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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan negara agraris yang mengandalkan produk-produk 

hasil pertanian sebagai salah satu komoditas untuk mendukung perekonomian 

bagi sebagian penduduknya, selain dari bidang industri manufacture dan jasa. 

Salah satu hasil pertanian yang dihasilkan oleh hasil  pertanian di Indonesia  

adalah ketela. Selain proses penanaman ketela yang mudah, pengolahan 

produknya juga mudah sehingga dapat dimanfaatkan oleh industri kecil, 

menengah maupun perusahaan besar. Salah satu hasil pengolahan yang berasal 

dari bahan baku ketela adalah tepung tapioca.  

Selain digunakan sebagai bahan makanan, tepung tapioca juga dapat 

dimanfaatkan untuk produk lain seperti lem, pakan, industri kimia, pengolahan 

kayu dan cosmetic. Esti dan kemal dalam (http://www.nguntoronadi.wonogiri. 

org/mod.php?mod=informasi&op=viewinfo&intypeid=5&infoid=24) mengatakan bahwa 

tapioka cukup baik sehingga mengurangi kerusakan tenun, juga digunakan 

sebagai bahan bantu pewarna putih. Tapioca yang diolah menjadi sirup glukosa 

dan destrin sangat diperlukan oleh  berbagai industri, antara lain industri 

kembang gula, penggalengan buah-buahan, pengolahan es krim, minuman dan 

industri peragian. Tapioca juga  banyak digunakan sebagai bahan pengental, 

bahan pengisi dan bahan pengikat dalam industri makanan, seperti dalam 



pembuatan puding, sop, makanan bayi, es krim, pengolahan sosis daging, 

industri farmasi dan lain-lain. Ampas tapioca banyak dipakai sebagai campuran 

makanan ternak.  

UD. Sinar Mulia adalah salah satu perusahaan yang memproduksi dan 

mengolah bahan pertaniaan ketela untuk dijadikan tapioca. Menurut Kemal 

(2001) Ketela dapat diolah menjadi tapioca dengan cara sederhana 

menggunakan alat-alat yang biasa terdapat di dapur rumah tangga. Untuk 

industri kecil, pengolahan sudah memerlukan alat-alat mekanis untuk 

mempertinggi efisiensi hasil dan biaya. Alat-alat tersebut dapat dibuat di 

bengkel konstruksi biasa dengan menggunakan bahan-bahan lokal. Untuk 

industri menengah dan besar, pengolahan memerlukan alat-alat moderen yang 

bekerja secara efisien dengan kapasitas besar. 

Agar kemampuan daya saing agroindustri meningkat, maka diperlukan 

pengolahan yang terintegrasi mulai dari pasokan bahan baku, perencanaan 

produksi dan pengendalian persediaan ketela. Sebuah sistem perencanaan dan 

pengendalian produksi dibutuhkan untuk mencapai hal ini.  

Kegiatan produksi sangat ditentukan oleh ketersediaan bahan baku dan 

jumlah permintaan. Bahan baku sebagai masukan akan diproses untuk 

menghasilkan produk. Pasokan bahan baku dalam agroindustri mempunyai 

karakteristik musiman, mudah rusak, beragam dan bulky. Perencanaan dan 

pengendalian produksi akan berperan dengan memperhatikan karakteristik 

teresebut melalui pengelolaan persediaan, kapasitas dan penjadwalan (Rika, 



2008). Perencanaan kapasitas dimaksudkan untuk menjamin kelancaran proses 

produksi dan penjadwalan ditujukan untuk menjaga kualitas dan tingkat 

persediaan yang minimum. 

Perancangan sistem perencanaan dan pengendalian produksi 

agroindustri tentunya harus memperhatikan karakteristik dari bahan baku yang 

khas tersebut. Faktor musiman mengharuskan pentingnya penjadwalan 

produksi untuk jenis tanaman yang cepat panen. Jenis tanaman seperti ketela 

yang berumur panjang dan memiliki umur yang berbeda dari berbagai varietas 

serta variasi jumlah buah siap panen mengharuskan pentingnya perkiraan 

jumlah panen dari setiap musim. 

