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BAB I  

 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Logistik merupakan fungsi yang mengatur perpindahan barang, dan 

penyimpanan material dalam perjalanannya dari pengirim awal, melalui 

rantai pasok dan sampai ke pelanggan akhir (Donald Walters (2003:3-4)). 

Dalam mengelola logistik persediaan menjadi fokus utama yang 

membutuhkan perencanaan, pengawasan dan penentuan kebutuhan material 

sehingga proses produksi yang berjalan secara berkelanjutan dapat dipenuhi 

secara optimal. Persediaan sendiri dalam hal ini diartikan sebagai 

stock barang yang harus dimiliki oleh perusahaan baik barupa bahan baku, 

barang yang sudah diproses, dan barang jadi. Ballou (2004). 

Seperti pada umumnya didunia manufacture persedian menjadi fokus 

utama, dan menjadi perhatian perusahaan baik yang berkembang dan yang 

maju. Persediaan menjadi tolak ukur kemampuan perusahaan dalam 

memastikan bagaimana bisnis perusahaan dapat berjalan continue, karena 

persediaan merupakan hulu dari kepastikan keinginan konsumen bisa 

terpenuhi. Oleh karena itu dibutuhkan pemilihan supplier yang benar benar 

dapat memenuhi kebutuhan secara tepat. 

Pada penelitian yang berkembang saat ini banyak sekali penelitian 

yang berfokus pada inventory dan pemilihan supplier karena ini dinilai sangat 

kritis disamping dinamika kerjasama internasional dalam mengelola dan 

merancang keberlangsungan perusahaan. Javad Sadeghi (2011) 

mengembangkan bagaimana sebuah parameter distel menggunakan 
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alogaritma genetik dapat memecahkan kasus supplier tunggal dengan multi 

produk dimana didalamnya kekurangan dihitung sebagai backorder. 

Beberapa penelitian yang berkaitan dengan GA-PSO dalam 

memecahkan inventory diantaranya : M.B. Aryanezhad, S. Deilami Moezi, 

H. Saiedy (2012), menganalisa tentang pendekatan algoritma genetika untuk 

mengoptimalkan multi-produk Model EOQ dengan gudang-ruang terbatas 

dan keterbatasan modal di bawah VMI, dalam penelitiannya ditetapkan 

terlebih dahulu masalah, parameter dan variable pada sebuah mekanisme 

persediaan yg berbasis pada keterbatasan kapasitas gudang, metode yang 

dikembangakannnya adalah membandingkan metode tradisonal yang 

terintegrasi dalam VMI dengan metode EOQ klasik dengan pengembangan 

keterbatasan-keterbatasan dimana hasil dari pembatas itu dicarikansolusinya 

mengguna Alogaritma Genetika, sebagai contoh numeriknya disajikan untuk 

menunjukkan penerapan metodologi yang diusulkan. Sementara Jafad 

Sadeghi, Ahmad Sadeghi, Mohammad Saidi-Mehrabad (2011),  menganalisa 

tentang Paramater Alogaritma Genetika distel untuk Vendor Managed Model 

Persediaan untuk kasus satu vendor satu pengecer dengan multi produk multi 

kendala, dalam penelitiannya mengerangkan tentang bagaimana parameter 

yang ada ditetapkan dalam berbagai batas masalah dalam bentuk non linear 

kemudian dipecahkan oleh Algoritma Genetika dengan memperhitungkan 

backorder yang terjadi pada setiap pemesanan.  

Pada peneitian lainya Seyed Hamid Reza Pasandideh, Seyed Taghi 

Akhavan Niaki, Ali Roozbeh Nia (2010) menganalisa tentang analisis 

penerapan algoritma genetika untuk sistem kontrol persediaan yang dikelola 

vendor multi-produk multi-kendala model EOQ, dalam penelitiannya 

membahas dimana vendor dapat mengestimasi keadaan kekurangan pengecer 

kemudian kemudian jumlah pemesanan yang diminta oleh pengecer dapat 

diestimasi begitupun jika terjadi backorder dimana kendala tersebut 
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dimodelkan oleh persamaan jenis integer dan dievaluasi dengan algoritma 

