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ABSTRAK

CV. Bola Mas merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang vulkanisir ban atau
pemanfaatan kembali ban bekas yang tidak terpakai maupun yang sudah aus karena
pemakaiannya, kemudian diolah lagi menjadi ban yang siap pakai dengan cara mengganti tread
ban sehingga menjadi ban yang baru lagi. Permasalahan yang terjadi di CV. Bola Mas adalah
sering tidak terpenuhinya target produksi ban dan kurangnya ketersediaan ban bekas yang
dijadikan sebagai bahan baku utama untuk melakukan vulkanisir akibat lamanya proses
pengiriman ban dari konsumen ke perusahaan. Tujuan dari penelitian ini untuk meramalkan
perencanaan produksi ban ring 16 dan ring 20 selama satu tahun, menentukan kebutuhan optimal
sumber daya, menentukan prioritas pencapaian dan menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi
optimum yang dicapai. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Metode Fuzzy Goal
Programming, dimana tidak perlu dilakukannya pembobotan dan setiap fungsi tujuannya
dinyatakan dalam derajat keanggotaan fuzzy sesuai dengan preferensi perusahaan atau pengambil
keputusan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa
pendapatan maksimal yang diperoleh perusahaan adalah Rp 474.426.000 jika memproduksi ban
maksimal sebanyak 564,7284 unit/bulan, jumlah permintaan ban maksimal sebanyak 1.038,4
unit/bulan, biaya bahan baku minimal sebesar Rp 10.823.961 dan jam kerja karyawan minimalnya
1.905,02 jam/bulan. Selain itu, dapat juga disimpulkan bahwa jarak sensitivitas untuk nilai
kuantitas batasan adalah jarak di mana nilai shadow price tetap berlaku. Jika meningkat di atas
batas atas jarak sensitivitas (increase) atau berkurang di bawah batas bawah (decrease), maka nilai
shadow price akan berubah.

Kata Kunci : analisa sensitivitas, forecasting, metode fuzzy goal programming, metode goal
programming, optimasi



viii

OPTIMIZATION OF TIRE PRODUCTION PLANNING USING
THE FUZZY GOAL PROGRAMMING METHOD IN CV. BOLA

MAS

YULIA AIZA
11652203438

Date of Session : July 2020
Period of Graduation :

Industrial Engineering Study Program
Faculty of Science and Technology

Sultan Syarif Kasim Riau State Islamic University
Soebrantas Street No. 155 Pekanbaru

ABSTRACT

CV.  Bola Mas is a company engaged in tire retreading or reuse used tires that cannot be used or
that have been worn out due to their use, then are processed again into tires that are ready for use
by changing tire treads to become new tires again.  Problems that occur in the CV.  Bola Mas is
often not meeting the target of tire production and the lack of availability of used tires which are
used as the main raw material for retreading due to the long process of shipping tires from
consumers to companies.  The purpose of this study is to predict the planning of tire ring 16 and
ring 20 production for one year, determine the optimal resource requirements, determine the
priority of achievement and determine the sensitivity value of the optimum solution achieved.  The
method used in this study is the Fuzzy Goal Programming Method, which does not need to be
weighted and each objective function is stated in the degree of fuzzy membership in accordance
with company preferences or decision makers. Based on the results of research that has been
done, it can be concluded that the maximum income earned by the company is IDR 474,426,000 if
it produces a maximum tire of 564.7284 units / month, the maximum number of tire requests is
1,038.4 units / month, minimum raw material costs is IDR 10,823. 961 and minimum employee
work hours of 1,905.02 hours / month. In addition, it can also be concluded that the sensitivity
range for the boundary quantity value is the distance at which the shadow price remains valid. If it
increases above the upper limit of sensitivity (increase) or decreases below the lower limit
(decrease), the value of the shadow price will change.

Keywords: sensitivity analysis, forecasting, fuzzy goal programming method, goal programming
method, optimization
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan dalam dunia industri merupakan suatu hal yang sering kali

terjadi pada zaman sekarang ini. Hal tersebut terbukti dari banyaknya industri-

industri yang berdiri, baik itu industri besar, menengah maupun industri kecil. Jika

pertumbuhan dalam dunia industri semakin meningkat maka persaingan pun akan

semakin ketat, sehingga diperlukan suatu perencanaan produksi yang matang guna

untuk menciptakan masa depan perusahaan yang lebih baik. Chirzun, dkk. (2016)

menjelaskan bahwa perencanaan produksi merupakan suatu strategi jangka

menengah yang didukung dengan pengambilan keputusan yang tepat sehingga

dapat mengoptimalkan kegiatan industri.

Pengambilan keputusan yang tepat perlu dilakukan oleh suatu perusahaan,

salah satunya adalah dengan mengevaluasi hasil produksi yang telah ada dengan

cara meninjau optimalisasi perencanaan produksi. Hal tersebut bertujuan untuk

meminimasi biaya dengan memperhatikan sisi keuangan yang dikeluarkan,

sehingga keuntungan yang diperoleh menjadi lebih besar (memaksimalkan

keuntungan). Dengan adanya perencanaan produksi, perusahaan akan dapat

mengetahui perencanaan tentang produk apa dan berapa jumlah produk yang akan

diproduksi untuk masa yang akan datang. Selain itu, perusahaan juga akan dapat

mengetahui perkiraan jumlah bahan baku dan biaya produksi yang akan

digunakan dalam kegiatan produksi.

CV. Bola Mas merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang

vulkanisir ban atau pemanfaatan kembali ban bekas yang tidak dapat terpakai

maupun yang sudah aus karena pemakaiannya, kemudian diolah lagi menjadi ban

yang siap pakai dengan cara mengganti tread ban sehingga menjadi ban yang baru

lagi. Perusahaan ini sudah berdiri sejak tahun 1994 yang bergerak dalam

memvulkanisir beberapa tipe ukuran ban ring 14, ring 16 dan ring 20.

Berdasarkan permintaan, ban yang ring 16 dan 20 sering diproduksi. Untuk itu,

perusahaan harus bisa menentukan perencanaan produksi yang baik dan benar
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untuk memenuhi permintaan konsumen. Dengan adanya perencanaan produksi,

perusahaan akan mampu mengatasi berbagai permasalahan salah satunya

mengenai tercapai atau tidaknya target produksi.

Permasalahan yang terjadi di CV. Bola Mas adalah sering tidak

terpenuhinya target produksi ban karena karyawan bekerja tidak sesuai dengan

jadwal yang ditetapkan oleh perusahaan. Selain itu, juga terdapat permasalahan

lain yaitu kurangnya ketersediaan ban bekas yang dijadikan sebagai bahan baku

utama untuk melakukan vulkanisir akibat lamanya proses pengiriman ban dari

konsumen ke perusahaan. Hal tersebut berdampak pada produksi ban yang

seharusnya bisa selesai tepat waktu dan bisa memenuhi permintaan, tetapi karena

adanya permasalahan tersebut permintaan konsumen sering tidak terpenuhi.

Berikut adalah grafik permintaan dan hasil produksi ban di CV. Bola Mas pada

tahun 2017 dan tahun 2018.

Gambar 1.1 Grafik Permintaan dan Hasil Produksi Ban
(Sumber: CV. Bola Mas, 2019)

Berdasarkan Gambar 1.1 dapat dilihat bahwa terjadinya fluktuasi

permintaan dan hasil produksi yang tidak menentu. Selain itu, pada bulan Juli-

Oktober 2018, permintaan dari konsumen dapat dipenuhi sementara pada bulan-

bulan yang lainnya permintaan konsumen tidak dapat dipenuhi, yang mana

apabila hal tersebut sering terjadi maka akan berdampak pada perusahaan.
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Oleh karena itu, perusahaan dalam kegiatan produksinya memerlukan

suatu perencanaan produksi yang baik dan benar agar hasil produksinya optimal.

Untuk mewujudkan perencanaan produksi yang baik dan benar tersebut,

penggunaan sumber daya dan modal harus diusahakan seoptimal mungkin agar

dapat menghasilkan produk yang bermutu. Permasalahan yang terjadi pada CV.

Bola Mas adalah perusahaan tersebut memiliki beberapa tujuan perusahaan yang

harus dicapai, pada kenyataannya tujuan-tujuan yang ditetapkan tersebut masih

banyak yang belum tercapai seperti belum terpenuhinya permintaan konsumen,

hasil produksinya belum melewati target dan lain sebagainya. Metode Goal

Programming dapat digunakan untuk perencanaan produksi, karena Metode Goal

Programming mampu menyelesaikan permasalahan berkaitan dengan pencapaian

banyak tujuan.

Salah satu alasan pemilihan Metode Goal Programming yaitu menurut

Charles D, et al. (2002) yang dikutip oleh Paath, dkk. (2015) yang menjelaskan

bahwa, Metode Goal Programming ini sangat cocok digunakan untuk masalah-

masalah yang memiliki banyak tujuan karena melalui deviasinya, metode tersebut

secara otomatis dapat menangkap informasi tentang pencapaian relatif dari tujuan-

tujuan yang ingin dicapai. Namun jika dilihat dari fungsi tujuan yang harus

dicapai, pada Goal Programming mengharuskan dilakukannya pembobotan atau

derajat kepentingan dari setiap fungsi tujuan. Dimana, fungsi tujuan yang

mempunyai bobot atau derajat kepentingan lebih besar dari yang lain, itu yang

akan dianalisa. Artinya, Metode Goal Programming tersebut lebih mengutamakan

fungsi tujuan yang memiliki bobot lebih besar. Rindengan (2012) menjelaskan

bahwa, pada Fuzzy Goal Programming, tidak perlu dilakukannya pembobotan dan

setiap fungsi tujuannya dinyatakan dalam derajat keanggotaan fuzzy sesuai dengan

preferensi perusahaan atau pengambil keputusan. Penelitian lain yang dilakukan

oleh Tarigan, dkk. (2016), yang membandingkan antara Metode Goal

Programming dan Metode Fuzzy Goal Programming, dapat diketahui bahwa hasil

perhitungan menggunakan Metode Fuzzy Goal Programming lebih optimum.

Penelitian menggunakan Metode Fuzzy Goal Programming ini telah

banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya, salah satunya adalah Komsiyah, et
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al. (2018). Penelitian tersebut bertujuan untuk memaksimalkan keuntungan,

meminimalkan biaya produksi dan meminimalkan biaya bahan baku. Namun,

pada penelitian yang telah dilakukan oleh Komsiyah, et al. (2018) ini, belum

melakukan analisa sensitivitas terhadap solusi optimum yang telah dicapai. Untuk

itu, pada penelitian ini akan dilakukan analisa terhadap solusi optimum yang telah

dicapai dengan menggunakan analisa sensitivitas, sehingga dapat ditentukan

perubahan-perubahan yang terjadi terhadap sumber daya yang ada diperusahaan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, didapatkan rumusan masalah, yaitu

bagaimana optimasi perencanaan produksi ban dengan menggunakan Metode

Fuzzy Goal Programming di CV. Bola Mas?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah dan latar belakang, maka tujuan

penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Meramalkan perencanaan produksi ban ring 16 dan ring 20 selama satu

tahun.

2. Menentukan kebutuhan optimal sumber daya.

3. Menentukan prioritas pencapaian.

4. Menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimum yang dicapai.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi peneliti, yaitu sebagai sarana dalam menerapkan teori-teori yang didapat

pada bangku perkuliahan. Selain itu juga dapat menambah wawasan atau

pengetahuan mengenai pengaplikasian Metode Fuzzy Goal Programming

untuk perencanaan produksi suatu perusahaan.

2. Bagi perusahaan, yaitu sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan

keputusan produksi yang akan dibuat.
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1.5 Batasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini bertujuan untuk memperkecil ruang

pembahasan masalah yang sedang diteliti. Berikut adalah batasan masalahnya:

1. Produk ban yang diteliti adalah ban yang ukuran ring 16 dan ring 20.

2. Data yang digunakan untuk meramalkan hasil produksi dan jumlah

permintaan ban tahun 2020 adalah data bulanan perusahaan pada periode

Januari sampai Desember 2018 dan 2019.

3. Untuk peramalan menggunakan software POM-QM for Windows V4.

4. Pengolahan data dan analisa menggunakan software Linear Interactive

Discrete Optimizer (LINDO) versi 6.1.

5. Kendala sasaran dalam penelitian ini adalah memaksimalkan pendapatan,

memaksimalkan jumlah produksi dan permintaan ban ring 16 dan ban ring

20, meminimalkan biaya bahan baku dan meminimalkan jam kerja karyawan.

6. Sumber daya yang tersedia dan kondisi pada perusahaan diasumsikan normal.

1.6 Posisi Penelitian

Posisi penelitian digunakan sebagai salah satu acuan penulis dalam

melakukan penelitian, sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam

penelitian yang sedang dilakukan. Tabel 1.1 menunjukkan posisi penelitian yang

dijadikan acuan pada penelitian ini:
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian

No Nama Judul Studi Kasus Metode Variabel Kendala Tujuan

1. A.K.
Bhargava,
S.R. Singh
dan Divya
Bansal
(2015)

Fuzzy Goal
Programming
Techniques for
Production
Planning in
Industry

Industri gelas Fuzzy Goal
Programming

3 7 Untuk memaksimalkan
kapasitas produksi,
memaksimalkan
keuntungan, meminimalkan
tenaga kerja finishing dan
jam tungku tambahan.
Sehingga dapat membantu
manajer dalam mengambil
keputusan yang tepat.

2. Martini
(2017)

Optimasi
Produksi Hijab
dengan Fuzzy
Linear
Programming

Tempat
produksi
hijab

Fuzzy Linear
Programming

2 3 Menemukan optimasi
produksi hijab dengan
bahan baku kain dan
tenaga kerja yang terbatas
menggunakan Fuzzy
Linear Programming (FLP).

