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BAB I 

PENDAHULUAN 

  

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri rokok  di Indonesia dari tahun ke tahun terus 

meningkat. Di tahun 2010 sendiri total produksi mencapai 250 miliar batang atau 

naik 2,04 % dari tahun sebelumnya. Dengan adanya pasar yang begitu besar dan 

keuntungan yang menjanjikan banyak bermunculan produsen-produsen rokok 

baru baik dalam skala kecil maupun besar. Hal inilah yang menyebabkan tingkat 

pesaingan semakin tinggi. Perusahaan senantiasa dituntut untuk meningkatkan 

kualitas dan kuantitas produksinya untuk menjaga kelangsungan hidup peusahaan 

hingga berjalan dengan baik. 

PR Putra masa Depan merupakan perusahaan rokok terbesar di daerah 

Nganjuk Jawa Timur. Jenis rokok yang diproduksi untuk jenis filter antara lain 

Roekoen International, Roekoen Premium, PD Masa International sedangkan 

untuk jenis kretek antara lain PD Masa Kretek dan Putra Roekoen Kretek. 

Kendala umum yang sering kali dihadapi perusahaan adalah aktivitas dalam 

proses produksinya terutama yang berkenaan dengan jumlah produk yang akan 

diproduksi dalam setiap jenis produknya. Selama Periode bulan  Desember 2010 

sampai November 2011 perusahaan mengalami kelebihan produksi sebesar 0,59 

% untuk jenis Rokok Roekoen International, 0,72 % untuk jenis rokok PD Masa 

Kretek dan juga mengalami kekurangan produksi sebesar 0.95% untuk jenis rokok 

Roekoen Premium, 1,20 % untuk jenis Rokok PD Masa International dan 0,98 % 
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untuk jenis Rokok Putra Roekeon Kretek. Perencanaan volume produksi yang 

kurang tepat ini terjadi akibat perusahaan tidak mempertimbangkan bahwa 

berbagai macam produk yang dihasilkan cenderung menggunakan sumber daya 

yang sama, baik itu bahan baku, tenaga kerja, dan mesin yang masing-masing 

memiliki kapasitas terbatas serta tidak mempertimbangkan permintaan pasar. Hal 

tersebut secara otomatis akan menyebabkan keuntungan yang diperoleh 

perusahaan menjadi kurang maksimal.  

Oleh karena itu salah satu solusi yang dapat dilakukan peusahaan adalah 

mencoba untuk menetapkan metode yang bisa menentukan kombinasi produksi 

yang optimal terhadap jumlah produk yang akan diproduksi dengan menggunakan 

metode Integer Linier Programming. Metode Integer linear programming adalah 

Salah satu teknik dari riset operasi untuk memecahkan  persoalan optimasi  (  

maksimasi atau minimasi )  dengan menggunakan persamaan dan ketidak samaan 

linier dalam rangka untuk mencari pemecahan yang optimum  dengan 

memperhatikan pembatasan – pembatasan yang ada.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bagaimana 

menentukan  kombinasi jumlah produk yang optimal guna meningkatkan 

keuntungan perusahaan dengan menggunakan metode Integer Linear 

Programming. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakan penelitian adalah : 

1. Mendapatkan jumlah kombinasi poduk yang optimal 

2. Membandingkan total keuntungan antara usulan penelitian dengan 

rencana produksi perusahaan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

1. Permintaan konsumen akan lebih terpenuhi dengan adanya 

perencanaan produksi yang tepat. 

2. Perusahaan akan memperoleh keuntungan yang lebih optimal. 

 

1.5 Batasan Masalah 

1. Kualitas produk yang dihasilkan dan pemasaran tidak dibahas dalam 

permasalahan ini. 

2. Perencanaan produksi yang dilakukan selama 3 periode yang akan 

datang yaitu mulai bulan Desember 2011 – Februari 2012. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian Tugas Akhir ini adalah : 

1. Pada saat penelitian mesin proses (fasilitas produksi) yang ada di PR 

Putra Masa Depan dianggap baik. 

2. Kondisi tenaga kerja dalam keadaan normal. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam penulisan Tugas Akhir ini adalah  sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini tediri dari subab-subab sebagai berikut : Latar Belakang,  

Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat penetitian, Batasan 

Masalah dan Asumsi. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini berisi sekumpulan pustaka yang melahirkan gagasan 

dilakukanya penelitian, kerangka teori dan konseptual yang akan dijadikan 

landasan penelitian yang akan dilakukan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini berisi langkah-langkah untuk melakukan penelitian 

termasuk formulasi dan pengembangan model serta kerangka befikir juga 

instrument penelitian sehingga akhirnya bisa menemukan solusi 

pembahasan untuk mendapatkan kesimpulan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Bab ini menjelaskan tentang pengumpulan dan pengolahan data.  

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

 Bab ini menguraikan hasil pengolahan data, proses, model yang 

dipergunakan dan dikembangkan setelah parameter maupun data 

penelitian yang sudah didapatkan, serta interprestasi atas hasil hasil 

tesebut.  
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab Kesimpulan mengemukakan kesimpulan akhir dari hasil 

penelitian yang dilakukan. 

Bab Saran mengemukakan rekomendasi pengembangan penelitian 

dikemudian hari, yang didefinisikan dengan bertitik tolak dari keterbatasan 

dan kelemahan penelitian yang dilakukan. 

  

 


