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BAB I 

 PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam sektor industri kelapa sawit merupakan komoditas perdagangan global 

yang penting. Perkebunan kelapa sawit memiliki prospek pengembangan yang luas 

serta pemasaran yang gemilang di pasar dunia. Oleh karena itu, khususnya negara-

negara berkembang, termasuk Indonesia, menjadikan kelapa sawit sebagai sumber 

devisa. 

Di Indonesia sendiri, kelapa sawit memiliki peran yang penting dalam 

perekonomian negara, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara 

mengurangi kemiskinan. Diketahui menurut beberapa sumber, pada tahun 2017 

ekspor kelapa sawit menyumbang sebesar sebesar Rp 239 triliun. Nilai ekspor 

tersebut merupakan yang terbesar bahkan jika dibandingkan dengan migas. Menurut 

Jap Supriyono, yaitu Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia,  

nilai ekspor kelapa sawit yang besar  juga berakibat meningkatnya devisa negara 

yaitu mencapai US $ 22,9 miliar [1]. 

PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN 7) ialah salah satu perusahaan pertanian 

milik negara Indonesia yang bergelut dalam bidang budidaya tanaman tahunan dan 

semusim. Hasil produksi  meliputi kelapa sawit, karet, teh, dan tebu. Kantor pusat 

perusahaan ini di Bandar Lampung  dan memiliki beberapa unit operasi di Sumatera 

Selatan, Lampung, dan Bengkulu.  

Hasil pengolahan kelapa sawit PTPN 7 meliputi minyak sawit (CPO), yang 

merupakan produk utama, serta minyak inti sawit (PKO). PTPN 7 memiliki  enam 

pabrik kelapa sawit (PKS) dengan total kapasitas olah mencapai 260 ton /jam dan dua 

pabrik inti sawit (PIS) dengan total kapasitas olah mencapai 150 ton/jam.  
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Dilihat dari kemajuan perusahaan PTPN 7 yang semakin meningkat dan 

permintaan komoditas kelapa sawit yang terus bertambah membuat persaingan 

semakin ketat. Perencanaan strategi merupakan kunci dari keberhasilan suatu 

perusahaan dalam memenangkan persaingan. Perusahaan dituntut untuk 

memanfaatkan sumber daya yang ada untuk  mengoptimalkan keunggulan 

perusahaan. Strategi yang digunakan suatu perusahaan akan menentukan apakah 

suatu perusahaan akan menjadi perusahaan yang unggul atau tertinggal dalam hal 

daya saing [2]. 

Permasalahan yang sering kali dihadapi oleh sektor industri yaitu pengambilan 

keputusan dalam perencanaan produksi. Dalam menentukan rancangan produksi 

suatu perusahaan biasanya akan memperhatikan mengenai pengendalian persediaan 

dan permintaan yang ada agar terjadi jumlah produksi yang tepat. Ketika jumlah 

barang yang diproduksi terlalu sedikit dibandingkan jumlah permintaan yang ada 

maka  perusahaan tidak mampu memenuhi permintaan konsumen. Jika hal ini terus 

terjadi  akan berakibat hilangnya kepercayaan dari konsumen. Ketika perusahaan 

memaksakan untuk memenuhi permintaan konsumen yang melebihi kapasitas maka 

biaya yang dikeluarkan akan lebih besar. Di sisi lain, jika jumlah persediaan terlalu 

berlebihan atau jauh dari jumlah permintaan pasar maka perusahaan juga akan 

mengalami kerugian. Hal ini disebabkan karena adanya biaya penyimpanan dan 

perawatan yang akan bertambah.  

Dampak dari ketidakmampuan perusahaan dalam merencanakan produksi yang 

optimal  akan menyebabkan perusahaan PTPN 7 (persero) mendapatkan kerugian. 

Untuk mengatasi hal tersebut maka perlu suatu strategi untuk mengontrol atau 

meramalkan jumlah produk yang akan diproduksi dan dipasarkan. 

Permasalahan yang berkaitan dengan penentuan produksi barang dengan kendala 

input yaitu permintaan dan persediaan serta output (produksi) dapat diselesaikan 

dengan beberapa cara. Logika fuzzy merupakan salah satu solusi yang dapat 
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ditawarkan, yaitu dengan menganalisis kendala yang mengandung ketidakpastian [3].  

Dalam kasus ini logika fuzzy dapat melakukan pemetaan terhadap  suatu input ke 

dalam output tanpa mengabaikan persediaan dan permintaan yang ada [4]. Fuzzy 

inference system (FIS)/ sistem inferensi fuzzy merupakan salah satu jenis metode 

yang menerapkan logika fuzzy dan tentunya dapat digunakan dalam menyelesaikan 

kasus yang berkaitan dengan perencanaan jumlah produksi. Sistem inferensi fuzzy 

terbagi menjadi tiga yaitu inferensi fuzzy Tsukamoto, inferensi fuzzy Mamdani, dan 

inferensi fuzzy Sugeno [5].  