genetika sehingga diharapkan dapat meminimalkan total persediaan rantai 

pasok. Sementara itu Javad Sadeghi, Seyed Mohsen Mousavi, Seyed Taghi 

Akhavan Niaki, Saeid Sadeghi (2013) menganalisa tentang bagaimana 

mengoptimalkan masalah persediaan multi-vendor, multi-retailer dengan 

VMI dengan 2 alogaritma metaheuristic yang dipadu-padankan / kolaborasi, 

dalam penelitiannya yang bertujuan untuk menemukan jumlah pesanan 

bersama dengan jumlah pengiriman yang diterima agar dapat 

mengoptimalkan biaya persediaan total dalam rantai pasok, maka dirumuskan 

lah masalahnya dalam persamaan bentuk integer dalam model pemrograman 

linear dimana parameter parameter yang keluar di kalibrasi menggunakan 

metode taghuci untuk kemudian dievaluasi menggunakan alogaritma PSO 

dan GA. Lebih lanjut Yugang Yu, Zheng Wang, Liang Liang (2011) 

menganalisa tentang metode VMI (Vendor Managed Inventory) dalam 

mengelola supply chain bahan baku dan product cepat rusak (deteriorating). 

Dalam penelitiannya VMI berperan dalam menganalisa sejauh mana total 

biaya kerugian yang didapatkan apakah dari produk atau dari bahan baku. 

Penelitian menunjukan bahwa peningkatan kerusakan yang membuat biaya 

persediaan membengkak adalah jumlah dari bahan baku hingga 40%, 

sedangkan dalam bentuk produk hanya 5%. Ada sebuah korelasi negatif 

antara siklus pengisian umum optimal dalah bahan baku dan frekuensi 

pengisian optimal, dimana saat pengecer meningkat siklus pengisian umum 

menurun karena menjadi faktor pembagi kepada semua pengecer (ditentukan 

oleh jumlah permintaan semua pengecer). 

Lebih jauh Hyun Jeung Ko, Gerald W. Evans (2005) menganalisa tentang 

heuristik berbasis Alogaritma Genetika untuk jaringan maju dan mundur 

terpadu yang dinamis untuk 3PL. Dalam penelitiannya 3PL menjadi tumpuan 

menjadi peran utama dalam meningkatkan dan mendukung informasi 

pengelolaan rantai pasok dengan menggunakan aplikasi atau peralatan 
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canggih, model yang dibangun dalam bentuk INLP campuran ini adalah 

multi periode, dua eselon, multi komoditas, berkapasitas tinggi. Karena ini 

termasuk masalah NP Hard maka diusulkan Algoritma Genetika dipakai 

sebagai solusi pemecahannya. 

Pada penelitian lain Dirce Maria J.G.D.S Benevides, Evi Yuliawati 

(2014) Mengoptimasi persediaan bahan kimia dengan pendekatan EOQ 

menggunakan Algoritma genetika selaras dengan penelitian Indroprasto, 

Erma Suryani (2012) Menganalisa tentang pengendalian persediaan produk 

dengan metode EOQ menggunakan Algoritma Genetika untuk 

mengefisiensikan biaya persediaan dan Darsono Nababan (2017) Sistem 

pengontrolan persediaan barang dengan menggunakan Metode EOQ 

menggunakan Algoritma Genetika, ketiga penelitian ini membuktikan solusi 

optimal dapat dicapai menggunakan 2 metode yang saling berkolaborasi 

dalam menentapkan nilai dengan variasi yang relative banyak. 

 

Perbedaan dari makalah ini dengan jurnal Sayed Hamid Reza Pasandideh 

dkk, sebelumnya adalah meneliti tentang multi-product multi-constraint EOQ 

tetapi tidak menyinggung integrasi produksi. Sedangkan pada penelitian ini 

material akan dicari ongkos minimumnya diambil dari pertimbangan 

karakteristik produksi yang memiliki beberapa pendekatan dalam melakukan 

sheduling (perencanaan produksi) sehingga berakibat terhadap perlakuan 

pengadaan material 

   

PT.Dirgantara Indonesia merupakan industri pesawat terbang dibawah 

naungan kementrian BUMN, perusahaan yang masa lalunya akrab disebut 

dengan IPTN mengalami masa emasnya dari tahun 1983-1995. Pesawat 

Casa212-400 mengawali berdirinya perusahaan ini, kurang lebih dari 250 

pesawat jeanis ini yang mengudara dari hasil share Casa dan IPTN pada saat 

itu telah genap 111 pesawat jenis ini telah sampai ke tangan konsumen 
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langsung dari bisnis IPTN/PT.DI, disusul dengan Pesawat CN235 saat itu 

dapat mengudara pertama kali pada tahun 1983 hasil kerjasama para engineer 

indonesia dengan spanyol yang berkolaborasi melakukan tranfer teknologi 

dan sudah lebih dari 150 pesawat jenis ini mengudara dilangit dunia 65 

diantaranya pun negara – negara asia pasifik khususnya mempercayakan 

langsung bisnis pemesanannya kepada IPTN/PT.DI. 