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019)
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

No Nama Judul Studi Kasus Metode Variabel Kendala Tujuan

3. Siti
Komsiyah,
Meiliana
dan
Hasegaf
Ekaputera
Centika
(2018)

A Fuzzy Goal
Programming
Model for
Production
Planning in
Furniture
Company

CV. Arte
Jaya
(furniture)

Fuzzy Goal
Programming

5 18 Untuk membantu
perusahaan dalam
pengambilan keputusan
mengenai model
perencanaan produksi
dengan menggunakan Fuzzy
Goal Programming,
sehingga dapat
memaksimalkan
keuntungan, meminimalkan
biaya produksi dan
meminimalkan biaya bahan
baku.

4. Y A
Titilias, L
Linawati
dan H A
Parhusip
(2018)

Optimasi
Perencanaan
Produksi Kayu
Lapis PT.
XXX
Menggunakan
Metode Goal
Programming

Produksi
Kayu Lapis
PT. XXX

Goal
Programming

4 7 Membuat perencanaan
produksi Barecore di PT.
XXX menggunakan data
primer dan data sekunder
bulan Januari – Mei 2017.

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019)
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Tabel 1.1 Posisi Penelitian (Lanjutan)

No Nama Judul Studi Kasus Metode Variabel Kendala Tujuan

5. Yulia Aiza
(2019)

Optimasi
Perencanaan
Produksi Ban
dengan
Menggunakan
Metode Fuzzy
Goal
Programming
di CV. Bola
Mas

CV. Bola
Mas
(Vulkanisir)

Fuzzy Goal
Programming

48 12 1. Meramalkan

perencanaan produksi

ban ring 16 dan ring 20

selama satu tahun.

2. Menentukan kebutuhan

optimal sumber daya.

3. Menentukan prioritas

pencapaian.

4. Menentukan nilai
sensitivitas terhadap
solusi optimum yang
dicapai.

(Sumber: Pengumpulan Data, 2019)
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1.7 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penyusunan laporan penelitian ini yaitu terdiri dari

enam bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan berisi tentang permasalahan umum yang terjadi pada studi

kasus penelitian. Adapun yang terdapat dalam bab ini yaitu latar

belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,

batasan masalah, posisi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II    LANDASAN TEORI

Dalam bab ini akan menerangkan teori-teori yang mendukung dan

relevan dengan penelitian ini seperti perencanaan produksi, optimasi,

Metode Fuzzy Goal Programming dan lain-lain yang dapat dijadikan

acuan bagi penulis dalam pengambilan keputusan yang tepat.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan

dilalui dalam proses penelitian mulai dari pendahuluan, studi literatur,

identifikasi masalah, merumuskan masalah, pengumpulan, pengolahan

data, analisa hasil, dan penutup.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Bab ini merupakan pembahasan dari objek yang akan diteliti yaitu

dengan mengumpulkan data-data dan menyelesaikannya dengan suatu

metode yang telah ditentukan, yaitu Metode Fuzzy Goal Programming.

BAB V    ANALISA

Bab ini berisikan mengenai analisa hasil pengolahan data yang didapat

dan dijabarkan kembali dari hasil pengolahan data tersebut, sehingga

membantu dan mengarahkan untuk mendapatkan kesimpulan dan saran.

BAB VI PENUTUP

Bagian penutup berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari

tujuan pelaksanaan kerja praktek dengan didasarkan pada teori-teori

yang telah dijelaskan serta saran yang dapat membangun, sehingga

penelitian ini menjadi lebih baik.



BAB II
LANDASAN TEORI



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Ban 

Ban dapat diartikan sebagai bagian terpenting dari suatu kendaraan yang 

bersentuhan langsung dengan permukaan jalan. Sari (2018) menjelaskan bahwa 

ban merupakan bagian roda yang menutupi velg ban, dimana ban tersebut berguna 

untuk mengurangi getaran akibat dari permukaan jalan yang tidak rata, serta dapat 

meningkatkan percepatan dan mempermudah pergerakan dari kendaraan. Fungsi 

ban menurut Sutarto (2016) ialah: 

1. Dapat menyerap getaran dari permukaan jalan yang tidak rata. 

2. Memberikan kenyamanan dalam berkendara. 

3. Mampu menahan berat dari penumpang maupun dari kendaraan. 

4. Mengontrol gerak awal, percepatan, perlambatan, pengereman dan belokan. 

Ban apabila sering dipakai atau sering bergesekan dengan permukaan 

jalan, maka akan mengalami keausan. Indikator keausan ban merupakan penunjuk 

batas ban yang sudah habis tread nya dan ban tersebut harus diganti. Jika 

kedalaman indikator semakin berkurang, maka ban tersebut semakin aus. 

 
Gambar 2.1 Indikator Keausan Ban 

  (Sumber : Sari, 2018) 

 

2.1.1 Jenis-jenis Ban 

Ban memiliki beberapa jenis yang dapat dikelompokkan menjadi dua 

klasifikasi yaitu (Sutarto, 2016): 
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1. Klasifikas menurut cara penyusunan ply-cord  

Ban menurut cara penyusunan ply-cord dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Ban bias 

Ban bias merupakan ban yang memiliki tapak (tread) dengan daya serap 

yang baik terhadap benturan, sehingga pengendara akan merasa nyaman 

dalam berkendara. Ban bias ini terbuat dari beberapa serat atau benang 

yang membentuk sudut 30° - 40° terhadap garis tengah dan biasanya 

digunakan pada kendaraan angkutan seperti pickup dan truk. Adapun 

ciri-ciri yang dimiliki oleh ban bias yaitu dinding sampingnya lebih tebal 

(kaku), telapaknya kurang kaku dan memiliki sabuk berlapis pada tubuh 

ban. 

 
Gambar 2.2 Ban Bias 
(Sumber: Sutarto, 2016) 

b. Ban radial 

Ban radial merupakan ban yang memiliki daya tahan keausan lebih 

tinggi, namun kurang nyaman digunakan pada jalan yang permukaannya 

kurang rata. Ban radial terbuat dari benang tekstil kuat yang tegak lurus 

dengan garis tengah ban serta kawat yang dibalut dengan karet untuk 

membuat tread lebih kaku. Ban jenis ini jarang digunakan pada 

kendaraan angkut. Adapun ciri-ciri yang dimiliki oleh ban radial yaitu 

dinding samping ban tidak tebal (lentur) dan telapak ban lebih kaku. 
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Gambar 2.3 Ban Radial 
(Sumber: Sutarto, 2016) 

2. Klasifikasi menurut cara menyimpan udara 

Ban menurut cara menyimpan udara dibagi menjadi dua yaitu: 

a. Ban dalam (tube type) 

Ban dalam merupakan ban yang di dalamnya dapat menampung udara 

yang dipompakan ke dalam ban. Ban dalam ini terdapat pentil (air valve) 

yang menonjol keluar melalui lubang pada pelek. Selain itu, ban dalam 

ini dapat kempes jika terkena atau tertusuk benda tajam. 

 
Gambar 2.4 Ban Dalam (Tube Type) 

(Sumber: Sutarto, 2016) 

b. Ban tanpa ban dalam (ban tubeless) 

Ban tubeless merupakan ban dengan tekanan udaranya hanya ditahan 

oleh lapisan karet yang kedap udara, dimana pentil (air valve) langsung 

dipasang pada pelek. Ban tubeless ini mempunyai tingkat keamanan yang 

cukup baik, karena bagian dalam ban ini dapat menahan atau 
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menghambat kebocoran udara saat ban tertusuk benda tajam. Selain itu, 

ban ini juga memakai inner liner yang berfungsi sebagai pengganti ban 

dalam. 

 
Gambar 2.5 Ban Tanpa Ban Dalam (Ban Tubeless) 

(Sumber: Sutarto, 2016) 

 

2.1.2 Konstruksi Ban 

Susunan atau komponen-komponen yang terdapat pada ban adalah 

(Sutarto, 2016): 

1. Carcass (cassing) 

Carcass merupakan rangka ban yang keras dan cukup kuat untuk menahan 

udara yang bertekanan tinggi. Carcass ini harus cukup fleksibel untuk dapat 

meredam perubahan beban maupun benturan. 

2. Tread 

Tread merupakan lapisan karet luar yang dapat melindungi carcass terhadap 

keausan atau kerusakan yang disebabkan oleh permukaan jalan. Tread ini 

adalah bagian yang langsung berhubungan atau bersentuhan langsung dengan 

permukaan jalan dan dapat menghasilkan tahanan gesek yang memindahkan 

gaya gerak dan gaya pengereman kendaraan ke permukaan jalan. 

3. Sidewall  

Sidewall merupakan lapisan karet yang menutup bagian samping ban dapat 

melindungi carcass terhadap kerusakan dari luar. Pada bagian sidewall ini 

tercantum beberapa informasi seperti nama pabrik pembuat, ukuran ban dan 

lain-lain. 
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4. Breaker 

Breaker merupakan lapisan yang terletak antara carcass dengan tread, 

sehingga dapat memperkuat daya rekat keduanya. Pada ban mobil bus dan 

truck menggunakan breaker yang terbuat dari nylon, sedangkan untuk mobil-

mobil kecil atau dikenal juga dengan mobil pribadi menggunakan breaker 

berbahan polyester. 

5. Belt (rigid breaker) 

Belt digunakan pada ban radiaply dan diletakkan seperti sarung yang 

mengelilingi ban diantara carcass dan karet tread, serta dapat menahan 

carcass dengan kuat. 

6. Bead  

Bead merupakan sisi bebas atau bagian samping ply yang dikelilingi oleh 

kawat baja untuk mencegah robeknya ban dan rim akibat adanya gaya yang 

bekerja. 

 
Gambar 2.6 Konstruksi Ban 

(Sumber: Sutarto, 2016) 
 

2.2 Vulkanisir  

Ban yang divulkanisir adalah ban bekas yang sudah tidak layak untuk 

dipakai atau ban yang sudah habis tread nya. Dimana, vulkanisir itu sendiri adalah 

proses perbaikan atau daur ulang ban bekas yang tidak layak pakai menjadi baru 

dengan cara memberi telapak (tread) pada permukaan ban (crown), tanpa 

merubah bentuk ataupun merk pada ban dasar (Febrina, dkk., 2019). Usaha 
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vulkanisir di Indonesia sudah ada sejak pertengahan tahun 70 seiring dengan 

banyaknya perkembangan jumlah kendaraan angkut yang beroperasi. 

Sari (2018) menjelaskan pengertian vulkanisir secara ilmiah atau teknik 

industri, dimana vulkanisir merupakan suatu pekerjaan yang berkaitan dengan 

pembuatan barang-barang tertentu dengan cara mencampurkan dan memanaskan 

karet mentah. Karet mentah tersebut dipanaskan dengan sulfur antara 2-5% dan 

beberapa zat akselerator yang digunakan untuk mempercepat proses yaitu antara 

0,5-1,5%. Bahan akselerator yang biasa dipakai oleh industri vulkanisir adalah 

ZBX (zincbutyl xanthate), DPG (diphenil quanidie), Tuads (tetrametyl thiaram 

disulvide) dan Captex (mercaptabenzothiazole). 

Jenis vulkanisir menurut Sari (2018) adalah: 

1. Proses vulkanisir panas (mold cure) 

Pada proses ini, casing ban yang telah dibersihkan kemudian ditempel dengan 

karet compound yaitu karet yang masih belum memiliki pola (bentuk 

setengah jadi). Kemudian casing ban yang telah ditempeli karet tersebut 

dimasukkan ke dalam mesin cetakan (mold) dengan temperatur dan waktu 

tertentu, sehingga karet compound tersebut menjadi matang dan mengeras. 

Setelah itu, barulah membentuk pola yang sesuai dengan pola yang terdapat 

pada cetakannya. Vulkanisir panas menggunakan temperatur 150-160°C. 

2. Proses vulkanisir dingin (pre cure) 

Vulkanisir dingin dalam prosesnya menggunakan temperatur yang rendah. 

Dimana, casing ban yang telah dibersihkan kemudian ditempel dengan tread 

rubber yaitu karet yang sudah memiliki pola (karet jadi) dengan bantuan 

lapisan perekat (cushion gum). Ban tersebut kemudian diisi dengan ban dalam 

dan dibungkus dengan pembungkus khusus (envelope) serta dimasukkan ke 

dalam mesin pemanas (chamber), sehingga ban tersebut ditekan dari dua 

arah. Akibat adanya tekanan dan panas yang dihasilkan, maka akan dapat 

menyatukan semua elemen seperti casing, gum dan tread menjadi satu. 

Vulkanisir dingin menggunakan temperatur 100-112°C. 
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2.3 Perencanaan Produksi  

Perencanaan produksi sangat penting bagi suatu perusahaan, karena 

dengan adanya perencanaan produksi, perusahaan akan dapat merencanakan dan 

mengendalikan sumber daya yang ada untuk dapat mengoptimalkan tujuan 

perusahaan. Definisi perencanaan produksi menurut The American Production 

and Inventory Control Society yaitu (Sinulingga, 2009): 

1. Suatu kegiatan yang berkaitan dengan penentuan apa yang harus diproduksi, 

berapa banyak yang diproduksi, kapan diproduksi dan sumber daya apa saja 

yang dibutuhkan dalam melakukan produksi tersebut, sehingga menghasilkan 

produk yang diinginkan. 

2. Sebagai fungsi dalam mengarahkan atau mengatur pergerakan material 

melalui siklus manufacturing mulai dari permintaan bahan baku sampai pada 

pengiriman produk akhir kepada pelanggan atau konsumen. 

Sasaran pokok yang menjadi barometer atau pengukuran keberhasilan dari 

perencanaan dan pengendalian produksi adalah (Sinulingga, 2009): 

1. Tercapainya kepuasan pelanggan, yaitu terpenuhinya pesanan produk oleh 

konsumen secara tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. 

