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ABSTRAK 
 

 
PT. Maredan Sejati Surya Plantation I adalah sebuah perusahaan kelapa sawit yang 

memproduksi CPO dan inti sawit. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan biaya 

optimal dengan menggunakan metode Program Dinamis dan untuk membandingkan 

penjadwalan aktual perusahaan dengan penjadwalan menggunakan metode Branch and 

Bound. Hasil yang diperoleh biaya optimal dengan menggunakan metode Program 

Dinamis adalah sebesar Rp 22.116.800.266,96. Persentase penghematan adalah sebesar 

19,95% dari biaya aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan. penjadwalan produksi 

dengan menggunakan metode Branch and Bound  menghasilkan waktu selama 350 menit, 

sedangkan waktu produksi aktual perusahaan adalah selama 260 menit. Sehingga 

penjadwalan yang dilakukan oleh perusahaan lebih baik dari pada penjadwalan dengan 

menggunakan metode Branch and Bound. 

 

Kata kunci : Branch and Bound, Optimasi, Penjadwalan, Program Dinamis 
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ABSTRACT 

 

PT. Maredan Sejati Surya Plantation I is a palm oil company that produces CPO and 

palm kernel. This research was conducted to determine the optimal costs using the 

Dynamic Program method and to compare the company's actual scheduling with 

scheduling using the Branch and Bound method. The results obtained by optimizing costs 

using the Dynamic Program method are Rp. 22,116,800,266.96. The percentage of 

savings is 19.95% of the actual costs incurred by the company. production scheduling 

using the Branch and Bound method produces 350 minutes of time, while the company's 

actual production time is 260 minutes. So that the scheduling done by the company is 

better than scheduling using the Branch and Bound method. 

Keywords: Branch and Bound, Dynamic Programs, Optimization, Scheduling
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  BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 
I.1 Latar Belakang 

Sektor pekebunan di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam 

kegiatan perekonomian. Salah satu sektor perkebunan yang memiliki peran-peran 

penting adalah kelapa sawit. Jumlah industri pengolah kelapa sawit yang ada di 

Indonesia sebanyak 608 perusahaan (Dirjen Perkebunan, Kementerian Pertanian, 

2014). Akibat banyak perusahaan kelapa sawit membuat persaingan antar 

perusahaan semakin tinggi. Perusahaan kelapa sawit harus mampu 

mengoptimalkan hasil produksi dan mengelola perusahaan dengan baik.  

Hasil yang optimal merupakan tujuan yang akan dicapai setiap perusahaan. 

Optimasi adalah pencapaian suatu tindakan atau keadaan terbaik dari sebuah 

masalah keputusan dibawah pembatasan sumber daya yang tersedia (Fitri, 2018). 

Untuk mencapai hasil yang optimal, sering terdapat kendala. sehingga diperlukan 

pemahaman dan kemampuan untuk mengoptimalkan setiap kendala yang ada.  

Hasil optimal didapatkan dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan 

dilakukan dengan membuat penjadwalan yang tepat yang bertujuan 

memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Penjadwalan adalah sebagai proses 

pengalokasian sumber untuk memilih sekumpulan tugas dalam jangka waktu 

tertentu (Mangngenre, dkk., 2013). Penjadwalan diharapkan dapat 

mengalokasikan semua sumber daya yang ada dengan efisien dan efektif. 

Salah satu metode untuk mengoptimalkan jumlah produksi adalah Program 

Dinamis. Program Dinamis adalah teknik untuk pengambilan keputusan yang 

digunakan untuk pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahapan 

(Naibaho, 2015).  

Metode yang digunakan untuk menentukan penjadwalan produksi salah 

satunya adalah Metode Branch and Bound. Metode Branch and Bound adalah 

suatu prosedur yang paling umum untuk mencari solusi optimal pada masalah 

optimasi seperti masalah penjadwalan (Mangngenre, dkk., 2013). Metode Branch 

and Bound memberikan solusi terbaik terhadap suatu masalah berdasarkan kriteria 
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yang memiliki tingkat permasalahan sedikit. Penggunaan Metode Branch and 

Bound ini dapat digunakan untuk menentukan prioritas produksi yang akan 

dilakukan. 

PT. Maredan Sejati Surya Plantation (PT. MSSP) merupakan pabrik kelapa 

sawit yang memproduksi Crude Palm Oil (CPO) dan inti sawit (kernel). 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan ini adalah tidak sebandingnya 

pengolahan antara tandan buah segar yang diterima dengan tandan buah segar 

yang diproduksi. Perusahaan tidak memperkirakan jumlah produksi yang tepat 

dalam memenuhi permintaan pasar. seperti yang terlihat pada Tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Data Penerimaan dan Pengelolaan Tandan Buah Segar Tahun 2019 

No. Bulan Tandan Buah Segar (TBS) Selisih 

Sisa (Bulan/ 

Kg) 

Selisih 

Sisa (Hari/ 

Kg) 
Diterima Diolah 

1 Januari 20.665.200 20.506.370 158.830 6.108,85 

2 Februari 17.433.510 17.432.397 1.113 42,8 

3 Maret 18.662.230 18.734.808 -72.578 -2.791,46 

4 April 16.463.560 16.428.424 35.136 1.351,38 

5 Mei 18.823.970 18.773.951 50.019 1.923,81 

6 Juni 17.147.220 17.234.104 -86.884 -3.341,69 

7 Juli 22.482.510 22.342.965 139.545 5.367,11 

8 Agustus 21.044.130 20.812.948 231.182 8.891,6 

9 September 22.176.770 21.948.626 228.144 8.774,77 

10 Oktober 22.478.890 22.883.652 -404.762 -15.567,77 

11 November 11.727.810 11.860.727 -132.917 -5.112,19 

12 Desember 15.278.530 15.460.163 -181.633 -6.985,88 

Total 224.384.330 224.419.135 -34.805 -1.338,67 

Rata- Rata 18.698.694,17 18.701.594,58 -2.900,42 -111,55 
(Sumber: PT. MSSP, 2019) 

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa jumlah TBS yang diterima tidak 

semua diolah. Pada musim kemarau jumlah buah yang sampai pada stasiun 

penerimaan buah tidak terlalu banyak, sedangkan pada musim hujan jumlah buah 

yang sampai pada stasiun penerimaan sangat banyak. Hal ini berpengaruh pada 

waktu mulainya produksi. Ketika musim kemarau produksi mulai sesuai dengan 

jadwal yang ditetapkan perusahaan, namun pada musim hujan produksi mulai 

agak lebih lama dikarenakan proses muat yang lebih lama dan akses jalan yang 

tidak baik pada musim hujan. Hal ini membuat tandan buah segar sampai ke 
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stasiun penerimaan buah lebih lama. Hal ini berpengaruh pada hasil produksi yang 

tidak optimal. Hasil produksi yang tidak optimal berpengaruh pada keuntungan 

yang didapatkan oleh perusahaan. Sebelumnya perusahaan hanya menerapkan 

penjadwalan berdasarkan tandan buah segar yang sampai di stasiun pengumpulan 

saja.  

Beberapa penelitian terdahulu tentang optimasi dan penjadwalan yang telah 

banyak dilakukan menggunakan metode Program Dinamis ataupun metode 

Branch and Bound. Diantaranya, penelitian yang dilakukan oleh Brahmana, dkk 

(2013) tentang menentukan jumlah produksi yang optimal pada RBD Olein dan 

RBD Stearin dengan menggunakan metode Program Dinamis. Hasil yang didapat 

adalah dapat menghemat biaya sebesar Rp.9.969.071.399. Penelitian yang 

dilakukan oleh Yiyong dan Abdullah (2016) tentang bagaimana perusahaan 

pengiriman di jalan dapat mengurangi emisi karbon dioksida dengan 

menggunakan algoritma Program Dinamis. Hasil yang didapatkan dapat 

membantu masing-masing pengemudi kendaraan membuat jadwal kendaraan 

yang lebih baik dengan emisi karbon dioksida yang lebih rendah dan konsumsi 

bahan bakar. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Wulan (2017) 

tentang bagaimana penjadwalan produksi mampu meminimalkan waktu yang 

terlewati dengan menggunakan metode Branch and Bound. Berdasarkan hasil 

penelitian diperoleh urutan penjadwalan flowshop dengan makespan sebesar 77 

dan waktu yang terlewati (elapsed time) adalah 59unit satuan waktu. Hal ini 

membuktikan bahwa metode Branch and Bound dapat digunakan untuk 

meminimalkan penjadwalan produksi. Berdasarkan sejumlah penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya, belum ada penelitian yang menggunakan optimasi dan 

penjadwalan produksi dengan menggunakan metode Program Dinamis dan 

Branch and Bound. Hasil yang diharapkan pada penelitian ini adalah dapat 

memberikan biaya produksi yang lebih optimal dan dapat meminimalkan waktu 

produksi. 
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1.2.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengoptimalkan dan 

menjadwalkan Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel) dengan 

Menggunakan Metode Program Dinamis dan Branch and Bound di PT MSSP I? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menentukan jumlah produksi yang optimal. 

2. Untuk membandingkan biaya produksi perusahaan dengan hasil yang 

didapatkan menggunakan Metode Program Dinamis. 

3. Untuk meminimalkan waktu produksi dengan menggunakan Metode Branch 

and Bound. 

4. Untuk membandingkan waktu produksi yang diterapkan perusahaan dengan 

hasil yang didapatkan menggunakan Metode Branch and Bound. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagi peneliti 

a. Dapat menambah wawasan dan penerapan ilmu pengetahuan di bidang 

optimasi dan penjadwalan produksi. 

b. Dapat mengetahui aplikasi metode Program Dinamis dan Branch and 

Bound. 

2. Bagi Perusahaan 

a. Dapat menjadi masukan untuk menentukan waktu produksi. 

b. Dapat menjadi masukan dalam menentukan jumlah produksi. 

