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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Revolusi industri yang mulai terjadi pada akhir abad ke-18 dan awal 

abad ke-19 hingga sekarang memunculkan berbagai macam industri yang 

memproduksi secara massal hasil produksinya. Semakin berkembangnya 

zaman sekaligus ketatnya persaingan, industri dituntut agar dapat efisien di 

segala lini proses produksi guna mendapatkan laba yang maksimal (Gazali dan 

Manik, 2010). Jawa Tengah memiliki potensi yang cukup besar untuk menjadi 

produsen mebel di ASEAN, saat ini terdapat sekitar 1600 pengrajin mebel di 

Jawa Tengah sudah melakukan ekspor produk mebel bermerek ke sejumlah 

Negara diantaranya adalah Amerika, Eropa dan Timur Tengah (Aprianto, 

2013). 

Kegiatan ekspor impor sangat erat kaitannya dengan proses muat 

barang ke dalam alat transportasi, dimana pemuatan barang ini adalah hal yang 

dilakukan pertama kali sebelum pengiriman. (Rahman, 2014).  

Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu 

daerah yang memiliki potensi besar mengekspor mebel ke luar negeri, terdapat 

beberapa produk yang dihasilkan oleh para pengrajin diantaranya adalah mebel 

berbahan kayu, rotan, gedebog pisang maupun enceng gondok. Himpunan 

Industri Mebel dan Kerajinan Indonesia (HIMKI) menjadi wadah para 

pengusaha mebel untuk menampung aspirasi dan mengembangkan industri 

mebel di Indonesia. 

Saat ini kondisi transportasi yang digunakan perusahaan mebel untuk 

mengirim produk ke luar negeri adalah dengan menyewa kontainer dimana 

pengisiannya harus dilakukan seringkas mungkin agar mencapai nilai optimum 

dari muatan kontainer. Pemuatan kontainer dengan space lebih banyak akan 

menimbulkan banyak pemborosan karena akan lebih banyak lagi memerlukan 

kontainer tambahan untuk menampung produk yang dimuat, hal ini yang 
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mengakibatkan pengeluaran perusahaan semakin besar. Keahlian untuk 

memuat barang dalam kontainer ini sangat diperlukan, namun hanya keahlian 

saja dirasa belum memadahi mengingat ukuran produk yang diekspor beragam 

dan jumlahnya banyak. Oleh karena itu diperlukan penelitian penghitungan 

matematis untuk mengetahui tingkat optimasi yang dapat dicapai pada proses 

pemuatan produk dalam kontainer. 

Penelitian mengenai optimasi muat barang dalam kontainer ini pernah 

dilakukan oleh beberapa peneliti dengan metode yang berbeda-beda 

diantaranya adalah dilakukan oleh Rahman pada tahun 2014 yang meneliti 

Optimasi Proses Muat Barang dalam Kontainer Menggunakan Algoritma Tabu 

Search, selanjutnya penelitian tentang Simulasi 3D Optimasi Penataan Barang 

Pada Kontainer Menggunakan Algoritma Genetika oleh Farosanti pada tahun 

2015. Kemudian terdapat lagi penelitian mengenai Perancangan Program 

Simulasi Optimasi Penyusunan Barang dalam Kontainer Menggunakan 

Algoritma Greedy oleh Manik dan Gazali pada tahun 2010. 

Akan tetapi penelitian-penelitian tersebut dilakukan untuk membuat 

program yang nantinya akan memudahkan penataan barang pada kondisi 

pengiriman yang berbeda-beda. Cara kerjanya adalah dengan menginputkan 

terlebih dahulu data-data produk berupa panjang, lebar, tinggi dan massa serta 

data kontainer yang digunakan seperti ukuran panjang, lebar, tinggi dan tingkat 

maksimum muatan kemudian akan keluar hasil analisis dari program yang 

sudah dirancang berupa gambaran penataan barang dan jumlah yang dapat 

dimuat dalam kontainer. Penelitian-penelitian tersebut belum mencantumkan 

penghitungan optimasi dan hasil perbandingan dari penataan manual dengan 

penataan berdasarkan perhitungan. Sehingga belum mengetahui perbedaan 

mengenai nilai untung atau rugi yang dihasilkan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas kemudian 

dilakukan penelitian mengenai optimasi muat barang dalam kontainer yang 

dilakukan di perusahaan mebel. Namun sebelum melakukan penetilian perlu 

adanya identifikasi dan pencarian data tentang ukuran produk yang dikirim, 

ukuran kontainer, proses muat barang sebelum dilakukannya perhitungan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari permasalahan yang sudah dijabarkan, maka 

dapat diambil rumusan masalah “Bagaimana pemilihan produk yang harus 

dimuat dalam kontainer agar dapat mencapai nilai optimum dan berapa 

perbedaan profit yang didapatkan berdasarkan algoritma greedy”. 

1.3 Batasan Masalah 

Berikut ini batasan masalah yang dibahas untuk mencegah terjadinya 

peluasan bidang pembahasan diantaranya adalah 

1. Lokasi penelitian adalah di perusahaan mebel PT Wirasindo Santakarya 

(WISANKA) Jl. Gesingan, Luwang, Gatak, Kabupaten Sukoharjo. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada produk yang jenis pengirimannya dengan 

kardus balok. 

3. Penelitian dilakukan dengan pengambilan data satu kali simulasi 

pengiriman ekspor. 

4. Penentuan optimasi muat barang dalam kontainer dengan menggunakan 

metode Algoritma Greedy. 

5. Perhitungan yang dilakukan tidak termasuk urutan penataan barang dalam 

kontainer. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Memilih produk mebel apa saja yang dapat dimuat dalam kontainer 

dengan mempertimbangkan batasan-batasan dalam perhitungan. 

2. Mengetahui nilai maksimum total barang yang dapat dimuat dalam 

kontainer. 

3. Mengetahui pengaruh perhitungan algoritma greedy terhadap profit yang 

diperoleh perusahaan. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut : 

1. Mengetahui tingkat optimum muat barang dalam kontainer yang dapat 

dicapai. 

2. Meminimumkan biaya pengeluaran untuk pengiriman produk mebel. 
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3. Dapat memberikan saran untuk memilih produk apa saja yang dapat 

dimuat sehingga perencanaan pengiriman kontainer tepat sesuai 

perhitungan. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berikut ini adalah gambaran umum uraian yang dibahas pada masing-

masing bab dimana setiap bab memiliki topik pembahasan yang berbeda, yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan dari penelitian optimasi muat barang dalam kontainer 

produk mebel. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang konsep dasar dari referensi rujukan seperti 

buku, jurnal, skripsi, prosiding dan referensi lainnya yang digunakan 

untuk mengidentifikasi metode yang digunakan dalam perhitungan 

optimasi muat barang dalam kontainer. 

BAB III METODOLOGI PENLITIAN 

Bab ini menguraikan bahan dan materi dalam penelitian, data yang 

diperlukan, obyek penelitian, langkah atau cara penelitian serta 

menampilkan flow chart yang digunakan untuk mengetahui secara 

ringkas rangkaian proses penelitian yang dilakukan. 

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang data awal yang diperlukan untuk proses 

pengolahan dengan metode penghitungan Algoritma Greedy serta 

menganalisis seberapa banyak produk yang dapat dioptimalkan 

untuk dilakukan pengiriman. 

BAB V PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya 

serta saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya. 


