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2.1 Perencanaan Produksi

Secara umum perencanaan produksi merupakan perencanaan tentang produk

apa dan berapa yang akan diproduksikan oleh perusahaan yang bersangkutan tersebut

dalam satu periode yang akan datang. Dalam penyusunan perencanaan produksi ini,

maka perusahaan akan lebih banyak mempertimbangkan terdapatnya optimisasi

produksi sehingga akan dapat dicapai tingkat biaya yang paling rendah untuk

pelaksanaan proses produksi tersebut ( Ahyari, 1986).

2.1 Volume Produksi

Ketika perusahaan membangun pabrik untuk memproduksi barang,

perusahaan mempunyai perkiraan tertentu mengenai jumlah produksi yang dapat

dihasilkan oleh pabrik tersebut. Kegiatan penentuan jumlah produksi dilakukan agar

perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Reksohadiprodjo (1986) mendefmisikan volume produksi sebagai jumlah hasil

produksi yang seharusnya diproduksi oleh suatu perusahaan dalam satu periode.

Definisi lain dari volume produksi adalah ukuran terhadap apa dan berapa banyak

barang-barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan tertentu



Jika volume yang diproduksi terlalu besar, perusahaan akan terbebani dengan

biaya modal dan biaya operasional yang cukup tinggi. Tetapi jika volume produksi

tidak mencukupi, maka perusahaan tidak dapat memenuhi tingkat permintaan pasar,

sehingga konsumen akan beralih ke perusahaan pesaing. Hal ini tentu mengakibatkan

hilangnya sebagian dari pasar potensial perusahaan itu.

Volume produksi yang optimal dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu :

1. Tersedianya bahan baku

Tersedia atau tidaknya bahan baku di dalam perusahaan akan mempengaruhi

perolehan volume produksi yang optimal. Dengan adanya bahan baku yang cukup

banyak berarti perusahaan akan memperoleh volume produksi yang lebih besar

dibandingkan jika bahan baku relatif sedikit.

2. Tersedianya kapasitas mesin

Kapasitas mesin yang dimiliki perusahaan menentukan volume produksi yang

akan diproduksikan oleh suatu perusahaan. Meskipun terdapat permintaan atau

jumlah bahan baku yang cukup banyak, tetapi bila jumlah tersebut melebihi

kapasitas mesin yang dimiliki maka hal tersebut tidak akan mungkin dapat

terealisir seluruhnya.

3. Tersedianya tenaga kerja

Tenaga kerja sangat diperlukan dalam proses produksi. Tenaga kerja, baik jumlah

niaupun mutunya merupakan penggerak jalannya suatu perusahaan yang

menentukan volume produksi.



4. Batasan permintaan

Dasar pedoman perusahaan dalan menentukan volume produksi adalah batasan

permintaan. Dengan menggunakan data permintaan masa lalu, maka permintaan

pasar untuk periode selanjutnya dapat diramalkan.

5. Tersedianya faktor-faktor produksi yang lain

Tingkat pentingnya penentuan volume produksi untuk masing-masing

perusahaan berbeda-beda :

1. Bagi perusahaan yang memproduksi barang yang bermacam-macam jenisnya

harus diselenggarakan perencanaan yang teliti terhadap penentuan volume

produksinya. Tiap jenis produk yang dihasilkan akan mendatangkan keuntungan

yang berbeda-beda besarnya. Oleh karena itu hams dianalisis, diteliti secermat-

cermatnya, sampai seberapa besar jumlah yang harus diproduksi untuk masing-

masing jenis barang tersebut agar tercapai keuntungan maksimal.

2. Bagi perusahaan yang karena alat-alat produksi mengakibatkan barang-barang

yang diproduksi itu tertentu dan tidak mudah diubah-ubah dalam jangka pendek,

maka bagi perusahaan ini menentukan apa dan berapa yang harus diproduksi tidak

atau kurang penting dibandingkan dengan jenis pertama di atas.

3. Perusahaan yang memproduksi barang-barang untuk keperluan pasar, penentuan

volume produksi dalam perusahaan ini sangat penting sebab dalam hal ini

perusahaan haais mengadakan ramalan-ramalan untuk masa yang akan datang

terhadap jumlah serta jenis barang yang diminta oieh para pembeli potensial



kemudian menyesuaikan jumlah dan jenis yang diramalkan tersebut dengan

kemampuan yang ada pada perusahaan untuk memproduksinya.