 

1.5 Asumsi dan Batasan Masalah 

Adapun asumsi dan batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Data jumlah produksi kelapa sawit yang digunakan adalah data pada bulan 

Januari - Desember 2019. 
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2. Ukuran berat tandan buah segar kelapa sawit dinyatakan dalam Kg 

3. Besar UMK kabupaten Siak pada tahun 2019 adalah Rp. 2.809.443. 

4. Waktu produksi kelapa sawit dalam 1 bulan terdiri dari 26 hari kerja. 

5. f(50) = 50 x 1.000 kg = 50.000 kg 

6. f(1.500) = 1.500 x 1.000 kg = 1.500.000 kg 

7. f(2.950) = 2.950 x 1.000 kg = 2.950.000 kg 

8. f(3.000) = 3.000 x 1.000 kg = 3.000.000 kg 
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1.6 Posisi Penelitian 

 Posisi penelitian dilakukan agar penelitian yang dilakukan terhindar dari penyimpangan dan penyalinan sehingga perlu 

ditampilkan posisi penelitian sebagai berikut: 

Tabel 1.2 Posisi Penelitian 

No. Judul Penulis Metode dan Penyelesaian  Variabel Pembatas Tujuan Penelitian 

Program 

Dinamis 

Branch 

and Bound 

1 Optimasi Produksi dengan Program 

Dinamis pada Pabrik Fractination 

And Refineri (FRF) PT. XYZ 

Andi Rianata 

Brahmana, 

Poerwanto, dan Tuti 

Sarma Sinaga, (2013) 

√  2 3 Menentukan jumlah produksi yang 

optimal  

2 Penjadwalan Optimal Tipe Produksi 

Flowshop Dua Tahap Menggunakan 

Metode Branch and Bound dengan 

Memperhatikan Waktu Transportasi  

Marie Muhammad 

dan Elis Ratna 

Wulan, (2017) 

 
√ 2 4 Menentukan penjadwalan produksi 

yang optimal dengan 

memperhatikan waktu transportasi 

 

 

3 Penjadwalan Produk Painted di PT. 

ABC dengan Algoritma Branch and 

Bound and Neighborhood Search 

untuk Meminimasi Mean Flow Tim. 

Ary Kurniati, Lely 

Herlina, dan Bobby 

Kurniawan, (2014) 

 √ 1 4 Membuat mekanisme penjadwalan 

baru pada produk painted di MCL 

2 dengan menggunakan algoritma 

Branch and Bound dan 

Neighborhood Search untuk 

meminimasi mean flow time. 

4 Optimalisasi Keputusan untuk 

Memperoleh Keuntungan Maksimal 

dalam Penentuan Kelayakan 

Operasional Kendaraan dengan 

Menggunakan Metode Dynamic 

Programming  Pada PT. Tor Ganda 

 

Frainskoy Rio 

Naibaho, (2015) 

√  1 4 1. Menentukan layaknya sebuah 

kendaraan untuk beroperasi. 

2. Menentukan pada saat usia 

berapa sebuah kendaraan 

harus diganti dengan 

kendaraan baru. 
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian (Lanjutan) 

No. Judul Penulis Metode dan Penyelesaian  Variabel Pembatas Tujuan Penelitian 

Program 

Dinamis 

Brance 

and Bound 

5 Management Optimization 

of Saguling Reservoir with 

Dynamic Programming 

Bellman and “Du 

Couloir” Iterative Method 

Mariana Marselina, 

Arwin Sabar, Indah R S 

Salami dan Dyah 

Marganingrum, (2016) 

√  1 3 Untuk memperbaiki fungsi dari 

Saguling Reservior dalam 

produksi energi listrik. 

 

 

6 A Novel Branch and 

Bound Algorithm for The 

Chance Constrained 

Resource Constrained 

Project Scheduling 

Problem 

Mortenza Davari and 

Erik Demeulemeester, 

(2018) 

 √ 2 3 Untuk memecahkan perkiraan 

rata-rata sampel CC RCPSP 

7 Optimasi dan Penjadwalan 

Produksi Crude Palm Oil 

(CPO) dan Inti Sawit 

(Kernel) dengan 

Menggunakan Metode 

Program Dinamis dan 

Branch and Bound di PT. 

MSSP I 

Andrian Saputra (2019) √ √ 2 3 1.   Untuk menentukan jumlah 

produksi yang optimal. 

2. Untuk membandingkan 

biaya produksi perusahaan 

dengan Metode Program 

Dinamis. 

3. Untuk meminimalkan waktu 

produksi dengan 

menggunakan metode 

Branch and Bound. 

4. Untuk membandingkan 

waktu produksi yang 

diterapkan perusahaan 

dengan metode Branch 

and Bound. 
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1.7     Sistematika Penulisan     

Penggunaan sistematika dalam penulisan laporan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Membahas tentang garis besar dari permasalahan yang akan diteliti. 

Pada pendahuluan terdapat latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada landasan teori menjelaskan tentang teori-teori yang berhubungan 

tentang optimasi, penjadwalan, Metode Program Dinamis, dan Metode 

Branch and Bound. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

 Metodologi penelitian berisikan tahap-tahapan yang akan dilakukan pada 

penelitian. Dimulai dari pendahuluan, studi literatur, identifikasi 

masalah, merumuskan masalah, pengumpulan, pengolahan data, analisa 

hasil, dan penutup. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab yang berisi mengenai pengumpulan dan pengolahan data yang 

berisikan profil perusahaan, data yang diperlukan untuk disesuaikan 

dengan metode yang digunakan. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan tentang analisa terhadap hasil pengolahan data dan 

kemudian diberikan usulan perbaikan yang akan dijelaskan dan 

dijabarkan lebih detail agar dapat memberikan solusi yang tepat. 

BAB VI  PENUTUP 

Pada bab ini akan menyimpulkan inti dari hasil penelitian sesuai dengan 

tujuan pelaksanaan penelitian dan saran bagi peneliti dan perusahaan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

2.1 Kelapa Sawit (Elaeis guineensis Jaqc.) 

Kelapa sawit merupakan salah satu hasil perkebunan yang peranannya 

sangat penting bagi perekonomian di Indonesia. Kelapa sawit banyak tumbuh di 

negara-negara tropis seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, dan negara-negara 

yang beriklim tropis lainnya. Di Indonesia sendiri, jumlah tanaman kelapa sawit 

mencapai ribuan hektar yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Adapun 

tujuh daerah penghasil kelapa sawit terbesar di Indonesia yaitu Provinsi Riau 

sebagai urutan pertama dan diikuti oleh provinsi lainnya seperti Provinsi Sumatera 

Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, Sumatera Barat 

dan Sulawesi. 

Kelapa sawit merupakan tanaman penghasil minyak. Untuk dapat 

memproduksi kelapa sawit secara ekonomis, maka dibutuhkan kemampuan yang 

tinggi dan manajemen yang rapi serta tenaga kerja yang disiplin maupun terlatih. 

Dengan adanya hal tersebut, dapat menyediakan lapangan kerja bagi ribuan 

keluarga yang masih bergantung pada hasil pertanian sehingga dapat mengurangi 

pengangguran. 

Tingkat keberhasilan perkebunan kelapa sawit ialah pada hasil 

produksinya yang optimal. Banyak faktor yang mempengaruhi untuk 

mendapatkan hasil yang optimal pada produksi kelapa sawit. Adapun untuk 

mendapatkan hasil produksi yang optimal tersebut, maka seluruh faktor produksi 

yang mempengaruhi tingkat keberhasilannya harus diusahakan selalu dalam 

kondisi yang bagus. Tiga konsep yang berhubungan dengan produksi kelapa sawit 

yaitu sebagai berikut (Lubis, 2018): 

1. Produksi secara genetik  

Produksi secara genetik merupakan suatu potensi yang dimiliki untuk 

mendapatkan hasil produksi yang maksimal. Hasil produksi yang maksimal 

dimiliki oleh bahan tanaman pada suatu lingkungan tanpa adanya mengalami 
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hambatan pada faktor lingkungan, maupun teknik untuk membudidaya dan 

manajemen.  

2. Site yield potential  

Site yield potential Merupakan produksi yang dapat dicapai oleh beberapa 

bahan tanaman tertentu. Pada konsep produksi ini dapat dicapai oleh bahan 

tanaman tertentu sesuai dengan kondisi suatu tempat setelah mengalami 

kendala yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia. Contoh dari kendala 

yang tidak dapat dikendalikan oleh manusia seperti faktor iklim.  

3. Produksi aktual  

Produksi aktual merupakan produksi yang telah dicapai oleh bahan tanaman 

tertentu pada suatu lokasi setelah mengalami hambatan oleh faktor pembatas 

yang tidak dapat dikendalikan. 

 Menurut Pahan (2008) dikutip oleh Lubis (2018) menjelaskan bahwa 

tanaman kelapa sawit dapat dipanen pada saat tanaman berumur tiga atau empat 

tahun. Produksi yang dihasilkan oleh tanaman kelapa sawit akan terus bertambah 

seiring dengan bertambahnya umur dan akan mencapai produksi maksimalnya 

pada saat tanaman berumur 9 sampai dengan 14 tahun, setelah itu produksi yang 

dihasilkan akan mulai menurun. Umur ekonomis sebuah tanaman kelapa sawit 

yaitu berkisar antara 25 sampai 26 tahun. Selain mempengaruhi produksi, umur 

tanaman kelapa sawit juga akan mempengaruhi produktivitas tanaman. 

Klasifikasi tanaman kelapa sawit menurut Pahan (2006) dikutip oleh 

Heryani (2015) yaitu sebagai berikut: 

Tabel 2.1 Klasifikasi Tanaman Kelapa Sawit 

Bagian Klasifikasi 

Divisi Embryophta Siphonagama 

Kelas Angiospermae 

Ordo Monocotyledonae 

Famili Areacacea (dahulu disebut Palmae) 

Subfamili Cocoideae 

Genus Elaeis 

Spesies Elaeis guineensis Jacq. 
(Sumber: Heryani, 2015) 

 Kelapa sawit termasuk tumbuhan pohon yang tingginya dapat mencapai 

24 meter. Bunga dan buahnya berupa tandan, serta bercabang banyak. Buah dari 
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tanaman kelapa sawit berukuran kecil dan apabila telah masak, maka warnanya 

akan berubah menjadi merah kehitaman. Pada buah kelapa sawit terdapat daging 

dan kulit buah yang mengandung minyak serta dapat digunakan nantinya sebagai 

bahan pembuatan minyak goreng, sabun, lilin, dan lain sebagainya. 

 Heryani (2015) menjelaskan bahwa tanaman kelapa sawit dibedakan 

menjadi dua bagian yaitu vegetatif dan generatif seperti berikut ini: 

1. Bagian vegetatif tanaman 

Bagian vegetatif tanaman kelapa sawit meliputi sebagai berikut: 

a. Akar 

Akar tanaman sawit berupa akar serabut yang tumbuh mengarah ke 

bawah dan ke samping. Selain itu, juga terdapat akar napas yang 

tumbuhnya mengarah ke samping atas untuk mendapatkan tambahan 

aerasi. 

b. Batang 

Batang dari tanaman sawit diselimuti bekas pelepah, setelah itu pelepah 

tersebut mengering dan akan terlepas sehingga batang tanaman sawit 

akan lebih mirip dengan batang tanaman kelapa. 

c. Daun 

Daun kelapa sawit merupakan daun majemuk berwarna hijau tua dengan 

pelepah yang berwarna sedikit lebih muda. Penampilannya sangat mirip 

dengan tanaman salak hanya saja dengan duri yang tidak terlalu keras 

dan tajam. 

