
BAB VI

PEMBAHASAN

6.1. Analisa Jumlah Pembelian Material Yang Optimal

Tabel 6.1. Solusi optimal Sistem Pemilihan Quarry Optimal dengan indikasi

kehilangan kesempatan memperoleh laba (opportunity cost)
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Minimized OBJ = 545562496 Iteration = 5 Elapsed CPU seconds = 0.0S078l~

Jumlah pembelian material menurut hasil pengolahan dengan

menggunakan Program QS3 adalah sebagai benkut:

Quarry Kaliprogo (XI) =0m'

(Quarry Tinalah (X2) = 25979.17 m3

Quarry Celereng (X3) = 0 m-

(Quarry Merapi (X4) = 0 m3

Quarry Gunung Kidul (X5) =0m3
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Jumlah pembelian material yang optimal adalah sebesar 25979.17 nr

dan Quarry Tinalah. Volume material tersebut jika dikalikan dengan harga

satuan material dari quarry yang bersangkutan (Rp. 21.000,00/m3) akan

menghasilkan harga yang paling kecil jika dibandingkan dengan quarry

yang bukan merupakan solusi.

Volume material yang harus dipenuhi quarry bukan solusi untuk

meinenuhi JMF yang ditentukan dan kebutuhan total material untuk

proyek yang bersangkutan adalah sebagai berikut :

Contoh perhitungan :

Misalkan untuk Quarry Kali Progo (Ql):

CA : 46% x volume material > 12470 nr3

Volume material = 27108,7 nr

FA : 40% x volume material > 8600

Volume material = 21500 nr

FF : 14% x volume material FF > 430

Volume material = 3071,43 nr

Nilai XI, XT dan XI" dipilih yang terbesar sehingga bisa memenuhi

kebutuhan total matenal dan JMF, maka dihasilkan XI = 27108,61 nr.

Pada perhitungan terlihat bahwa nilai volume matenal menurut fraksi FA

sama dengan kebutuhan total material menurut JMF, namun bila

dimasukkan ke persamaan di atasnya, maka volume tersebut tidak

memenuhi (volume material < 12470 nr).
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Harga total material adalah perkalian antara volume yang harus

dipenuhi dengan harga satuan dan quarry yang bersangkutan.

Berikut kami tampilkan tabel kebutuhan volume material 5 quarry

yang bisa memenuhi kebutuhan total material dan JMF untuk provek ini

menurut ranking quarry dimulai dari quarry solusi.

label 6.2. Tingkat keoptimalan quarry menurut biaya total material yang

terkecil.

Quarry

Volume material yang

harus dibeli

(nr1)

Sisa material

(nr1)

Biaya total material

(Rp)

A. A - 21500 nr A * Harga satuan

Tinalah 25979,17 4479,17 545562570

Kali Progo 27108,69 5608,69 555728350

Merapi 34638,89 13138,89 658138888,9

Celereng 32815,79 11315,79
i

721947368,4

Gunung Kidul 37787,88 16287,88 755757600

6.2. Analisa Kehilangan Kesempatan Memperoleh Laba (Opportunity

Cost)

• Quarry Kali Progo (XI)

Opportunity Cost = Rp 374.992

Solusi Optimal = Rp. 545562496,00

Harga 1m3 = Rp 20.500,00
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Jumlah material yang harus dipenuhi dan quarry Kali

Progo dengan JMF dan kebutuhan material yang disyaratkan

(21500 nr) adalah sebanyak 27108.7 nr. Biaya total yang harus

dikeluarkan untuk mendatangkan material sebanyak 27108.7 x Rp.

20500,00 = Rp. 555728350,00. Biaya total tersebut bila dikurangi

dengan biaya solusi optimal dan dibagi dengan jumlah matenal

yang dibutuhkan dan Quarry Kali Progo, maka akan terinci

sebagai berikut:

Rp.555728350,00- Rp. 545562496,00

27158 " RP- 374'"2

* Rp. 375,00

Jadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba

(opportunity cost) pada quarry Kali Progo adalah sebesar Rp.

375,00 / m3 untuk pengambilan material sebesar 27108,695 nr .

• Quarry Tinalah (X2)

Opportunity C'ost = Rp 0,00

Solusi Optimal = Rp. 545562496,00

Harga 1m3 = Rp 21.000,00

Dengan karakteristik yang dimiliki Quarry Tinalah, maka

jumlah material yang diperoleh dari quarry tersebut untuk

memenuhi kebutuhan material proyek adalah sebanyak 25979.17

nr. Biaya total yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan

material sebanyak 25979.17m3 x Rp. 21000,00 = Rp. 545562570.

