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2.1 Kajian Penelitian

Pada bab ini akan dijelaskan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang

berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Pada lingkungan Jurusan

Teknik Industri, Fakultas Teknologi Industri, Universitas Islam Indonesia terdapat

15 orang mahasiswa yang telah melakukan penelitian scrupa. Dari 15 pcneliti

tersebut 7 orang diantaranya menggunakan mctode Work Load Analysis dan

Work Force Analysis, sedangkan 8 orang lainnya menggunakan metode

pengukuran beban kerja.

Terdapat kelemahan pada penelitian sebelumnya karena peneliti-peneliti

terdahulu belum mempertimbangkan biaya tenaga kerja dalam pereneanaan

jumlah tenaga kerja yang optimal. Tujuan pereneanaan tenaga kerja adalah untuk

memcnuhi beban kerja yang ada dengan meminimumkan biaya tenaga kerja.

Jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan apabila dilihat dari segi

ongkos dapat lebih besar atau lebih kecil dari jumlah tenaga kerja yang telah

diperhitungkan berdasarkan beban kerja, karena akan terjadi ongkos pemecatan

apabila perusahaan memecat tenaga kerja, ongkos penerimaan jika perusahaan

menerima tenaga kerja baru dan ongkos lembur apabila perusahaan mengadakan

jam lembur untuk mencapai target produksi.



2.2 Pereneanaan Tenaga Kerja

Pereneanaan dapat diibaratkan sebagai inti manajemen, karena

pereneanaan membantu untuk mengurangi kctidakpastian diwaktu yang akan

datang dan oleh karena itu memungkinkan para pengambil keputusan untuk

menggunakan sumber daya - sumber daya mereka yang terbatas secara efektif dan

efisien (T Hani, 1988).

Pereneanaan sumber daya manusia merupakan serangkaian kegiatan yang

dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan

pada organisasi diwaktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan-

kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi-kondisi tersebut.

Pandangan umum ini mengandung arti bahwa ada 4 kegiatan yang saling

berhubungan yang membentuk sistem pereneanaan sumber daya manusia yang

terpadu yaitu : persediaan sumber daya manusia sekarang, peramalan suplai dan

permintaan sumber daya manusia, rencana-rencana untuk memperbesar jumlah

individu yang berkualitas dan berbagai prosedur pengawasan dan evaluasi untuk

memberikan urnpan balik kepada sistem. Secara lebih sempit, pereneanaan

sumber daya manusia berarti mengestimasi secara sistematik permintaan

(kebutuhan) dan suplai tenaga kerja organisasi diwaktu yang akan datang. Ini



memungkinkan bagian personalia untuk dapat menyediakan tenaga kerja secara

tepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Hampir semua keputusan yang dibuat oleh pembuat keputusan selalu

berhubungan dengan persoalan kctidakpastian. Pembuat keputusan biasanya tidak

dapat menyatakan dengan pasti apa yang akan terjadi akan keputusan yang telah

dibuatnya. Dengan mengumpulkan keterangan atau data yang berhubungan

dengan persoalan yang dihadapi maka akan dapat mengurangi resiko

ketidakpastian. Dalam usaha untuk mengurangi ketidakpastian tersebut dapat

digunakan peramalan sebagai input bagi proses pereneanaan dan pengatnbilan

keputusan. Peramalan menunjukkan perkiraan yang akan terjadi pada suatu

keadaan tertentu. Sebaliknya, pereneanaan menggunakan ramalan tersebut untuk

membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik (Arsyad,

1994).

Dengan pereneanaan dan peramalan tenaga kerja, akan membantu

perusahaan dalam menentukan jumlah tenaga kerja yang optimal dengan

ketrampilan yang memadai padasaat dan posisi yangtepat.

2.3 Peramalan

2.3.1 Pengertian Peramalan

Dewasa ini terjadi perkembangan yang pesat sekali dalam bidang teknik

dan analisa, baik analisa ekonomi maupun analisa kegiatan usaha perusahaan.

Perkembangan dalam teknik dan analisa ini sangat erat kaitannya dengan

perkembangan teknik dan analisa peramalan (forecasting). Hal tersebut

disebabkan oleh penekanan maksud dan tujuan dari suatu analisa ekonomi yang



menitik beratkan pada pengkajian terhadap situasi dan kondisi pada masa yang

akan datang.

Peramalan (forecasting) adalah suatu kegiatan memperkirakan apa yang

akan terjadi dimasa yang akan datang (Sofjan, 1984). Peramalan merupakan

bagian integral dari kegiatan pengambilan keputusan manajemen. Suatu metode

peramalan yang dapat menaksir suatu keadaan yang akan datang dapat digunakan

untuk berbagai hal dalam pengambilan keputusan. Peramalan yang baik akan

merupakan suatu syarat untuk membenkan hasil keputusan yang baik pula.

Dengan memiiih teknik peramalan yang tepat, akan dapat mengurangi

ketidakpastian keadaan yang akan datang, sehingga diharapkan dapat mendekati

keadaan yang sebenarnya. Dari hasil peramalan tersebut barulah dibuat suatu

rencana berikutnya, yang dalam hal ini adalah rencana kebutuhan tenaga kerja.

2.3.2 Peramalan Sebagai Input Pereneanaan

Peramalan berperan penting dalam setiap bidang fungsional manajemen

bisnis, peramalan hanyalah salah satu aspek dari pereneanaan, peramalan

bukanlah pengganti dari pereneanaan. Penggunaan peramalan sebagai pengganti

dari pereneanaan sangat berbahaya. Penggunaan ramaian secara tepat memerlukan

komplementaritas antara peramalan dengan pereneanaan. Untuk menunjukkan

komplementaritas dari peramalan dengan pereneanaan , misalkan ramaian terakhir

menunjukkan bahwa penjualan akan menurun dalam waktu dekat maka hams

dicari skenario-skenario alternatif yang dihadapi manajemen sebagai akibat dari

nilai penjualan yang diramalkan akan menurun tersebut. Hal ini menunjukkan

bahwa ramaian menjadi input bagi proses perencanan dan pengambilan



keputusan. Peramalan menunjukkan perkiraan yang akan terjadi pada suatu

keadaan tertentu. Sebaliknya, pereneanaan menggunakan ramaian tersebut untuk

membantu para pengambil keputusan dalam memilih alternatif terbaik. Dengan

kata lain, suatu ramaian mencoba untuk memperkirakan apa yang akan terjadi,

sedangkan pereneanaan adalah upaya para pengambil keputusan untuk

mempengaruhi hasil yang akan terjadi melalui berbagai strategi (Arsyad, 1994).

Kegunaannya pada studi ini, metode peramalan dipakai untuk

memperkirakan jumlah penjualan dimasa yang akan datang, selanjutnya hasil

peramalan tersebut digunakan untuk pereneanaan kebutuhan tenaga kerja.

2.3.3 Konsep Dasar Peramalan

Aktivitas peramalan merupakan suatu fungsi bisnis yang berusaha

memperkirakan permintaan atau penjualan produk sehingga produk-produk itu

dapat dibuat dalam kuantitas yang tepat sesuai dengan permintaan pasar. Lebih

jauh dapat dikatakan bahwa fungsi peramalan adalah sebagai suatu dasar bagi

pereneanaan.