2. Tercapainya tingkat utilitas sumber daya produksi yang maksimum melalui 

minimasi waktu setup, transportasi, waktu menunggu dan waktu untuk 

pengerjaan ulang (rework). 

3. Terhindarnya cara pengadaan yang bersifat rush order dan persediaan yang 

berlebihan. 

Perencanaan dan pengendalian adalah dua fungsi manajemen yang tidak 

dapat dipisahkan dalam setiap bidang kegiatan, termasuk kegiatan produksi. 

Langkah pertama dalam proses manajemen adalah melakukan perencanaan 

produksi dengan cara menetapkan tujuan dan sasaran yang akan dicapai, serta 

bagaimana cara dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut. 

Fungsi perencanaan dan pengendalian produksi yaitu (Sinulingga, 2009): 

1. Mempersiapkan rencana produksi mulai dari tingkat agregat untuk seluruh 

pabrik yang meliputi perkiraan permintaan pasar dan proyeksi penjualan. 

2. Membuat jadwal penyelesaian setiap produk. 
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3. Merencanakan produksi dan pengadaan komponen yang dibutuhkan dari luar 

seperti bahan baku. 

4. Menjadwalkan proses operasi setiap order pada stasiun kerja yang terkait. 

5. Menyusun rencana kapasitas jangka panjang, menengah dan pendek untuk 

mendapatkan rencana jadwal produksi termasuk rencana jadwal kebutuhan 

fasilitas produksi. 

6. Memantau, mencatat dan membuat laporan secara terus-menerus tentang 

kemajuan pengerjaan pesanan dari pelanggan, tingkat persediaan dan 

kapasitas produksi. 

 

2.4 Peramalan (Forecasting) 

Peramalan sangat penting bagi setiap perusahaan atau organisasi bisnis, 

karena peramalan dapat digunakan dalam pengambilan keputusan manajemen 

perusahaan. Dengan adanya peramalan, perusahaan akan dapat memperkirakan 

suatu perencanaan perusahaan di masa yang akan datang, sehingga dapat 

meningkatkan keuntungan. 

Makridakis, et al. (1999) menjelaskan bahwa peramalan merupakan suatu 

prediksi dari nilai-nilai suatu variabel berdasarkan kepada nilai yang diketahui 

dari variabel tersebut atau variabel yang berhubungan. Selain itu, peramalan juga 

dapat didasarkan pada keahlian judgment, yang pada gilirannya didasarkan pada 

data historis dan pengalaman. 

Peramalan dapat digolongkan berdasarkan kerangka waktu (time frame) 

yaitu tergantung dari sejauh mana masa depan yang akan diramalkan. Terdapat 

tiga kerangka waktu yang diklasifikasikan oleh Taylor III (2005) dalam 

menentukan peramalan yaitu: 

1. Ramalan jangka pendek 

Ramalan jangka pendek dikenal juga dengan nama short range forecast yang 

mencakup masa depan yang lebih dekat dengan memperhatikan kegiatan 

harian suatu perusahaan bisnis. Misalnya permintaan harian atau kebutuhan 

sumber daya harian. Ramalan jangka pendek jarang mencakup sampai dengan 

beberapa bulan yang akan datang. 
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2. Ramalan jangka menengah 

Ramalan jangka menengah dikenal juga dengan nama medium range forecast 

yang mencakup jangka waktu satu atau dua bulan, bahkan sampai satu tahun. 

Ramalan jangka menengah ini berkaitan dengan rencana produksi tahunan 

dan akan lebih mencerminkan hal-hal seperti puncak dan lembah dalam suatu 

permintaan, serta kebutuhan untuk menjamin adanya tambahan sumber daya 

untuk tahun berikutnya. 

3. Ramalan jangka panjang 

Ramalan jangka panjang dikenal juga dengan nama long range forecast yang 

mencakup periode yang lebih lama dari satu atau dua tahun. Ramalan jangka 

panjang ini berkaitan dengan usaha manajemen untuk merencanakan produk 

baru untuk pasar yang berubah, membangun fasilitas baru atau menjamin 

adanya pembiayaan jangka panjang. Semakin jauh masa depan yang akan 

diramalkan oleh seseorang, maka akan semakin sulit peramalan tersebut 

dilakukan. 

 

2.4.1 Penentuan Pola Data 

Teknik peramalan dapat bermacam macam tergantung pada pola data yang 

ada. Adapun beberapa pola data yang harus diperhatikan untuk peramalan adalah 

(Makridakis, et al., 1999): 

1. Pola data horizontal (H) 

Pola data horizontal ini terjadi jika terdapat data yang berfluktuasi disekitar 

nilai rata-rata yang konstan. Adapun yang termasuk pola data horizontal 

adalah suatu produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama 

waktu tertentu. 

 
Gambar 2.7 Pola Data Horizontal 

(Makridakis, et al., 1999) 
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2. Pola data musiman (S) 

Pola data musiman terjadi jika terdapat suatu deret data yang dipengaruhi 

oleh faktor musiman, misalnya kuartal tahun tertentu, bulanan atau hari-hari 

pada minggu tertentu. Adapun kegiatan yang menunjukkan jenis pola data 

musiman ini adalah penjualan dari produk seperti minuman, makanan ringan, 

es krim dan lain-lain. 

 
Gambar 2.8 Pola Data Musiman 

(Makridakis, et al., 1999) 

3. Pola data siklus (C) 

Pola data siklus terjadi jika terdapat data yang dipengaruhi oleh fluktuasi 

ekonomi jangka panjang seperti yang berhubungan dengan siklus bisnis. 

Adapun kegiatan yang menunjukkan jenis pola data siklus ini adalah 

penjualan dari produk seperti mobil, baja dan lain-lain. 

 
Gambar 2.9 Pola Data Siklus 

(Makridakis, et al., 1999) 

4. Pola data trend (T) 

Pola data trend terjadi jika terdapat kenaikan atau penurunan sekuler jangka 

panjang dalam data seperti penjualan perusahaan atau berbagai indikator 

bisnis lainnya. 
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Gambar 2.10 Pola Data Trend 

(Makridakis, et al., 1999) 

 

2.4.2 Metode Peramalan 

Metode peramalan diklasifikasikan menjadi dua berdasarkan cara 

peramalan yang dilakukan yaitu metode kualitatif dan metode kuantitatif. Metode 

kualitatif didasarkan pada pertimbangan akal sehat (human judgement) dan 

pengalaman. Sedangkan metode kuantitatif berupa sebuah prosedur formal yang 

menggunakan model matematik dan data masa lalu untuk memproyeksikan 

kebutuhan di masa yang akan datang. 

Metode kualitatif pada umumnya digunakan apabila data kuantitatif 

tentang permintaan masa lalu tidak tersedia atau akurasinya tidak memadai 

(Sinulingga, 2009). Misalnya melakukan peramalan terhadap permintaan produk 

baru yang akan dikembangkan, sehingga sangat jelas bahwa data masa lalunya 

tidak tersedia. Pendekatan yang dilakukan dalam metode kualitatif dilakukan 

dengan cara penaksiran secara langsung sebagai dasar koreksi terhadap hasil 

peramalan. 

Peramalan menggunakan metode kuantitatif mempunyai asumsi bahwa 

data permintaan masa lalu dari produk atau item yang diramalkan mempunyai 

pola yang diperkirakan masih berlanjut ke masa yang akan datang (Sinulingga, 

2009). Model deret waktu yang biasa digunakan atau diterapkan dalam melakukan 

peramalan permintaan, sehingga dapat mengurangi ketidakpastian dalam 

memenuhi permintaan tersebut adalah (Sinulingga, 2009): 

1. Model analisis garis kecenderungan (Trend Line Analysis Model) 

Metode Trend Analisis digunakan sebagai model peramalan apabila pola 

historis dari data aktual permintaan menunjukkan adanya suatu 
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kecenderungan naik dari waktu ke waktu. Model analisis garis kecenderungan 

yang paling sederhana adalah menggunakan persamaan garis lurus (straight 

line equation) dengan rumus (Makridakis, et al., 1999): 

    �̂� = a + bx                                                                                             ...(2.1) 

Dimana: 

ŷ = Nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi (variabel terkait) 

a = Persilangan sumbu y 

b = Kemiringan garis regresi (tingkat perubahan pada y untuk perubahan yang terjadi 

di x) 

x = Variabel bebas dimana nilai variabel bebasnya diketahui. 

Dengan menggunakan Metode Kuadrat Terkecil (least square error), maka 

harga konstanta a dan b diperoleh persamaan (Makridakis, et al., 1999): 

     a =  
∑y

n
 – b

∑X

n
                                                                                       ...(2.2) 

b =  
n∑XY-∑X∑Y

n∑X
2
-(∑X)

2                                          ...(2.3) 

Dimana: 

Y = Nilai variabel terkait yang diketahui 

n = Jumlah data atau pengamatan. 

2. Model rata-rata bergerak (Moving Average) 

Peramalan berdasarkan model rata-rata bergerak yaitu peramalan dengan 

menggunakan data-data permintaan dalam beberapa periode masa lalu secara 

berurutan, biasanya mencakup satu tahun. Istilah rata-rata bergerak 

dimunculkan karena harga rata-rata dihitung secara berkelanjutan dengan 

membuang data permintaan satu periode lama dan menggantinya dengan data 

periode yang baru. Model matematik peramalan menggunakan Moving 

Average adalah (Makridakis, et al., 1999):   

MA = 
∑ (permintaan dalam n periode terdahulu)

n
       ...(2.4) 

Dimana: 

MA = Peramalan dengan Moving Average 

n = Jumlah data 
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3. Model Penghalusan Eksponensial (Exponential Smoothing) 

Peramalan dengan menggunakan metode ini biasanya digunakan untuk 

perkiraan potensi penjualan produk-produk secara individu (individual 

product sales). Metode ini sering dianggap lebih baik dari metode Trend 

Analysis dan metode Moving Average, karena kemampuannya menggunakan 

data masa lalu dengan pemberian bobot berdasarkan kekinian data. Asumsi 

yang digunakan dalam metode ini adalah data yang lebih kini selalu 

mempunyai pengaruh yang lebih kuat terhadap hasil peramalan dibandingkan 

dengan data yang lebih usang. Model matematik peramalan Exponential 

Smoothing adalah sebagai berikut (Makridakis, et al., 1999): 

Ft + 1 = α Xt + (1 – α) Ft        ...(2.5) 

Dimana: 

Ft+1  = Ramalan untuk periode ke t+1 

Xt     = Nilai riil periode ke t 

α     = Bobot yang menunjukkan konstanta penghalus (0 < α < 1) 

Ft       = Ramalan untuk periode ke t 

 

2.4.3 Ukuran Hasil Peramalan 

Ukuran hasil peramalan perlu dilakukan untuk mengetahui kesalahan 

tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan permintaan yang 

sebenarnya terjadi. Berikut adalah ukuran hasil peramalan yang biasa digunakan 

(Makridakis, et al., 1999): 

1. Rata-rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation atau MAD) 

Mean Absolute Deviation (MAD) merupakan rata-rata kesalahan mutlak 

selama periode waktu tertentu tanpa memperhatikan apakah hasil peramalan 

lebih besar atau lebih kecil dibandingkan dengan keadaan yang sebenarnya. 

Secara sistematis, MAD dirumuskan sebagai berikut (Makridakis, dkk., 

1999): 

MAD = ∑
Dt-Ft

n
         ...(2.6) 

Dimana: 

Dt = Permintaan aktual pada periode-t 
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Ft = Peramalan permintaan (forecast) pada periode-t 

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat 

2. Rata-rata kuadrat kesalahan (Mean Square Error atau MSE) 

Mean Square Error (MSE) dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua 

kesalahan peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah 

periode peramalan. Secara sistematis, MSE dirumuskan sebagai berikut 

(Makridakis, et al., 1999): 

MSE = ∑
(Dt-Ft)

2

n
                  ...(2.7) 

Dimana: 

Dt = Permintaan aktual pada periode-t 

Ft = Peramalan permintaan (forecast) pada periode-t 

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat 

3. Rata-rata persentase kesalahan absolut (Mean Absolute persentage error atau 

MAPE) 

MAPE merupakan ukuran kesalahan relatif yang biasanya lebih berarti bila 

dibandingkan dengan MAD, karena MAPE menyatakan persentase kesalahan 

hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang 

akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. Secara sistematis, MAPE dinyatakan sebagai berikut (Makridakis, et 

al., 1999) : 

MAPE = 
∑|Dt-Ft|

∑Dt

 x 100%                              ...(2.8) 

Dimana: 

Dt = Permintaan aktual pada periode-t 

Ft = Peramalan permintaan (forecast) pada periode-t 

4. Bias 

Bias dilakukan untuk melihat selisih rata-rata antara permintaan dan 

peramalan. Secara sistematis, Bias dinyatakan sebagai berikut (Makridakis, et 

al., 1999):  

Bias = 
et

n
          ...(2.9) 
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Dimana: 

et = Error pada periode-t 

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat 

5. Tracking Signal 

Validasi peramalan dapat dilakukan dengan tracking signal, yang merupakan 

suatu ukuran bagaimana baiknya suatu peramalan memperkirakan nilai-nilai 

yang aktual. Secara sistematis, Bias dinyatakan sebagai berikut (Makridakis, 

et al., 1999): 

Tracking Signal = 
RSFE

MAD
               ...(2.10) 

 

2.5 Optimisasi  

Optimisasi merupakan suatu pendekatan normatif yang digunakan untuk 

mengidentifikasikan penyelesaian terbaik dalam pengambilan keputusan dari 

suatu permasalahan untuk memperoleh titik maksimum atau titik minimum dari 

fungsi yang dioptimalkan (Sari, 2018). Dalam optimisasi, suatu permasalahan 

akan diselesaikan untuk mendapatkan hasil yang optimum sesuai dengan batasan 

yang diberikan. Setelah solusi optimum diperoleh, permasalahan sering dievaluasi 

kembali pada kondisi yang berbeda untuk memperoleh penyelesaian yang baru. 