Kejayaan itu seakan menjadi nyata saat terbang perdananya N250 dapat 

mengudara dilangit dunia 8 jam non stop pada tahun 1995 yang langsung 

dihadiri presiden RI ke 2 saat itu Bp.Soeharto dari Bandung-Indonesia 

menuju Paris-Perancis, 2 pesawat jenis ini dapat landing dan take off 

sempurna tanpa hambatan, impian negara ini mempunyai pesawat sendiri 

akhirnya bisa tercapai, maka tidak berlebihan lah pada saat itu 100 pesawat 

jenis ini sudah langsung dipesan dengan perjanjian MOU oleh beberapa 

maskapai penerbangan indonesia, menjadikan industri penerbangan di 

indonesia ini diperhitungkan oleh negara – negara eropa dan amerika. Tak 

cukup sampai disitu N2130 sebuah pesawat jenis jet dengan kapasitas 100-

120 orang langsung dikembangakan secara paralel yang dikabarkan akan 

terbang perdana ditahun 2000 menjadikan industri pesawat terbang dunia 

serasa kebakaran jenggot, karena pangsa pasar asia pasifik khususnya dan 

dunia pada umumnya akan ketar ketir bersaing ketat jika pesawat masa depan 

ini bisa release di tahun tersebut. 

Tetapi dinamika bisnis global yang carut marut berbalut politik kental 

mengaharuskan terjadinya moneter di tahun 1998 yang berdampak pada 

ditandatanganinya 10 kebijakan pendanaan IMF agar negara bisa stabil dan 

merugikan industri penerbangan ini karena kebijakan kesepuluh 

menyebutkan “tidak diperbolehkan menggunakan dana untuk menyokong 

industri penerbangan indonesia” berujung terjadinya reformasi penurunan 

kepemimpinan presiden soeharto pada saat itu. Hal ini menjadi dampak besar 

bagi IPTN/PT.DI karena pada saat itu perusahaan condong pada tecnology 
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business bukan pada market business pengembangan dan pendanaan saat itu 

sangat dibutuhkan, sehingga core bisnis penjualan belum cukup untuk 

menutupi pengembangan sehingga berimbas pada perngrumahan karyawan di 

tahun 2004. 

Tetapi seiring waktu berlalu IPTN berubah nama menjadi PT.DI 

mengubah haluan sebagai sebuah pertumbuhan bisnis pesawat terbang yang 

merangkak naik dan fokus pada market business dan fokus pada produksi dua 

pesawat utama yaitu CN235 dan Casa212-400, assembly untuk jenis N-BELL 

dan Super Puma, component share jenis casa212-400, CN235, airbush 320, 

350, 380, boeing 737 dan aircraft service sebagai pelayanan paripurna untuk 

semua jenis pesawat maskapai penerbangan di indonesia. 

Hal ini mengakibatkan perlunya optimalisasi serius dari semua pihak 

dalam mempertahankan dan memastikan kontinuitas bisnis khususnya pada 

on time delivery sebagai sebuah kepercayaan yang paling mendasar. On time 

delivery menjadi bagian yang kompleks pada bagian buyer-supplier 

partnership dan persediaan sebagai bagian dari logistik dan supply chain 

mempunyai peran utama dalam mengurangi persoalan pada kedua belah 

pihak diatas.  

PT.Dirgantara Indonesia menggunakan sistem sofware MRP yang 

terintegrasi dengan menggunakan SAP, dengan alur proses yang terjadual 

dimulai dari tandatangan kontrak penjualan, release WBS (work based 

stucture) terhadap part NHA (next hair assy), jadual produksi yang 

dibreakdown berdasarkan deadline delivery, hingga pembelian material 

dengan sistem yang sama. 