2.3.3.1 Jenis-Jenis Peramalan

Pada umumnya peramalan dapat dibedakan dari beberapa segi tergantung

dan cara melihatnya. Apabila dilihat dari sifat penyusunannya, maka peramalan

dapat dibedakan atas dua macam (Sofjan, 1984) yaitu :

1. Peramalan yang subyektif, yaitu peramalan yang didasarkan atas perasaan

atau intuisi dari orang yang menyusunnya. Dalam hal ini pandangan dari



orang yang menyusunnya sangat menentukan baik tidaknya hasil ramaian

tersebut.

2. Peramalan yang obyektif, adalah peramalan yang didasarkan atas data

yang relevan pada masa lalu, dengan menggunakan teknik-teknik dan

metode-metode dalam penganalisaan data tersebut.

Disamping itu, jika dilihat dari segi jangka waktu ramaian yang disusun,

maka peramalan dapat dibedakan atas dua macam yaitu :

1 Peramalan jangka panjang, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan

hasil peramalan yang jangka waktunya lebih dari satu sctengah tahun atau tiga

semester.

2. Peramalan jangka pendek, yaitu peramalan yang dilakukan untuk penyusunan

hasil ramaian dengan jangka waktu yang kurang dari satu setengah tahun atau

tiga semester.

Berdasarkan sifat ramaian yang telah disusun, maka peramalan dapat dibedakan

atas dua macam, yaitu :

a. Peramalan kualitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kualitatif pada

masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada orang yang

menyusunnya. Hal ini penting karena hasil peramalan tersebut ditentukan

berdasarkan pemikiran yang bersifat intuisi, pendapat, pengetahuan scrta

pengalaman dari penyusunnya. Peramalan kualitatif menggunakan

pertimbangan serta pengetahuan dan pengalaman individu atau kelompok,

bukannya menggunakan analisis matematika atau statistik yang canggih. Ada

beberapa metode yang akan dibicarakan berikut ini (Mamduh, 1997):
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b. Peramalan kuantitatif, yaitu peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif

pada masa lalu. Hasil peramalan yang dibuat sangat tergantung pada metode

yang dipergunakan dalam peramalan tersebut. Dengan metode yang berbeda

akan diperoleh hasil peramalan yang berbeda, adapun yang perlu diperhatikan

dari penggunaan metode-metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang

dipergunakan sangat ditenrukan oleh perbedaan atau penyimpangan antara

hasil ramaian dengan kenyataan yang terjadi. Metode yang baik adalali metode

yang memberikan nilai-nilai perbedaan atau penyimpangan yang mungkin.

Ada dua jenis peramalan kuantitatif yaitu peramalan time series dan causal

forecasting. Dalam peramalan time series, kondisi masa lalu diasumsikan akan

mempengaruhi kondisi masa mendatang, tanpa pengaruh luar. Dalam

peramalan sebab akibat, faktor-faktor lain diperkirakan akan mempengamhi

suatu variabel. Sebagai contoh, penjualan masa mendatang dalam time series

diperkirakan hanya dipengamhi oleh penjualan dimasa lalu, sedangkan dalam

sebab akibat, penjualan masa mendatang diperkirakan dipengamhi oleh faktor

lain, misal: promosi, jumlah salesman, dan kondisi perekonomian.

2.3.3.2 Langkah-Langkah Peramalan

1. Menentukan tujuandari peramalan

2. Menentukan item independent demand yang akan diramalkan

3. Menentukan horizon waktu dari peramalan

4. Pengumpulan dan analisa data

5. Memilih metode peramalan yang sesuai dengan plot data

6. Validasi hasil peramalan (akurasi peramalan)
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7. Pemantauan keandalan (reability) hasil peramalan (kontrol peramalan)

2.3.4 Time Series Forecasting

Deret berkala adalah suatu urutan waktu observasi yang diambil pada

interval waktu tertentu (perjam, harian, mingguan, kuartalan, tahunan dsb). Data

yang diambil dapat berupa data permintaan, pendapatan, keuntungan, kecelakaan,

output, produktivitas dan indeks harga pclanggan. Teknik ini dibuat dengan

asumsi bahwa nilai pada masa yang akan datang pada deret tersebut dapat

diestimasi dari nilai deret tersebut di masa lampau.

Analisa data deret berkala menghendaki seorang analis untuk

mengidentifikasi perilaku dasar deret data dengan cara membuat plot data secara

visual sehingga dapat dilihat pola data yang terbentuk pada masa lalu yang

diasumsikan dapat bcrulang pada periode yang akan datang. Time series

mengidentifikasi pola data yang umum terbentuk sebagai berikut (Sotjan, 1984):

1. Horizontal / Stasionary / Random variation

Pola ini terjadi jika data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata secara acak

tanpa membentuk pola yang jelas seperti pola musiman, trend ataupun siklus.

Pergerakan dari keacakan data terjadi dalam jangka waktu yang pendek,

misalnya mingguan atau bulanan. Gambar dari pola data stasionary adalah

sebagai berikut:
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Act

Gambar 2.1. Pola Data Horizontal / Stasionary / Random

2. Seasonality (musiman)

Pola data musiman terbentuk jika sekumpulan data dipengamhi faktor

musiman, seperti cuaca dan liburan. Dengan kata lain pola yang sama akan

terbentuk pada jangka waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau

kuartalan). Gambar pola data seasonality (musiman) sebagai berikut:

Gambar 2.2. Pola Data Seasonality (musiman)

3. Cycle (siklus)

Pola data siklus terjadi jika variasi data bergelombang pada durasi lebih dari

satu tahun. Data cendemng bemlang setiap dua tahun, tiga tahun, atau lebih.

Fluktuasi siklus biasanya dipengamhi oleh faktor pohtik, penibahan ekonomi

yang dikenal dengan siklus usaha. Pola siklus terlihat pada gambar berikut :
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Gambar 2.3. Pola Data Cycle (Siklus)

4. Trend

Pola data trend menunjukkan pergerakan data secara lambatybertahap yang

cenderung meningkat atau menurun dalam jangka waktu yang panjang.

Gambar dari pola data trend adalah sebagai berikut:

At,

Gambar 2.4. Pola Data Trend

2.3.5 Teknik-Teknik Peramalan Data Runtut Waktu

1. Naive forecast

Metode ini merupakan metode peramalan yang paling sederhana,

menganggap bahwa peramalan periode berikutnya sama dengan nilai aktual

periode sebelumnya. Dengan demikian data aktual periode waktu yang baru saja

berlalu merupakan alat peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di

masa mendatang.