Pada penelitian ini akan berfokus terhadap dua metode yaitu, inferensi fuzzy 

Mamdani, dan inferensi fuzzy Sugeno [5]. Beberapa penelitian terdahulu banyak yang 

menyatakan bahwa metode Mamdani memiliki nilai akurasi yang paling  tinggi, 

sedangkan Sugeno merupakan metode dengan  nilai akurasi terendah. Oleh karena 

itu, pada penelitian ini akan dibuktikan kebenaran mengenai pernyataan tersebut.  

Pada penelitian ini akan ditentukan, manakah metode yang paling tepat untuk 

digunakan dalam perencanaan produksi kelapa sawit (CPO) di PTPN 7. Kemudian 

akan dilakukan perbandingan antara hasil perhitungan metode Mamdani dan metode 

Sugeno. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut:  

1. Bagaimana hasil pengaplikasian metode Mamdani dan metode Sugeno dalam 

menentukan jumlah produksi kelapa sawit (CPO) yang optimal di di PTPN 7 ?  

2. Bagaimana analisis perbandingan metode Mamdani dan metode Sugeno 

dalam menentukan jumlah produksi kelapa sawit (CPO) yang optimal di 

PTPN 7 ?  
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1.3 Batasan Masalah 

Terdapat beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini. 

1. Pada penelitian ini variabel keputusan yang digunakan ada tiga, yaitu: jumlah  

permintaan, persediaan, dan produksi.  

2. Setiap variabel keputusan memiliki dua nilai linguistik:  

a. Nilai linguistik untuk variabel permintaan yaitu naik dan turun.  

b. Nilai linguistik untuk variabel persediaan yaitu banyak dan sedikit. 

c. Nilai linguistik untuk variabel produksi yaitu bertambah dan berkurang.  

3. Pada penelitian ini studi kasus yang digunakan yaitu pada  PT Perkebunan 

Nusantara VII 

4. Pada penelitian ini akan dilakukan perbandingan terhadap langkah–langkah 

dan hasil yang diperoleh metode Mamdani dan metode Sugeno 

5. Data yang diperoleh dan dibutuhkan dari PTPN 7 meliputi data jumlah 

permintaan, persediaan dan produksi dalam jangka waktu Januari 2019-

Desember 2019. 

6. Penelitian difokuskan hanya pada penentuan produksi kelapa sawit (CPO/ 

Crude Palm Oil ). 

7. Pengolahan data dibantu dengan software Matlab R2016a 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini memiliki tujuan: 

1. Menentukan jumlah produksi kelapa sawit (CPO) menggunakan  metode 

Mamdani dan metode Sugeno. 

2. Menentukan  metode yang lebih efektif untuk digunakan PTPN 7 dalam 

melakukan perencanaan produksi. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini ialah: 

1. Menambah wawasan dan kemampuan dalam pengaplikasian sistem inferensi 

fuzzy metode Mamdani dan metode Sugeno untuk memecahkan suatu 

permasalahan yang ada dalam berbagai bidang khususnya industri. 

2. Sebagai contoh pengaplikasian logika fuzzy dan sistem inferensi fuzzy dalam 

sektor industri. 

3. Sebagai sumbangan pemikiran dan memberikan informasi bagi pihak 

perusahaan PT Perkebunan Nusantara VII. 

4. Sebagai bahan referensi untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan 

sistem inferensi fuzzy dan perencanaan produksi. 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Untuk mempermudah memahami pembahasan yang ada pada Tugas Akhir ini 

secara menyeluruh maka diperlukan sistematika penulisan yang merupakan kerangka 

dan pedoman penulisan Tugas Akhir. Adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagian Awal Tugas Akhir. 

Bagian awal memuat halaman sampul depan, halaman judul, halaman 

pengesahan, halaman pernyataan orisinalitas, halaman persetujuan publikasi, 

abstrak, halaman motto dan persembahan, halaman kata pengantar, halaman 

daftar isi, halaman daftar tabel, halaman daftar gambar, dan halaman daftar 

simbol. 

2. Bagian Utama Tugas Akhir.  

Bagian utama terbagi atas beberapa bab dan sub bab yaitu sebagai berikut :  

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan Tugas Akhir. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab tinjauan pustaka ini berisi landasan teori tentang logika fuzzy, himpunan 

fuzzy, sistem inferensi fuzzy, dan sebagainya, yang berkaitan dengan 

penelitian.  

BAB III METODE PENELITIAN  

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang metode penelitian yang 

dilakukan untuk menentukan jumlah produksi optimal bagi PTPN 7.  

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN  

Bab ini terdiri dari hasil dan analisis penelitian, baik dari secara kualitatif, 

kuantitatif dan statistik. Agar tersusun dengan baik diklasifikasikan ke dalam:  

a. Hasil Penelitian  

b. Pembahasan atau analisis 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh penelitian yang telah 

dilakukan. Pada bab ini dapat dikemukakan masalah yang ada pada penelitian 

serta hasil dari penyelesaian penelitian yang bersifat analisis objektif. Saran 

mencantumkan jalan keluar untuk mengatasi masalah yang ada selama 

penelitian. Saran ini tidak lepas ditujukan untuk ruang lingkup penelitian.  

3. Bagian Akhir Tugas Akhir. 

Bagian akhir dari Tugas Akhir berisi daftar pustaka dan daftar lampiran. 

 

 

 


