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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Memasuki era pasar bebas, industri sering dihadapkan pada masalah-

masalah yang kompleks dalam mengambil suatu keputusan untuk mencapai 

tujuan perusahaan. Salah satu tujuan tersebut adalah meminimalkan biaya 

produksi dan memaksimalkan laba yang diperoleh guna menjamin kelangsungan 

hidup perusahaan. Dalam persaingan usaha, tujuan untuk mendapatkan laba 

adalah faktor yang utama.  Dengan semakin meningkatnya permintaan pasar, 

maka perusahaan harus mampu melakukan perencanaan produksi yang optimal 

agar mampu bersaing dalam memenuhi permintaan tersebut. 

Perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk apa saja 

dan berapa jumlah yang akan diproduksi oleh perusahaan dalam waktu satu 

periode yang akan datang. Perencanaan produksi merupakan salah satu bagian 

dari perencanaan operasional di dalam perusahaan. Dalam penyusunan 

perencanaan produksi, hal yang perlu dipertimbangkan adalah adanya optimasi 

produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling  rendah untuk 

pelaksanaan proses produksi tersebut (Anis, 2007).  

Perencanaan produksi digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan 

proses produksi tersebut. Perencanaan produksi sendiri merupakan area yang 

sangat penting di perusahaan, khususnya dalam perusahaan manufaktur. 

Perencanaan produksi sebagai suatu perencanaan taktis yang bertujuan untuk 

memberikan keputusan berdasarkan sumber daya yang dimiliki perusahaan dalam 
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memenuhi permintaan akan produk yang dihasilkan sehingga dapat diperoleh 

keuntungan yang maksimal. 

PT Dharma Satya Nusantara Group merupakan badanusahayang bergerak  

di bidang industri yang memproduksi berbagai macam  daun pintu. Selama ini PT. 

Dharma Satya Nusantara merencanakan produksinya dengan berusaha untuk 

dapat memenuhi permintaan pasar dengan baik. Tetapi tingkat keuntungan yang 

dihasilkan perusahaan dirasa masih belum maksimal karena dalam memproduksi 

daun pintu selalu terdapat sisa bahan baku selain itu penggunaan peralatan 

produksi juga dirasa belum maksimal. Hal ini dianggap sebagai suatu pemborosan 

bagi perusahaan, karena diperkirakan salah satu penyebabnya terletak dalam hal 

penentuan jumlah tiap-tiap produk daun pintu yang harus diproduksi dengan 

memperhatikan jumlah bahan baku yang dibutuhkan, penggunaan mesin serta 

anggaran perusahaan dalam melakukan produksi. 

Dalam menentukan jumlah produk yang diproduksi secara optimal 

perusahaan memiliki beberapa tujuan yaitu memaksimalkan laba dan 

memaksimalkan penggunaan mesin, dengan adanya tujuan tersebut maka yang 

perlu diperhatikan adalah ketersediaan jumlah bahan baku, biaya yang 

dikeluarkan untuk pembelian bahan baku, minimal target produksi untuk setiap 

tipe produk serta anggaran perusahaan dalam penyediaan bahan baku. Karena 

banyak syarat yang harus dipenuhi maka dibutuhkan sebuah sistem pendukung 

keputusan dalam optimalisasi produksi tersebut.  

Sistem pendukung keputusan sendiri ditujukan sebagai sebuah sistem yang 

dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam 
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situasi keputusan semiterstruktur. Sistem Pendukung Keputusan dimaksudkan 

untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas 

kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. (McLeod, 

2001). 

Linear programming merupakan metode yang umum digunakan untuk 

permasalahan optimasi. Metode linear programming dapat digunakan dalam 

pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. 

Dalam model  linear programming dikenal dua macam “fungsi:, yaitu fungsi 

tujuan (objective function) dan fungsi-fungsi batasan (constraint function). Fungsi 

tujuan adalah fungsi yang menggambarkan tujuan/sasaran di dalam permasalahan 

linear programming yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal sumber 

daya-sumber daya, untuk memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal.  

Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan sebagai Z. 

Sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis batasan-

batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal ke berbagai 

kegiatan. (Pangestu, 1995). Beberapa perluasan dari metode linear programming 

adalah metode goal programming dan de novo programming. Perbedaan linear 

programming dengan goal programming terletak pada jumlah fungsi tujuan dan 

kehadiran sepasang variabel deviasional yang akan muncul pada fungsi tujuan dan 

fungsi-fungsi batasan. Sedangkan pendekatan de novo programming dilakukan 

pendekaran sistem secara total, artinya selain menentukan kombinasi terbaik yang 

optimal terhadap outputnya, pendekatan ini  dapat memberikan suatu usulan 
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penggunaan sumber daya yang terintegrasi melalui anggaran yang tersedia 

(Zeleny, 1986).  

Berdasarkan pada permasalahan yang ada di PT. Dharma Satya Nusantara 

dalam penentuan jumlah produksi yang optimal dan kemampuan metode de novo 

programming yang dapat menyelesaikan optimasi jumlah produksi dengan 

melakukan pendekatan sistem secara total maka akan dibuat sistem pendukung 

keputusan optimasi jumlah produksi menggunakan metode de novo programming. 

1.2 Rumusan Masalah 

Bagaimana membuat sistem pendukung keputusan untuk mengoptimalkan 

jumlah produksi menggunakan metode De Novo Programming  pada PT. Dharma 

Satya Nusantara Group, Surabaya ? 

1.3 Tujuan 

Membuat sistem pendukung keputusan untuk mengoptimalkan jumlah 

produksi dengan menggunakan metode De Novo Programmingpada PT. Dharma 

Satya Nusantara Group. 

1.4 Manfaat 

Hasil dari penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Sebagai bahan acuan dan pertimbangan dalam menentukan jumlah tiap produk 

yang produksi dengan optimal menggunakan metode de novo programming. 

2. Dapat menghitung  kombinasi jumlah produk daun pintuyang diproduksi 

setiap bulan guna memaksimalkan laba dan memaksimalkan penggunaan 

mesin. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah dari sistem yang dibahas adalah sebagai berikut : 

1. Pembuatan sistem pendukung keputusan untuk mengoptimalkan jumlah 

produksi pada penulisan ini menggunakan studi kasus di PT. Dharma Satya 

Nusantara Group. 

2. Dilakukan pembulatan bilangan ke bawah  ketika hasil perhitungan optimasi 

jumlah produksi menggunakan metode de novo programming berbentuk 

bilangan desimal karena optimasi produksi dalam studi kasus di PT. Dharma 

Satya Nusantara yaitu mengoptimalkan jumlah produksi daun pintu. 

3. Objek penelitian adalah 5 tipe produk pintu yaitu PATSC 10 L,ISEO 762, 

ISEO 726, REO CENTRAL 4L,REO FD 30. 

4. Faktor yang diperhitungkan antara lain: 

 Keuntungan yang diperoleh setiap tipe pintu yang terjual 

 Bahan baku yang diperlukan untuk melakukan produksi termasuk 

harga untuk pembelian setiap bahan baku 

 Kapasitas setiap mesin yang digunakan untuk melakukan produksi 

 Batas minimal produksi untuk setiap produk. 
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