
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perencanaan produksi pada umumnya dilakukan dengan menggunakan 

taksiran berdasarkan pengalaman masa lalu. Perencanaan produksi adalah 

perencanaan yang bertujuan untuk memberikan keputusan yang optimum 

berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam memenuhi permintaan 

akan produksi yang dihasilkan. Akan tetapi dalam proses produksi setiap 

perusahaan akan dihadapkan pada persoalan mengoptimalkan lebih dari satu 

tujuan. Tujuan-tujuan dari proses produksi tersebut ada yang saling berkaitan dan 

ada juga yang saling bertentangan sehingga ketika tujuan yang satu optimal bisa 

saja mengakibatkan tujuan yang lain kurang optimal atau bisa juga merugikan 

tujuan yang lain. Oleh karena itu penting untuk melakukan perencanaan yang 

cukup matang serta diperlukan metode penyelesaian yang dapat 

mengkombinasikan solusi optimal dari faktor-faktor yang tidak bersesuaian.   

Salah satu model matematika yang dapat digunakan dalam perencanaan 

produksi dengan beberapa tujuan adalah goal programming. Goal programming 

merupakan perluasan dari model program linier, sehingga seluruh asumsi, notasi, 

formulasi model matematis, prosedur perumusan model dan penyelesaiannya 

tidak berbeda. Perbedaannya hanya terletak pada kehadiran sepasang variabel 

deviasional yang akan muncul di fungsi tujuan dan di fungsi kendala (Siswanto, 

2007).  

Solusi umum yang digunakan untuk menyelesaikan masalah goal 

programming yaitu dengan algoritma simpleks. Algoritma simpleks ini awalnya 

dikembangkan oleh Dantzig dan kemudian dimodifikasi oleh Lee. Aturan seleksi 

untuk algoritma ini mengikuti program linier primal. Upaya untuk mengurangi 

waktu dalam mencari solusi masalah program linier, Schniederjans dan Kwak 

mengembangkan metode simpleks alternatif yang didasarkan pada metode 

Boumol’s simpleks yaitu metode dual simpleks.  
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Penelitian tentang goal programming ini telah banyak dilakukan, 

diantaranya adalah Anis dkk (2007) dalam jurnalnya yang berjudul “Optimasi 

Perencanaan Produksi dengan Metode Goal Programming”. Jurnal tersebut 

menggunakan model goal programming dengan tujuan lebih dari satu (multi 

objective) dan hasil penelitian menunjukkan bahwa kombinasi produk hasil 

optimasi lebih menguntungkan dibandingkan dengan yang dilakukan perusahaan. 

selanjutnya Schniederjans dan Kwak (1982) dalam jurnalnya yang berjudul “An 

Alternative Solution Method for Goal Programming Problem: A Tutorial”. Jurnal 

ini menyimpulkan bahwa metode dual simpleks dan metode yang lain rata-rata 

menghasilkan iterasi yang sama, dan pada penelitian sebelumnya, pada langkah 

keenam metode dual simpleks untuk memperbaharui tabel baru dilakukan 

perkalian dari dua elemen sudut. Terakhir (Elfira dkk, 2015) dalam artikelnya 

yang berjudul “Solving Linear Goal Programming Using Dual Simplex Method”. 

Artikel ini menggunakan metode dual simpleks. Berdasarkan hasil komputasi 

menunjukkan bahwa metode dual menghasilkan iterasi yang sama untuk beberapa 

metode. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengulas artikel yang 

diteliti oleh Elfira dkk (2015) dengan judul “Solving Linear Goal Programming 

Using Dual Simplex Method”. Maka judul tugas akhir ini adalah “Penggunaan 

Metode Dual Simpleks untuk Menyelesaiakan Masalah Goal Programming 

(Studi Kasus: Vloera Handmade)”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka rumusan 

masalah yang akan dibahas adalah bagaimana mengoptimasi jumlah produksi 

dengan menggunakan metode dual simpleks? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan dalam penulisan ini bisa terarah, maka terdapat beberapa 

batasan yaitu : 
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1. Data yang digunakan adalah data jumlah produksi pada tahun 2016 yaitu 

jumlah produksi bross jilbab model Love Sibory, model Cannel, dan model 

Ubur-ubur. 

2. Model goal programming yang digunakan yaitu model goal programming 

dengan priotitas sasaran dan pembobotan. 

3. Goal programming untuk optimasi jumlah produksi yang di bahas hanya 

selama bulan Juli-Desember. 

 

1.4 Tujuan Penelitian  

 Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan ini adalah untuk 

mendapatkan optimasi jumlah produksi sehingga dapat dijadikan sebagai 

alternatif pemecahan masalah dalam meningkatkan keuntungan dengan 

menggunakan metode dual simpleks. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Beberapa manfaat dari penulisan ini adalah : 

1. Bagi Mahasiswa 

Menambah wawasan pengetahuan dalam penggunaan metode dual simpleks 

untuk menyelesaikan masalah goal programming pada model perencanaan 

produksi aksesoris. Dan meningkatkan kemampuan bagi mahasiswa dalam 

menerapkan teori yang diperoleh dibangku kuliah dengan 

mengaplikasikannya diluar bangku kuliah.   

2. Bagi Vloera Handmade 

Sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan mengenai 

pengalokasian sumber daya yang tersedia agar keuntungan dapat meningkat. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terdiri dari pokok-pokok permasalahan yang 

dibahas dan diuraikan menjadi beberapa bagian. 
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Bab I Pendahuluan  

Bab ini membahas tentang gambaran umum isi tugas akhir yang 

meliputi tentang latar belakang masalah yang dibahas, kemudian 

dilanjutkan dengan perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan 

sistematika penulisan. 

Bab II       Landasan Teori 

Bab ini berisikan tentang hal-hal yang akan dijadikan sebagai    

landasan teori untuk  pengembangan penulisan tugas akhir ini. 

Bab III     Metodologi Penelitian 

Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk 

dapat menyelesaikan tugas akhir ini dan menyajikannya dalam 

diagram alir. Seperti identifikasi dan perumusan masalah, studi 

literatur. 

Bab IV      Analisa dan Pembahasan  

Bab ini membahas mengenai penyelesaian masalah goal programming 

menggunaka metode dual simpleks.  

Bab V       Penutup 

Berisikan kesimpulan yang didapat dari penjelasan pada bab      

sebelumnya dan saran untuk penelitian lebih lanjut. 