Tetapi menjadi kendala dilapangan dengan mekanisme sistem SAP yang 

sekarang adalah 

1. Mekanisme SAP yang seperti itu membuat panjadualan part tidak flexible 

dilantai shop dimana semua part yang berada dilantai shop / ditingkat 

MRP yang dibangun dengan material yang berbeda dijadualkan sama rata 
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padahal pada kenyataannya dalam meakukan produksi part memiliki 

karakteristik yang berbeda.. 

2. MBOM atau material yang membangun part tidak tertracibility dengan 

jelas 

3. Pengerjaan di shop dituntut dalam melakukan efisiensi dan efektifitas 

pengolahan proses fabrikasi berdasarkan penggunaan alat pemanasan 

secara batch dimana didalamnya di klasifikasikan dengan jenis material 

yang sama, presure yang sama, dan penanganan vacum yang sama 

sehingga hal ini sangat berpengaruh besar terhadap permintaan material. 

4. Ketersediaan material secara otomatis dipengaruhi oleh mekanisme 

sistem yang berjalan sekarang sehingga release pembelian material yang 

akan secara otomatis menunggu deadline permintaan alarm sistem atau 

menunggu hingga MOQ (minimum order qty) tercapai. 

5. Kendala material utama yang dipakai produksi untuk pengelolaan 

persediaan di lingkungan penelitian saat ini dipengaruhi juga oleh umur 

material yang berbeda beda dari 6 bulan hingga 1 tahun sehingga sering 

terjadi kekurangan material atau pun kelebihan material.  

Dari hal kompleks diatas hal yang terjadi saat ini sering beberapa kendala 

terutama over stock dan shortages stock. 

Over stock ini mengakibatkan keputusan untuk scrapping material dari 

tahun ketahun, total material yang tercatat dalam bentuk kerugian uang 

perusahaan pada tahun 2013 adalah Rp 357,275,707.92, pada tahun 2014 

adalah  Rp 631,791,464.64, pada tahun 2015 adalah  Rp 828,338,762.40 dan 

pada tahun 2016 terakhir tercatat  Rp 1,933,549,124.16. Sedangkan untuk 

shortages stock implikasi sering terjadi pada terhambatnya proses alur kerja 

sehingga mengakibatkan biaya overtime membengkak melebihi anggaran 5 

% yang diizinkan perusahaan dan terintegrasi pada kerugian yang lebih besar 

yakni penalty.  
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Tabel 1.1 Supplier dan Kebutuhan MOQ Material yang dipakai di Bonding Composite 

SUPPLIER 
MATERIAL 

SPECIFICATION 
MOQ UOM 

ARGOSSY INTERNATIONAL,INC 

(AMERIKA) 

NMS8-226TYICL3A 300000000 MM2 

NMS8-226TYIICL3B 100000000 MM2 

Z-15.429  500 FT2 

Z-15.425 120 FT2 

Z-15.915 32000 ML 

Z-19.904 250000000 MM2 

Z-19.905 320000000 MM2 

DAVID H. SUTHERLAND & CO., INC. 

Z-12.210 10 KG 

Z-15.237 4500 G 

Z-15.301 2900 G 

AKZO NOBEL AEROSPACE 

COATINGS 

Z-12.113 250000 ML 

Z-12.129 3583.3 ML 

Z-12.506 12000 ML 

SECOA BV. 

Z-15.101  7500 G 

Z-15.701 1000 G 

Z-16.302 366.67 G 

Z-18.170 30000 G 

Z-24.211 225 G 

HEXCEL COMPOSITES 
Z-19.304 125 M2 

Z-19.776 60 M2 

ARGOSSY INTERNATIONAL,INC. 

(BELANDA) 
Z-19.101 200000000 MM2 

PPG Aerospace (PRC - DeSoto) Z-12.117 37850 ML 

PPG INDUSTRES (SINGAPORE) PTE. 

LTD 
Z-12.547 2000 ML 

ARGOSSY INTERNATIONAL,INC. Z-15.415 62,5 FT2 

DAVID H. SUTHERLAND & CO., INC. BOSTIK7132+BOSCODUR24T 2800 ML 

SECOA BV. Z-12.211 10 KG 

SECOA BV. Z-15.209 6000 G 

 

Permasalahan dalam mengelola persediaan ini, menjadi perhatian khusus 

para stakeholder dalam mengelola ketersediaan produksi yang berkelanjutan 
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dan berkesinambungan melakukan menjalankan proses produksi yg efektif 

dan efisien. Oleh karena itu diperlukan pengelolan dalam menganalisis 

permasalahan tersebut agar tercipta ketersediaan persediaan yang efisien 

namun dapat memenuhi setiap kontrak pemesanan component basic 

(pemasok pesawat utuh) atau component share salah satunya dengan model 

alogaritma metaheuristik. 