Persamaan umum naive forecast: (Sofjan, 1984)

ft-i = A, (2.1)
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dengan: fl+i ^ Peramalan untuk periode t+-1

A, - Data aktual dalam periode t

Untuk data yang mengandung trend , maka persamaan diatas disesuaikan dengan

mempertimbangkan unsur trend, sehingga persamaan tersebut menjadi :

ft+i =At i (A,- At_i) (2.2)

dengan: l]+\ -^ Peramalan untuk periode t+1

At = Data aktual dalam periode t

At-i = Data aktual dalam periode t-1

Jika terdapat unsur musiman (untuk dat kuartalan), maka persaman mcnjadi :

ft+i=At_3 (2.3)

dengan: f,+l = Peramalan untuk periode t+1

At = Data aktual dalam periode t

Jika data mengandung unsur trend dan musiman (data kuartalan) maka

persamaannya menjadi :

Ft+i -At.3 + {(A,-AM)+ .... + (A,,i-At.4)/4} (2.4)

dengan: f.+i = Peramalan untuk periode t+1

At = Data aktual dalam periode t

A,.] —Data aktual dalam periode t-1

A,_3 = Data aktual dalam periode t-3

A,.4 - Data aktual dalam periode t-4



2. Simple Average (Rata-rata Sederhana)

Metode simple average menggunakan sejumlah data aktual dari penode-

periode sebelumnya yang kemudian dihitung rata-ratanya untuk meramalkan

periode waktu berikutnya.

Persamaan simple average : (Sofjan, 1984)

I!

ft=-^— (2.5)
n

dengan : ft - Peramalan untuk periode I

At =• Data aktual dalam periode t

n = Jumlah data waktu

Simple average paling cocok untuk data stasioner dan tidak mengandung unsur

trend dan musiman atau pola-pola sistematik lainnya.

3. Simple Moving Average

Metode ini menggunakan satu set data dengan jumlah data yang tetap,

sesuai periode pergerakannya (moving period), yang kemudian nilai rata-rata dari

set data tersebut digunakan untuk meramalkan nilai periode berikutnya.

Dengan munculnya data yang baru, maka nilai rata-rata yang baru dapat

dihitung dengan menghilangkan data yang terlama dan menambahkan data yang

terbaru.

Persamaan simple moving average : (Sofjan, 1984)

^^'M-,*--^,-,, (26)
n

Dimana n tergantung periode pergerakannya (Mn)



Seorang analis harus menentukan periode moving sehingga dapat

menghasilkan ramaian yang akurat. Lebih baik digunakan jumlah yang kecil bila

nilai-nilai pada rangkaian data cukup berfluktuasi, dan sebaliknya gunakan jumlah

yang besarbila nilai-nilai rangakaian datatidak terlalu berfluktuasi..

Metode ini sesuai untuk data stasioner, tidak mengandung trend atau faktor

musiman.

4. Weighted Moving Average (WMA)

Metode ini mirip dengan mctode simple moving average, hanya saja

diperlukan pembobotan yang berbeda untuk setiap data set data terbaru, dimana

data terbaru memiliki bobot yang lebih tinggi daripada data sebelumnya pada set

data yang lersedia. Jumlah bobot harus sama dengan 1.00.

Persamaan dari metode WMA : (Sofjan, 1984)

Ywa/•; =4^ (2.7)

dimana i = f t-1, t-2,..., t-mt 1

Wj = bobot untuk periode i

Aj = rata-rata dari data aktual

f,+i = K, (2.8)

Metode ini sesuai untuk pola data stasioner dimana data tidak mengandung

unsur trend ataupun musiman.
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5. Single Exponential Smoothing (SES)

Peramalan dengan metode SES dihitung berdasarkan hasil peramalan

periode terdahulu ditambah suatu penyesuaian untuk kesalahan yang terjadi pada

ramaian terakhir. Dengan demikian, kesalahan sebelumnya digunakan untuk

mengoreksi peramalan berikutnya.

Persamaan SES: (Sofjan, 1984)

F0 = A,

Ft = otAi + (1- ot) Ft-i

tl+i =- Ft (2.9)

dengan : a - parameter smoothing

At = data aktual dalam periode t

F, - nilai smooth untuk periode t

Karaktenstik smoothing dikendalikan dengan menggunakan faktor

smoothing a, yang bernilai antara 0 sampai dengan 1 (0<a <1).

• Jika a mendekati 1, maka ramaian yang baru akan mencakup penyesuaian

kesalahan yang besar pada ramaian sebelumnya.

• Jika a mendekati 0, maka ramaian yang baru akan mencakup penyesuaian

kesalahan yang kecil pada ramaian sebelumnya.

Dengan demikian jika diinginkan ramaian yang stabil dan variasi random

dimuluskan maka diperlukan a yang kecil, a mendekati 0. Sebaliknya jika

diinginkan respon yang cepat terhadap perubahan-perubahan pola observasi (data

historis) maka diperlukan a yang lebih besar, a mendekati 1.
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Metode ini cocok digunakan pada data yang berpola stasioner, tidak

mengandung trend atau faktor musiman.

6. Double Exponential Smoothing

Metode im merupakan model linear yang dikemukakan oleh Brown. Di

dalam metode double exponential smoothing dilakukan proses smoothing dua

kali, sebagai berikut : (Sofjan, 1984)

Ft =aAl+(I-a)(FM) (2.10)

F't-aFt i (l-a)(FYi) (2.11)

dengan : a = parameter smoothing

A, = data aktual dalam periode t

Ft =• nilai smooth untuk periode t

7. Winter's Method

Metode Winter's merupakan metode peramalan yang scring dipilih untuk

menangani data permintaan yang mengandung baik variasi musiman maupun

unsur trend. Metode ini mengolah tiga asumsi untuk modelnya yaitu unsur

random (horisontal), unsur trend dan unsur musiman. Ketiga komponen diatas

secara kontinyu diperbaharui dengan menggunakan konstanta smoothing yang

diterapkan pada data terbaru dan estimasi yang paling akhir.

Persamaan metode winter's : (Makridakis, 1988)

• Pemuiusan eksponential : F, = ctAt / It-m + (1- a) (Ft-i + T(.i) (2.12)

• Estimasi Trend : T, = P( F, - FM) + (I- (3) T,_i (2.13)

• Estimasi musiman : It = yAJ Ft + (1-y) It.m (2.14)
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• Nilai ramaian periode x mendatang : Fl+X= (F, + rTt) I,+T.IT1 (2.15)

Dimana : x ^ waktu dari t

m ~ periode rat-rata bergerak atau panjang perputaran seasional

a = parameter smoothing pertama

p -= parameter trend smoothing

y - parameter seasional smoothing

A, = data aktual dalam periode t

Tt - trend untuk periode t

F, = nilai smooth untuk periode t

2.3.6 Akurasi dan Kontrol Peramalan

Suatu prediksi yang dihasilkan oleh teknik peramalan hanya akan

mengurangi ketidakpastian dari suatu kondisi yang akan terjadi di masa yang akan

datang. Dengan demikian hasil peramalan masih mengandung kesalahan (error).