Biaya total tersebut bila dikurangi dengan biaya solusi optimal dan
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dibagi dengan jumlah material yang dibutuhkan dan Quarry
Tinalah, maka akan terinci sebagai benkut :

1^45562496,0- Rp. 545562496,00
25979.17 " ~^~' = Rp °'00

Jadi keh.Iangan kesempatan untuk memperoleh laba
(opportunity cost) yang ada pada quarry Tinalah adalah sebesar
Rp. 0,00 /m3 untuk pengambilan material sebesar 25979.17 m*

• Quarry Ce\ereng(X3)

Opportunity Cost =Rp 5735,00

Solusi Optimal =Rp. 545562496,00

Hargalm3 = Rp 22.000,00

Dengan karaktenstik yang dimiliki Quarry Celereng, maka
jumlah material yang d.peroleh dan auarry tersebut untuk
memenuhi kebutuhan matenal proyek adalah sebanyak 32815.79
m\ Biaya total yang harus d.keluarkan untuk mendatangkan
matenal sebanyak 32815.79 m3 x Rp. 22000,00 = Rp.
721947368,4. B,aya total tersebut bila dikurangi dengan biaya
solusi optimal dan dibagi dengan jumlah material yang dibutuhkan
dari Quarry Celereng, maka akan tennci sebaga, benkut:

^5^1^7^68^^545562496,00
^15^79 ~~ = RP- 5375>00

Jadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba
(opportunity cost, yang ada pada quarry Celereng adalah sebesar
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Rp. 5375,00 / m3 untuk pengambilan material sebesar 32815.79

m .

• Quarry Merapi(X4)

Opportunity ('ost = Rp 3249,999

Solusi Optimal = Rp. 545562496,00

Harga 1m3 = Rp 19.000,00

Dengan karakteristik yang dimiliki Quarry Merapi, maka

jumlah material yang diperoleh dan quarry tersebut untuk

memenuhi kebutuhan matenal proyek adalah sebanyak 34638,89

nr. Biaya total yang harus dikeluarkan untuk mendatangkan

material sebanyak 34638,89 m3 x Rp. 19.000,00 =

Rp.658138888,9. Biaya total tersebut bila dikurangi dengan biaya

solusi optimal dan dibagi dengan jumlah material yang

dibutuhkan dari Quarry Merapi, maka akan tennci sebagai berikut

Rp.658138888,9- Rp. 545562496,00

Jadi kehilangan kesempatan untuk memperoleh laba

(opportunity cost) yang ada pada quarry Merapi adalah sebesar Rp.

3249,99 / m3 untuk pengambilan material sebesar 34638,89 m3.

1 Quarry Gunung Kidul(X5)

Opportunity Cost = Rp 7562.499

Solusi Optimal = Rp. 545562496,00

Harga 1 nr = Rp20.000,00
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Dengan karakteristik pada (Quarry Gunung Kidul, maka

volume material quarry tersebut untuk memenuhi kebutuhan

material proyek adalah sebanyak 37787,88 m3. Biaya total yang

harus dikeluarkan sebanyak 37787,88 in3 x Rp. 20.000,00 =

Rp.755757600,00, maka opportunity cost pengadaan matenal

adalah :

Rp.755757600 - Rp.545562496,00
— — =Rp. 5562.4999

37787,88 V

Kehilangan kesempatan memperoleh laba (opportunity

cost) quarry Gunung Kidul adalah sebesar Rp.5562.4999/m3 untuk

pengambilan material sebesar 37787,88 nr .

6.3. Analisa Sensitivitas Fungsi Batasan (Constraint)

Tabel 6.3. Sensitivitas Fungsi Batasan Quarry Terpilih

j Constraint Summary for PEMILIHAN AGREGAT l

I 07-01-2002 11:00:35 Page: I of 1 |
1 j
iConstraintiConstraint! Shadow | Surplus | Minimum j Current | Maximum |
I Number I Status j Price | IR.H.S. IR.H.S. IR.H.S. |

+ i

12470 i M !

8600 I 9352.501 |

430 | 4156.667 j

21500 | 25979.17 |

0 | 0 !

0 i 25979.17 t

0 1 0 !

0 1 0 1

1 1Tight !>) 1 4 37 50 0 114 66 67 I

2 ILoose

1Loose

OS !