 

2. Bagian generatif tanaman 

Bagian generatif tanaman kelapa sawit meliputi sebagai berikut: 

a. Bunga 

Bunga jantan dan betina terpisah dan memiliki waktu pematangan 

berbeda sehingga sangat jarang terjadi penyerbukan sendiri. Bunga jantan 

memiliki bentuk lancip dan panjang sementara bunga betina terlihat lebih 

besar dan mekar. 
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b. Buah  

Buah sawit mempunyai warna bervariasi dari hitam, ungu, hingga merah 

tergantung bibit yang digunakan.  

 

2.1.1 Jenis-jenis Kelapa Sawit 

Menurut Hartono (2007) dikutip oleh Sitorus (2018) membagi jenis-jenis 

kelapa sawit menjadi dua yaitu berdasarkan tebal cangkang (tempurung) dan 

daging buah, serta berdasarkan warna kulit buahnya. Berikut ini adalah jenis-jenis 

kelapa sawit berdasarkan tebal cangkang (tempurung) dan daging buah yaitu 

sebagai berikut: 

1. Dura 

Varietas ini memiliki tempurung yang cukup tebal yaitu antara 2-8 mm dan 

tidak terdapat lingkaran sabut pada bagian luar cangkang. Daging buah relatif 

tipis yaitu 35-50 % terhadap buah, kernel (daging biji) lebih besar dengan 

kandungan minyak yang sedikit. 

2. Tenera 

Berdasarkan tebal tipisnya cangkang sebagai faktor homozigot tunggal yaitu 

dura bercangkang tebal jika dikawinkan dengan pisifera bercangkang tipis 

maka akan menghasilkan varietas baru yaitu tenera. 

3. Pisifera 

Ketebalan cangkang sangat tipis, bahkan hampir tidak ada tetapi daging 

buahnya tebal, lebih tebal dari buah dura, daging biji sangat tipis, tidak dapat 

diperbanyak tanpa menyilangkan dengan jenis lain dan dipakai sebagai pohon 

induk jantan. 

Gambar perbandingan buah kelapa sawit dari dura, tenera, dan pisifera dapat 

dilihat sebagai berikut. 



 

13 

 

 
Gambar 2.1 Buah Kelapa Sawit dari Dura, Tenera, dan Pisifera 

(Sumber: Sitorus, 2018) 

Jenis-jenis kelapa sawit berdasarkan warna kulit buahnya yaitu sebagai 

berikut: 

1. Nigrescens  

Nigrescens yaitu buah muda bewarna ungu kehitam-hitaman dan buah masak 

berwarna jingga kehitam-hitaman.  

2. Virescens  

Virescens yaitu buah berwarna hijau waktu muda dan matang menjadi warna 

orange.  

3. Albescens 

Albescens yaitu buah muda warna keputih-putihan dan buah masak kekuning-

kuningan dan ujungnya ungu kehitaman. 

Gambar perbandingan warna kulit buah dari kelapa sawit dapat dilihat sebagai 

berikut. 

 
Gambar 2.2 Warna Kulit Buah dari Kelapa Sawit 

(Sumber: Sitorus, 2018) 
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2.1.2 Hasil Produksi Kelapa Sawit 

Olahan Tandan Buah Segar (TBS) dari kelapa sawit dapat menghasilkan 

minyak sawit atau Crude Palm Oil (CPO) dan minyak inti sawit atau Palm Kernel 

Oil (PKO). Dimana, minyak hasil olahan tersebut dapat diolah lagi menjadi 

berbagai produk untuk keperluan rumah tangga maupun industri seperti minyak 

makanan, minyak industri serta bahan bakar nabati (biodiesel).  

Menurut Lubis (2008) dikutip oleh Renta (2015) menjelaskan bahwa 

proses pengolahan tandan kelapa sawit menjadi minyak sawit dapat dilakukan 

dengan cara yang sederhana mulai dari penerimaan TBS, proses perebusan, 

penebahan, pengadukan, pengolahan minyak, pengolahan biji hingga sampai ke 

proses penyimpanan hasil produksinya. Selain itu, ia juga menjelaskan bahwa 

tujuan dari pengolahan kelapa sawit ini adalah untuk menghasilkan minyak sawit 

dan inti sawit dengan mutu yang baik dan rendemen yang optimum. 

 

2.2 Optimasi 

 Optimasi merupakan suatu prinsip tentang bagaimana cara menggunakan 

sumber daya, baik itu waktu, tenaga, 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. 

 Menurut Indrayanti (2012) dikutip oleh Rachman (2017) 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. Salah satu cara untuk 

mendapatkan hasil yang optimal adalah dengan meningkatkan produktivitas.  

 Produktivitas secara tidak langsung menyatakan peningkatan kemajuan 

dari perubahan masukan menjadi pengeluaran (Akhmad, 2018). Peningkatan yang 

dimaksud berbanding lurus antara hasil yang didapatkan dengan apa bahan yang 

dikeluarkan. Semakin banyak output yang dihasilkan maka akan semakin banyak 

pula input yang diperlukan.  
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2.3 Produksi 

 Pengertian produksi menurut Magfuri (1987) dikutip oleh Duwila (2015) 

adalah mengubah barang agar mempunyai kegunaan untuk memenuhi kebutuhan 

manusia. Kegiatan produksi juga bertujuan menambah nilai guna suatu barang. 

Barang yang awalnya hanya dapat digunakan untuk memenuhi salah satu 

kebutuhan, setelah dilakukannya produksi dapat menambah nilai guna barang 

tersebut. Dengan kata lain produksi dapat berarti menambah nilai guna suatu 

barang. Bertambahnya nilai guna suatu barang dapat membantu untuk memenuhi 

kebutuhan manusia. Ada tiga fungsi utama dari kegiatan produksi, yaitu 

(Kusmindari, dkk., 2019): 

1. Proses Produksi 

 Proses produksi adalah cara yang dilakukan untuk mengolah bahan baku 

menjadi produk yang memiliki nilai guna. 

2. Perencanaan Produksi 

 Perencanaan produksi adalah usaha yang dilakukan untuk mengantisipasi 

kemungkinan yang terjadi ketika proses produksi sedang berlangsung pada 

periode waktu yang telah direncanakan. 

3. Pengendalian Produksi 

 Pengendalian produksi adalah kegiatan yang dilakukan dalam menentukan 

pelaksanaan produksi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

 Fungsi produksi menunjukkan sifat hubungan diantara faktor-faktor 

produksi dan tingkat produksi yang dihasilkan. Fungsi produksi dinyatakan dalam 

bentuk rumus sebagai berikut (Sukirno, 2011): 

𝑄 =  𝑓 (𝐾, 𝐿, 𝑅, 𝑇)      ...     (2.1)  

Dimana  

K : Jumlah stok modal 

L : Jumlah tenaga kerja 

R : Kekayaan alam 

T : Teknologi yang digunakan 

Q : Jumlah produksi yang dihasilkan. 
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2.4 Sistem Produksi 

 Sistem produksi merupakan kumpulan dari subsitem-subsistem yang 

saling berinteraksi dengan mentransformasikan input produksi menjadi output 

produksi (Kusmindari, dkk., 2019). Sistem produksi sangat diperlukan dalam 

mencapai produksi yang diinginkan. Rangkaian kegiatan yang memiliki tujuan 

yang sama akan membentuk sistem produksi. Input produksi yang dimaksud 

adalah material yang dibutuhkan untuk proses produksi. Material yang dimaksud 

seperti bahan baku, tenaga kerja, modal, mesin, metode, energi dan informasi. 

Material akan diproses untuk menghasilkan output yang diinginkan. Output yang 

dimaksud adalah produk yang dihasilkan setelah dilakukannya proses produksi. 

 
Gambar 2.3 Input Output sistem Produksi 

(Sumber: Kusmindari, dkk; 2019) 

 

2.4.1 Sistem Produksi Menurut Proses Menghasilkan Output 

 Sistem produksi menurut proses menghasilkan output dibedakan menjadi 

dua jenis (Kusmindari, dkk., 2019), yaitu: 

1. Proses Produksi Kontinu (Continuous Process) 

a. Waktu set up yang tidak lama. Hal ini disebabkan proses produksi 

dilakukan secara terus menerus pada jenis produk yang sama. 

Misalnya pabrik semen, pabrik pupuk, pabrik susu, dan lain-lain. 

b. Kebanyakan pada produk yang dihasilkan dalam jumlah yang besar 

dengan variasi yang sangat sedikit dan sudah distandarisasikan. 

c. Menggunakan product layout. 

d. Menggunakan mesin yang bersifat khusus 

e. Setiap mesin saling berkaitan. Sehingga apabila salah satu mesin 

mengalami kerusakan dapat membuat produksi berhenti. 
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2. Proses Produksi Terputus (Intermittent Process/ Discreate System) 

a. Waktu set up yang lama. Hal ini dikarenakan proses ini memproduksi 

berbagai jenis spesifikasi barang berdasarkan pesanan. Misalnya usaha 

perbengkelan. 

b. Produk yang dihasilkan dalam jumlah yang kecil. 

c. Menggunakan process layout 

d. Mesin yang digunakan bersifat umum yang dapat mengerjakan 

bermacam produk. 

e. Mesin tidak saling berkaitan, sehingga ketika salah satu mesin rusak 

tidak membuat produksi terhenti. 

 

2.5 Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

 Secara umum perencanaan dan pengendalian produksi dapat diartikan 

sebagai aktivitas merencanakan serta mengendalikan bahan yang diperlukan 

dalam sistem produksi yang kemudian diproses dalam sistem produksi dengan 

hasil akhir yang berupa produk yang dapat memenuhi permintaan dengan efektif 

dan efisien (Eunike, dkk., 2018). Perencanaan diawali dengan mempersiapkan 

bahan baku yang diperlukan tercukupi ketika proses produksi dimulai. Bahan 

baku yang disiapkan dapat berupa bahan baku maupun bahan pembantu. Hal ini 

bertujuan agar proses produksi dapat berjalan sebagaimana yang telah 

direncanakan. Proses produksi yang berjalan lancar akan berdampak pada hasil 

produksi. 

 

2.5.1 Tujuan Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

 Tujuan dari perencanaan dan pengendalian produksi yaitu (Eunike, dkk., 

2018): 

1. Mengupayakan perusahaan untuk memproduksi secara efektif dan efisien. 

2. Mengupayakan perusahaan agar dapat menggunakan modal yang optimal dan 

dapat menguasai pasar. 

3. Meramalkan permintaan produk 
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4. Membandingkan permintaan aktual terhadap ramalan permintaan 

sebelumnya. 

5. Menetapkan ukuran pemesanan barang yang ekonomis atas bahan baku yang 

akan dibeli. 

6. Menentukan kebutuhan produksi dan persediaan pada waktu tertentu. 

7. Membandingkan persediaan aktual dengan persediaan yang sudah 

direncanakan. 

8. Membuat jadwal produksi, penugasan, serta pembebanan mesin, dan tenaga 

kerja yang terperinci. 