Kesalahan peramalan merupakan perbedaan antara nilai yang terjadi dengan nilai

yang diprediksi (Makridakis, 1988)

et = f,-A, (2.16)

dengan : f, - Peramalan untuk periode t

A( = Data aktual dalam periode t

e( ~ error (kesalahan)

Berkaitan dengan kesalahan peramalan ini, yang harus dilakukan adalah :

1. Pcngukuran akurasi peramalan yang dihasilkan dari setiap metode

peramalan yang cocok dengan ploting data. Tingkat akurasi ini menjadi

parameter pemilihan teknik/metode peramalan.
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2. Monitoring atau kontrol peramalan untuk menjaga agar peramalan selalu

dalam batas kontrol.

2.3.6.1 Ukuran Keakuratan Peramalan

Pada sebagian besar praktek peramalan, keakuratan/ketepatan

diberlakukan sebagai kritcria penolakan dalam menyeleksi suatu metode

peramalan. Keakuratan tidak hanya penting dalam hal tersebut, tetapi faktor-faktor

lain juga seringkali digambarkan dalam keakuratan/ketepatan. Misalnya, data

yang tidak cukup atau penggunaan mctode yang tidak cocok dengan pola data.

Satu kesulitan dalam menghadapi kriteria keakuratan/ketepatan dalam peramalan

adalah ketiadaan ukuran tunggal yang universal. Beberapa alternatif ukuran-

ukuran keakuratan yang biasa digunakan adalah : (Makndakis, 1988)

MAD : Mean Absolute Deviation

Menghitung kesalahan absolut (mengabaikan tanda plus dan minus),

istilah ini semata-mata berarti dari kesalahan absolut dalam beberapa

periode.

IM
MAD = -L (2.17)

n

MSE : Mean Squared Error

Merupakan metode alternatif dalam mengevaluasi bsuatu teknik

peramalan. Setiap kesalahan dikuadratkan kemudian dijumlahkan dan

dibagi dengan jumlah observasi.
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2»2
MSB--*— (2]8)

MAPE : Mean Absolute Percentage Enor

Dihitung dengan menemukan kesalahan absolut setiap periode,

kemudian membaginya dengan nila observasi pada periode tersebut, dan

akhirnya merata-ratakan persentase absolut ini. MAPE memberikan

petunjuk seberapa besar keslahan peramlan dibandingkan dengan nilai

sebenamya dan juga dapat digunakan untuk membandingkan akurasi

dari teknik yang sama atau berbeda pada dua series yang berbeda.

I
MAPE= —

El

4
n x}00 (2.19)

MPE : Mean Percentage Error

MPE dihitung dengan cara menemukan kesalahan setiap periode ,

kemudian membaginya dengan nilai sebenamya pada periode tersebut,

dan kemudian merat-ratakan persentase mendekati nol. Jika hasil

persentase negatifhya cukup besar, maka metode peramalan tersebut

menghasilkan hasil ramaian yang terlalu tinggi, demikian sebaliknya.

I-'-MPE-^A.tOO (2_20)
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2.3.6.2 Kontrol Peramalan

Peramalan dapat dimonitor dengan menggunakan tracking signal atau
control chart.

1. Pendekatan Tracking Signal

Tracking signal adalah suatau ukuran yang menunjukkan bagaimana

baiknya suatu ramaian memperkirakan nilai-nilai aktual.

Tucking signal =^ (221)

Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan

yang lebih besar daripada ramaian, sedangkan tracking signal yang ncgatif berarti

nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramaian.

Suatu tracking signal disebut "baik" apabila :

• Memiliki Se atau RSFE (Running Sum of The Forecase Error) yang
rendah

• Mempunyai positive error yang sama atau seimbang dengan negatif error,

sehingga pusat dari tracking signal mendekati nol.

Apabila tracking signal telah dihitung, kemudian dipetakan dalam peta

kontrol tracking signal. Beberapa ahli dalam sistem peramalan menyarankan

untuk menggunakan nilai tracking signal maksimum ± 4 MADs batas-batas

pengendali tracking signal.

Tabel 2.1 presentasi data yang berada dalam batas kendali ±1 s/d ±4

Batas Kendali

±1 MAD

Kesetaraan dengan SD

± 0.798 = 0.8 SD

% Data Berada dalam Batas Kendali

57.048 s 57



+ 2 MAD ± 1.596= 1.6 SD

±3 MAD ±2.394 = 2.4 SD

±4 MAD ±3.192 = 3.2 SD

Upper Control Limit

OMADs

Lower Control Limit

.946 = 89

98.334 = 98

99.856 = 99.9

Signal exceeded limit

lacking signal

Acceptable range
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Time (periode)

Gambar 2.5 Ploting Tracking Signal

2. Pendekatan Peta Kontrol

Pendekatan ini mengontrol kesalahan peramalan secara individu (per

periode), bukan kesalahan secara kumulatif sebagaimana pada pendekatan

tracking signal. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa :

• Kesalahan peramalan tersebar secara acak di sekitar nilai nol

• Penyebaran error peramalan dianggap mengikuti distribusi normal

Kedua batas kendali (Lower Control dan Upper Control Limit) merupakan

penggandaan akar MSE (Mean Square Error). Akar nilai MSE ini merupakan

harga estimasi standar deviasi dari penyebaran error, sehingga :

S- VMS'/:" (2.22)
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Sedangkan batas kendali dapat diformulasikan sebagai benkut:

UCL/LCL-0±z.s (2.23)

Untuk z = 3, maka 99% nilai kesalahan diharapkan berada dalam batas kendali

Untuk z "" 2, maka 95% nilai kesalahan diharapkan berada dalam batas kendali

Kesalahan peramalan dari setiap titik data kemudian diplotkan dalam peta

kontrol sehingga pola dari crrornya dapat dianalisa.

UCL

+

range of random variability

LCL

Gambar 2.6 Control Chart for Individual Error

2.4 Perhitungan Waktu Baku

Perhitungan waktu baku dilakukan jika pengukuran-pengukuran telah

selesai, yaitu semua data yang didapat memiliki keseragaman yang dikehendaki,

dan jumlahnya telah memenuhi tingkat-tingkat ketelitian dan keyakinan yang

diinginkan. Waktu baku didapat dengan terlebih dahulu menghitung waktu siklus

rata-rata dan waktu normal.

2.4.1 Uji Kecukupan dan Keseragaman Data

Uji kecukupan data digunakan untuk menentukan apakah jumlah sampel

data yang diambil telah cukup untuk pengolahan data pada proses selanjutnya.

Art- ^"i^-E.rrT N>N, (2.24)



Dimana:

N* = Jumlah pengamatan yang seharusnya dilakukan

K = Tingkat kepercayaan dalam pengamatan

S = Derajat ketelitian dalam pengamatan

N = Jumlah pengamatan yang sudah dilakukan

X = Data pengamatan

Data pengamatan dianggap cukup apabila NJ lebih kecil dari N, scdangk

uji keseragaman data dimaksudkan untuk menentukan bahwa populasi data

sampel yang digunakan memiliki penyimpangan yang nonnal dari nilai rata-rata

pada tingkat kepercayaan tertentu.

