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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT. Perkebunan Nusantara (PTPN) 7 adalah suatu Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang bergerak di bidang agribisnis dan industri pengolahan hasil 

pertanian. Salah satu komoditi pada PTPN 7 yaitu karet yang memiliki 5 (lima) 

Pabrik SIR LG (SIR 20) dengan total kapasitas olah mencapai 225 ton KK/Hari, 2 

(dua) Pabrik SIR HG (SIR 3L dan 3WF) dengan total kapasitas olah mencapai 50 

ton KK/Hari, dan 5 (lima) Pabrik RSS dengan total kapasitas olah mencapai 45 

ton KK/Hari. Produk karet PTPN 7  ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pasar 

lokal dan ekspor. 

Umur tanaman karet yang siap disadap atau diambil getahnya adalah saat 

tanaman berumur 5 tahun. Karet akan mulai disadap pada awal tahun ke enam. 

Luas tanaman yang dipanen setiap harinya bergantung dengan rotasi eksploitasi. 

Sampai tahun 2019 PTPN 7 memiliki lahan seluas 27.650 Ha yang ditanami 

karet. Dari total 27.650 Ha tersebut, terdapat 25.634 Ha area yang sudah 

menghasilkan dan 2.016 Ha area yang tidak menghasilkan. Karena karet tidak 

dapat disadap setiap hari dan hanya tanaman dengan umur 5 tahun yang dapat 

disadap maka produksi karet yang optimal dibutuhkan untuk memenuhi 

permintaan pelanggan yang tidak menentu.  

Produksi perusahaan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi 

kelangsungan hidup pada suatu perusahaan. Perusahaan harus merencanakan 

jumlah produksi suatu komoditas tertentu agar dapat memenuhi permintaan pasar 

dalam jumlah yang tepat, sehingga perusahaan dapat memperoleh keuntungan 

yang maksimal. Jumlah permintaan pasar yang tidak sebanding dengan jumlah 

produksi perusahaan, dapat menimbulkan ketidakpastian saat menentukan jumlah 

produksi barang. Produksi barang yang berlebihan dapat mengakibatkan 

kerugian, seperti biaya penyimpanan barang dan penurunan kualitas barang.  

Pada PTPN 7, optimasi produksi karet akan memberikan pengaruh besar 

karena berpengaruh pada sektor finansial karena karet merupakan salah satu 

komoditi utama PTPN 7. Selain itu karet merupakan salah satu komoditi yang 
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berperan besar dalam menaikan devisa negara. Hasil dari produksi karet PTPN 7 

dipasarkan secara lokal dan ekspor. Untuk tahun 2019, PTPN 7 berhasil menjual 

karet sebanyak 38.443 ton untuk pasar lokal dan ekspor. 

Salah satu penerapan logika fuzzy dalam ilmu ekonomi adalah penggunaan 

Fuzzy Inference System (FIS) untuk mengoptimalkan jumlah produksi barang. 

Terdapat 3 macam metode Fuzzy Inference System (FIS) yaitu, metode 

Tsukamoto, metode Sugeno dan metode Mamdani. Dalam penelitian ini akan diuji 

tingkat akurasi antara metode Tsukamoto dan metode Mamdani. Hal ini karena 

adanya perbedaan pada tahap inferensi dan fuzzifikasi pada metode Tsukamoto 

dan metode Mamdani.  

Pada metode Tsukamoto digunakan metode Min untuk fungsi implikasi dan 

komposisi, sedangkan untuk metode Mamdani digunakan metode Min-Max, yaitu 

Min untuk fungsi implikasi dan Max untuk komposisi aturan. Selain itu, pada 

metode Tsukamoto proses defuzzifikasi menggunakan rata-rata terpusat, 

sedangkan pada metode Mamdani proses deffuzzifikasi menggunakan metode 

centroid. Tidak digunakannya metode Sugeno karena pada metode tersebut 

keluaran dari unit penalaran berupa konstanta atau persamaan linear, tidak seperti 

pada metode Tsukamoto dan Mamdani yang hasil keluaran berupa fuzzy.  

Untuk memudahkan perhitungan, maka digunakan aplikasi Matlab R2016a 

untuk memprediksi banyaknya produksi karet menggunakan metode Tsukamoto 

dan metode Mamdani. Selanjutnya hasil dari perhitungan tersebut akan 

dibandingkan dengan data sebenarnya pada PTPN 7 untuk menentukan metode 

yang lebih baik dalam mengoptimalkan jumlah produksi karet di PTPN 7.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah:  

 “Bagaimana penerapan logika fuzzy menggunakan metode fuzzy Tsukamoto 

dan fuzzy Mamdani dalam optimisasi produksi karet PTPN 7?” 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian perlu adanya batasan agar penelitian tidak 

menyimpang dari apa yang direncanakan. Adapun batasan masalah dalam 

penelitian ini adalah: 

1. Tugas akhir ini hanya akan membahas tentang metode Tsukamoto dan 

metode Mamdani untuk menentukan banyaknya produksi karet PTPN 7. 

2. Terdapat 3 variabel keputusan dalam produksi karet PTPN 7, yaitu: 

permintaan, persediaan, dan produksi karet PTPN 7. 

3. Setiap variabel memiliki 2 nilai linguistik yaitu: 

a. Untuk permintaan, nilai linguistiknya naik dan turun. 

b. Untuk persediaan, nilai linguistiknya banyak dan sedikit. 

c. Untuk produksi, nilai linguistiknya bertambah dan berkurang. 

4. Studi kasus pada penelitian ini yaitu pada PT. Perkebunan Nusantara 

(PTPN) 7 Bandar Lampung. 

5. Aplikasi yang digunakan untuk membantu perhitungan pada penelitian ini 

adalah Matlab R2016a. 

 

1.4 Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana menentukan banyaknya karet yang akan diproduksi oleh 

PTPN 7 menggunakan metode Fuzzy Inference System (FIS) dengan 

metode Tsukamoto dan metode Mamdani? 

2. Membandingkan hasil perhitungan produksi dari metode fuzzy Tsukamoto 

dan fuzzy Mamdani dengan data produksi sebenarnya untuk menentukan 

metode terbaik dalam menentukan jumlah produksi karet. 

 

1.5 Manfaat 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Metode fuzzy Tsukamoto dan fuzzy Mamdani memberikan wawasan baru 

dalam pengoptimalan produksi barang pada suatu perusahaan. 
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2. Sebagai dasar dan contoh penerapan logika fuzzy, khususnya metode fuzzy 

inference system (FIS) di bidang ekonomi dan industri, dapat digunakan 

sebagai alat ukur untuk proses perencanaan produksi perusahaan. 

 

1.6 Sistematika 

BAB I  :   Pendahuluan 

Pada bab ini berisi latar belakang dalam menentukan masalah, 

rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari 

penelitian, serta sistematika penulisan laporan. 

BAB II  :  Tinjauan Pustaka 

Pada bab ini berisi penjelasan mengenai logika fuzzy, himpunan 

fuzzy, fungsi keanggotaan, operasi-operasi pada himpunan fuzzy, 

proposisi, fungsi implikasi fuzzy, Fuzzy Inference System (FIS), 

metode Tsukamoto, dan metode Mamdani. 

BAB III :  Metode Penelitian 

 Pada bab ini berisi jenis dan sumber data, serta metode pengolahan 

 data. 

BAB IV :  Hasil dan Pembahasan 

Pada bab ini berisi hasil dan pembahasan dari laporan. 

BAB V  :  Penutup 

  Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 