 

2.5.2 Tingkat Perencanaan dan Pengendalian Produksi 

 Tingkat perencanaan dan pengendalian produksi terbagi menjadi tiga, 

yaitu (Eunike, dkk., 2018): 

1. Perencanaan Jangka Panjang 

 Perencanaan jangka panjang ini dilakukan untuk merencanakan jumlah 

produk dan penjualan, perencanaan kebutuhan mesin atau sumber daya, dan 

merencanakan finansial. Pada tingkatan ini semua yang berkaitan pada 

kegiatan perusahaan direncanakan secara terperinci. 

2. Perencanaan jangka menengah 

 Perencanaan jangka menengah ini dilakukan pada kegiatan perencanaan 

kebutuhan kapasitas, perencanaan kebutuhan material, membuat jadwal induk 

produksi. 

3. Perencanaan jangka pendek 

 Perencanaan jangka pendek dilakukan pada kegiatan penjadwalan perakitan 

produk akhir, perencanaan dan pengendalian input-output, pengendalian 

kegiatan produksi, perencanaan dan pengendalian pembelian, dan manajemen 

proyek. 

 

2.6 Penjadwalan Produksi 

 Penjadwalan merupakan bagian dari proses perencanaan dan pengendalian 

produksi serta pengalokasian sumber daya yang ada dalam perusahaan. Dengan 
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semakin ketatnya persaingan antar perusahaan, maka penjadwalan produksi harus 

dilakukan secara optimal dan efektif. Hal ini berguna untuk memberikan apa yang 

diinginkan oleh konsumen. Dampak dari hal tersebut adalah hasil positif yang 

akan diraih oleh perusahaan. Penjadwalan memiliki peran penting dalam 

pengambilan keputusan di perusahaan. Oleh karena itu penting untuk melakukan 

penjadwalan secara efektif. 

 

2.6.1 Pengertian Penjadwalan Produksi 

 Menurut Haming dan Nurnajamuddin (2007) dikutip oleh Lesmana (2016) 

Penjadwalan adalah pengalokasian sumber daya dari waktu ke waktu untuk 

menunjang pelaksanaan dan penyelesaian suatu aktivitas pekerjaan spesifik. 

Pengalokasian sumber daya yang baik dapat memberikan hasil yang optimal. 

pengalokasian yang dimaksud adalah seperti sumber daya manusia, sumber daya 

kapasitas, dan sumber daya mesin yang dimiliki. Pengelolaan sumber daya dengan 

baik dapat memberikan hasil yang optimal dan efektif. 

 

2.6.2 Tujuan Penjadwalan Produksi 

 Tujuan dari aktivitas penjadwalan menurut Ginting (2009) dikutip oleh 

Kurniawati (2019) adalah sebagai berikut: 

1. Mengurangi waktu proses produksi.  

Proses produksi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan setelah proses 

input. Dalam proses produksi sering terjadi waktu tunggu yang berdampak 

pada total waktu prosesnya. Dengan melakukan peningkatan pada 

penggunaan sumber daya dapat mempersingkat waktu proses produksi. 

Proses produksi dengan waktu yang optimal akan membuat produktivitas 

menjadi meningkat. 

2. Mengurangi pekerjaan yang menunggu dalam antrean. 

 Pekerjaan yang menunggu dalam antrean dapat mempengaruhi hasil 

produksi. Hal ini dikarenakan sumber daya yang ada masih mengerjakan 

tugas yang lain. Pengaruh dari antrean ini berdampak pada persediaan akhir 

barang jadi. 
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3. Meminimalkan biaya keterlambatan 

Keterlambatan dalam pekerjaan dapat menimbulkan adanya biaya tambahan. 

Dengan dibuatnya penjadwalan dapat mengurangi biaya keterlambatan. 

4. Membantu pengambilan keputusan  

Penjadwalan juga dapat membantu dalam mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan produksi. sehingga dengan adanya penjadwalan dapat 

menghindari penambahan biaya yang tidak dibutuhkan. 

 

2.6.3 Tipe Penjadwalan Produksi 

 Penjadwalan produksi dapat dibagi menjadi dua jenis (Muhammad dan 

Wulan, 2017), yaitu: 

1. Penjadwalan Produksi tipe jobshop 

Penjadwalan produksi tipe jobshop adalah penjadwalan yang dilakukan pada 

produksi produk dengan jenis yang banyak namun menggunakan mesin yang 

sama.  

2. Penjadwalan Produksi tipe flowshop 

Penjadwalan produksi tipe flowshop adalah penjadwalan yang dilakukan pada 

aktivitas operasi yang harus dilaksanakan dalam urutan tertentu. 

 

2.6.4 Jenis- Jenis Penjadwalan 

 Penjadwalan terbagi menjadi beberapa jenis berdasarkan sistem produksi 

yang akan dibuat penjadwalannya antara lain penjadwalan flowshop dan jobshop 

yang masing-masing memiliki kriteria tersendiri (Kurniawati, 2019). 

1. Penjadwalan Flowshop 

Penjadwalan flowshop adalah penjadwalan yang setiap pekerjaan harus 

melalui mesin yang sama dan urutan yang sama. Pada penjadwalan flowshop 

terdapat permasalahan yang akan dihadapi. Permasalahan penjadwalan 

flowshop adalah sebagai berikut (Muhammad dan Wulan, 2017): 

a. Setiap pekerja tidak ada yang dilakukan secara bersamaan. 

b.  Penggunaan mesin tergantung pekerjaan yang telah diselesaikan. 
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c. waktu pengerjaan yang tetap 

d. Mesin hanya dapat digunakan untuk satu pekerjaan yang sama. 

2. Penjadwalan Jobshop 

Penjadwalan jobshop adalah penjadwalan setiap pekerjaan yang tidak harus 

menggunakan alur yang sama atau urutan pengerjaan yang sama. Pada proses 

produksi tipe jobshop lebih sulit dibandingkan penjadwalan flow shop. Hal ini 

dikarenakan pada penjadwalan jobshop ini dapat mengerjakan produk dengan 

berbagai macam variasi. Pada penjadwalan jobshop tidak terdapat penundaan 

pekerjaan. Artinya penggunaan mesin dapat berganti apabila pekerjaan 

sebelumnya telah selesai dikerjakan. 

 

2.7 Program Dinamis 

 Pemrograman dinamis (Dynamic Programming) adalah prosedur 

matematis yang terutama dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan 

masalah pemrograman matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi 

bagian-bagian masalah yang lebih kecil, dan karena itu lebih sederhana dalam 

perhitungan (Taha, 1993). Program Dinamis menjawab masalah dengan membagi 

menjadi beberapa tahapan. Tahapan tersebut dapat menghasilkan solusi yang 

optimal dalam menjawab permasalahan. Dalam hal ini Program Dinamis 

menyediakan prosedur sistematis untuk menentukan kombinasi keputusan yang 

optimal. Tujuan utama model ini ialah untuk mempermudah penyelesaian 

persoalan optimasi yang mempunyai karakteristik tertentu. 

 Menurut Baker dan Trietch (2009) dikutip oleh Kurniawati (2019) 

Program Dinamis diterapkan pada masalah-masalah yang bisa dipisah-pisahkan 

menjadi suatu sub masalah yang saling berhubungan, dimana hasil keputusan tiap 

tahap dipengaruhi oleh keputusan yang diambil pada tahap sebelumnya. Program 

Dinamis adalah suatu teknik matematis yang biasanya digunakan untuk membuat 

suatu keputusan dari serangkaian keputusan yang paling berkaitan (Dimiyati, 

1999). 
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2.7.1 Model Program Dinamis 

 Tahap dalam Program Dinamis didefinisikan sebagai bagian dari masalah 

yang memiliki beberapa alternatif yang saling menggantikan yang darinya 

alternatif terbaik akan dipilih (Taha, 1993). Program Dinamis menyelesaikan 

permasalahan dengan melakukan perhitungan pada permasalahan yang dibagi 

menjadi beberapa bagian. Pembagian permasalahan ini bertujuan untuk 

mempermudah dalam melakukan perhitungan. Setiap permasalahan yang dibagi 

menjadi beberapa bagian yang saling berkaitan sehingga harus dipikirkan 

bagaimana prosedur penggabungan agar dapat menjamin pemecahan 

permasalahan. 

 

2.7.2 Karakteristik Masalah Pemrograman Dinamis 

 Sifat dasar yang menjadi ciri masalah Pemrograman Dinamis adalah 

sebagai berikut (Hillier dan Liebermen, 2005): 

1. Masalah dapat dibagi menjadi tahap-tahap, dengan keputusan kebijakan yang 

dibuat pada masing-masing tahap. 

2. Masing-masing tahap mempunyai state yang berhubungan dengan kondisi 

awal tahap. 

3. Efek keputusan kebijakan pada setiap tahap adalah mengubah state saat ini 

menjadi state lain pada awal tahap berikutnya. 

4. Prosedur penyelesaian dirancang untuk menemukan kebijakan optimal dari 

keseluruhan masalah, yang menunjukkan keputusan kebijakan mana yang 

optimal pada setiap tahap untuk setiap state yang mungkin. 

5. Berkaitan dengan state saat ini, kebijakan optimal untuk langkah tersisa 

bersifat independen terhadap keputusan kebijakan yang telah diambil pada 

tahap sebelumnya. 

6. Prosedur penyelesaian dimulai dengan mencari kebijakan optimal untuk 

langkah terakhir. 

7. Tersedia hubungan rekursif yang menunjukkan kebijakan optimal untuk tahap 

n dengan dasar kebijakan optimal untuk langkah n + 1. 
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8. ketika kita menggunakan hubungan rekursif ini, prosedur penyelesaian mulai 

dari bagian akhir dan bergerak mundur tahap demi tahap setiap kali mencari 

kebijakan optimal untuk tahap itu sampai ditemukan kebijakan optimal untuk 

tahap pertama. 

 

2.7.3 Pemrograman Dinamis Deterministik 

 Pendekatan Program Dinamis sebagai persoalan deterministik, dimana 

state pada stage berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada 

stage saat ini. Program Dinamis deterministik dapat diterangkan dengan diagram 

berikut (Hillier dan Liebermen, 2005). 

Sn

Tahap

n

State : Sn + 1

Xn

Kontribusi 

Untuk Xn

Nilai : Fn (Sn, Xn) F*n + 1(Sn + 1)

Tahap

n + 1

 

Pada stage n, prosesnya akan beda pada state Sn. Pada state ini dibuat 

keputusan Xn, kemudian proses bergerak ke state Sn+1 pada stage (n+1). Dari titik 

ini kedepan, nilai fungsi tujuan untuk keputusan optimumnya telah terlebih dahulu 

dihitung, yaitu Fn+1 (Sn+1). Keputusan memilih Xn juga memberikan kontribusi 

terhadap fungsi tujuan, yang dengan menggabungkan kedua besaran ini akan 

diperoleh nilai fungsi tujuan Fn (Sn, Xn) yang berawal pada stage n. Minimumkan 

nilai tersebut dengan memperhatikan Xn sehingga diperoleh Fn (Sn)=Fn (Sn, Xn).  