Batas atas = Nilai rata-rata + k. SD
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an

(2.25)

Batas bawah = Nilai rata-rata - k.SD

Garis tengah =Nilai rata-rata ,2 7(^

(2.27)

2.4.2 Menentukan Faktor Penyesuaian

Selama berlangsungnya pengukuran, scorang pengukur harus mengamati

kewajaran kerja yang ditunjukkan oleh operator. Ketidakwajaran dapat saja terjadi

misalnya bekerja tanpa kesungguhan, sangat cepat seolah-olah diburu waktu, atau

karena menjumpai kesulitan-kesulitan seperti karena kondisi mangan yang bunik.

Sebab-sebab seperti ini mempengamhi kecepatan kerja yang berakibat tcrlalu

singkat atau terlalu panjangnya waktu penyelesaian. Hal ini jelas tidak diinginkan

karena waktu baku yang dicari adalah waktu yang diperoleh dari kondisi kerja

yang baku yang diselesaikan secara wajar.
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Andaikata ada ketidakwajaran maka pengukur harus mengetahuinya dan

menilai seberapa jauh hal itu terjadi. Penilaian perlu diadakan karena berdasarkan

inilah penyesuaian dilakukan. Jadi jika pengukur mendapatkan harga rata-rata

siklus atau elemen yang diketahui diselesaikan dengan kecepatan tidak wajar oleh

operator, maka agar harga rata-rata tersebut menjadi wajar, pengukur harus

menormalkannya dengan meiakukan penyesuaian.

Biasanya penyesuaian dilakukan dengan mengahkan waktu siklus rata-rata

atau waktu elemen rata-rata dengan suatu harga p yang disebut faktor

penyesuaian. Besarnya harga ptentunya sedemikian nipa sehingga hasil pcrkalian

yang diperoleh mencerminkan waktu yang sewajarnya atau yang normal. Bila

pengukur berpendapat bahwa operator bekerja diatas nonnal (terlalu cepat) harga

p(penyesuaian) akan lebih besar dari pada satu (p >"l), sebaliknya jika operator
bekerja dibawah normal maka pakan lebih kecil dari pada satu (p <1) dan apabila

operator bekerja secara wajar, maka harga p akan sama dengan satu (p = 1).

Untuk kondisi kerja dimana proses operasi dilakukan oleh mesin, maka waklu

yang diukur dianggap merupakan waktu yang nonnal.

Seorang operator dianggap bekerja dengan wajar apabila scpanjang hari

kerja operator tersebut bekerja tanpa usaha-usaha yang bcrlebihan, menguasai

cara kerja yang ditetapkan dan menunjukkan kesungguhan dalam menjalankan
pekerjaannya..

2.4.3 Menentukan Besarnya Kelonggaran

Waktu nonnal suatu operasi kerja adalah semata-mata menunjukkan

bahwa seorang operator berkualifikasi baik akan bekerja menyelcsaikan



pekerjaannya pada kecepatan atau tempo yang normal. Namun demikian pada

kenyataannya tidaklah dapat diharapkan bahwa seorang operator akan mampu

bekerja secara terus-menerus sepanjang hari tanpa berhcnti sama sekali. Oleh

karena itu operator diberikan kelonggaran untuk tiga hal, yaitu (Sritomo, 1995):

a. Kelonggaran waktu untuk kebutuhan pribadi ( Pcrsonel Allowance)

Pada dasarnya setiap pekerjaan haruslah mempunyai kelonggaran waktu untuk

kebutuhan pribadi seperti : minum, buang air, bercakap-cakap dengan teman

sekcrja untuk menghilangkan kctegangan atau kejenuhan bekerja. Besarnya

waktu longgar ini bervariasi, tergantung pada individu pekerjanya dan jenis

pekerjaan yang dilakukan. Untuk pekerjaan yang bcrat dan kondisi yang tidak

enak (terutama sekali pada temperatur yang tinggi) akan menyebabkan

kebutuhan waktu personel ini akan menjadi lebih besar lagi.

b. Kelonggaran waktu untuk melepas lelah (Fatique Allowance)

Untuk kelonggaran ini maksudnya adalah memberikan kesempatan kepada

pekerja untuk memulihkan diri dari keletihan fisik dan psikologis dalam

melakukan pekerjaan tertentu dan dalam keadaan tertentu. Besarnya

kelonggaran im tergantung dari sifat pekerjaan yang dilakukan.

c. Kelonggaran waktu karena ketcrlambatan-keterlambatan (Delay Allowance)

Keterlambatan atau delay bisa disebabkan oleh faktor-faktor yang sulit

dihindarkan (unavoidable delay), tetapi bisa juga disebabkan oleh beberapa

faktor yang sebenamya masih bisa untuk dihindari. Keterlambatan yang

terlalu besar atau lama tidak akan dipertimbangkan sebagai dasar untuk

menetapkan waktu baku. Untuk unavoidable delay disini terjadi dari saat ke



saat yang umumnya disebabkan oleh mesin, operator, ataupun hal-hal lain

yang di luar kontrol. Mesin dan peralatan kerja lainnya selalu diharapkan tetap

pada kondisi siap pakai. Apabila terjadi kerusakan dan perbaikan berat

terpaksa harus dilaksanakan, operator biasanya akan ditarik dari stasiun kerja

ini sehingga delay yang terjadi akan dikeluarkan dari pertimbangan untuk

menetapkan waktu baku untuk proses kerja tersebut.

Personal Allowance umumnya diaplikasikan sebagai prosentase tertentu

dari waktu normal dan bisa berpengaruh pada handling time maupun machine

time. Untuk mempennudah perhitungan biasanya fatigue allowance juga akan

dinyatakan sama (prosentase dari normal time) dan begitu pula halnya dengan

delay. Apabila ketiga jenis kelonggaran waktu tersebut diaplikasikan secara

bersamaan untuk seluruh elemen kerja, maka hal ini akan bisa menyederhanakan

perhitungan yang harus dilakukan.

Adapun perhitungan waktu baku dapat dihitung dengan rumus sebagai

berikut: (Sritomo, 1995)

IVn = XxRF (2.28)

wh w ,00% <2-29)Wb = Wnx
\Q0%-% All

Dimana: Wn - Waktu nonnal

X = Waktu siklus rata-rata

RF =- Rating Factor (faktor penyesuaian)

Wb ~ Waktu baku

All = Allowance (faktor kelonggaran)
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2.5 Kebutuhan Tenaga Kerja

Fungsi operasional manajemen personalia yang pertaina adalah pcngadaan

tenaga kerja bagi karyawan organisasi atau perusahaan. Pada perusahaan besar

fungsi pengadaan ini biasanya didelegasikan kepada para ahli dibagian personalia,

sedang untuk perusahaan kecil seringkali fungsi ini dilakukan oleh pimpinan saja.

tetapi juga hampir seluruh departemen (bagian). Sebab mungkin karyawan

tersebut akan ditempatkan dibagian luar departemen personalia yang sesuai

dengan kebutuhan perusahaan. Karena itulah penentuan kebutuhan tenaga kerja

perlu kerja sama dengan departemen Iain.