Adapun tujuan dari optimisasi ini adalah untuk meminimumkan usaha yang 

diperlukan atau biaya operasional dan memaksimalkan hasil yang ingin dicapai. 

Sari (2018) menjelaskan bahwa dalam penelitian operasional, optimisasi 

sering dikaitkan sebagai maksimisasi atau minimisasi pemecahan suatu masalah. 

Dimana, teknik optimisasi dalam penelitian operasional merupakan pendekatan  

ilmiah untuk memecahkan masalah-masalah operasi pengolahan. Penerapan  

teknik ini menyangkut pembentukan deskripsi matematis atau pembentukan  

model keputusan. Analisa kepekaan teknik ini dapat menganalisa hubungan yang 

menyatakan akibat-akibat yang mungkin terjadi di masa mendatang sebagai akibat 

keputusan yang telah diambil. Penyelesaian masalah optimasi dengan program 

matematika dapat dilakukan melalui Linear Programming, Non Linear 

Programming, Integer Programming dan Dinamik Programming. 
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Optimasi merupakan suatu prinsip tentang bagaimana cara menggunakan 

sumber daya, baik itu waktu, tenaga, biaya dan lain-lain untuk mengoptimalkan 

hasil (Siang, 2014). Maksud dari mengoptimalkan hasil adalah meminimumkan 

segala sesuatu yang akan dikeluarkan (yang merugikan) atau memaksimalkan 

segala sesuatu yang akan didapatkan (yang menguntungkan). 

Optimasi digunakan untuk proses pencarian solusi terbaik, tidak selalu 

keuntungan paling tinggi yang bisa dicapai jika tujuan pengoptimalan adalah 

memaksimumkan keuntungan, atau tidak selalu biaya paling kecil yang bisa 

ditekan jika tujuan pengoptimalan adalah meminimumkan biaya produksi 

(Indrayanti 2012, dikutip oleh Rachman, 2017). 

 

2.6 Program Linier (Linear Programming) 

Menurut Aminudin (2005) dikutip oleh Akram dkk (2016) menjelaskan 

bahwa Program Linier adalah suatu model matematika untuk mendapatkan 

alternatif penggunaan terbaik atas sumber-sumber yang tersedia. Kata linier 

digunakan untuk menunjukan fungsi matematika yang digunakan dalam bentuk 

linier, sedangkan program merupakan penggunaan teknik matematika tertentu. 

Menurut Siswanto (2006) Pemrograman Linier adalah suatu model Operations 

Research yang menggunakan teknik optimisasi matematika linier dimana, seluruh 

fungsi harus berupa fungsi matematika linier. 

Jadi, pengertian Program Linier adalah suatu teknis perencanaan yang 

bersifat analitis yang analisisnya menggunakan model matematika, dengan tujuan 

menemukan beberapa alternatif pemecahaan optimum terhadap persoalan. 

Program Linier sering digunakan dalam menyelesaikan permasalahan alokasi 

sumber daya yang berupa suatu teknik penyelesaian optimal atas suatu 

permasalahan keputusan dengan cara menentukan terlebih dahulu fungsi tujuan 

(memaksimumkan atau meminimumkan) dan kendala-kendala yang ada ke dalam 

model matematik persamaan linier. Sari (2018) menjelaskan bahwa Linear 

Programming sering digunakan dalam menyelesaikan problema-problema alokasi 

sumber daya, seperti dalam bidang manufakturing, pemasaran, keuangan, 

personalia, administrasi dan lain sebagainya.  
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Dimyati (2010) menjelaskan bahwa teknik Program Linier digunakan 

dalam dua cara yaitu: 

1. Teknik minimasi atau meminimumkan biaya dalam rangka untuk tetap 

mendapatkan total penerimaan atau total keuntungan sebesar mungkin. 

2. Teknik maksimasi atau memaksimalkan total penerimaan atau total 

keuntungan pada kendala sumber daya yang terbatas.  

Agar suatu persoalan permasalahan yang dihadapi dapat disusun dan 

dirumuskan ke dalam Program Linier, maka persoalan tersebut juga harus dapat 

memenuhi beberapa persyaratan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh suatu 

persoalan tersebut berupa karakteristik-karakteristik yang biasa digunakan dalam 

persoalan Program Linier seperti berikut ini (Dimyati, 2010): 

1. Variabel keputusan 

Variabel keputusan adalah variabel yang menguraikan secara lengkap 

keputusan-keputusan yang akan dibuat. Selain itu, variabel keputusan juga 

merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi nilai tujuan. 

2. Fungsi tujuan 

Fungsi tujuan merupakan suatu fungsi atau persamaan yang menghubungkan 

variabel dan membentuk suatu kesatuan tentang apa yang ingin dicapai. 

Selain itu, fungsi tujuan juga merupakan fungsi dari variabel keputusan yang 

akan dimaksimumkan atau diminimumkan sehingga akan dapat menentukan 

seberapa besar pendapatan atau keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan 

dan berapa ongkos atau biaya yang dikeluarkan agar seminimum mungkin.  

3. Kendala (pembatas) 

Kendala merupakan sekumpulan persamaan atau pertidaksamaan yang 

membatasi harga suatu variabel. Adapun koefisien dari variabel keputusan 

pada kendala disebut juga dengan nama koefisien teknologis, sedangkan 

bilangan yang ada di sisi kanan setiap kendala disebut juga dengan ruas kanan 

kendala. 

4. Pembatas tanda 

Pembatas tanda merupakan suatu pembatas yang menjelaskan apakah 

variabel keputusannya diasumsikan hanya berharga nonnegatif atau variabel 
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keputusan tersebut boleh berharga positif dan boleh juga negatif, artinya 

variabel keputusan tidak terbatas dalam tanda. 

 Siswanto (2006) menjelaskan bahwa struktur model matematis dari teknik 

pemrograman linier diawali dengan fungsi tujuan yaitu sebuah fungsi matematika 

yang mencerminkan tujuan model. Fungsi tujuan tersebut harus diminimumkan 

atau dimaksimumkan terhadap suatu susunan kendala, sehingga di dalam fungsi 

tujuan harus muncul pernyataan mengenai arah tersebut. Model matematis dari 

Program Linier ialah (Dimyati, 2010): 

Fungsi tujuan memaksimumkan atau meminimumkan. 

Z = c1x1 + c2x2 + .....  cnxn                   ...(2.11) 

Fungsi kendala dengan tanda =, ≤ dan atau ≥. 

a11x1 + a12x2 + ..... + a1nxn ≤ b1                   ...(2.12) 

a21x1 + a22x2 + ..... + a2nxn ≤ b2                   

   . 

   .   . 

am1x1 + am2x2 + ..... + amnxn ≤ bm  

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, ..... xn ≥ 0 

Keterangan: 

Z = Fungsi tujuan 

cn = Koefisien variabel keputusan 

xn = Variabel keputusan 

a = Sumber daya yang tersedia 

m = Macam-macam batasan sumber daya atau bahan-bahan yang tersedia 

n = Macam-macam kegiatan yang menggunakan sumber daya  

b = Banyaknya sumber daya yang dapat dialokasikan kesetiap unit. 

 

2.7 Logika Fuzzy 

Logika fuzzy diperkenalkan pertama kali oleh Prof. Lotfi A. Zadeh pada 

tahun 1965 yang merupakan salah satu komponen pembentuk soft computing. 

Yaitu kumpulan dari teknik-teknik perhitungan dalam ilmu komputer untuk 

membantu manusia dalam melakukan pengambilan keputusan. Kusumadewi, dkk. 
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(2010) menjelaskan bahwa peranan derajat keanggotaan sebagai penentu 

keberadaan elemen dalam suatu himpunan fuzzy sangatlah penting, karena 

dijadikan sebagai ciri utama dari penalaran dengan logika fuzzy tersebut. 

Alasan mengapa logika fuzzy sering digunakan yaitu (Cox, 1994 dikutip 

oleh Kusumadewi, dkk., 2010): 

1. Konsep logika fuzzy mudah dimengerti. Kerana logika fuzzy tersebut 

menggunakan dasar teori himpunan, sehingga konsep matematisnya mudah 

dipahami. 

2. Logika fuzyy sangat fleksibel. Artinya, logika fuzzy mampu beradaptasi 

dengan perubahan-perubahan ataupun ketidakpastian yang terdapat pada 

permasalahan. 

3. Logika fuzzy memiliki toleransi terhadap data yang tidak tepat. 

4. Logika fuzzy mampu memodelkan fungsi-fungsi nonlinear yang sangat 

kompleks. 

5. Logika fuzzy dapat membangun dan mengaplikasikan pengalaman-

pengalaman para pakar secara langsung tanpa harus melalui proses pelatihan. 

6. Logika fuzzy mampu bekerjasama dengan teknik-teknik kendali secara 

konvensional. Biasanya sering terjadi pada pengaplikasian di bidang teknik 

mesin maupun teknik elektro. 

7. Logika fuzzy didasarkan pada bahasa alami. Artinya logika fuzzy 

menggunakan bahasa sehari-hari, sehingga mudah untuk dipahami. 

 

2.7.1 Fungsi Keanggotaan (Membership Function) 

Fungsi keanggotaan merupakan suatu kurva yang menunjukkan pemetaan 

titik-titik input data ke dalam nilai keanggotaannya, atau sering juga disebut 

dengan derajat keanggotaan yang memiliki interval antara 0 sampai dengan 1 

(Kusumadewi, dkk., 2010). Salah satu cara yang digunakan untuk mendapatkan 

nilai keanggotaan adalah dengan melalui beberapa fungsi seperti berikut ini 

(Kusumadewi, dkk., 2010): 
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1. Representasi linier   

Pada representasi linier, pemetaan input ke derajat keanggotaannya 

digambarkan sebagai suatu garis lurus. Bentuk ini paling sederhana dan 

menjadi pilihan yang baik untuk mendekati suatu konsep yang kurang jelas. 

Ada 2 keadaan himpunan fuzzy linier yaitu: 

a. Representasi linier naik  

Kenaikan himpunan dimulai pada nilai domain yang memiliki derajat 

keanggotaan nol (0) bergerak ke kanan menuju ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan lebih tinggi. 

 
Gambar 2.11 Representasi Linier Naik 

(Kusumadewi, dkk., 2010) 

Dengan fungsi keanggotaannya adalah: 

µ[x] =  {

   0                      ; 𝑥 ≤ 𝑎               
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
           ; 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏              

 1          ; 𝑥 ≥ 𝑏                          

               ...(2.13) 

b. Representasi linier turun 

Representasi linier turun merupakan kebalikan dari linier naik. Garis 

lurus dimulai dari nilai domain dengan derajat keanggotaan tertinggi 

pada sisi kiri, kemudian bergerak menurun ke nilai domain yang 

memiliki derajat keanggotaan lebih rendah. 

 
Gambar 2.12 Representasi Linier Turun 

(Kusumadewi, dkk., 2010) 
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Dengan fungsi keanggotaannya adalah: 

µ[x] =  {

   
𝑏−𝑥

𝑏−𝑎
             ; 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏              

 0             ; 𝑥 ≥ 𝑏                          
               ...(2.14) 

2. Representasi kurva segitiga, yaitu merupakan gabungan antara 2 garis linier. 

 
Gambar 2.13 Representasi Kurva Segitiga 

(Kusumadewi, dkk., 2010) 

Dengan fungsi keanggotaannya adalah: 

µ[x] =  {

   0                      ; 𝑥 ≤ 𝑎 atau 𝑥 ≥ 𝑐               
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
              ; 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏                                 

 
𝑏−𝑥

𝑐−𝑏
               ; 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐                                  

              ...(2.15) 

3. Representasi kurva trapesium, yaitu seperti bentuk segitiga dan hanya saja 

terdapat beberapa titik yang memiliki nilai keanggotaan 1. 

 
Gambar 2.14 Representasi Kurva Trapesium 

(Kusumadewi, dkk., 2010) 

Dengan fungsi keanggotaannya adalah: 

µ[x] =  

{
 
 

 
 
   0                      ; 𝑥 ≤ 𝑎 atau 𝑥 ≥ 𝑑               
𝑥−𝑎

𝑏−𝑎
              ; 𝑎 ≤ 𝑥 ≤ 𝑏                                 

  1                  ; 𝑏 ≤ 𝑥 ≤ 𝑐                                 
𝑑−𝑥

𝑑−𝑐
               ; 𝑐 ≤ 𝑥 ≤ 𝑑                                  

               ...(2.16) 
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2.8 Goal Programming 

Siswanto (2007) menjelaskan bahwa model Program Linier biasa tidak 

mampu menyelesaikan kasus-kasus manajemen yang mempunyai sasaran-sasaran 

tertentu untuk dicapai secara bersamaan. Kelemahan tersebut dibuktikan oleh A. 

Charnes dan W.M. Cooper yang mengembangkan model dari Program Linier 

menjadi Goal Programming pada tahun 1961. Dimana, model Goal Programming 

mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan Program Linier yang 

memiliki lebih dari satu sasaran atau tujuan yang ingin dicapai.  

Model 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 mucul pada fungsi 

tujuan dan pada fungsi-fungsi kendala. Artinya, konsep dasar dari Program Linier 

akan selalu melandasi pembahasan pada model Goal Programmming. 

Fauziah (2016) menjelaskan bahwa dalam Program Linear hanya 

mengandung satu fungsi tujuan sedangkan dalam Goal Programming terdapat 

satu atau beberapa gabungan fungsi tujuan. Hal ini dapat dilakukan dengan 

mengekspresikan tujuan itu dalam bentuk sebuah kendala (goal constraint). 