Setelah hal ini dilakukan untuk semua nilai Sn yang mungkin, maka prosedur 

penyelesaiannya bergerak kembali pada persoalan dengan satu stage. 

Suatu cara untuk mengategorikan persoalan Program Dinamis 

deterministik adalah berdasarkan bentuk fungsi tujuan (Hillier dan Liebermen, 

2005). Cara pengkategorian yang lain didasarkan pada keadaan dari kumpulan 
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state pada suatu stage. Artinya, apakah state Sn dapat dipresentasikan sebagai 

variabel state diskrit, atau mungkin diperlukan suatu vektor state. 

Pemrograman Dinamis memberikan prosedur yang sistematis untuk 

menentukan kombinasi pengambilan keputusan yang memaksimalkan 

keseluruhan efektivitas. Berbeda dengan Linier Programming dalam Program 

Dinamis tidak ada rumus matematis standar, Program Dinamis ini lebih 

merupakan suatu tipe untuk pemecahan suatu masalah dengan cara pendekatan 

secara umum. Persamaan khusus yang akan digunakan harus dikembangkan 

sesuai dengan setiap situasi individual. Struktur umum masalah program dinamik 

diperlukan untuk menentukan apakah suatu masalah dapat dipecahkan dengan 

prosedur-prosedur program dinamik atau tidak dan bagaimana hal itu akan 

dilakukan. Ada 3 hal yang penting diketahui tentang Program Dinamis (Noer, 

2011), yaitu:  

1. Stage (tahap) dari persoalan yang dihadapi dan ingin dicari solusinya. 

2. State (kondisi) yang menjadi faktor penentu keputusan dari tiap tahapan.  

3. Decision (Keputusan) yang harus diambil dari tiap tahap untuk sampai 

kepada solusi keseluruhan. 

Pada umumnya model-model penyelidikan operasional bertujuan mencari 

solusi pemecahan masalah yang optimal dari nilai variabel keputusan. Variabel 

keputusan adalah variabel yang dapat diubah dan dikendalikan oleh pengambil 

keputusan. Salah satu model dari masalah yang dapat dipecahkan secara bertahap 

ganda dengan membagi masalah menjadi bagian - bagian yang lebih kecil 

(dekomposisi) dan pada solusi dapat terjawab pada tahap akhir dengan 

menyatukan keputusan pada tahap-tahap yang ada (komposisi).  

Program Dinamis merupakan teknik pemecahan yang sistematis untuk 

memperoleh jawaban dari masalah multistage problem solving ini. Multistage 

programming lebih dikenal dengan nama Dynamic Programming, karena 

kegunaannya melibatkan pengambilan keputusan yang melewati waktu. Namun, 

pada situasi lain di mana waktu bukan sebagai faktor. Adapun beberapa 

karakteristik problem Pemrograman Dinamik yaitu:  
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1. Problem dapat dibagi menjadi beberapa tahap (stage), yang pada setiap tahap 

hanya diambil satu keputusan.  

2. Masing-masing tahap terdiri dari sejumlah status (state) yang berhubungan 

dengan tahap tersebut. Secara umum, status merupakan bermacam 

kemungkinan masukan yang ada pada tahap tersebut.  

3. Hasil dari keputusan yang diambil pada setiap tahap ditransformasikan dari 

status yang bersangkutan ke status berikutnya pada tahap berikutnya.  

4. Keputusan terbaik pada suatu tahap bersifat independen terhadap keputusan 

yang dilakukan pada tahap sebelumnya.  

5. Adanya hubungan rekursif yang mengidentifikasikan keputusan terbaik untuk 

setiap status pada tahap k memberikan keputusan terbaik untuk setiap status 

pada tahap k + 1, f. Prinsip optimalitas berlaku pada persoalan tersebut. 

 

2.7.4 Program Dinamik Probabilistik  

Pemrograman Dinamik probabilistik berbeda dengan pemrograman 

dinamik deterministik. Dimana pemrograman dinamik deterministik, pada tahap 

berikutnya sepenuhnya ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada 

tahap sebelumnya, sedangkan Pemrograman Dinamik probabilistik, terdapat suatu 

distribusi probabilitas keadaan mendatang yang distribusi peluang ini tetap 

ditentukan oleh keadaan dan keputusan kebijakan pada keadaan sebelumnya. 

Selanjutnya terdapat dua hal dalam Pemrograman Dinamik probabilistik (Hillier 

dan Liebermen, 2005) yaitu: 

1. Stage berikutnya tidak seluruhnya ditentukan oleh state dan keputusan pada 

stage saat ini, tetapi ada suatu distribusi kemungkinan mengenai apa yang 

akan terjadi.  

2. Distribusi kemungkinan ini masih seluruhnya ditentukan oleh state dan 

keputusan pada stage saat ini. 

Diagram yang menggambarkan struktur dasar Pemrograman Dinamis 

probabilistik adalah sebagai berikut (Hilier, 2005): 
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SnStage

Tahap n

Xn

1

2

S

P1

P2

P3

C1

C2

C3

Keputusan

Probabilitas
Kontibusi 

dari tahap n

Tahap n+1

Fn(Sn,Xn)

F*n+1 (1)

F*n+1 (2)

F*n+1 (S)
 

 Pada diagram ini misalkan S adalah lambang dari jumlah state yang 

mungkin terjadi pada tahap n +1 dan menandai state. Sistem akan berpindah ke 

state i dengan probabilitas p jika terdapat dalam state sn dan keputusan xn pada 

tahap n. Jika sistem menuju state i, Ci merupakan kontribusi dari tahap n pada 

fungsi tujuan. 

 

2.8 Branch and Bound 

   Branch and Bound merupakan metode pencarian solusi di dalam ruang 

solusi secara sistematis, yang diimplementasikan ke dalam suatu pohon ruang 

status dinamis. Konsep dasar yang mendasari teknik Branch and Bound adalah 

membagi dan menghilangkan (Taha,1993). Penyelesaian masalah yang besar 

sangat sulit untuk diselesaikan secara langsung. Permasalahan yang besar dapat 

dengan mudah diselesaikan dengan cara membagi menjadi subkasus. Pembagian 

dilakukan dengan membagi keseluruhan himpunan menjadi bagian yang lebih 

kecil. Penghilangan sebagian dilakukan dengan membatasi seberapa baik solusi 

terbaik dalam himpunan bagian dan kemudian membuang himpunan bagian 

apabila batasnya mengindikasikan bahwa himpunan bagian tersebut tidak 

mungkin berisi suatu solusi optimal untuk kasus awal.  
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Prinsip kerja metode Branch and Bound adalah mencabang permasalahan 

yang tidak mendapat hasil nilai bulat (Siang, 2014). Pencabangan akan terus 

dilakukan sampai didapatkan nilai bulat. Metode ini mempunyai nilai keefektifan 

yang sangat bergantung pada batas bawah (lower bound).  

Metode Branch and Bound terdapat tiga bagian utama, (Muhammad dan 

Wulan, 2017) yaitu ekspresi batas bawah, strategi pencarian, dan pencabangan. 

Suatu masalah dipecahkan menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. 

Pemecahan masalah terus dilakukan hingga diperoleh solusi lengkap. 

 Menurut Widyawati dan Abusini (2015) dikutip oleh Kurniawati (2019) 

adapun langkah-langkah penjadwalan produksi dengan menggunakan metode 

Branch and Bound antara lain sebagai berikut: 

1. Daftarkan semua job yang akan dikerjakan dan waktu penyelesaian di tiap-

tiap mesin. 

2. Menghitung Cj job terjadwal. 

3. Menghitung besar nilai Aj 

4. Bandingkan semua nilai Aj dan memilih Aj yang maksimum. 

5. Nilai Aj yang paling maksimum (LB) menjadi urutan parsial. 

6. Membandingkan semua nilai batas bawah ke – i dan pilih yang minimum. 

7. Job dengan nilai batas bawah kr – i terendah dijadwalkan terlebih dahulu. 

8. Kemudian job tersebut dihilangkan dari daftar job yang akan dikerjakan. 

9.  Ulangi langkah di atas sampai semua job tersebut dijadwalkan. 

Dari prosedur di atas maka dapat dibuat rumus algoritmanya sebagai 

berikut: 

I1= q(Jr,1) + ΣiEJr’ Ai +min iEJr’ (Bi + Ci)   ... (2.2) 

 I2= q(Jr,2) + ΣiEJr’ Bi +min iEJr’ Ci     

I3= q(Jr,3) + ΣiEJr’ Ci       

L= max (I1,I2,I3,......Im)     ... (2.3) 

 Keterangan: 

Ai = Processing time for station i on machine A 

Bi = Processing time for station i on machine B 
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Ci = Processing time for station i on machine C 

Jr = Partial schedyle of r schedule station 

Jr’ = The set of remaining (n-r) station 

L = Lower bound 

q = Completion time of i station   

 Kemudian menentukan batas bawah dengan nilai paling maksimum, yaitu: 

LB = max {A1, A2, A3, A4}       ... (2.4) 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian merupakan suatu langkah-langkah yang akan 

dilewati dalam sebuah penelitian dalam mencari solusi terbaik. Berikut langkah-

langkah metode penelitian yang dituangkan dalam flowchart berikut: 

 

Mulai

Pendahuluan

-Survei Pendahuluan

-Studi Literatur

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data :

1. Data Primer

    -  Waktu Proses Produksi

2. Data Sekunder

    -  Data Permintaan tahun 2019

    -  Biaya Produksi

    -  Waktu Produksi Perusahaan

    -  Biaya Penyimpanan

Pengolahan Data

Selesai

Identifikasi Masalah

Analisa

Penutup

Metode Branch and Bound

1. Membuat Daftar Pekerjaan

2. Menghitung Partial Squence

3. Membandingkan Nilai Im

4. Membandingkan Nilai Li

Metode Program Dinamis

1. Mengidentifikasi Variabel Masukkan

2. Mengidentifikasi Variabel Keputusan

3.Mengidentifikasi Kendala

4. Merumuskan Persamaan Fungsi Tujuan

 
Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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3.1 Pendahuluan 

Pendahuluan berisikan tentang survei pendahuluan dan studi literatur yang 

menjadi latar belakang penelitian. Pada bagian ini memberikan gambaran 

mengenai topik penelitian yang dilakukan dengan menetapkan tujuan dan manfaat 

yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Pembahasan pada penelitian 

pendahuluan yaitu terbagi menjadi dua yaitu sebagai berikut: 

 

3.1.1 Survei Pendahulan 

Survei pendahuluan adalah tahapan awal penelitian yang dilakukan untuk 

mengetahui permasalahan yang terjadi pada PT MSSP I. Informasi yang 

didapatkan ketika melakukan survei pendahuluan sangat diperlukan dalam 

menentukan topik yang menjadi permasalahan. Survei pendahuluan dilakukan 

pada PT. MSSP I. Pada survei pendahuluan ini, dilakukan pengamatan sebagai 

berikut: 

1. Mengamati jalur proses produksi kelapa sawit dengan cara observasi 

langsung. 