2.5.1 Tenaga Kerja

Bagian pereneanaan dan pengawasan produksi mengatur perusahaan

dengan menentukan apayang akan diprodiiksi dan kapan memproduksikan. Untuk

itu perlu diperhatikan :

a. Produk apa yang diperlukan

b. Bagaimana produk tersebut diprodiiksi

c. Seberapa banyak pabrik dapat memproduksikan produksi tersebut

Pada pokoknya bila telah ditentukan pesanan-pesanan pada perusahaan

langkah lebih terperinci diperlukan selain menentukan kegiatan dan bahan-bahan

yang diperlukan untuk mengetahui siapa yang mengerjakan produk tersebut dan

mesin apa yang akan digunakan. Bagian personalia perlu mengetahui kebutuhan

tenaga kerja dengan maksud untuk menarik, mentransfer dan melatih jumlah

tenaga kerja yang diperlukan.
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Penentuan jumlah tenaga kerja yang meliputi jangka waktu tertentu untuk

pemenuhan keperiuan bagi kegiatan-kegiatan produksi ini disebut sebagai

Manpower Loading. Manfaat dari manpower loading ini adalah :

a. Membantu kita merencanakan angkatan kerja

b. Membantu kita selalu berpegang pada kontrak kerja

Apabila volume produksi atau penjualan naik turun dan kombinasi produk

juga bembah-ubah, sehingga pemsahaan perlu menentukan jumlah tenaga

kerjanya sendiri tetapi hal ini hams dikaitkan dengan anggaran pemsahaan dan

membandingkan ongkos tenaga kerja masing-masing. Kebutuhan tenaga kerja

mencakup jumlah pekerja yang diperlukan sesuai dengan beban kerja yang terjadi

dan ketrampilan pekerja dengan berbagai jenis ketrampilan, kesesuaian dengan

jenis pekerjaan dan tingkat pengelolaan.

Penentuan kebutuhan tenaga kerja disesuaikan pada hal-hal berikut:

1. Jam kerja

Menurut undang-undang perburuhan yang berlaku waktu kerja tidak lebih dari

8 jam sehari atau 40 jam seminggu.

2. Jam kerja efektif

Jam kerja efektif adalah jam kerja yang dipergunakan oleh pekerja untuk

melakukan pekerjaannya.

3. Jam kerja produktif

Dalam melakukan pekerjaannya pekerja tidak selamanya melakukan pekerjaan

yang produktif misalnya : kebutuhan pribadi, ngobrol dan Iain-lain.
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2.5.2 Analisis Beban Kerja

Beban kerja seseorang sudah ditentukan dalam bentuk standar kerja

pemsahaan menumt jenis pekerjaannya. Apabila sebagian besar tenaga kerja

bekerja sesuai dengan standar pemsahaan tidak menjadi maslah. Sebaliknya, jika

bekerja dibawah standar mungkin karena beban kerjanya berlebih.

Sebagai contoh sederhana bagaimana kebutuhan SDM dihitung dengan

mengidentifikasi seberapa banyak output pemsahaan yang ingin dieapai.

Kemudian hal itu diterjemahkan dalam bentuk lamanya (jam dan hari)

tenaga kerja yang diperlukan untuk mencapai output tersebut. Disitu

akan terlihat pada jenis pekerjaan apa saja yang terjadi deviasi negatif

dan mana yang berada pada standar yang sudah ditentukan. Pada

jenis pekerjaan mana saja perlu ditambah dan sebaliknya mana yang harus

dikurangi tenaga kerjanya.

Analisa beban kerja ini sangat erat kaitannya dengan fluktuasi

permintaan pasar akan barang dan jasa pemsahan sekaligus dengan pemenuhan

sumber daya manusia yang diperlukan untuk memcnuhi permintaan

pasar. Dengan kata lain, kebutuhan pemsahaan akan sumber daya

manusia merupakan turunan dari permintaan pasar. Semakin tinggi

permintaan pasar terhadap komoditi tertentu, pemsahaan akan scgera
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memenuhinya dengan meningkatkan produksinya. Sejalan dengan itu jumlah

tenaga kerja yang dibutuhkan semakin banyak (Tb Sjafri, 2002)

2.5.3 Penentuan Jumlah Tenaga Kerja

Dalam peramalan kebutuhan tenaga kerja, sangat erat hubungannya

dengan peramalan kondisi perusahaan yang akan datang, sebab banyak dan

sedikitnya karyawan yang dibutuhkan tergantung pada prospek ekonomi

perusahaan dan kebijaksanaan perusahaan dalam melakukan investasi. Oleh

karena itu untuk meramalkan tenaga kerja yang biasanya dimulai dengan

peramalan penjualan, karena dengan ramaian penjualan tersebut disusun rencana

produksi yang dapat dijadikan pedoman dalam menentukan kebutuhan tenaga

kerja. Penentuan jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan pada pekerjaan yang

dihasilkan dapat diukur dengan satuan unit dan dengan dua cara.

1. Penentuan jumlah tenaga kerja yang didasarkan pada beban kerja atau

berdasarkan pada usaha penyelesaian suatu beban kerja tertentu. Baban kerja

suatu perusahaan akan mempengaruhi adanya peramalan kegiatan pada masa

yang akan datang, yang didasarkan pada prospek perekonomian. Secara umum

beban kerja perusahaan dapat ditentukan dari besarnya jumlah tenaga kerja

dibagi dengan jumlah jam kerja yang tersedia untuk menyelesaikan beban

kerja tersebut. Adapun rumus yang dipakai adalah sebagai berikut:

Jumlah produk x Waktu standar tiap unit ,
WLA = ———— x 1 orang (2.30)

Jam kerjax hari kerjatbulan

2. Work force analisis (analisis kebutuhan tenaga kerja)
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Work force analisis adalah suatu proses penentuan jumlah tenaga kerja yang

dipergunakan untuk mempertahankan kontinuiias perusahaan dengan kata lain

adalah menentukan tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan. Disini ada

dua masalah utama yang harus dipertimbangkan yaitu tingkat absensi dan

perputaran tenaga kerja.

WFA = WLA + %Absensi + %LTD (2.31)

a. Tingkat absensi

Tingkat absensi adalah untuk mengetahui berapa orang yang tidak masuk

kerja atau absen selama satu bulan. Dalam menjalankan usaha pastilali

tidak lepas dari peranan tenaga kerja. Tingkat absensi yang semakin besar

dengan kata lain makin banyak karyawan yang tidak masuk kerja, akan

semakin menyulitkan pemsahaan untuk mencapai produksinya. Tingkat

absensi merupakan perbandingan antara hari-hari yang hilang dengan

keseluruhan hari yang tersedia untuk bekerja. Hal ini dinyatakan dengan

rumus :

_, . ., Hah ker ja yang hi/angTingkat Absensi = - J *—= -x 100% (2.32)
Hari ker ja yang ada

Tingginya tingkat absensi akan memgikan pemsahaan, meskipun

seandainya karyawan tersebut tidak dibayar sewaktu tidak masuk kerja.

Kerugian ini karena jadwal kerja terpaksa tertunda, mutu barang yang

terlalu cenderungberkurang terpaksa melakukan kerja lemburdanjaminan

sosial yang masih hams dibayarkan. Karena itu perusahaan akan berusaha

menekan tingkat absensi yang terlalu tinggi.



