
 
 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Banyak permasalahan yang melibatkan teori kendali optimal. Salah satunya 

adalah masalah persediaan, yaitu menyediakan barang yang digunakan untuk 

memenuhi permintaan dan memfasilitasi proses produksi. Di satu pihak, persediaan 

merupakan beban bagi keuangan perusahaan, namun di sisi lain persediaan 

merupakan suatu keharusan agar proses dapat berjalan lancar dan permintaan 

konsumen dapat dipenuhi. 

Persediaan secara umum dapat didefinisikan sebagai barang yang disimpan 

ataupun digunakan untuk diproses atau dijual pada waktu mendatang. Persediaan 

dapat berbentuk  bahan baku yang disimpan untuk diproses, barang dalam proses atau 

barang setengah jadi yang disimpan untuk dijual. Dapat disimpulkan bahwa 

persediaan merupakan material yang berupa bahan baku barang setengah jadi, atau 

barang jadi yang disimpan dalam suatu tempat atau gudang dimana barang tersebut 

menunggu untuk diproses atau diproduksi lebih lanjut. 

Permasalahan klasik dalam persediaan adalah yang berkaitan dengan perubahan 

permintaan untuk produk. Selain itu terdapat masalah antara kepentingan kelancaran 

produksi dengan harga penyimpanan persediaan. Tersedianya barang yang cukup 

merupakan faktor penting dalam kelancaran proses produksi perusahaan. Oleh karena 

itu, setiap perusahaan dituntut untuk menyediakan bahan baku. Tetapi dengan terlalu 

besarnya persediaan dapat berakibat meningkatnya biaya penyimpanan dan muncul 

pemborosan. Selain itu persediaan barang yang menumpuk, kemungkinan akan 

terjadi kerusakaan barang. 

Persediaan barang pada perusahaan kadang mengalami penurunan dan 

peningkatan. Penurunan dapat menghambat kelancaran proses produksi sehingga 

waktu pengiriman barang ke konsumen terganggu. Begitu sebaliknya, peningkatan 

persediaan merupakan pemborosan karena menyebabkan terlalu tingginya 
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penyimpanan barang digudang. Perusahaan harus dapat mengatur waktu tersedianya 

suatu barang sehingga perlu pengendalian persediaan barang.  

Lebih memperjelas tentang penerapan teori kendali pada persediaan bisa dilihat 

dalam jurnal penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut yaitu penelitian yang 

lakukan oleh Pardi Affandi dkk (2015). Pada jurnal Pardi Affandi dkk membahas 

tentang ” Kendali Optimal dari Sistem Inventory dengan Peningkatan dan Penurunan 

Barang”. Penelitian lain dengan pembahasan yang sama juga dilakukan oleh Lotfi 

Tadj dkk (2008) adalah “ Optimal Control of an Inventory System with Ameliorating 

and Deteriorating Items”. Penelitian tersebut membahas model matematika dari 

masalah persediaan yang mengalami peningkatan dan penurunan barang serta 

menyelesaikan bentuk persediaan barang tersebut menggunakan teknik kendali 

optimal, dan dalam penelitian ini membahas peningkatan dan penurunan barang 

untuk waktu berhingga. Penelitian lain juga dilakukan oleh Pardi Affandi dkk (2012) 

yaitu “ Penerapan Teori Kendali pada Masalah Inventory “ Penelitian ini membahas 

tentang penerapan teori kendali pada masalah persediaan yang difokuskan pada 

analisis sistem persediaan produksi dan biaya produksi. Selain itu, perusahaan 

memerlukan persediaan barang untuk waktu jangka panjang. Pengendaliaan 

persediaan untuk waktu yang tak berhingga dan menganalisa kestabilan tentunya 

dapat dilakukan salah satunya dengan menerapkan teori kendali. 

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik melakukan penelitian mengenai 

penerapan persediaan dengan waktu tak berhingga, maka penilis mengambil judul “ 

Kendali Optimal pada Masalah Persediaan Barang yang Mengalami Peningkatan 

untuk Waktu Tak Berhingga”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam tugas ini adalah sebagai berikut :   

1. Bagaimana menentukan tingkat persediaan barang yang optimal untuk model 

persediaan barang yang mengalami peningkatan untuk waktu tak berhingga ?. 
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2. Bagaimana analisis kestabilan bentuk model persediaan barang yang mengalami 

peningkatan untuk waktu tak berhingga ?. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah dalam tugas tugas akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Permasalahan hanya di fokuskan pada persediaan barang yang mengalami 

peningkatan untuk waktu tak berhingga. 

2. Penyelesaian model matematika dari persediaan barang yang mengalami 

peningkatan dengan menggunakan teknik kendali optimal. 

3. Fungsi tujuan berbentuk kuadratik untuk waktu tak berhingga. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Mendapatkan persamaan tingkat persediaan barang yang optimal untuk waktu 

tak berhingga. 

2. Mendapatkan kestabilan model matematika dari persediaan barang yang 

mengalami peningkatan untuk waktu tak berhingga. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Memberi konstribusi bagi pembaca untuk membantu mempelajari dan 

memperdalam masalah kestabilan tengtang persedian barang yang mengalami 

peningkatan untuk waktu tak berhingga. 

2. Sebagai literature penunjang khususnya bagi mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah teori kendali. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini mencakup 5 bab yaitu : 
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BAB I Pendahuluan 

 Pendahuluan menguraikan latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan, manfaat, serta sistematika penulisan.  

BAB II Landasan Teori 

 Landasan teori berisi tentang hal-hal yang dijadikan sebagai dasar teori 

untuk mengembangkan tulisan tugas akhir. 

BAB III Metodologi Penelitian 

 Bab ini berisikan tentang metode-metode yang dilakukan agar dapat 

memperoleh hasil yang dibutuhkan dalam penulisan tugas akhir ini. 

BAB IV Pembahasan 

 Bab ini berisikan pemaparan cara-cara untuk mendapatkan hasil 

penelitian tersebut. 

BAB V Penutup 

 Bab ini berisikan kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 