2. Mengetahui jenis produk yang diproduksi, 

3. Memperoleh data sekunder seperti profil perusahaan dan waktu proses 

produksi perusahaan, biaya produksi, dan biaya penyimpanan. 

 

3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur merupakan serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan 

metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta pengelolaan 

bahan penelitian. Studi literatur didapatkan dengan mengumpulkan sejumlah 

buku-buku dan jurnal yang berhubungan dengan masalah penelitian seperti kelapa 

sawit, optimasi, penjadwalan, metode Program Dinamis dan metode Branch and 

Bound. Dengan adanya studi literatur yang jelas, maka dapat mempermudah 

dalam memecahkan permasalahan yang ada. 
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3.2 Identifikasi Masalah 

 Identifikasi masalah perlu dilakukan dalam penelitian untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang akan dikemukakan. Identifikasi masalah 

bertujuan supaya penelitian dapat lebih fokus dan terarah dalam proses 

pengerjaannya. Identifikasi masalah dirumuskan bersesuaian sebagaimana latar 

belakang masalah, berdasarkan fakta dan data riil yang ada di lapangan. 

Identifikasi masalah dilakukan untuk dapat mengetahui apakah permasalahan 

yang diperoleh dapat diangkat dan dibahas melalui penelitian yang dilakukan, 

sehingga permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik.  

Identifikasi masalah didapatkan dari survei yang telah dilakukan, dan 

diperoleh permasalahan mengenai belum optimalnya produksi kelapa sawit pada 

perusahaan ini. Karena jumlah tandan buah segar yang di terima tidak sebanding 

dengan jumlah tandan buah segar yang diolah. Hal ini berpengaruh pada hasil 

produksi yang belum optimal karena tidak sebandingnya buah yang diterima 

dengan buah yang diolah. Perusahaan hanya memproduksi tanpa memperkirakan 

berapa jumlah produksi yang diinginkan oleh pasar. Kemudian pada penjadwalan 

produksi kelapa sawit masih belum terjadwal dengan baik. Pada musim kemarau 

jumlah buah yang sampai pada stasiun penerimaan buah tidak terlalu banyak, 

sedangkan pada musim hujan jumlah buah yang sampai pada stasiun penerimaan 

sangat banyak. Hal ini berpengaruh pada waktu mulainya produksi. Ketika musim 

kemarau produksi mulai sesuai dengan jadwal yang ditetapkan perusahaan, namun 

pada musim hujan produksi mulai agak lebih lama. Hal ini dikarenakan 

keterlambatan tandan buah segar sampai ke stasiun penerimaan buah. Hal ini 

berpengaruh pada hasil produksi yang tidak optimal. Hasil produksi yang tidak 

optimal berpengaruh pada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. 

Perusahaan hanya memulai penjadwalan produksi berdasarkan tandan buah segar 

yang sampai di stasiun pengumpulan. Oleh karena itu, didapatkan identifikasi 

masalah mengenai optimasi dan penjadwalan produksi kelapa sawit di PT. MSSP 

I. 
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3.3 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan usaha untuk menyatakan secara tersurat 

suatu penjabaran dari identifikasi masalah. Perumusan masalah didapatkan dari 

identifikasi masalah yang telah ditentukan sehingga dapat memfokuskan terhadap 

titik permasalahan. Dengan adanya perumusan masalah maka masalah yang akan 

diidentifikasi dapat diteliti dengan baik. 

  

3.4 Tujuan Penelitian 

Menetapkan tujuan penelitian sangat diperlukan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. Penetapan tujuan ini dilakukan agar penelitian terfokus 

pada tujuan yang diinginkan. Tujuan penelitian merupakan target yang ingin 

dicapai dalam upaya menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti. Penetapan 

tujuan didapatkan agar penelitian lebih terfokus kepada tujuan yang ingin capai. 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data ialah data yang diperoleh dari pengamatan dari kondisi 

riil yang dikumpulkan. Sebuah penelitian biasanya sudah memiliki dugaan 

berdasarkan teori yang digunakan. Dugaan ini biasa dikenal dengan hipotesis. 

Untuk membuktikan hipotesis tersebut setiap penelitian membutuhkan 

pengumpulan data untuk diteliti secara mendalam. Pengumpulan data diperoleh 

dari hasil pengamatan dan wawancara langsung dengan pihak terkait yang berada 

di PT. MSSP I. Proses pengumpulan data dibagi menjadi dua metode yaitu 

sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya 

yang berupa wawancara, observasi dari peneliti ke tempat penelitian. Data 

primer pada penelitian ini yaitu data waktu proses produksi. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari sumber data penelitian yang 

diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yang berupa 

catatan, bukti yang telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun 
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yang tidak dipublikasikan secara umum. Data sekunder pada penelitian ini 

yaitu profil perusahaan, data permintaan tahun 2019, biaya produksi, waktu 

produksi perusahaan, dan biaya penyimpanan. 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data adalah tahapan yang dilakukan setelah pengumpulan data. 

Pengolahan data pada penelitian ini dengan menggunakan metode Program 

Dinamis dan metode Branch and Bound. Penjelasan terkait metode yang 

digunakan adalah sebagai berikut: 

 

3.6.1 Metode Program Dinamis 

1. Mengidentifikasi variabel masukan 

Variabel masukan dalam satu bulan (stage) dalam model ini adalah Sn, yang 

berarti jumlah permintaan tiap bulannya, biaya variabel produksi, dan biaya 

simpan, jumlah persediaan dari bulan i yang dibawa ke bulan i+1. 

2. Mengidentifikasi variabel keputusan (Xn) 

Variabel keputusan yang digunakan adalah menentukan jumlah jumlah 

produk yang akan diproduksi dalam setiap bulan (stage) untuk i = 1, 2, 3,..,n. 

3. Mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan 

Kendala yang akan diidentifikasi adalah kapasitas gudang, kapasitas 

produksi, jumlah persediaan maksimum yang diizinkan. 

4. Merumuskan persamaan fungsi tujuan: 

 Fungsi tujuan yang akan dicapai adalah dapat meminimalkan biaya produksi. 

Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut: 

   Fn
*(i) = Min [fn (X n, I n + X n -S n) + F*

n-1(I n +X n -S n)] ... (3.1) 

Keterangan: 

Sn (State) : Input ke tahap selanjutnya (Sn-1), diantaranya, 

 permintaan tiap bulan, biaya variabel dan biaya simpan. 

Stage n :  Bulan ke n. 

Xn : Keputusan ke tahap selanjutnya (Xn-1), yang berarti 

tingkat produksi setiap bulan.  
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Fungsi Rekursif : Meminimalkan total biaya produksi (Fn (S1, X i). 

3.6.2 Metode Branch and Bound 

Pengolahan data menggunakan metode Branch and Bound data yang 

diperoleh dengan melakukan pengukuran langsung dan melakukan wawancara 

kepada pihak terkait untuk mengetahui proses produksi, waktu proses produksi, 

produksi perusahaan, dan waktu produksi perusahaan. Tujuan yang akan dicapai 

dari pengolahan menggunakan metode Branch and Bound adalah untuk 

membandingkan waktu penyelesaian akhir yang didapatkan dengan menggunakan 

metode Branch and Bound dengan waktu sebenarnya dari perusahaan. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengolahan data menggunakan metode Branch and 

Bound adalah sebagai berikut: 

1. Membuat daftar semua pekerjaan yang akan dikerjakan pada setiap stasiun 

dan waktu penyelesaiannya pada setiap mesin. Stasiun pada lantai produksi 

adalah sebagai berikut: 

a. Stasiun penerimaan buah (Fruit reception station) 

b. Stasiun perebusan (Sterilizing station) 

c. Stasiun penebahan (Threshing station) 

d. Stasiun pengempaan (Pressing station) 

e. Stasiun pemurnian minyak (Clarification station) 

f. Stasiun pengolahan inti (Kernel recovery station) 

2. Pada partial squence ke i, hitung qi hingga qm+1. 

3. Hitung besarnya Im hingga Im+1.  

4. Bandingkan semua nilai Im, kemudian pilih nilai Im maksimum yang akan 

menjadi nilai L partial squence. 

5. Bandingkan semua nilai Li, pilih stasiun nilai Li yang paling minimum yang 

akan dijadwalkan terlebih dahulu.  

6. Hilangkan stasiun dari daftar, ulangi langkah tersebut sampai semua 

pekerjaan dijadwalkan. 
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Model matematis fungsi tujuannya sebagai berikut: 

I1= q(Jr,1) + ΣiEJr’ Ai +min iEJr’ (Bi + Ci)    

 I2= q(Jr,2) + ΣiEJr’ Bi +min iEJr’  Ci     

I3= q(Jr,3) + ΣiEJr’ Ci     

 L= max (I1,I2,I3,......Im) 

 Penentuan nilai L bertujuan untuk menentukan stasiun yang menjadi nilai 

partial Squence. 

Keterangan: 

Ai = Processing time for station i on machine A. 

Bi = Processing time for station i on machine B. 

Ci = Processing time for station i on machine C. 

Jr = Partial schedyle of r schedule station. 

Jr’ = The set of remaining (n-r) station. 

L = Lower bound. 

q = Completion time of i station. 

3.7 Analisa  

Setelah didapatkan hasil dari pengolahan data yang dilakukan, maka dapat 

dianalisa lebih dalam. Analisa yang dilakukan setelah melakukan perhitungan, 

penentuan jumlah produksi dan jumlah persediaan yang optimal dengan 

menggunakan metode Program Dinamis adalah dengan melihat jumlah produksi 

optimum. Jumlah produksi optimum didapatkan dengan memperhatikan jumlah 

persediaan, sehingga dapat meminimalkan biaya. 

Analisa yang dilakukan pada pengolahan data menggunakan metode Branch 

and Bound adalah dengan membandingkan waktu penyelesaian akhir pada 

pengolahan data dengan waktu penyelesaian akhir aktual pada perusahaan. 

Sehingga dapat diketahui penjadwalan mana yang lebih optimal. Hasil yang lebih 

optimal dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam melakukan 

perbaikan pada bagian penjadwalan produksi di perusahaan. 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Langkah terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan 

jawaban dari tujuan penelitian sedangkan saran berisikan masukan atau 

rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi PT. MSSP I maupun bagi peneliti untuk 

perbaikan penelitian selanjutnya. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

 

6.1 Kesimpulan 

 Adapun kesimpulan yang diperoleh dari penelitian ini, yaitu: 

1. Jumlah produksi yang optimal adalah sebesar 54.936.400 kg CPO dan Inti 

Sawit. 