Memasukkan variabel simpangan (deviational variabel) dalam kendala tersebut 

untuk mencerminkan seberapa jauh tujuan itu tercapai dan menggabungkan 

variabel deviasional dalam fungsi tujuan. 

Variabel deviasional dalam model Goal Programming berfungsi untuk 

menampung penyimpangan atau deviasi yang akan terjadi pada nilai ruas kiri 

suatu persamaan kendala terhadap nilai ruas kananya (Siswanto, 2007). Misalnya 

agar suatu deviasinya minimum, maka variabel deviasional tersebut harus 

diminimumkan di dalam fungsi tujuan, sehingga nilai ruas kiri suatu persamaan 

kendala akan mendekati atau sama dengan nilai ruas kananya. 

Pada model Program Linier, kendala-kendala fungsional menjadi pembatas 

pada kegiatan memaksimumkan atau meminimumkan fungsi tujuan. Sedangkan 

pada model Goal Programming, kendala-kendala tersebut dijadikan sebagai 

sarana untuk mewujudkan sasaran yang akan dicapai. Sasaran-sasaran tersebut 
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dinyatakan sebagai nilai konstan pada ruas kanan kendala. Oleh karena itu, 

kendala-kendala dalam model Goal Programming selalu berupa persamaan yang 

dinamakan dengan kendala sasaran. 

Variabel deviasional dalam model Goal Programming dibedakan menjadi 

dua yaitu (Siswanto, 2007): 

1. Variabel deviasional untuk menampung deviasi yang berada di bawah sasaran 

(deviasi negatif). Notasi yang digunakan untuk menandai jenis variabel 

deviasional ini adalah DB, yaitu berfungsi untuk menampung deviasi negatif. 

DB

X
1

X
2 X

1
= b

 
Gambar 2.15 Deviasi Negatif 

(Siswanto, 2007) 

2. Variabel deviasional untuk menampung deviasi yang berada di atas sasaran 

(deviasi positif). Notasi yang digunakan untuk menandai jenis variabel 

deviasional ini adalah DA, yaitu berfungsi untuk menampung deviasi positif. 

DA

X
1

X
2 X

1
= b

 
Gambar 2.16 Deviasi Positif 

(Siswanto, 2007) 
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Secara umum, model matematis dari metode Goal Programming dapat 

dirumuskan sebagai berikut (Siswanto, 2007): 

Min ∑ DBi
m
i=1 +DAi               ...(2.17) 

 

Kendala 

a11X1 + a12X2 + ........ + a1nXn + DB1 – DA1 = b1              ...(2.18) 

a21X1 + a22X2 + ........ + a2nXn + DB2 – DA2 = b2 

   . 

   . 

am1X1 + am2X2 + ........ + amnXn + DBm – DAm = bm 

dan 

Xj, DAi dan DBi ≥ 0, untuk i = 1, 2, ... , m 

Model matematika dari Metode Goal Programming berdasarkan tipe 

fungsi kendala yang ada yaitu (Fauziyah, 2016): 

Tabel 2.1 Model Matematika Goal Programming 

Tipe fungsi kendala 

pada Program Linier 

Model matematika Goal 

Programming 

Variabel deviasional 

yang diminimumkan 

F1 (x) ≥ b1 F1 + d1̄   ̶  d1
+ = b1 d1 ̄ 

F1 (x) ≤ b1 F1 + d1̄   ̶  d1
+ = b1 d1

+ 

F1 (x) = b1 F1 + d1̄   ̶  d1
+ = b1 d1 ̄, d1

+ 

Sumber : Fauziyah (2016) 

 

2.9 Fuzzy Goal Programming (FGP) 

Metode yang menggunakan himpunan fuzzy pada Goal Programming (GP) 

disebut Fuzzy Goal Programming (FGP), dimana metode ini tidak perlu 

melakukan kalibrasi pembobotan atau melakukan seleksi terhadap derajat 

pentingnya fungsi objektif. Metode ini hanya menggunakan preferensi khusus 

pada tujuan yang dapat dimodelkan dengan menggunakan fungsi-fungsi 

keanggotaan fuzzy. Fuzzy Goal Programming diformulasikan menjadi bentuk 

Linear Programming (LP) untuk mencari solusi optimalnya (Tampinongkol, dkk., 

2015). 
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Menurut Turgay, et al. (2015) menjelaskan fungsi keanggotaan Fuzzy Goal 

Programming (FGP) dalam kondisi level atas dan bawah dapat dirumuskan 

seperti berikut: 

Maksimum λ 

Kendala: 

𝑒
−∝

𝑖(𝑏𝑛−𝐹𝑛(𝑥))/𝑡𝑢𝑛−𝑒−∝𝑖

1−𝑒−∝𝑖
 ≤ λ n = 1,2, ..., N                  ...(2.19) 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = 1,  j = 1,2, ..., N 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = 1,  i = 1,2, ..., N 

λ ≥ 0 

Xij = {
1,          jika sumber daya i ditugaskan untuk j

0, jika sumber daya i tidak ditugaskan untuk j
 

Minimum λ 

Kendala: 

𝑒−∝𝑖 −𝑒
−∝

𝑖(𝑏𝑛−𝐹𝑛(𝑥))/𝑡𝑙𝑛

1−𝑒−∝𝑖
 ≥ λ n = 1,2, ..., N               ...(2.20) 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = 1,  j = 1,2, ..., N 

∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑖=1  = 1,  i = 1,2, ..., N 

λ ≥ 0 

Xij = {
1,          jika sumber daya i ditugaskan untuk j

0, jika sumber daya i tidak ditugaskan untuk j
 

Kemudian, dalam fungsi pencapaian tujuan, variabel under deviational 

diminimalkan atas dasar pentingnya mencapai tingkat tujuan yang diinginkan 

dalam konteks pengambilan keputusan. 

Model tujuan persamaan Fuzzy Goal Programming adalah: 

Minimum Z = [P1(d
-), P2(d

-),..., Pi(d
-)] 

𝑒
−∝

𝑖(𝑏𝑛−𝐹𝑛(𝑥))/𝑡𝑢𝑛−𝑒−∝𝑖

1−𝑒−∝𝑖
 + 𝑑𝑛

− − 𝑑𝑛
+ = 1               ...(2.21) 

1 - 
𝑒
−∝

𝑖(𝑏𝑛−𝐹𝑛(𝑥))/𝑡𝑢𝑛−𝑒−∝𝑖

1−𝑒−∝𝑖
 + 𝑑𝑛

− − 𝑑𝑛
+ = 1 

𝑑𝑛
− , 𝑑𝑛

+ ≥ 0 n = 1, 2, ..., N 
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dimana: 

Z  = Mewakili vektor fungsi pencapaian prioritas i dan 𝑑𝑛
− 

𝑑𝑛
+  = Variabel under dan over deviational dari tujuan n 

P1(d
-) = Fungsi linier dari variabel under deviational. 

dimana P1(d
-) berasal dari 

P1(d
-) = ∑ 𝜔𝑖𝑛

−𝑁
𝑛=1 𝑑𝑖𝑛

−   

𝑑𝑖𝑛
−  ≥ 0 

N = 1, 2,..., N 

𝑑𝑖𝑛
−  diganti namanya menjadi 𝑑𝑛

− untuk mewakilinya ditingkat prioritas ketiga. 

𝜔𝑖𝑛
−  = Bobot numerik yang terkait dengan 𝑑𝑖𝑛

−  dan mewakili bobot pentingnya 

mencapai tingkat tujuan ke n. 

𝜔𝑖𝑛
−  dapat ditentukan nilainya yaitu: 

𝜔𝑖𝑘
−  = {

1

(tln)i
 untuk definit μ

n
 (X)dalam 1

1

(tun)i
 untuk definit μ

n
 (X)dalam 1

 

diamana (𝑡𝑙𝑛)𝑖 dan (𝑡𝑢𝑛)𝑖 digunakan untuk mewakili 𝑡𝑙𝑘  dan 𝑡𝑢𝑘  pada masing-

masing tingkat prioritas. 

 

2.10 Analisa Sensitivitas 

Analisis sensitivitas perlu dilakukan agar kita mengetahui perubahan yang 

terjadi pada parameter-parameter dalam Program Linier terhadap solusi optimum 

yang telah dicapai dalam tahap penyelesaiannya. Adapun tujuan dari analisis 

sensitivitas menurut Mulyono (2000) dikutip oleh Heryani (2015) yaitu untuk 

mengurangi dan menghindari perhitungan-perhitungan ulang apabila terjadi 

perubahan-perubahan satu atau beberapa koefisien model Program Linier saat 

penyelesaian optimal telah tercapai. Selain itu, analisis sensitivitas tersebut dapat 

dievaluasi lagi pengaruh perubahan-perubahan parameternya, apabila perubahan 

tersebut terlalu banyak maka perhitungan post optimum akan lebih sulit 

diselesaikan, maka sebaiknya diselesaikan permasalahan tersebut dengan metode 

simpleks agar lebih efisien. 
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Dimyati (2010) menjelaskan bahwa analisis sensitivitas atau analisis 

kepekaan merupakan suatu analisis yang dilakukan untuk mengetahui akibat atau 

pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter Program Linier 

terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Selain itu juga dapat mengetahui apa 

yang terjadi jika koefisien fungsi tujuan atau ruas kanan dari suatu persoalan akan 

berubah setelah memperoleh solusi optimal. Apabila persoalan tersebut berubah, 

akankah perubahan-perubahan tersebut dapat menyebabkan solusi suatu 

permasalahan menjadi tidak optimal lagi. 

Enam tipe perubahan yang dapat dilakukan dengan analisis sensitivitas 

adalah (Dimyati, 2010): 

1. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel nonbasis 

Hal tersebut terjadi karena adanya perubahan baik pada kontribusi 

keuntungan maupun pada kontribusi ongkos dan kegiatan yang 

direpresentasikan oleh variabel non basis. 

2. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis 

Yaitu mengubah koefisien fungsi tujuan variabel basis, artinya mengubah 

CBV sehingga beberapa koefisien pada baris 0 dari tabel optimal akan 

berubah. 

3. Perubahan pada ruas kanan suatu pembatas 

Perubahan ruas kanan pembatas tidak akan mengubah baris 0 pada tabel 

optimal, sehingga solusi basisnya tidak akan menjadi suboptimal. Adapun 

yang mungkin mengalami perubahan adalah ruas kanan pada tabel optimal, 

tetapi sepanjang ruas kanan setiap pembatas pada tabel optimal tetap 

nonnegatif maka solusi basisnya akan tetap fisibel dan optimal. Jika 

perubahan pada ruas kanan menyebabkan paling sedikit ada satu ruas kanan 

pada tabel optimal yang berharga negatif, maka solusi basisnya tidak lagi 

menjadi fisibel atau tidak lagi optimal. 

4. Perubahan kolom untuk suatu variabel nonbasis 

Perubahan tersebut tidak akan mempengaruhi ruas kanan tabel optimal, tetapi 

akan mengubah elemen baris 0 dari tabel optimal. 
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5. Penambahan suatu variabel atau aktivitas baru 

Tujuan dilakukannya penambahan aktivitas baru tersebut adalah untuk 

mengetahui apakah aktivitas baru tersebut dapat menguntungkan atau tidak. 

6. Penambahan suatu pembatas baru 

Jika pembatas baru ditambahkan maka akan muncul tiga kemungkinan 

seperti: 

a. Solusi optimal saat ini memenuhi pembatas baru. 

b. Solusi optimal saat ini tidak memenuhi pembatas baru, tetapi persoalan 

tetap mempunyai solusi fisibel. 

c. Pembatas baru menyebabkan persoalan tidak mempunyai solusi fisibel. 

 

2.11 Linear Interactive Diskret Optimizer (LINDO) 

LINDO adalah singkatan dari Linear Intearctive Diskret Optimizer, yang 

merupakan program komputer yang digunakan untuk aplikasi Linear 

Programming (Siswanto, 1990 dikutip oleh Armindo, 2006). Program LINDO ini 

diciptakan oleh profesor Linus Scrage dari Graduate School of Business Chicago, 

dan telah menjadi software optimasi selama lebih dari 21 tahun. Sistem LINDO 

telah menjadi pilihan utama dalam penyelesaian yang cepat dan mudah, terutama 

untuk optimasi persamaan matematika. Selain itu struktur bahasa yang digunakan 

dalam memformulasikan masalahnya sederhana, yaitu persamaan linier. 

Armindo (2006) menjelaskan bahwa LINDO merupakan sebuah perangkat 

lunak yang digunakan untuk menyelesaikan masalah pemrograman linier, non-

linier dan integer. LINDO digunakan oleh perusahaan-perusahaan untuk 

memaksimalkan keuntungan dan meminimumkan biaya, serta dapat digunakan 

dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan produksi, transportasi, 

keuangan, alokasi saham, pangaturan modal, penjadwalan, inventarisasi, alokasi 

sumber daya dan lain-lain. 

Berikut ini adalah tahapan yang perlu dilakukan apabila menggunakan 

aplikasi LINDO yaitu (Armindo, 2006): 

1. Merumuskan masalah dalam kerangka program linier.  

2. Menuliskan dalam persamaan matematik.  
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3. Merumuskan rumusan ke dalam LINDO dan mengeksekusinya.  

4. Interpretasi keluaran LINDO. 

Instruksi input LINDO adalah langsung, membutuhkan fungsi tujuan dan 

kendala yang dimasukkan dalam terminal pengolahan sama seperti dalam 

formulasi permodelan yang dibuat. Program LINDO selalu mempertimbangkan 

fungsi tujuan sebagai fungsi utama dan kendala yang pertama dijadikan sebagai 

model fungsi yang kedua. Dengan demikian semua kendala diberi penomoran 

secara sekuensial, dimulai pada kendala pertama yang akan diidentifikasikan 

sebagai fungsi nomor dua dan selanjutnya (Siswanto, 1990 dikutip oleh Armindo, 

2006). 