Dari berbagai sumber tersebut maka mendorong peneliti mencoba 

melakukan pendektan alogaritma genetika dalam memecahkan masalah yang 

terjadi. Dalam penelitian ini alogaritma genetika nantinya akan digunakan 

untuk memecahkan solusi fungsi tujuan yang dirumuskan dari batasan 

batasan masalah dalam bentuk INLP. Maka dari itu penelitian ini diberi judul 

“ANALISIS PENERAPAN MODEL GA (GENETIC ALGORITHM) 

DALAM MERANCANG “PERENCANAAN PRODUKSI DAN 

PERSEDIAAN BAHAN BAKU BONDING COMPOSITE NON METAL” 

di PT.DIRGANTARA INDONESIA”  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana tahapan melakukan perencanaan produksi dengan 

mempertimbangkan karakter material dan karakter produksi  ? 

2. Berapa total biaya minimum dengan mempertimbangkan MOQ, 

kapasitas gudang dan mempertimbangkan karakteristik material ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan pada penelitian ini adalah : 

1. Menetapkan tahapan melakukan perencanaan produksi dengan 

mempertimbangkan karakter material dan karakter produksi  ? 

2. Menetapkan total biaya minimum dengan MOQ, kapasitas gudang 

dan mempertimbangkan karakteristik material ? 
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1.4 Batasan Penelitian 

Batasan pada penelitian ini dapat dinyatakan sbb : 

1. Penelitian ini dilakukan di PT.Dirgantara Indonesia di Departemen 

Material Planner yang terintegrasi dengan Departemen Bonding 

Composite, maka dari itu jenis material yang tercakup hanya material 

material khusus penyuplai kepada departemen Bonding Composite 

dan hanya pada pemilahan material yang dilakukan sebelum proses 

polimerisasi. 

2. Dalam melakukan penelitian ini metode yang digunakan adalah 

pemetaan menggunakan beberapa notasi persamaan persediaan dan 

kemudian diusulkan dan GA (genetic alogarithm) untuk solusi 

optimalnya. 

3. Dalam perhitungan melakukan iterasi penentuan solusi optimal 

menggunakan MATLAB. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5.1 Manfaat Bagi Peneliti 

1. Dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan  GA (genetic 

alogarithm) yang berguna untuk mempertimbangkan pengambilan 

keputusan dalam pekerjaan sehari-hari. 

2. Sebagai referensi pembanding dalam melakukan penelitian 

dengan pendekatan metode lain dan inspirasi dalam penelitian 

selanjutnya. 

1.5.2 Manfaat Bagi Perusahaan 

1. Sebagai pertimbangan melakukan perencanaan yg efektif dalam 

menggunakan sumber daya yang terbatas. 
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2. Membantu mendorong para material planner khususnya untuk 

berfikir lebih luas dalam menghadapi dinamika bisnis perusahaan 

yang berhubungan dengan persediaan. 

1.6 Sistematika Penelitan 

Sistematika dari penelitian ini di uraikan sbb : 

BAB  I  PENDAHULUAN 

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi tentang literatur review dari penelitian sebelumnya, landasan teori 

yang mendukung dalam melakukan penelitian ini seperti penjelasan tentang 

dasar dasar inventory, production planning, MRP, MPS, genetic alogarithm. 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Berisi tentang kerangka berfikir pemecahan masalah dalam bentuk flowchart 

disertai penjelasan langkah langkah proses berfikir. 

BAB  IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi tentang batasan (constrain) yang dikemas dalam bentuk persamaan 

pembatas, data empiris, metode pengumpulan data, penjabaran langkah yang 

dilakukan dengan menggunakan data empiris yang terjadi diperusahaan dan 

hasil perhitungan iterasi 

BAB  V  ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Berisi tentang  cara pandang dalam menganalisa hasil yang didapat dari bab 

sebelumnya dan mempertajam maksud dari hasil yang didapat. 

BAB  VI  KESIMPULAN 

Berisi tentang kesimpulan yang didapat dari interpretasi penelitan dari awal 

hingga akhir dan saran untuk beberapa pihak yang menunjang dari hasil 

penelitian. 