2. Besar biaya aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 

27.629.061.113,86 sedangkan perencanaan menggunakan metode Program 

Dinamis adalah Rp 22.116.800.266,96. Sehingga terjadi penghematan 

sebesar 19,95 %. 

3. Waktu produksi yang didapatkan dengan menggunakan metode Branch 

and Bound adalah selama 350 menit. 

4. Waktu produksi yang diterapkan oleh perusahaan lebih baik dari pada 

waktu produksi dengan menggunakan metode Branch and Bound. Pada 

penggunaan metode Branch and Bound menentukan makespan terkecil 

pada setiap pekerjaan yang dilakukan secara bergantiaan. Sedangkan 

produksi yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan mesin-

mesin yang dapat bekerja secara bersamaan. Sehingga waktu yang 

diterapkan oleh perusahaan lebih baik dari pada hasil yang didapatkan 

dengan menggunakan metode Branch and Bound. 

 

6.2 Saran 

 Berikut saran yang dapat disampaikan guna perbaikan lebih baik ke 

depannya bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya. 

1. Bagi Perusahaan 

Perusahaan dapat menerapkan perencanaan produksi dengan menggunakan 

metode Program Dinamis. Penggunaan metode ini dapat memberikan hasil 

yang optimal bagi perusahaan. 
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2. Bagi Peneliti 

Bagi peneliti berikutnya, dapat menentukan penjadwalan produksi dengan 

menggunakan metode yang sesuai dengan perusahaan ini. 
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LAMPIRAN A 

 

(Template Artikel JIHP) 
 
Optimasi dan Penjadwalan Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Inti Sawit (Kernel)  

dengan Menggunakan Metode Program Dinamis dan Branch and Bound 

 
Optimization and Scheduling of Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (Kernel) 

Using Dynamic Programs and Branch and Bound 
 

Vera Devani1, Muhammad Isnaini Hadiyul Umam2, dan Andrian Saputra  

Prodi Teknik Industri, Fakultas Sains dan Teknologi, UIN Sultan Syarif Kasim Riau 
e-mail: veradevani@gmail.com1   ,muhammad.isnaini@uin-suska.ac.id2 , 

saputrandrian123@gmail.com3 

 
 
Abstract: PT. X is a palm oil company that produces CPO and palm kernel. This research was 

conducted to determine the optimal costs using the Dynamic Program method and to compare 

the company's actual scheduling with scheduling using the Branch and Bound method. The 

results obtained by optimizing costs using the Dynamic Program method are Rp. 

22,116,800,266.96. The percentage of savings is 19.95% of the actual costs incurred by the 

company. production scheduling using the Branch and Bound method produces 350 minutes of 

time, while the company's actual production time is 260 minutes. So that the scheduling done by 

the company is better than scheduling using the Branch and Bound method. 

 
 
Keywords: Branch and Bound, Dynamic Programs, Optimization, Scheduling 
 
Abstrak: PT. X adalah sebuah perusahaan kelapa sawit yang memproduksi CPO dan inti 
sawit. Penelitian ini dilakukan untuk menentukan biaya optimal dengan menggunakan metode 
Program Dinamis dan untuk membandingkan penjadwalan aktual perusahaan dengan 
penjadwalan menggunakan metode Branch and Bound. Hasil yang diperoleh biaya optimal 
dengan menggunakan metode Program Dinamis adalah sebesar Rp 22.116.800.266,96. 
Persentase penghematan adalah sebesar 19,95% dari biaya aktual yang dikeluarkan oleh 
perusahaan. penjadwalan produksi dengan menggunakan metode Branch and Bound 
menghasilkan waktu selama 350 menit, sedangkan waktu produksi aktual perusahaan adalah 
selama 260 menit. Sehingga penjadwalan yang dilakukan oleh perusahaan lebih baik dari pada 
penjadwalan dengan menggunakan metode Branch and Bound. 

 
Kata kunci: Branch and Bound, Optimasi, Penjadwalan, Program Dinamis. 
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PENDAHULUAN  
 

Sektor perkebunan di Indonesia memiliki peran penting dalam kegiatan 
perekonomian. Salah satu sektor perkebunan yang memiliki peran penting 
adalah perkebunan kelapa sawit. Jumlah industri pengolah kelapa sawit yang 
ada di Indonesia sebanyak 608 perusahaan (Dirjen Perkebunan, Kementerian 
Pertanian, 2014). Akibat banyak perusahaan kelapa sawit membuat persaingan 
antar perusahaan semakin tinggi. Perusahaan kelapa sawit harus mampu 
mengoptimalkan hasil produksi dan mengelola perusahaan dengan baik. 

Hasil yang optimal merupakan tujuan yang akan dicapai setiap 
perusahaan. Optimasi adalah pencapaian suatu tindakan atau keadaan terbaik 
dari sebuah masalah keputusan di bawah pembatasan sumber daya yang 
tersedia (Fitri, 2018). Untuk mencapai hasil yang optimal, sering terdapat 
kendala. sehingga diperlukan pemahaman dan kemampuan untuk 
mengoptimalkan setiap kendala yang ada.  

Hasil optimal didapatkan dengan perencanaan yang tepat. Perencanaan 
dilakukan dengan membuat penjadwalan yang tepat yang bertujuan 
memanfaatkan semua fasilitas yang ada. Menurut Haming dan Nurnajamuddin 
(2007) dikutip oleh Lesmana (2016) Penjadwalan adalah pengalokasian sumber 
daya dari waktu ke waktu untuk menunjang pelaksanaan dan penyelesaian suatu 
aktivitas pekerjaan spesifik. Pengalokasian sumber daya yang baik dapat 
memberikan hasil yang optimal.. Penjadwalan diharapkan dapat mengalokasikan 
semua sumber daya yang ada dengan efisien dan efektif. 

Salah satu metode untuk mengoptimalkan jumlah produksi adalah Program 
Dinamis. Program Dinamis adalah teknik untuk pengambilan keputusan yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan yang terdiri dari beberapa tahapan 
(Naibaho, 2015).  

Metode yang digunakan untuk menentukan penjadwalan produksi salah 
satunya adalah Metode Branch and Bound. Metode Branch and Bound adalah 
suatu prosedur yang paling umum untuk mencari solusi optimal pada masalah 
optimasi seperti masalah penjadwalan (Mangngenre, dkk., 2013). 

Penelitian yang dilakukan oleh Brahmana, dkk (2013) tentang menentukan 
jumlah produksi yang optimal pada RBD Olein dan RBD Stearin dengan 
menggunakan metode Program Dinamis. Hasil yang didapat adalah dapat 
menghemat biaya sebesar Rp.9.969.071.399. 

Penelitian yang dilakukan oleh Yiyong dan Abdullah (2016) tentang 
bagaimana perusahaan pengiriman di jalan dapat mengurangi emisi karbon 
dioksida dengan menggunakan algoritma Program Dinamis. Hasil yang 
didapatkan dapat membantu masing-masing pengemudi kendaraan membuat 
jadwal kendaraan yang lebih baik dengan emisi karbon dioksida yang lebih 
rendah dan konsumsi bahan bakar. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad dan Wulan (2017) tentang 

bagaimana penjadwalan produksi mampu meminimalkan waktu yang terlewati 

dengan menggunakan metode Branch and Bound. Berdasarkan hasil penelitian 

diperoleh urutan penjadwalan flowshop dengan makespan sebesar 77 dan waktu 

yang terlewati (elapsed time) adalah 59unit satuan waktu. Hal ini membuktikan 

bahwa metode Branch and Bound dapat digunakan untuk meminimalkan 

penjadwalan produksi. 
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 Penelitian yang dilakukan oleh Marselina, dkk (2016) tentang bagaimana 
Untuk memperbaiki fungsi dari Saguling Reservior dalam produksi energi listrik. 
Hasil yang didapatkan adalah optimalisasi pada operasi Saguling tercapai. 
 Penelitian yang dilakukan oleh Davarin and Demeulemeester (2019) 
tentang bagaimana memecahkan perkiraan rata-rata sampel CC RCPSP dengan 
menggunakan metode Branch and Bound. Hasil yang didapatkan adalah 
prosedur Branch and Bound yang di usulkan memberikan hasil yang lebih baik. 
 Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk menentukan jumlah produksi 
optimal dengan menggunakan metode Program Dinamis dan meminimalkan 
waktu produksi dengan menggunakan metode Branch and Bound. 
 PT X adalah merupakan pabrik kelapa sawit yang memproduksi Crude 

Palm Oil (CPO) dan inti sawit (kernel). Permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan ini adalah tidak sebandingnya pengolahan antara tandan buah segar 

yang diterima dengan tandan buah segar yang diproduksi. Perusahaan tidak 

memperkirakan jumlah produksi yang tepat dalam memenuhi permintaan pasar. 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

Tabel 1. Data Penerimaan dan Pengelolaan Tandan Buah Segar Tahun 2019  

No. Bulan Tandan Buah Segar (TBS) Selisih 

Sisa (Bulan/ 

Kg) 

Selisih 

Sisa (Hari/ 

Kg) 

Diterima Diolah 

1 Januari 20.665.200 20.506.370 158.830 6.108,85 

2 Februari 17.433.510 17.432.397 1.113 42,8 

3 Maret 18.662.230 18.734.808 -72.578 -2.791,46 

4 April 16.463.560 16.428.424 35.136 1.351,38 

5 Mei 18.823.970 18.773.951 50.019 1.923,81 

6 Juni 17.147.220 17.234.104 -86.884 -3.341,69 

7 Juli 22.482.510 22.342.965 139.545 5.367,11 

8 Agustus 21.044.130 20.812.948 231.182 8.891,6 

9 September 22.176.770 21.948.626 228.144 8.774,77 

10 Oktober 22.478.890 22.883.652 -404.762 -15.567,77 

11 November 11.727.810 11.860.727 -132.917 -5.112,19 

12 Desember 15.278.530 15.460.163 -181.633 -6.985,88 

Total 224.384.330 224.419.135 -34.805 -1.338,67 

Rata- Rata 18.698.694,17 18.701.594,58 -2.900,42 -111,55 

 

 Berdasarkan Tabel 1 dapat dilihat bahwa jumlah TBS yang diterima tidak 
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semua diolah. Pada musim kemarau jumlah buah yang sampai pada stasiun 

penerimaan buah tidak terlalu banyak, sedangkan pada musim hujan jumlah 

buah yang sampai pada stasiun penerimaan sangat banyak. Hal ini berpengaruh 

pada waktu mulainya produksi. 