Perintah yang digunakan untuk menjalankan program LINDO adalah 

sebagai berikut (Safitri, 2018): 

Tabel 2.2 Perintah dalam Menjalankan LINDO 

No Perintah Fungsi 

1. MAX 
Untuk memulai data dalam masalah maksimasi 2 MIN 

Berfungsi untuk memulai data dalam masalah minimasi 

2. MIN Untuk memulai data dalam masalah minimasi 

3. END Untuk mengakhiri data 

4. GO Untuk pemecahan dan penyelesaian masalah 

5. LOOK Untuk mencetak bagian yang dipilih dari data yang ada 

6. GIN Untuk variable keputusan agar bernilai bulat 

7. INTE Untuk menentukn solusi dari masalah biner 

8. INT Sama dengan INTE 

9. SUB Untuk membatasi nilai maksimum 

10. SLB Untuk membatasi nilai minimum 

11. FREE Berfungsi agar solusinya berupa bilangan nyata (real) 

(Sumber: Safitri, 2018) 

Siswanto (2007) dalam bukunya menjelaskan bahwa, hasil olahan atau 

output dari program LINDO dipisahkan menjadi dua bagian yaitu penyelesaian 

optimal dan analisis sensitivitas. Hasil olahan analisis sensitivitas menggunakan 

software LINDO dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut (Siswanto, 

2007): 

1. Analisis sensitivitas koefisien fungsi tujuan (Cj), menjelaskan tentang nilai Cj 

yang tidak akan mengubah nilai optimal dari variabel keputusan. 
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2. Analisis sensitivitas nilai ruas kanan (RHS), menjelaskan interval perubahan 

dari nilai ruas kanan yang menjamin validitas dual price. Apabila perubahan 

nilai ruas kanan berada di luar interval tersebut, maka dual price tidak lagi 

valid untuk menghitung perubahan nilai fungsi tujuan. Dual price tersebut 

mencerminkan perubahan nilai fungsi tujuan yang disebabkan oleh perubahan 

setiap unit nilai ruas kanan kendala. 
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Metodologi penelitian berisi langkah-langkah dan tahapan-tahapan yang

akan dilalui oleh peneliti dalam melakukan suatu penelitian. Tahapan tersebut

berbentuk flowchart seperti gambar berikut ini:

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
(Sumber: Pengolahan Data, 2019)
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3.1 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan merupakan suatu langkah awal dalam melakukan

suatu penelitian. Penelitian pendahuluan berisi tentang survei pendahuluan dan

studi literatur seperti berikut ini:

3.1.1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan merupakan suatu proses yang bertujuan untuk

mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai resiko dari suatu unit yang

akan diperiksa, sehingga akan mendapatkan informasi yang lebih jelas dan rinci.

Berdasarkan informasi tersebut maka didapatkan tahapan penyelesaian masalah

sehingga pembahasan dalam penelitian menjadi lebih terarah.

Survei pendahuluan dilakukan pada objek penelitian, yaitu pada CV. Bola

Mas yang terletak di Jalan Siak II Palas, Pekanbaru dan bergerak pada bidang

usaha memvulkanisir ban. Ban yang divulkanisir adalah ban bekas yang sudah

habis tread nya. Tahap awal dalam proses memvulkanisir ban ialah melakukan

pemeriksaan terhadap ban tersebut, kemudian dilakukan beberapa tahapan lainnya

sampai akhirnya ban tersebut dipanaskan dalam mesin chamber dengan kapasitas

satu kali pemanasan ialah 40 ban. Survei pendahuluan dilakukan untuk mencari

dan menetapkan topik pokok yang menjadi permasalahan yang akan dijadikan

objek penelitian. Adapun objek penelitian yang diamati dari perusahaan tersebut

yaitu mengenai produksi ban ukuran ring 16 dan ring 20.

3.1.2 Studi Literatur

Studi literatur adalah salah satu teknik yang dapat digunakan dalam

melaksanakan sebuah penelitian untuk menyelesaikan suatu masalah. Tahap ini

dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur-literatur

yang dapat mendukung dalam pemecahan permasalahan yang ada, seperti

pengenalan vulkanisir ban secara umum, peramalan, Program Linier, metode

Fuzzy Goal Programming serta analisa sensitivitas.

Dengan adanya studi literatur yang jelas, maka akan mempermudah dalam

memformulasikan persoalan dan cara pemecahan permasalahan. Sehingga pada

akhirnya akan mempermudah dalam mengolah data dan menganalisis data
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terhadap langkah-langkah penelitian secara keseluruhan dan sekaligus sebagai

panduan dalam melakukan penelitian.

3.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah adalah suatu proses penelitian yang paling penting di

antara proses yang lainnya. Masalah penelitian akan menentukan kualitas dari

penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan tersebut bisa disebut

penelitian atau tidak. Tujuan identifikasi masalah adalah untuk mempermudah

mendapatkan sejumlah masalah yang berhubungan dengan judul penelitian.

Setelah survei pendahuluan dilakukan, dapat diidentifikasi permasalahan pada

CV. Bola Mas, yaitu tidak terpenuhinya target produksi ban yang ditetapkan oleh

perusahaan.

3.3 Perumusan Masalah

Perumusan masalah berisikan tentang masalah-masalah yang akan

diselesaikan dalam suatu penelitian. Masalah perlu dirumuskan secara jelas karena

dengan perumusan yang jelas, diharapkan dapat mengetahui variabel-variabel apa

saja yang akan diukur dan apakah ada alat-alat ukur yang sesuai untuk mencapai

tujuan peneltian. Masalah-masalah yang dihasilkan tidak lepas dari latar belakang

masalah yang dikemukakan pada bagian pendahuluan. Rumusan masalah tersebut

sekaligus menunjukan fokus pengamatan di dalam proses penelitian nantinya.

Pada penelitian ini, ditetapkan suatu rumusan masalah yaitu bagaimana optimasi

perencanaan produksi ban dengan menggunakan Metode Fuzzy Goal

Programming di CV. Bola Mas.

3.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan rumusan kalimat yang menunjukan adanya

hasil, sesuatu yang diperoleh setelah penelitian selesai, sesuatu yang akan dicapai

atau dituju dalam sebuah penelitian. Tujuan penelitian berkaitan erat dengan

rumusan masalah yang ditetapkan dan jawabannya terletak pada kesimpulan

penelitian. Pada langkah ini tujuan penelitian dirumuskan untuk dapat menjawab

permasalahan yang terdapat dalam penelitian. Tujuan dalam penelitian ini adalah
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untuk menentukan perencanaan produksi ban ring 16 dan ring 20 selama satu

tahun, untuk menentukan jam kerja karyawan, pendapatan, biaya bahan baku,

jumlah produksi dan jumlah permintaan ban ring 16 dan ban ring 20 yang

optimal. Serta untuk menentukan nilai sensitivitas terhadap solusi optimum yang

dicapai.

3.5 Pengumpulan Data

Salah satu komponen yang penting dalam penelitian adalah proses peneliti

dalam pengumpulan data. Adapun tujuan dari pengumpulan data adalah untuk

mendapatkan data yang valid, sehingga hasil dan kesimpulan penelitian tidak akan

diragukan kebenarannya. Pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi menjadi

dua, yaitu data primer dan data sekunder yaitu:

1. Data primer

Data primer didapatkan secara langsung oleh peneliti atau tanpa melalui

perantara dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan dengan

cara pengamatan secara langsung pada objek yang ingin diteliti, untuk

memperoleh data yang akan digunakan dalam pengolahan data. Sedangkan

wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab atau mewawancarai karyawan

maupun pemilik dari CV. Bola Mas tersebut. Data yang diperoleh melalui

data primer adalah jumlah produksi ban, permintaan ban, biaya bahan baku,

jam kerja karyawan dan pendapatan.

2. Data sekunder

Data sekunder didapatkan secara tidak langsung oleh peneliti dengan tujuan

sebagai pendukung dalam kelangsungan penelitian. Data sekunder diperoleh

melalui catatan atau dokumentasi perusahaan seperti profil perusahaan,

struktur organisasi perusahaan maupun proses produksi.

3.6 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh maka langkah selanjutnya adalah mengolah data

tersebut dengan menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan, sehingga

nantinya tujuan utama dari suatu penelitian dapat tercapai. Pengolahan data pada

penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut:
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3.6.1 Melakukan Peramalan (Forecasting)

Peramalan dilakukan untuk memperkirakan suatu perencanaan perusahaan

di masa yang akan datang. Pada penelitian ini, peramalan digunakan untuk

meramalkan data jumlah hasil produksi dan jumlah permintaan ban pada bulan

Januari – Desember tahun 2018 dan 2019. Tahapan yang dilakukan dalam

melakukan peramalan ialah:

1. Menentukan periode peramalan

Periode peramalan dilakukan untuk satu tahun ke depan atau termasuk

peramalan jangka menengah.

2. Membuat plot data

Plot data digunakan untuk melihat fluktuasi data jumlah produksi dan jumlah

permintaan ban, guna untuk menentukan metode peramalan yang sesuai.

Berdasarkan plot data permintaan produksi, terlihat bahwa data tersebut

berfluktuasi. Untuk itu, pada penelitian ini metode peramalan yang akan

digunakan ialah metode Moving Average, metode Exponential Smoothing dan

metode Trand Analysis.

3. Melakukan peramalan

Peramalan dilakukan dengan cara menghitung parameter-parameter dari

fungsi peramalan sesuai dengan metode peramalan yang digunakan.

4. Rekapitulasi nilai kesalahan metode peramalan

Setelah dilakukannya perhitungan parameter-parameter fungsi peramalan dari

setiap metode, maka akan diperoleh kesalahan-kesalahan dari setiap metode

tersebut. Kesalahan tersebut dipilih berdasarkan kesalahan yang paling kecil

dari setiap metode peramalan, yaitu dengan melakukan pembobotan pada

setiap metode yang digunakan. Pembobotan dapat dilakukan dengan

menghitung nilai rata-rata deviasi mutlak (Mean Absolute Deviation atau

MAD), rata-rata kuadrat kesalahan (Mean Square Error atau MSE), rata-rata

persentase kesalahan absolut (Mean Absolute persentage error atau MAPE)

dan bias.
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5. Memilih metode peramalan terbaik

Berdasarkan pembobotan yang telah dilakukan, maka akan terlihat nilai

kesalahan yang terkecil antar metode peramalan. Metode peramalan yang

memiliki nilai kesalahan yang paling kecil, maka dianggap sebagai metode

yang tebaik.

6. Melakukan verifikasi metode peramalan yang terpilih

Verifikasi peramalan dilakukan bertujuan untuk melihat apakah metode

peramalan yang diperoleh mewakili atau mencerminkan terhadap data masa

lalu. Verifikasi dilakukan dengan membuat chart, sehingga dapat terlihat

apakah data tersebut berada di dalam atau di luar batas kendali. Jika data

tersebut berada di luar batas kendali, maka fungsi peramalan tersebut

dinyatakan tidak sesuai.

3.6.2 Penetapan Variabel Keputusan

Variabel keputusan berisi suatu variabel-variabel yang akan dioptimalkan

dan memenuhi kriteria sasaran yang digunakan dalam perencanaan produksi di

CV. Bola Mas. Dalam penelitian ini, yang dijadikan sebagai variabel keputusan

ialah:

X1 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Januari

X2 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Februari

X3 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Maret

X4 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan April

X5 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Mei

X6 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Juni

X7 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Juli

X8 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Agustus

X9 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan September

X10 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Oktober

X11 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan November

X12 = Jumlah produksi ban ring 16 pada bulan Desember

X13 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Januari
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X14 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Februari

X15 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Maret

X16 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan April

X17 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Mei

X18 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Juni

X19 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Juli

X20 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Agustus

X21 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan September

X22 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Oktober

X23 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan November

X24 = Jumlah produksi ban ring 20 pada bulan Desember

X25 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Januari

X26 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Februari

X27 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Maret

X28 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan April

X29 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Mei

X30 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Juni

X31 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Juli

X32 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Agustus

X33 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan September

X34 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Oktober

X35 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan November

X36 = Jumlah permintaan ban ring 16 pada bulan Desember

X37 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Januari

X38 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Februari

X39 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Maret

X40 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan April

X41 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Mei

X42 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Juni

X43 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Juli

X44 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Agustus
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X45 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan September

X46 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Oktober

X47 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan November

X48 = Jumlah permintaan ban ring 20 pada bulan Desember

3.6.3 Penyelesaian Menggunakan Metode Goal Programming

3.6.3.1 Perumusan Fungsi Tujuan

Perumusan fungsi tujuan berisi kehendak atau keinginan yang akan dibuat

oleh si pembuat keputusan dan sesuai dengan permasalahan yang terjadi. Dalam

penelitian ini terdapat lima fungsi tujuan yang akan dicapai yaitu:

1. Fungsi pendapatan yang akan dimaksimalkan

Max P = p1X1 + p2X2 + p3X3 + ..... + p24X24

dimana p = pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dari hasil penjualan

ban ring 16 dan ban ring 20.

2. Fungsi jumlah produksi yang akan dimaksimalkan

Max K = k1X1 + k2X2 + k3X3 + ..... + k24X24

dimana k = jumlah produksi ban ring 16 dan ban ring 20 untuk setiap

bulannya.

3. Fungsi jumlah permintaan yang akan dimaksimalkan

Max T = t25X25 + t26X26 + t27X27 + ..... + t48X48

dimana t = jumlah permintaan ban ring 16 dan ban ring 20 untuk setiap

bulannya.

4. Fungsi biaya bahan baku yang akan diminimalkan

Min B = b1X1 + b2X2 + b3X3 + ..... + b24X24

dimana b = biaya bahan baku yang dikeluarkan dalam memproduksi ban ring

16 dan ban ring 20 untuk setiap bulannya.