Hasil panen yang beragam tentunya perlu diperiksa agar mengolah 

bahan baku yang benar-benar memenuhi spesifikasi kualitas yang telah 

ditetapkan. Jumlah panen dalam volume yang besar dan sifat perishable 

mengharuskan sistem transportasi dan lama simpan bahan baku yang 

memperhatikan resiko penurunan kualitas. Karakteristik inilah yang penting 

diperhatikan dalam merancang sebuah sistem perencanaan dan pengendalian 

produksi di agroindustri. 

Metode yang digunakan dalam perencanaan produksi adalah metode 

goal programming, menurut Utami (2005) goal programming mempunyai 

kemampuan untuk mencapai trade off antara aspek-aspek yang bertentangan 

sehingga sangat potensial digunakan untuk perencanaan produksi yang 

merupakan masalah komplek karena mengandung sasaran yang berbeda.  



Tujuan dari penelitian ini adalah mengembangkan model matematis 

perencanaan produksi ketela sehingga diperoleh perencanaan produksi yang 

optimal. Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan 

penelitian berjudul: ”Model Perencanaan Produksi Pada Rantai Pasok Ketela 

dengan Mempertimbangkan Preferensi dari  Pengambil Keputusan”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam 

penyusunan tugas akhir ini adalah : ” Bagaimana merencanakan produksi pada 

rantai pasok ketela dengan mempertimbangkan preferensi dari pengambil 

keputusan agar menghasilkan perencanaan produksi yang optimal dengan 

mempertimbangkan karakteristik bahan baku ketela ”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu adanya pembatasan masalah 

agar penelitian ini lebih terarah dan memudahkan pembahasannya, adapun 

batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut  : 

1. Penelitian dilakukan di perusahaan tapioca yaitu di UD. Sinar Mulia. 

2. Penelitian menggunakan model perencanaan produksi pada rantai pasok 

ketela. 

3. Penelitian ditetapkan dengan mempertimbangkan preferensi dari pengambil 

keputusan. 



4. Rantai pasok ketela dalam penelitian ini berasal dari petani kemudian ke 

pengumpul yang tersebar diberbagai daerah pengolahan di perusahaan dan 

penjualan lewat distributor ke retailer. 

5. Dalam perencanaan produksi digunakan metode goal programming dengan 

weight method. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui perencanaan produksi tapioka. 

2. Mengetahui sistem rantai pasok ketela. 

3. Menetapkan jumlah produksi yang optimal dengan mempertimbangkan 

preferensi dari pengambil keputusan berdasarkan karakteristik bahan baku 

ketela. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

 Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi : 

1. Perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengetahui perencanaan 

produksi pada rantai pasok ketela dengan mempertimbangkan preferensi 

dari pengambil keputusan agar diperoleh perencanaan produksi yang 

optimal dengan mempertimbangkan karakteristik bahan baku ketela. 

 



2. Peneliti 

Dapat mengetahui perencanaan produksi ketela yang dapat 

meminimalkan biaya produksi dan rantai pasok pada bahan baku ketela 

dengan mempertimbangkan preferensi dari pengambil keputusan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan   

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan laporan sebagai berikut : 

BAB I  PENDAHULUAN 

Memuat latar belakang permasalahan, perumusan masalah, 

pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisi tentang teori-teori yang akan digunakan sebagai 

acuan pemecahan masalah yaitu : Pengendalian Produksi, Peramalan, 

Goal Programing, Linear Programing dan rantai pasok . 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Dalam bab ini menguraikan tentang objek penelitian, jenis data yang 

digunakan, teknik pengumpulan data, langkah-langkah pengolahan 

data, serta kerangka pemecahan masalah. 

 

 



BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Dalam bab ini menguraikan tentang pengumpulan data yang berkaitan 

dengan kegiatan produksi, rantai pasok dan bahan baku ketela. Dari 

data yang diperoleh selanjutnya dibuat model matematisnya dan 

kemudian diolah dengan mempertimbangkan preferensi dari 

pengambil keputusan agar diperoleh solusi yang optimal. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN  

Kesimpulan berisi tentang pokok-pokok hasil penelitian dan uraian 

singkat hasil analisa yang digunakan, sedangkan saran berisi tindak 

lanjut dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


