
 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kelapa sawit merupakan tumbuhan penting yang digunakan untuk kebutuhan 

kita sehari-hari seperti bahan untuk memasak, bahan untuk perlengkapan kosmetik, 

bahan untuk perlengkapan mandi dan lain sebagainya. Hal ini disebabkan kelapa 

sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri yang menghasilkan minyak masak, minyak 

industri maupun bahan bakar. 

Tanaman kelapa sawit sekarang ini telah hampir tersebar di seluruh Provinsi 

Indonesia dan Provinsi Riau merupakan perkebunan kelapa sawit terluas pada tahun 

2014 dengan luas areal seluas 2,30 juta Ha. Salah satu perkebunan kelapa sawit yang 

ada di Provinsi Riau adalah perusahaan milik swasta yaitu PT. Eka Dura Indonesia 

yang berlokasikan di Kecamatan Kunto Darusalam Kabupaten Rokan Hulu. 

Pada PT. Eka Dura Indonesia untuk mendapatkan hasil produksi minyak kelapa 

sawit yang optimal diperlukan melakukan estimasi hasil produksi yang optimal. 

Untuk melakukan estimasi tersebut diperlukan informasi berupa factor – faktor yang 

terlibat untuk menghasilkan minyak (CPO). Faktor yang terlibat merupakan 

kebutuhan yang harus dipenuhi sebelum produksi dilakukan seperit pemesanan untuk 

jumlah kelapa sawit yang diperlukan, dilanjut dengan pemotongan yang dilakukan 

untuk mendapatkan berat bersih dari kelapa sawit yang akan diolah serta adanya 

persediaan dari kelapa sawit itu sendiri. 

Pada tahun 1965 Lofti A. Zadeh menemukan teori fuzzy yang dapat 

merepresentasikan suatu masalah ketidakpastian. Pada penelitian ini, metode fuzzy 

akan diimplementasikan karena fuzzy memiliki sifat yang dapat menemukan 

hubungan variabel-variabel yang tidak presisi. sehingga data yang diolah pada 

penelitian ini cocok dengan penalaran fuzzy. Dalam kategori permasalahan yang 
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dihadapi dalam penelitian ini, fuzzy Mamdani merupakan salah satu pilihan yang 

dapat digunakan untuk mempresentasikan masalah yang dihadapi. Pemilihan sistem 

inferensi fuzzy yang ditemukan oleh ebrahim mamdani pada tahun 1975 ini 

dikarenakan metode ini menyerupai penalaran manusia. Metode ini bersifat Intuitif 

dan dapat mencakup berbagai bidang. 

Di dalam sistem inferensi fuzzy, kesuksesan aplikasi fuzzy ditentukan dari 

banyak paramater salah satunya adalah penentuan fungsi keanggotaan yang subjektif 

(Esmin & Aoki, 2002). Salah satu strategi dalam dalam penelitian ini untuk 

menentukan fungsi keanggotaan yang optimal adalah dengan melakukan optimasi 

berbasis Algoritma Particle Swarm Optimization (PSO). Penggunaan optimasi fuzzy 

dengan PSO berdasarkan penelitian yang membandingkan antara hasil dari 

implementasi inferensi fuzzy mamdani tanpa optimasi dengan fuzzy yang dioptimasi 

dengan PSO menyimpulkan bahwa fungsi keanggotaan yang dioptimalkan dengan 

PSO memberikan kinerja yang lebih baik daripada model fuzzy biasa untuk sistem 

yang sama. Hal ini menjadi alasan yang kuat dalam penelitian ini untuk menggunakan 

pengoptimalan dengan PSO (Omizegba & Adebayo, 2009). 

Penelitian (Siringoringo, & Situmorang, 2014) melakukan optimasi berbasis 

algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) untuk mengoptimasi nilai fungsi 

keanggotaan fuzzy mamdani. Dengan membandingkan dua jenis metode PSO yaitu 

Linear Decreasing Inertia Weight (LDIW) dan Constriction Factor Method (CFM). 

Dengan pengujian sebanyak 10 kali percobaan dengan jumlah partike 20 dan 50 

partikel diperoleh hasil pengujian pada jumlah partikel yang sama, CFM mencpai 

nilai global best fitness yang lebih optimal dari pada LDIW. 

Diharapkan dengan pemodelan yang fuzzy logic inferensi sistem mamdani yang 

dioptimasi dengan PSO, dapat meningkatkan akurasi estimasi jumlah optimal 

produksi minyak sawit dan menjadi bahan dan dasar dalam pengembangan model 

estimator lainya. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dalam tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana mengetahui nilai optimal produksi minyak kelapa sawit pada PT. 

Eka Dura Indonesia setiap harinya? 

2. Bagaimana menerapkan Algoritma Fuzzy Logic dan Particle Swarm 

Optimization (PSO) pada masalah produksi minyak kelapa sawit yang 

optimal ? 

1.3 Batasan Masalah 

 Agar perencanaan penelitian ini jelas dan dan tidak keluar dari pembahasan 

maka penulis memberikan batasan masalah berupa: 

1. Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data buah kelapa sawitnya 

pda bula desember tahun 2019. 

2. Parameter data yang digunakan pemesanan, pemotongan, persedian dan 

produksi 

3. Sistem yang dibangun menampilkan jumlah nilai optimal untuk produksi 

minyak kelapa sawit. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. mengetahui nilai optimal produksi minyak kelapa sawit dengan 

menggunakan fuzzy logic dan Untuk algoritma PSO. 

2. Untuk menerapakan metode fuzzy logic dan algoritma PSO dalam 

melakukan jumlah optimal dari produksi minyak mentah kelapa sawit 

(CPO). 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan pada penelitian tugas akhir ini sebagai berikut: 
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BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisikan uraian mengenai teori-teori yang berkaitan dengan 

optimasi produksi minyak kelapa sawit, fuzzy logic, dan algoritma 

Particle Swarm Optimization (PSO). 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tahapan-tahapan yang akan digunakan dalam 

menyelesaikan penelitian tugas akhir ini seperti tahapan identifikasi 

masalah, perumusan masalah, studi pustaka, hipotesa, analisa sistem, 

perhitungan dengan fuzzy logic dan algoritma Particle Swarm 

Optimization (PSO) hingga tahapan pemberian kesimpulan dan saran. 

BAB IV ANALISA DAN PERANCANGAN 

Pada bab ini berisikan uraian mengenai analisa tentang memprediksi 

produksi minyak kelapa sawit di PT. Eka Dura Indonesia menggunakan 

metode fuzzy logic dan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) 

serta gambaran bagaimana rancangannya. 

BAB V IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Pada bab ini berisikan implementasi dari aplikasi yang dibuat mengenai 

optimasi jumlah produksi minyak kelapa sawit di PT. Eka Dura Indonesia 

menggunakan metode fuzzy logic dan  algoritma Particle Swarm 

Optimization (PSO). 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan dan saran terhadap penelitian kedepannya. 