5. Fungsi jam kerja karyawan yang akan diminimalkan

Min J = j1X1 + j2X2 + j3X3 + ..... + j24X24

dimana j = jumlah jam kerja karyawan dalam memproduksi ban ring 16 dan

ban ring 20 untuk setiap bulannya.
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3.6.3.2 Penetapan Kendala

Kendala sasaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pendapatan

p1X1 + p2X2 + p3X3 + ..... + p24X24 ≥ pz

dimana:

p = Pendapatan yang diperoleh setiap bulannya dari hasil penjualan ban ring

16 dan ban ring 20.

pz = Batas minimum pendapatan yang harus diperoleh.

2. Jumlah produksi

k1X1 + k2X2 + k3X3 + ..... + k24X24 ≥ kz

dimana:

k = Jumlah produksi ban ring 16 dan ban ring 20 untuk setiap bulannya.

kz = Batas minimum dari jumlah produksi ban.

3. Jumlah permintaan

t25X25 + t26X26 + t27X27 + ..... + t48X48 ≥ tz

dimana:

t = Jumlah permintaan ban ring 16 dan ban ring 20 untuk setiap bulannya.

tz = Batas minimum dari jumlah produksi ban.

4. Biaya bahan baku

a. Ban besar

ba13X13 + ... + ba24X24 ≤ baz

dimana:

ba = Biaya bahan baku ban besar yang dikeluarkan setiap bulannya.

baz = Batas maksimum dari biaya bahan baku ban besar.

b. Ban Kecil

bb1X1 + ... + bb12X12 ≤ bbz

dimana:

bb = Biaya bahan baku ban kecil yang dikeluarkan setiap bulannya.

bbz = Batas maksimum dari biaya bahan baku ban kecil.

c. Karet

bc1X1 + ... + bc24X24 ≤ bcz
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dimana:

bc = Biaya bahan baku karet yang digunakan untuk memproduksi ban

ring 16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bcz = Batas maksimum dari biaya bahan baku karet.

d. Gum

bd1X1 + ... + bd24X24 ≤ bdz

dimana:

bd = Biaya bahan baku gum yang digunakan untuk memproduksi ban

ring 16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bdz = Batas maksimum dari biaya bahan baku gum.

e. Lem

be1X1 + ... + be24X24 ≤ bez

dimana:

be = Biaya bahan baku lem yang digunakan untuk memproduksi ban ring

16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bez = Batas maksimum dari biaya bahan baku lem.

f. Tiner

bf1X1 + ... + bf24X24 ≤ bfz

dimana:

bf = Biaya bahan baku tiner yang digunakan untuk memproduksi ban

ring 16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bfz = Batas maksimum dari biaya bahan baku tiner.

g. Benang chord

bg1X1 + ... + bg24X24 ≤ bgz

dimana:

bg = Biaya bahan baku benang chord yang digunakan untuk

memproduksi ban ring 16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bgz = Batas maksimum dari biaya bahan baku benang chord.

h. Plastik

bh1X1 + ... + bh24X24 ≤ bhz
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dimana:

bh = Biaya bahan baku plastik yang digunakan untuk memproduksi ban

ring 16 dan ban ring 20 setiap bulannya.

bhz = Batas maksimum dari biaya bahan baku plastik.

5. Jam kerja karyawan

j1X1 + j2X2 + j3X3 + ..... + j24X24 ≤ jz

dimana:

j = Jumlah jam kerja karyawan dalam memproduksi ban ring 16 dan ban

ring 20 untuk setiap bulannya.

jz = Batas maksimum dari jam kerja karyawan.

3.6.3.3 Menentukan Prioritas Utama

Cara yang dilakukan dalam menentukan prioritas utama adalah

berdasarkan pemikiran dari si pengambil keputusan. Urutan prioritas utama dalam

penelitian ini yaitu:

1. P1 = Sasaran memaksimumkan pendapatan. Sasaran yang akan

diminimumkan adalah penyimpangan bawah. Maka yang akan diminimalkan

adalah nilai dari P1( ). Artinya, perusahaan menginginkan pendapatan yang

diperoleh berada di atas batas yang telah ditetapkan perusahaan.

2. P2 = Sasaran memaksimumkan jumlah produksi. Sasaran yang akan

diminimumkan adalah penyimpangan bawah. Maka yang akan diminimalkan

adalah nilai dari P2( ). Artinya, perusahaan menginginkan jumlah produksi

berada di atas target dan dapat memenuhi permintaan konsumen.

3. P3 = Sasaran memaksimumkan jumlah permintaan. Sasaran yang akan

diminimumkan adalah penyimpangan bawah. Maka yang akan diminimalkan

adalah nilai dari P3( ). Artinya, perusahaan menginginkan jumlah

permintaan berada di atas target yang telah ditetapkan perusahaan.

4. P4 = Sasaran meminimumkan biaya bahan baku. Sasaran yang akan

diminimumkan adalah penyimpangan atas. Maka yang akan diminimalkan

adalah nilai dari P4( , , , , , , , ). Artinya, perusahaan
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tidak menginginkan biaya bahan baku melebihi dari anggaran yang

ditetapkan.

5. P5 = Sasaran meminimumkan jam kerja karyawan. Sasaran yang akan

diminimumkan adalah penyimpangan atas. Maka yang akan diminimalkan

adalah nilai dari P5( ). Artinya, perusahaan menginginkan jam kerja

karyawan lebih cepat agar proses produksi pun akan cepat selesai, sehingga

perusahaan dapat memenuhi permintaan konsumen.

3.6.4 Penyelesaian Menggunakan Metode Fuzzy Goal Programming

3.6.4.1 Model Fuzzy Goal Programming

Perumusan model matematis dari metode Fuzzy Goal Programming

adalah:

Fungsi tujuan:

Max λ

Kendala:

pzmax ≥ p1X1 + p2X2 + p3X3 + ..... + p24X24 - (P* - ) λ ≥ pzmin

kzmax ≥ k1X1 + k2X2 + k3X3 + ..... + k24X24 - (K* - ) λ ≥ kzmin

tzmax ≥ t25X25 + t26X26 + t27X27 + ..... + t48X48 - (T* - ) λ ≥ tzmin

ba1X13 + ... + ba24X24 + ( – B*) λ ≤ bazmax

bb1X1 + ... + bb12X12 + ( – B*) λ ≤ bbzmax

bc1X1 + ... + bc24X24 + ( – B*) λ ≤ bczmax

bd1X1 + ... + bd24X24 + ( – B*) λ ≤ bdzmax

be1X1 + ... + be24X24 + ( – B*) λ ≤ bezmax

bf1X1 + ... + bf24X24 + ( – B*) λ ≤ bfzmax

bg1X1 + ... + bg24X24 + ( – B*) λ ≤ bgzmax

bh1X1 + ... + bh24X24 + ( – B*) λ ≤ bhzmax

jzmin ≤ j1X1 + j2X2 + j3X3 + ..... + j24X24 + ( ̅ – J*) λ ≤ jzmax

dimana:

= Pendapatan paling minimum

P* = Pendapatan maksimum yang diperoleh dari Goal Programming

= Jumlah produksi paling minimum
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K* = Jumlah produksi maksimum yang diperoleh dari Goal Programming

= Jumlah pendapatan paling minimum

T* = Jumlah pendapatan maksimum yang diperoleh dari Goal Programming

= Biaya bahan baku paling maksimum

B* = Biaya bahan baku minimum yang diperoleh dari Goal Programming̅ = Jam kerja karyawan paling maksimum

J* = Jam kerja karyawan minimum yang diperoleh dari Goal Programming

3.6.4.2 Penyelesaian dengan software LINDO versi 6.1

Setelah ditetapkan fungsi tujuan dan kendala yang ada, maka tahap

selanjutnya adalah menyelesaikan persamaan Fuzzy Goal Programming

menggunakan software LINDO versi 6.1.

3.7 Analisa

Analisa perlu dilakukan untuk mengevaluasi hasil dari pengolahan data

yang dilakukan dalam suatu penelitian, sehingga kita dapat mengetahui perkiraan

atau perubahan yang akan terjadi dari hasil penelitian. Pada penelitian ini, terdapat

dua analisa yang dilakukan, yaitu analisa solusi optimal dan analisa sensitivitas.

3.7.1 Analisa Solusi Optimal

Analisa solusi optimal dilakukan untuk melihat bagaimana dampak yang

terjadi pada solusi optimal terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada

koefisien-koefisien batasan model maupun koefisien pada fungsi tujuan.

3.7.2 Analisa Sensitivitas

Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui akibat atau pengaruh dari

perubahan yang terjadi pada parameter-parameter Fuzzy Goal Programming

terhadap solusi optimal yang telah dicapai. Analisa sensitivitas yang digunakan

dalam penelitian ini ada tiga yaitu analisis sensitivitas koefisien fungsi tujuan,

analisis sensitivitas nilai ruas kanan dan analisa shadow price. Dimana, analisa

sensitivitas tersebut dapat dihitung menggunakan software LINDO versi 6.1.
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3.8 Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir dari penelitian ini adalah mengambil kesimpulan dan

pemberian saran. Kesimpulan berupa jawaban dari tujuan peneliti yang dilakukan,

sedangkan saran berisi tentang masukan atau usulan yang diberikan oleh peneliti

untuk dijadikan acuan bagi peneliti selanjutnya. Saran juga berisikan tentang

masukan yang membangun terhadap perusahaan yang diteliti agar dapat

memperbaiki proses produksi menjadi lebih baik.
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PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan, maka

dapat diperoleh kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Metode terpilih untuk meramalan perencanaan produksi ban ring 16 dan ring

20 selama satu tahun adalah Metode Trend Analysis. Hasil peramalan yang

telah dilakukan dapat dilihat pada Tabel 4.57 untuk permintaan ban ring 16,

Tabel 4.58 untuk permintaan ban ring 20, Tabel 4.59 untuk hasil produksi

ban ring 16 dan Tabel 4.60 untuk hasil produksi ban ring 20.

2. Berdasarkan kebutuhan optimal sumber daya yang dicapai menggunakan

Metode Fuzzy Goal Programming, dapat disimpulkan bahwa pendapatan

maksimal yang diperoleh perusahaan adalah Rp 474.426.000, jumlah

produksi ban maksimal adalah 564,7284 unit/bulan, jumlah permintaan ban

maksimal adalah 1.038,4 unit/bulan, biaya bahan baku minimal adalah Rp

10.823.961 dan jam kerja karyawan minimal adalah 1.905,02 jam/bulan.

3. Peringkat keutamaan (prioritas) 1 (memaksimumkan pendapatan), 3

(memaksimumkan jumlah permintaan), 4 (meminimumkan biaya bahan baku

ban besar), 5 (meminimumkan biaya bahan baku ban kecil), 6

(meminimumkan biaya bahan baku karet), 7 (meminimumkan biaya bahan

baku gum), 8 (meminimumkan biaya bahan baku lem), 9 (meminimumkan

biaya bahan baku tiner), 10 (meminimumkan biaya bahan baku benang

chord), 11 (meminimumkan biaya bahan baku plastik) dan 12

(meminimumkan jam kerja karyawan) terpenuhi. Peringkat keutamaan

(prioritas) 2 (memaksimumkan jumlah produksi) tidak terpenuhi.

4. Berdasarkan analisa sensitivitas yang telah dilakukan terhadap koefisien

fungsi tujuan, nilai ruas kanan dan shadow price pada Metode Goal

Programming dan Metode Fuzzy Goal Programming dapat disimpulkan

bahwa:
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a. Analisa sensitivitas koefisien fungsi tujuan Metode Goal Programming

dan Metode Fuzzy Goal Programming

Kenaikan dan penurunan nilai koefisien fungsi tujuan X1 sampai dengan

X12 (jumlah produksi ban ring 16 bulan Januari – Desember 2020), X13

sampai dengan X24 (jumlah produksi ban ring 20 bulan Januari –

Desember 2020), X25 sampai dengan X36 (jumlah permintaan ban ring 16

bulan Januari – Desember 2020) dan X37 sampai dengan X48 (jumlah

permintaan ban ring 20 bulan Januari – Desember 2020) tidak akan

mengubah nilai optimal variabel keputusan.

b. Analisa sensitivitas nilai ruas kanan Metode Goal Programming dan

Metode Fuzzy Goal Programming

Nilai ruas kanan suatu pembatas pada Metode Goal Programming dan

Metode Fuzzy Goal Programming mengalami kenaikan dan penurunan

nilai yang berbeda-beda. Dimana, untuk kenaikan dan penuruan nilainya

hanya boleh pada batas yang terdapat pada Tabel 5.4 untuk Metode Goal

Programming dan pada Tabel 5.5 untuk Metode Fuzzy Goal

Programming.

c. Analisa sensitivitas shadow price Metode Goal Programming dan

Metode Fuzzy Goal Programming

Nilai slack or surplus bernilai nol, maka kendala tersebut termasuk

kendala aktif. Nilai slack or surplus jika bernilai nol dan nilai dual prices

juga bernilai nol, maka keadaan tersebut menunjukkan bahwa

penambahan setiap unit nilai ruas kanan pada kendala-kendala tersebut

akan menyebabkan nilai fungsi tujuan berkurang sebesar nol. Nilai slack

or surplus yang bernilai bukan nol, maka kendala tersebut termasuk

kendala tidak aktif. Dimana jika kendala yang tidak aktif dan memiliki

nilai dual prices nol, maka akan dapat diabaikan.
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6.2 Saran

Saran yang diberikan penulis kepada perusahaan ataupun kepada peneliti

selanjutnya adalah:

1. Sebaiknya perusahaan membuat suatu rencana kerja yang didasarkan pada

hasil optimasi penelitian ini, guna untuk mendapatkan perencanaan produksi

yang lebih baik.