!>) 1

0

0

752.5006 -M !
3 i /2b. 6 6 / -M j

4 !Loose (>) j 0 4 479. 167 -M |
5 !Tight ;>; i 0 0 -M |

b iLoose {>} i 25979 .17 -M

7 ITight (>) i 0 0 -M j

8 1Tight (>) i 0 0 -M 1

y ITight (>) i 0 0 ] -M I

Minimized OBJ = 545562496 Iteration = 5 Elapsed CPU seconds = 0.050781
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Kolom current R.H.S yang dihasilkan program QS.3 menunjukkan

tentang nilai atau koefisien (parameter model) kapasitas sumber daya.

Sedangkan nilai surplus adalah menunjukkan adanya kelebihan sumber

daya yang belum dimanfaatkan, untuk kolom minimum R.H.S

menunjukkan penurunan kapasitas sumber daya yang diijinkan sedangkan

maksimum R.H.S menunjukkan kenaikan kapasitas sumber daya yang

diijinkan.

Dari data yang teiah dihasilkan program Linear Programming

QS3, maka dapat kami uraikan analisa sensitivitas fungsi batasan sebagai

berikut ini :

1. Constraint I (CA)

0.46X1+ 0.48X2+ 0.38X3+ 0.36X4+ 0.33X5 > 12470 Persamaan

tersebut merupakan fungsi kendala untuk menentukan besamya CA

yang dibutuhkan secara keseluruhan.

a. Status : Tight

Sumber daya im teiah digunakan secara maksimai sehingga

tidak terjadi sisa sumber daya/matenal. Karena habis terpakai,

maka pengurangan atau penambahan kapasitas sumber daya im

akan mempengaruhi solusi optimalnya. Besamya pengaruh

penambahan atau pengurangan terhadap keuntungan/solusi

optimal dapat diketahui dari shadow price yang terjadi.
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b. Shadow Price : Rp. 43750,00

Setiap penambahan kapasitas sumber daya material (current

RHS) sebesar 1 nr' akan mengurangi keuntungan sebesar Rp.

43750,00. Dengan perhitungan sebagai berikut:

0.46X1+ 0.48X2+ 0.38X3+ 0.36X4+ 0.33X5 > 12470

karena XI, X3, X4 dan X5 bernilai solusi optimal 0, maka

persamaan menjadi :

0.48 X2> 12471

X2 = 25981.25 m3, maka

Shadow price = (25981.25 - 25979.17) x 21000 (harga

Tinalah)

= Rp. 43750,00

Demikian juga sebaliknya, jika kapasitas sumber daya material

dikurangi 1 nr, maka akan menambah keuntungan sebesar Rp.

43750,00.

c. Surplus : 0 nr

Pemanfaatan sumber daya sudah maksimai sehingga tidak

terjadi sisa sumber daya/material.

d. Minimum R.H.S. : 11466

Pengurangan kapasitas sumber daya dari 12470 m sampai

dengan 11466 m3 tidak akan merubah solusi optimal selama

kapasitas sumber daya yang lain tidak berubah.
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e. Maksimum R.H.S. : tidak terbatas (M)

Penambahan kapasitas sumber daya hingga tak terbatas tidak

akan merubah solusi optimal selama kapasitas sumber daya

yang lain tidak berubah.

2. Constraint \\ (FA)

0.40X1+ 0.36X2+ 0.44X3+ 0.39X4+ 0.54X5 > 8600 Persamaan

tersebut merupakan fungsi kendala untuk menentukan besamya FA

yang dibutuhkan secara keseluruhan.

a. Status : Loose

Sumber daya ini terjadi surplus kapasitas. Kapasitas sumber

daya yang digunakan sebesar 8600 nr, sedangkan material

yang tersedia sebanyak 0.36 x 25979.17 = 9352.5012 nr,

sehingga terjadi surplus material sebanyak 752.5012 m3. Pada

kondisi ini solusi terbaik adalah menggunakan kapasitas yang

minimal karena bila akan bertambah kapasitasnya juga tidak

akan mempengaruhi solusi optimalnya kecuali bila sumber

daya yang lain kapasitasnya juga ditambah secara proporsional,

sesuai dengan penambahan sumber daya yang habis

(tight/ketat).

b. Shadow Price : 0

Karena terjadi surplus pada sumber daya ini maka penambahan

atau pengurangan kapasitas sumber daya tidak akan
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mempengaruhi solusi optimal selama kapasitas sumber daya

yang lain konstan.

c. Surplus : 750.501 nr

Terdapat sisa sumber daya material sebanyak 752.501 in3

karena sumber daya matenal yang dibutuhkan hanya sebanyak

8600 m\ sedangkan material yang tersedia sebanyak
9352.5012 m3.

d. Minimum R.H.S. : tidak terbatas (-M)

Pengurangan kapasitas sumber daya sebanyak tak terhmgga

tidak akan merubah solusi optimal selama kapasitas sumber

daya yang lain konstan.

e. Maksimum R.H.S : 9352.501

Solusi optimal tidak akan berubah selama penambahan

kapasitas sumber daya adalah sampai dengan 9352.501 nr\

dengan ketentuan bahwa kapasitas sumber daya yang lain

konstan.