 

METODOLOGI 

Data yang digunakan adalah data permintaan tahun 2019, biaya produksi, 
waktu produksi perusahaan, dan biaya penyimpanan. 
1. Metode Program Dinamis 

a. Mengidentifikasi variabel masukan 
Variabel masukan dalam satu bulan (stage) dalam model ini adalah Sn, 
yang berarti jumlah permintaan tiap bulannya, biaya variabel produksi, 
dan biaya simpan, jumlah persediaan dari bulan i yang dibawa ke bulan 
i+1. 

b. Mengidentifikasi variabel keputusan (Xn) 
Variabel keputusan yang digunakan adalah menentukan jumlah jumlah 
produk yang akan diproduksi dalam setiap bulan (stage) untuk i = 1, 2, 
3,..,n. 

c. Mengidentifikasi kendala-kendala perusahaan 
Kendala yang akan diidentifikasi adalah kapasitas gudang, kapasitas 
produksi, jumlah persediaan maksimum yang diizinkan. 
 

d. Merumuskan persamaan fungsi tujuan 
Fungsi tujuan yang akan dicapai adalah dapat meminimalkan biaya 
produksi. Sehingga dapat dirumuskan sebagai berikut (Brahmana, et.al, 
2013): 

Fn
*(i) = Min [fn (X n, I n + X n -S n) + F*

n-1(I n +X n -S n)] 
Keterangan: 
Sn (State) : Input ke tahap selanjutnya (Sn-1), diantaranya, 
permintaan tiap bulan, biaya variabel dan biaya simpan. 
Stage n :  Bulan ke n. 
Xn  : Keputusan ke tahap selanjutnya (Xn-1), yang berarti 
tingkat produksi setiap bulan.  
Fungsi Rekursif : Meminimalkan total biaya produksi (Fn (S1, X i). 

 
2. Metode Branch and Bound 

a. Membuat daftar semua pekerjaan yang akan dikerjakan pada setiap 
stasiun dan waktu penyelesaiannya pada setiap mesin. 

b. Pada partial squence ke i, hitung qi hingga qm+1. 
c. Hitung besarnya Im hingga Im+1. 
d. Bandingkan semua nilai Im, kemudian pilih nilai Im maksimum yang 

akan menjadi nilai L partial squence. 
e. Bandingkan semua nilai Li, pilih stasiun nilai Li yang paling minimum 

yang akan dijadwalkan terlebih dahulu. 
f. Hilangkan stasiun dari daftar, ulangi langkah tersebut sampai semua 

pekerjaan dijadwalkan. 
 

Model matematis fungsi tujuannya sebagai berikut (Mangngenre, et. al, 

2013): 
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I1= q(Jr,1) + ΣiEJr’ Ai +min iEJr’ (Bi + Ci)    

 I2= q(Jr,2) + ΣiEJr’ Bi +min iEJr’  Ci     

I3= q(Jr,3) + ΣiEJr’ Ci     

 L= max (I1,I2,I3,......Im) 

Penentuan nilai L bertujuan untuk menentukan stasiun yang menjadi nilai 

partial Squence. 

Keterangan: 

Ai = Processing time for station i on machine A. 

Bi = Processing time for station i on machine B. 

Ci = Processing time for station i on machine C. 

Jr = Partial schedyle of r schedule station. 

Jr’ = The set of remaining (n-r) station. 

L = Lower bound. 

q = Completion time of i station. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Permintaan hasil produksi kelapa sawit pada tahun 2019 dapat dilihat 
pada Tabel 2. 

Tabel 2. Permintaan hasil produksi kelapa sawit tahun 2019 
No. Bulan Permintaan Crude Palm Oil 

(CPO) dan Kernel (kg) 

1 Januari 4.937.210 

2 Februari 3.871.800 

3 Maret 5.139.080 

4 April 4.038.070 

5 Mai 4.196.080 

6 Juni 1.673.930 

7 Juli 7.250.720 
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8 Agustus 5.025.870 

9 September 5.844.710 

10 Oktober 5.184.520 

11 November 3.699.240 

12 Desember 4.080.790 

Total 54.936.400 

 
Jumlah permintaan hasil produksi kelapa sawit dapat dilihat pada Tabel 2 

adalah sebanyak 54.936,400 kg.  
1. Metode Program Dinamis 

a. Perhitungan Upah Tenaga Kerja 
Berdasarkan wawancara yang didapatkan dengan manajemen pabrik 
diketahui bahwa dengan menggunakan 20 jam kerja dengan karyawan 
sebanyak 60 karyawan dapat menghasilkan 204.287 Kg di setiap 
harinya. Sehingga perhitungan upah tenaga kerja adalah sebagai 
berikut: 
Hasil produksi/ hari  = 204.287 kg 
Jumlah jam kerja  = 20 jam kerja 

Biaya tenaga kerja/ jam = 
Gaji Karyawan 

26 Hari
     

     =Rp 10.805,5 / jam 
Jumlah tenaga kerja  = 60 karyawan 

 
Maka Biaya tenaga kerja = 

Jumlah Karyawan x 20 jam Kerja X Rp 10.805,5 
          = Rp 12.966.660 

Dengan kata lain biaya tenaga kerja untuk memproduksi 1000 kg 
adalah: 

          = 
Biaya Tenaga Kerja

Jumlah produksi/ Hari
 

 
       =Rp 63.472,5 

 
b. Perhitungan Biaya Produksi 

Perhitungan biaya produksi didapat dengan menjumlahkan biaya 
langsung dan biaya tidak langsung. Perhitungan biaya produksi dapat 
dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Perhitungan Biaya 
Bulan Biaya langsung (Rp) Biaya tidak langsung (Rp) 

Januari 1.025.934.017 

 

967.249.781 
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Februari 1.026.267.174 

 

1.031.585.341 

Maret 828.709.300 

 

920.942.006 

 

April 924.828.953 1.183.925.760 

 

Mei 1.153.527.960 

 

1.176.208.231 

 

Juni 993.157.548 

 

972.783.231 

 

Juli 877.905.470 

 

976.538.617 

 

Agustus 929.152.048 

 

919.515.644 

 

September 925.866.081 

 

979.875.068 

 

Oktober 962.601.824 

 

947.481.464 

 

November 872.414.160 

 

961.537.029 

Desember 671.907.682 1.042.682.891 

 

Total 11.192.272.217 

 

12.080.325.063 

 
Perhitungan yang diperoleh berdasarkan Tabel 3 penjumlahan biaya 
langsung dan biaya tidak langsung untuk memproduksi 68.635.445 kg 
CPO dan inti sawit adalah Rp 23.272.597.280. jadi untuk memproduksi 
1000 kg adalah : 
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         = 
Total Biaya Produksi

Permintaan Produksi
 

 
         = Rp 339.075,5 

Sehingga dapat dikatakan biaya produksi per 1000 kg CPO dan inti sawit 
adalah: 
         = Biaya Produksi + Biaya Tenaga Kerja 

      = Rp 402.548 
 

Total biaya yang dikeluarkan perusahaan setiap bulannya dapat dilihat 
pada Tabel 4. 

Tabel 4. Total Biaya Produksi Aktual 
No. Bulan Total Biaya (Rp) 

1 Januari 2.138.119.210,272 

2 Februari 2.099.885.603,78 

3 Maret 

 2.089.462.025,868 

4 April 2.127.615.122,76 

5 Mei 2.115.599.870,056 

6 Juni 1.873.449.133,396 

7 Juli 2.660.121.316,532 

8 Agustus 2.575.424.814,784 

9 September 2.739.064.602,264 

10 Oktober 2.669.676.598,408 

11 November 2.338.758.794,624 

12 Desember 2.201.884.021,116 

Total 27.629.061.113,860 

 
Total biaya produksi yang diterapkan perusahaan berdasarkan Tabel 4 

memerlukan biaya sebesar Rp 27.629.061.113,860. 
 

c. Perencanaan Produksi dengan Menggunakan Metode Program Dinamis 

Perencanaan Produksi dengan Menggunakan Metode Program Dinamis 
dapat dilihat pada Tabel 5. 



 

98 

 

Tabel 5. Biaya Produksi dengan Menggunakan Metode Program Dinamis 
Bulan Permintaan (kg) Produksi 

(kg) 

Persediaan 

(kg) 

Biaya Minimun (Rp) 

Januari 4.937.210 4.937.210 0 1.987.464.011,08 

Februari 3.871.800 3.871.800 0 1.558.585.346,40 

Maret 5.139.080 5.139.080 0 2.068.726.375,84 

April 4.038.070 4.038.070 0 1.625.517.002,36 

Mai 4.196.080 4.196.080 0 1.689.123.611,84 

Juni 1.673.930 1.673.930 0 673.837.173,64 

Juli 7.250.720 7.250.720 0 2.918.762.834,56 

Agustus 5.025.870 5.025.870 0 2.023.153.916,76 

September 5.844.710 5.844.710 0 2.352.776.321,08 

Oktober 5.184.520 5.184.520 0 2.087.018.156,96 

November 3.699.240 3.699.240 0 1.489.121.663,52 

Desember 4.080.790 4.080.790 0 1.642.713.852,92 

Total 54.936.400 54.936.400 0 22.116.800.266,96 

 
2. Metode Branch and Bound 

Urutan penjadwalan produksi yang dengan menggunakan metode Branch 
and Bound berdasarkan Tabel 6 adalah memproduksi inti sawit terlebih dahulu 
dengan makespan sebesar 350 menit atau selama 5 jam 50 menit. 

Tabel 6. Hasil Perhitungan Branch and Bound 
Stasiun Kerja Waktu Proses (Menit) 

CPO Inti Sawit 

b1 290 260 

b2 380 350 

b3 290 160 

b4 280 250 

b5 290 250 
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b6 290 260 

B 380 350 

 
KESIMPULAN  

Jumlah produksi yang optimal adalah sebesar 54.936.400 kg CPO dan Inti 
Sawit.Besar biaya aktual yang dikeluarkan oleh perusahaan adalah sebesar Rp 
27.629.061.113,86 sedangkan perencanaan menggunakan metode Program 
Dinamis adalah Rp 22.116.800.266,96. Sehingga terjadi penghematan sebesar 
19,95 %. Waktu produksi yang didapatkan dengan menggunakan metode Branch 
and Bound adalah selama 350 menit. Waktu produksi yang diterapkan oleh 
perusahaan lebih baik dari pada waktu produksi dengan menggunakan metode 
Branch and Bound. Pada penggunaan metode Branch and Bound menentukan 
makespan terkecil pada setiap pekerjaan yang dilakukan secara bergantiaan. 
Sedangkan produksi yang dilakukan oleh perusahaan sudah menggunakan 
mesin-mesin yang dapat bekerja secara bersamaan. Sehingga waktu yang 
diterapkan oleh perusahaan lebih baik dari pada hasil yang didapatkan dengan 
menggunakan metode Branch and Bound. 
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