2. Untuk peneliti selanjutnya agar lebih memperbanyak pembatas yang

digunakan dan mempertimbangkan kondisi real perusahaan, agar hasil nya

semakin optimal.
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LAMPIRAN



 

LAMPIRAN A 

INPUT LINDO METODE GOAL PROGRAMMING 
 

 

 
MIN DB1 + DB2 + DB3 + DA4 + DA5 + DA6 + DA7 + DA8 + DA9 + DA10 + 

DA11 + DA12 

s.t. 

208200000X1 + 209400000X2 + 210600000X3 + 211800000X4 + 213000000X5 + 

214200000X6 + 216000000X7 + 217200000X8 + 218400000X9 + 219600000X10 + 

220800000X11 + 222000000X12 + 457500000X13 + 455250000X14 + 

452250000X15 + 450000000X16 + 447000000X17 + 444750000X18 + 

442500000X19 + 439500000X20 + 437250000X21 + 434250000X22 + 

432000000X23 + 429000000X24 + DB1 - DA1 = 215000000 

347X1 + 349X2 + 351X3 + 353X4 + 355X5 + 357X6 + 360X7 + 362X8 + 364X9 + 

366X10 + 368X11 + 370X12 + 610X13 + 607X14 + 603X15 + 600X16 + 596X17 + 

593X18 + 590X19 + 586X20 + 583X21 + 579X22 + 576X23 + 572X24 + DB2 - 

DA2 = 1040 

352X25 + 355X26 + 357X27 + 359X28 + 362X29 + 364X30 + 366X31 + 369X32 + 

371X33 + 373X34 + 376X35 + 378X36 + 606X37 + 604X38 + 602X39 + 600X40 + 

598X41 + 596X42 + 594X43 + 592X44 + 590X45 + 589X46 + 587X47 + 585X48 + 

DB3 - DA3 = 1040 

11437500X13 + 11381250X14 + 11306250X15 + 11250000X16 + 11175000X17 + 

11118750X18 + 11062500X19 + 10987500X20 + 10931250X21 + 10856250X22 + 

10800000X23 + 10725000X24 + DB4 - DA4 = 11800000 

5205000X1 + 5235000X2 + 5265000X3 + 5295000X4 + 5325000X5 + 5355000X6 

+ 5400000X7 + 5430000X8 + 5460000X9 + 5490000X10 + 5520000X11 + 

5550000X12 + DB5 - DA5 = 6000000 

9542500X1 + 9597500X2 + 9652500X3 + 9707500X4 + 9762500X5 + 9817500X6 

+ 9900000X7 + 9955000X8 + 10010000X9 + 10065000X10 + 10120000X11 + 

10175000X12 + 18300000X13 + 18210000X14 + 18090000X15 + 18000000X16 + 

17880000X17 + 17790000X18 + 17700000X19 + 17580000X20 + 17490000X21 + 

17370000X22 + 17280000X23 + 17160000X24 + DB6 - DA6 = 36400000 



 

 
13880000X1 + 13965235X2 + 14040000X3 + 14124589X4 + 14204615X5 + 

14287854X6 + 14403960X7 + 14483982X8 + 14560000X9 + 14640000X10 + 

14720000X11 + 14800000X12 + 24400000X13 + 24289105X14 + 24120000X15 + 

24007800X16 + 23847748X17 + 23733046X18 + 23606490X19 + 23446446X20 + 

23320000X21 + 23160000X22 + 23040000X23 + 22880000X24 + DB7 - DA7 = 

41600000 

12492000X1 + 12564000X2 + 12636000X3 + 12708000X4 + 12780000X5 + 

12852000X6 + 12960000X7 + 13032000X8 + 13104000X9 + 13176000X10 + 

13248000X11 + 13320000X12 + 22875000X13 + 22762500X14 + 22612500X15 + 

22500000X16 + 22350000X17 + 22237500X18 + 22125000X19 + 21975000X20 + 

21862500X21 + 21712500X22 + 21600000X23 + 21450000X24 + DB8 - DA8 = 

41600000 

2082000X1 + 2094000X2 + 2106000X3 + 2118000X4 + 2130000X5 + 2142000X6 

+ 2160000X7 + 2172000X8 + 2184000X9 + 2196000X10 + 2208000X11 + 

2220000X12 + 4575000X13 + 4552500X14 + 4522500X15 + 4500000X16 + 

4470000X17 + 4447500X18 + 4425000X19 + 4395000X20 + 4372500X21 + 

4342500X22 + 4320000X23 + 4290000X24 + DB9 - DA9 = 10400000 

30015500X1 + 30188500X2 + 30361500X3 + 30534500X4 + 30707500X5 + 

30880500X6 + 31140000X7 + 31313000X8 + 31486000X9 + 31659000X10 + 

31832000X11 + 32005000X12 + 53680000X13 + 53416000X14 + 53064000X15 + 

52800000X16 + 52448000X17 + 52184000X18 + 51920000X19 + 51568000X20 + 

51304000X21 + 50952000X22 + 50688000X23 + 50336000X24 + DB10 - DA10 = 

104000000 

6593000X1 + 6631000X2 + 6669000X3 + 6707000X4 + 6745000X5 + 6783000X6 

+ 6840000X7 + 6878000X8 + 6916000X9 + 6954000X10 + 6992000X11 + 

7030000X12 + 12810000X13 + 12747000X14 + 12663000X15 + 12600000X16 + 

12516000X17 + 12453000X18 + 12390000X19 + 12306000X20 + 12243000X21 + 

12159000X22 + 12096000X23 + 12012000X24 + DB11 - DA11 = 26000000 

2200X1 + 2112X2 + 2112X3 + 2024X4 + 2112X5 + 2024X6 + 2288X7 + 2288X8 + 

2288X9 + 2288X10 + 2200X11 + 2200X12 + 2200X13 + 2112X14 + 2112X15 + 

2024X16 + 2112X17 + 2024X18 + 2288X19 + 2288X20 + 2288X21 + 2288X22 + 

2200X23 + 2200X24 + DB12 - DA12 = 2200 

end 

 



 

 

LAMPIRAN B 

INPUT LINDO METODE FUZZY GOAL PROGRAMMING 
 

 

 
Max A 

s.t. 

208200000X1 + 209400000X2 + 210600000X3 + 211800000X4 + 213000000X5 + 

214200000X6 + 216000000X7 + 217200000X8 + 218400000X9 + 219600000X10 + 

220800000X11 + 222000000X12 + 457500000X13 + 455250000X14 + 

452250000X15 + 450000000X16 + 447000000X17 + 444750000X18 + 

442500000X19 + 439500000X20 + 437250000X21 + 434250000X22 + 

432000000X23 + 429000000X24 - 124426000A >= 350000000 

208200000X1 + 209400000X2 + 210600000X3 + 211800000X4 + 213000000X5 + 

214200000X6 + 216000000X7 + 217200000X8 + 218400000X9 + 219600000X10 + 

220800000X11 + 222000000X12 + 457500000X13 + 455250000X14 + 

452250000X15 + 450000000X16 + 447000000X17 + 444750000X18 + 

442500000X19 + 439500000X20 + 437250000X21 + 434250000X22 + 

432000000X23 + 429000000X24 - 124426000A <= 720000000 

347X1 + 349X2 + 351X3 + 353X4 + 355X5 + 357X6 + 360X7 + 362X8 + 364X9 + 

366X10 + 368X11 + 370X12 + 610X13 + 607X14 + 603X15 + 600X16 + 596X17 + 

593X18 + 590X19 + 586X20 + 583X21 + 579X22 + 576X23 + 572X24 + 1028.25A 

>= 1040 

347X1 + 349X2 + 351X3 + 353X4 + 355X5 + 357X6 + 360X7 + 362X8 + 364X9 + 

366X10 + 368X11 + 370X12 + 610X13 + 607X14 + 603X15 + 600X16 + 596X17 + 

593X18 + 590X19 + 586X20 + 583X21 + 579X22 + 576X23 + 572X24 + 1028.25A 

<= 1200 

352X25 + 355X26 + 357X27 + 359X28 + 362X29 + 364X30 + 366X31 + 369X32 + 

371X33 + 373X34 + 376X35 + 378X36 + 606X37 + 604X38 + 602X39 + 600X40 + 

598X41 + 596X42 + 594X43 + 592X44 + 590X45 + 589X46 + 587X47 + 585X48 + 

1.6A >= 1040 

 

 



 

 

 
352X25 + 355X26 + 357X27 + 359X28 + 362X29 + 364X30 + 366X31 + 369X32 + 

371X33 + 373X34 + 376X35 + 378X36 + 606X37 + 604X38 + 602X39 + 600X40 + 
598X41 + 596X42 + 594X43 + 592X44 + 590X45 + 589X46 + 587X47 + 585X48 + 

1.6A <= 1200 

11437500X13 + 11381250X14 + 11306250X15 + 11250000X16 + 11175000X17 + 
11118750X18 + 11062500X19 + 10987500X20 + 10931250X21 + 10856250X22 + 

10800000X23 + 10725000X24 - 328150.66A <= 11800000 

5205000X1 + 5235000X2 + 5265000X3 + 5295000X4 + 5325000X5 + 5355000X6 

+ 5400000X7 + 5430000X8 + 5460000X9 + 5490000X10 + 5520000X11 + 
5550000X12 - 6128150.66A <= 6000000 

9542500X1 + 9597500X2 + 9652500X3 + 9707500X4 + 9762500X5 + 9817500X6 

+ 9900000X7 + 9955000X8 + 10010000X9 + 10065000X10 + 10120000X11 + 
10175000X12 + 18300000X13 + 18210000X14 + 18090000X15 + 18000000X16 + 

17880000X17 + 17790000X18 + 17700000X19 + 17580000X20 + 17490000X21 + 

17370000X22 + 17280000X23 + 17160000X24 + 24271849.34A <= 36400000 
13880000X1 + 13965235X2 + 14040000X3 + 14124589X4 + 14204615X5 + 

14287854X6 + 14403960X7 + 14483982X8 + 14560000X9 + 14640000X10 + 

14720000X11 + 14800000X12 + 24400000X13 + 24289105X14 + 24120000X15 + 

24007800X16 + 23847748X17 + 23733046X18 + 23606490X19 + 23446446X20 + 
23320000X21 + 23160000X22 + 23040000X23 + 22880000X24 + 29471849.34A 

<= 41600000 

12492000X1 + 12564000X2 + 12636000X3 + 12708000X4 + 12780000X5 + 
12852000X6 + 12960000X7 + 13032000X8 + 13104000X9 + 13176000X10 + 

13248000X11 + 13320000X12 + 22875000X13 + 22762500X14 + 22612500X15 + 

22500000X16 + 22350000X17 + 22237500X18 + 22125000X19 + 21975000X20 + 

21862500X21 + 21712500X22 + 21600000X23 + 21450000X24 + 29471849.34A 
<= 41600000 

2082000X1 + 2094000X2 + 2106000X3 + 2118000X4 + 2130000X5 + 2142000X6 

+ 2160000X7 + 2172000X8 + 2184000X9 + 2196000X10 + 2208000X11 + 
2220000X12 + 4575000X13 + 4552500X14 + 4522500X15 + 4500000X16 + 

4470000X17 + 4447500X18 + 4425000X19 + 4395000X20 + 4372500X21 + 

4342500X22 + 4320000X23 + 4290000X24 - 1728150.66A <= 10400000 
30015500X1 + 30188500X2 + 30361500X3 + 30534500X4 + 30707500X5 + 

30880500X6 + 31140000X7 + 31313000X8 + 31486000X9 + 31659000X10 + 

31832000X11 + 32005000X12 + 53680000X13 + 53416000X14 + 53064000X15 + 

52800000X16 + 52448000X17 + 52184000X18 + 51920000X19 + 51568000X20 + 
51304000X21 + 50952000X22 + 50688000X23 + 50336000X24 + 91871849.34A 

<= 104000000 

 

 

 

 



 

 

 
6593000X1 + 6631000X2 + 6669000X3 + 6707000X4 + 6745000X5 + 6783000X6 

+ 6840000X7 + 6878000X8 + 6916000X9 + 6954000X10 + 6992000X11 + 
7030000X12 + 12810000X13 + 12747000X14 + 12663000X15 + 12600000X16 + 

12516000X17 + 12453000X18 + 12390000X19 + 12306000X20 + 12243000X21 + 

12159000X22 + 12096000X23 + 12012000X24 + 13871849.34A <= 26000000 
2200X1 + 2112X2 + 2112X3 + 2024X4 + 2112X5 + 2024X6 + 2288X7 + 2288X8 + 

2288X9 + 2288X10 + 2200X11 + 2200X12 + 2200X13 + 2112X14 + 2112X15 + 

2024X16 + 2112X17 + 2024X18 + 2288X19 + 2288X20 + 2288X21 + 2288X22 + 

2200X23 + 2200X24 + 34.32A <= 2200 
2200X1 + 2112X2 + 2112X3 + 2024X4 + 2112X5 + 2024X6 + 2288X7 + 2288X8 + 

2288X9 + 2288X10 + 2200X11 + 2200X12 + 2200X13 + 2112X14 + 2112X15 + 

2024X16 + 2112X17 + 2024X18 + 2288X19 + 2288X20 + 2288X21 + 2288X22 + 
2200X23 + 2200X24 + 34.32A >= 1815 

X1 + X2 + X3 + X4 + X5 + X6 + X7 + X8 + X9 + X10 + X11 + X12 + X13 + X14 + 

X15 + X16 + X17 + X18 + X19 + X20 + X21 + X22 + X23 + X24 + X25 + X26 + 
X27 + X28 + X29 + X30 + X31 + X32 + X33 + X34 + X35 + X36 + X37 + X38 + 

X39 + X40 + X41 + X42 + X43 + X44 + X45 + X46 + X47 + X48 >= 0 

end 
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