3. Constraint 111

0.14X1+ 0.16X2+ 0.18X3+ 0.25X4+ 0.13X5 > 430. Persamaan

tersebut merupakan fungsi kendala untuk menentukan besamva FF

yang dibutuhkan secara keseluruhan.

a. Status : Loose

Sumber daya im terjadi surplus kapasitas. Kapasitas sumber

daya yang digunakan sebesar 430 m\ sedangkan material yang



tersedia sebanyak 0.16 x 25979.17 = 4156.667 m3, sehingga

terjadi surplus material sebanyak 3726.667 nr. Pada kondisi ini

solusi terbaik adalah menggunakan kapasitas yang minimal

karena bila akan bertambah kapasitasnya juga tidak akan

mempengaruhi solusi optimalnya kecuali bila sumber daya

yang lain kapasitasnya juga ditambah secara proporsional,

sesuai dengan penambahan sumber daya yang habis

(tight/kQtat).

b. Shadow Price : 0

Penambahan atau pengurangan kapasitas sumber daya tidak

akan mempengaruhi solusi optimal selama kapasitas sumber

daya yang lain konstan.

c. Surplus : 3726.667 m3

Terdapat sisa sumber daya material sebanyak 3726.667 m3

karena sumber daya material yang dibutuhkan hanya sebanyak

430 m3, sedangkan material yang tersedia 4156.667 m3.

d. Minimum R.H.S. : tidak terbatas (-M)

Pengurangan kapasitas sumber daya sebanyak tak terhingga

tidak akan merubah solusi optimal selama kapasitas sumber

daya yang lain konstan.

e. Maksimum R.H.S : 4156.667

Solusi optimal tidak akan berubah selama penambahan

kapasitas sumber daya adalah sampai dengan 4156.667 nr\
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dengan ketentuan bahwa kapasitas sumber daya yang lain

konstan.

4. Constraint IV

1X1+1X2+ 1X3+ 1X4+ 1X5 >21500. Persamaan tersebut merupakan

fungsi kendala kebutuhan minimal yang harus dipenuhi dan setiap

quarry dengan nilai R.H.S. 21500 yang merupakan jumlah kebutuhan

total material proyek jalan Jogja - Prambanan.

a. Status : Loose

Sumber daya ini terjadi surplus kapasitas. Kapasitas sumber

daya yang digunakan sebesar 21500 m\ sedangkan material

yang tersedia sebanyak 25979.17, sehingga terjadi surplus

material sebanyak 4479.17 m3. Ini merupakan surplus material

secara keseluruhan dari sumber daya material yang tersedia.

b. Shadow Price : 0

Penambahan atau pengurangan kapasitas sumber daya tidak

akan mempengaruhi solusi optimal selama kapasitas sumber

daya yang lain konstan.

c. Surplus : 4479.17 nr

Terdapat sisa sumber daya material sebanyak 4479.17 m3

karena sumber daya material yang dibutuhkan hanya sebanyak

21500 nr, sedangkan material yang tersedia sebanyak

25979.17 m3.
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d. Minimum R.H.S. : tidak terbatas (-M)

Pengurangan kapasitas sumber daya sebanyak tak terhingga

tidak akan merubah solusi optimal selama kapasitas sumber

daya yang lain konstan.

e. Maksimum R.H.S : 25979.17

Solusi optimal tidak akan berubah selama penambahan

kapasitas sumber daya adalah sainpai dengan 25979.17 nr,

dengan ketentuan bahwa kapasitas sumber daya yang lain

konstan.

5. Constraint V, VI, VII, V11I dan IX

Comtraint/pers&mvm kendala 5, 6, 7, 8, dan 9adalah sebagai berikut:

!2)X2 > 0

(3)X3 > 0

(4)X4 > 0

(5)X5 > 0

Dan kehma persamaan kendala tersebut hanya persamaan

kendala kedua yang akan kami bahas karena persamaan kendala yang

lain bernilai solusi 0(nol). Pada constraint kedua terdapat nilai surplus

dan maksimum R.H.S. sebesar 25979.17, nilai tersebut merupakan

nilai solusi optimal untuk X2 atau quarry Tinalah.