37

b. Labour Turn Over(perputaran tenaga kerja)

Labour turn over diartikan sebagai perputaran atau aliran tenaga kerja

yang masuk dan keluar pemsahaan. Turn over ini merupakan petunjuk

kestabilan karyawan. Semakin tinggi turn over berarti semakin sering

terjadi pergantian karyawan. Dalam hal ini akan memgikan perusahaan,

pemsahaan akan membayar biaya seperti :

1. Biaya penarikan karyawan, menyangkut waktu dan fasilitas untuk

wawancara, penarikan dan mempelajari pergantian.

2. Biaya latihan, menyangkut waktu pengawasan, departemen personalia

dan karyawan yang dilatih.

3. Adanya produksi yang hilang selama masa pergantian karyawan.

4. Banyaknya pemborosan karena adanya karyawan baru.

Tingkat perputaran karyawan dinyatakan dengan berbagai rumusan.

Rumusan tersebut menyangkut masalah penambahan terhadap pengeluaran

upah, pemecatan, pensiun, meninggal dunia. Adapun minus untuk

menghitung turn over adalah sebagai berikut:

T„- lenaga kerja masuk + Tenaga ker ja keluar
LTD —————— J— -x 100% (2.33)

Jumlah tenaga ker ja

2.5.4 Komponen Biaya Tenaga Kerja

Biaya tenaga kerja ini adalah pengeluaran yang berhubungan dengan

penggunaan tenaga kerja yaitu :
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1. Biaya penerimaan tenaga kerja dikeluarkan dalam rangka pcnerimaan tenaga

kerja. Biaya ini dikeluarkan pada saat kegiatan pcnerimaan tenaga kerja yang

meliputi :

a. Biaya administrasi

b. Biaya test kesehatan

c. Kemgian waktu karyawan yang ditugaskan dalam penerimaan tenega

kerja. Kemgian waktu ini selanjutnya dikonversikan dalam bentuk mpiah

agar mempunyai saham yang sama dengan biaya lainnya.

2. Upah atau gaji

Upah atau gaji adalah pembayaran yang diterima pekerja tersebut atas jerih

payahnya selama bekerja. Pembayaran upah tersebut dapat berupa uang

maupun barang. Upah atau gaji terdiri dari:

a. Upah dasar

Setiap pkerja menerima upah dasar sesuai dengan golongan atau pangkat

pekerja yang bersangkutan. Golongan pekerja ini ditentukan atas penilaian

jabatan.

b. Tunjangan Hari Raya

Tunjangan hari raya adalah komponen upah yang diterima pekerja

berkenaan dengan Hari Raya.

c. Makan siang

Komponen upah yang diberikan dalam bentuk makan siang.

d. Medical Care atau Dana Kesehatan
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Komponen upah ini diterima buruh berkenaan dengan ongkos pcngobatan

apabila pekerja (atau keluarganya menderita sakit atau menggunakan

fasilitas-fasilitas kesehatan yang diberikan pemsahaan. Misalnya check-up

dan Iain-lain.

e. Upah lembur

Lembur dilakukan apabila terjadi kekurangan jam kerja yang disebabkan

oleh kenaikan permintaan dan sebab-sebab teknis.

f. Premi

Komponen upah ini biasanya diberikan tiap akhir tahun, jika perusahaan

memperoleh keuntungan.

2.6 Program Dinamis

Program dinamis adalah satu teknik matematika yang digunakan untuk

mengoptimalkan proses pengambilan keputusan secara bertahap-taliap. Dalam

teknik ini, keputusan yang menyangkut persoalan dioptinialkan secara bertahap

dan bukan secara sekaligus. Jadi inti dari metode ini adalah membagi persoalan

atas beberapa bagian yang dalam Program Dinamis disebut tahap (stage),

kemudian memecahkan tiap-tiap tahap sampai seluruh persoalan telah

terpecahkan. Prosedur pemecahan persoalan dilakukan secara perhitungan

berulang, ini berarti setiap dilakukan pengambilan keputusan, kita harus

memperhatikan keadaan yang dihasilkan oleh keputusan sebelumnya. Karena itu

keadaan yang diakibatkan oleh suatu keputusan didasarkan pada keadaan dari

keputusan sebelumnya dan merupakan landasan bagi keputusan berikutnya.

Keputusan optimal dari seluruh persoalan adalah kumpulan dari sejumlah
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keputusan optimal atas seluruh tahap yang kemudian disebut sebagai kcbijakan

optimal. Secara umum persoalan yang akan diselesaikan dengan metode Program

Dinamis hendaknya mempunyai karakteristik sebagai berikut:

1. Persoalan terdiri dari beberapa stage (tahap). Stage (tahap) adalah tempat

dimana keputusan dibuat.

2. Tiap stage mempunyai sejumlah state (bagian). State adalah bennacam-

macam kondisi (merupakan keputusan) yang mungkin pada suatu tahap.

3. Hasil dari keputusan pada suatu tahap ditransformasikan ke state yang

berhubungan pada state berikutnya.

4. Keputusan yang optimal pada suatu stage tergantung pada keputusan yang

diambil pada stage-stage sebelumnya.

5. Prosedur penyelesaian dimulai dengan menentukan keputusan yang optimal di

setiap state pada tahap terakhir.

6. Suatu hubungan recuisive menunjukkan keputusan yang optimal untuk setiap

state pada tahap n, akan memberikan keputusan optimal pada setiap state pada

tahap(n+1). Hubungan recursive iniditunjukkan oleh :

Fn'(s) =optimalpsXn +fn+*(Xn)\ (2.34)

7. Dengan menggunakan hubungan recursive, prosedur penyelesaian bcrgerak ke

belakang tahap pertahap. Pada stage-stage keputusan optimal untuk setiap

prosedur. Prosedur penyelesaian berakhir jika keputusan optimal pada tahap

awal ditemukan.

Program dinamis memberikan prosedur yang sistematis untuk penentuan

kombinasi pengambilan keputusan yang memaksinialkan seluruh aktivitas.
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Berbeda dengan program linear lain, dalam Program Dinamis tidak ada rumusan

matematis standar. Program dinamis menipakan suatu tipe pendekatan umum

untuk pemecahan masalah, dan persamaan-persamaan khiisus yang akan

digunakan hams dikembangkan dengan setiap situasi individual.

Tujuan dari metode Program Dinamis disini adalah mencari nilai optimal

dari variabel keputusan, yaitu variabel yang dapat diubah dan dikendalikan dalam

struktur permasalahannya.

Dari penjelasan diatas terdapat tiga konsep yang penting dalam program

dinamis yaitu :

1. Konsep tentang tahap (stage)

2. Konsep tantang keadaan (status)

3. Konsep tentang perolehan

Metodeprogram dinamis dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

a. Program dinamis deterministik

b. Program dinamisprobabilistik

Pada program dinamis deterministik status pada tahap berikutnya

sepenuhnya ditentukan oleh status dan keputusan pada saat ini, sedangkan pada

metode program dinamis probabilistik tahap berikutnya tidak dapat sepenuhnya

ditentukan oleh status dan keputusan pada saat ini, tetapi ada suatu distribusi

kemungkinan mengenai apa yang akan terjadi. Sesuai dengan penggunaannya

padastudi inihanya dipakai metode program dinamis deterministik.
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2.6.1 Bentuk Matematik dari Program Dinamis Deterministik

Metode program dinamis adalah langkah untuk mcnyclesaikan masalah

bertingkat atau bertahap, yaitu masalah yang dapat digambarkan dalam bentuk

serangkaian tahapan (stage) yang saling mempengaruhi. Pada tiap tahap terdapat

empat variabel yang mempunyai pengamh langsung maupun tidak langsung

terhadap lainnya dalam sistem, yaitu :

1. Masukan (input) untuk tahap n, Xn tergantung dari masukan asal yang tetap.

2. Set keputusan pada tahap n, Dn yang menentukan kondisi atau syarat operasi

dari tahapan.

3. Keluaran dari tahapan n, X„_i tergantung dari masukan pada tahap n dan

keputusan Dn

4. Hasil dari tahapan n, Rn merupakan ukuran bagi kontiibusi tahapan n terhadap

fungsi tujuan sistem keseluruhan (ongkos, keuntungan, atau ukuran lain).

Secara gratis, gambaran dari suatu tahapan dapat dilihat pada gambar

berikut:

Masukan

Keputusan

I

Tahapan Keluaran

Transformasi

Gambar 2.3 Transformasi Program Dinamis

Suatu kepumsan yang optimal pada tahap n adalah keputusan yang menghasilkan

keuntungan maksima! atau biaya yang minimal untuk suatu nilai tertentu dari

variabel status. Penyelesaian model program dinamis untuk tahap tunggal dapat

digambarkan sebagai berikut:
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Xn

Sn Sn

Fn(Sn;Xn)

Gambar 2.4 Program Dinamis Tahap Tunggal

Dimana : Sn - Variabel masukan

Sn = Variabel keluaran

Xn - Variabel keputusan

fh (Sn;Xn) = Fungsi transformasi atau fungsi perolehan

Jika yang dihadapi adalah masalah yang memerlukan banyak tahap, maka

proses pemecahannya dilakukan tiap tahap secara bemmtan. Dengan demikian

diperlukan akumulasi dari semua proses keputusan yang dilakukan dari tahap kc

tahap. Pemecahan masalah dengan banyak tahap ditunjukkan pada gambi

berikut:

ar

XI Xi Xn

SI SI Si Si Sn Sn

A fi in

Gambar 2.5 Program Dinamis Tahap Ganda

Fn (Sn;Xn) menandakan akumulasi total perolehan optima untuk n tahap,

Dengan adanya suatu harga Sn dapat mengakibatkan banyak keputusan yaitu Xn

dan diantaranya ada suatu keputusan (Xn*) yang mengakibatkan total perolehan
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optimal untuk n tahap, yaitu fh*(Sn). Jika fn*(Sn) terdiri dari akumulasi total

perolehan, maka dapat ditulis :

fh(Sn) = Max/min{fn(Sn,Xn)#fn-l(Sn.,,XI1.1) #fl(sl,Xl) (2.35)

tanda # menyatakan hubunagn matematis ( +, -, x, ± )

2.6.2 Perhitungan Maju dan Mundur Pada Program Dinamis

Perhitungan maju terjadi apabila sistem n tahap perhitungan perolehan

dimulai dari taliap 1, fi(si) untuk setiap status yang mungkin, dilanjutkan ke tahap

2, f2(S2) dan berakhir pada tahap n, fn (Sn) searah dengan aliran infonnasi, umtan

perhitungannya:

f! f2 fi f,

Penentuan keputusan optimal untuk seluruh persoalan, yaitu X* dilakukan

dengan prosedur mundur. Setelah f„* (Sn) diketahui, maka keputusan optimal

untuk tahap n dapat ditentukan. Dari sini kemudian dilanjutkan untuk mcncari

keputusan optimal pada tahap (n-1).

Demikian setenisnya sampai keputusan optimal untuk tahap 1 selesai.

Proses penentuan keputusan optimal untuk selumh perolehan dapat dilakukan :

Xn* Xn.,* Xi*. XI

S| sebagai keluaran dari tahap 1 menjadi tahap 2, demikian setenisnya

sampai pada tahap n. Adapun perhitungan status S2 adalah S] + X2 - D2, dan

secara umum dapat menyatakan :

Sn = Sn., + Xn - Dn (2.36)

Dimana Dn merupakan besaran tertentu pada tiap tahap n.

Rumusan status pada perhitungan maju dapat digambarkan sebagai bcrikul
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XI X2 Xn-: Xn

s, Sn- "
n-1

Sn-1 Sn S„

fl(Sl) fi(S2) fn-l(Sn.,) fn(Sn)

Gambar 2.6 Rumusan status pada perhitungan maju

Perhitungan mundur terjadi apabila untuk n tahap, perhitungan perolehan

dan keputusan optimal dilakukan dari tahap n dan dilanjutkan sampai tahap I,

adapun urut-urutannya:

Fn fh-1 • fi fl

Xn Xn.i X2 X,

Sn 4 "^ n-1 A,- Si
2

S\ S\

fn(Sn) f».i(Sn.,) f2(S2) f,(S,)

Gambar 2.7 Rumusan status pada perhitungan mundur

Penentuan keputusan optimal sama dengan perhitungan maju yang

dilakukan dengan cara proses mundur. Keluaran tahap 1 adalah Si yang

merupakan masukan bagi tahap 2. Pada tahap 2 status keluarannya adalah S2

dimana S2 = Si + Xi - Dn. Secara umum dapat ditulis :

Sn=S„+i+Xn-D„ (2.37)

Jadi yang membedakan antara perhitungan maju dan perhitungan mundur

adalah terletak pada mmusan status, dimana variabel status Sn pada perhitungan

maju adalah sama dengan Sn+i pada perhitungan mundur.
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Jika pada perhitungan maju 0 (Xn) menyatakan fungsi perolehan parsial

untuk Xndan hn adalah konstanta perolehan parsial untuk S„, maka persamaannya

dapat ditulis :

f„*(S„) = Opt 0 (Xn) + (h„S„) + f„.,*(S„.i) (2.38)
Xn

Dimana : Sn = Sn+ Xn - Dn

Sn-i — Sn

n = 1,2,3,... n

fo*(So) = 0

Sedangkan pada perhitungan mundur persamaannya adalah sebagai berikut:

fn*(SB) = Opt 0 (Xn)+ (hn.S„) + fn+l*(S11+I)
xn

Dimana: Sn-i ^Sn+Xn-D,, (2.39)

n = 1,2,3,... n

fn+i*(S]+I)= 0

Dasar matematika untuk menggunakan perhitungan maju maupun mundur

tergantung pada teknik umum pembahkann status, suatu proses dimana aturan

status masukan dan keluaran dipertukarkan. Hasil yang diperoleh kedua

perhitungan tersebut adalah sama.