4. Perusahaan yang memproduksi barang untuk keperluan langganan tidaklah begitu

sulit merencanakan penentuan volume produksinya. Apa dan berapa yang harus

diproduksi tergantung pada apa dan berapa yang dipesan oleh para langganan.

Perusahaan cukup menyesuaikan dengan kemampuan yang ada.

2.3 Peramalan

Dalam usaha memenuhi keinginan konsumen, perusahaan meramalkan berapa

permintaan konsumen setiap tahunnya. Peramalan permintaan akan memudahkan

perusahaan dalam menentukan jumlah produksi di masa mendatang. Dengan

diadakan suatu peramalan, manajemen perusahaan memperoleh pemikiran,

gambaran, atau data yang berhubungan dengan perencanaan produksi.

2.3.1 Pengertian Peramalan

Peramalan {forecasting) menurut Assauri (1984) adalah suatu usaha yang

dilakukan untuk memperkirakan apa yang terjadi pada masa yang akan datang.

Definisi peramalan lainnya menurut Kusuma (2001) adalah perkiraan tingkat

permintaan satu atau lebih produk selama beberapa periode waktu mendatang.

Peramalan yang disusun dalam perusahaan akan dapat memberikan data

produk apa saja yang akan diproduksikan pada periode yang akan datang sckaligus

berapa jumlah unit dari masing-masing produk yang akan diproduksikan dalam
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perusahaan tersebut, sehingga akan memudahkan kegiatan pengambilan keputusan

manajemen.

2.3.2 Konsep Dasar Peramalan

Menurut Makridakis (1992) peramalan kini memainkan peranan penting

dalam :

1. Penjadwalan sumber daya yang tersedia.

2. Penjadwalan sumber daya tambahan.

3. Penjadwalan sumber daya yang diinginkan.

Walaupun terdapat banyak bidang lain yang memerlukan peramalan, namun

tiga kelompok di atas merupakan bentuk khas dari keperluan peramalan jangka

pendek, menengah, dan panjang dari organisasi saat ini. Dengan adanya serangkaian

kebutuhan itu, maka perusahaan perlu mengembangkan pendekatan berganda untuk

menduga peristiwa yang tidak tentu dan mcmbangun suatu sistem peramalan.

Apabila manajemen perusahaan ingin mengadakan penyusunan peramalan,

maka perusahaan perlu memiliki pengetahuan dan keterampilan yang meliputi paling

sedikit 4 (empat) hal, yaitu :

1. Identifikasi dan definisi masalah peramalan.

2. Aplikasi serangkaian metode peramalan.

3. Prosedur pcmilihan metode yang tepat untuk situasi tertentu.

4. Dukungan organisasi untuk menerapkan dan menggunakan metode peramalan

secara formal.



II

2.3.2.1 Langkah-langkah Peramalan

Baik tidaknya keputusan dan rencana yang disusun sangat ditentukan oleh

ketepatan ramalan yang dibuat. Peramalan yang baik tentunya mengikuti langkah-

langkah atau prosedur yang baik.

Langkah-langkah dalam proses peramalan, yaitu :

1. Menentukan tujuan dari peramalan.

2. Menentukan item independent demand yang akan diramalkan.

3. Menentukan horizon waktu dari peramalan.

4. Pengumpulan dan analisis data.

5. Memilih metode peramalanyang sesuai dengan plot data.

6. Validasi hasil peramalan (akurasi peramalan).

7. Pemantauan keandalan hasil peramalan.

2.3.2.2 Jenis-jenis Peramalan

Secara umum peramalan berdasarkan sifatnya dapat digolongkan ke dalam

dua bagian :

1. Peramalan Kualitatif

Peramalan kuallitatif adalah subyektif atau berdasar pada estimasi-estimasi dan

pendapat-pendapat. Berbagai sumber pendapat bagi peramalan kualitatif adalah

sebagai berikut :
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• Para eksekutif.

Para eksekutif sering mcmpunyai kemampuan untuk memberikan masukan-

masukan peramalan yang berguna, terutama dari para manajer yang

mempunyai pengalaman cukup lama dalam industri atau perusahaan sejenis

• Orang-orang penjualan.

Sumber baik lainnya adalah tenaga-tenaga penjualan (safes force). Para

anggota kelompok ini secara tetap berhubungan dengan para pelanggan,

sehingga akan mampu memperkirakan rencana-rencana pembelian, sikap dan

kebutuhan mereka. Orang-orang penjualan juga merupakan sumber yang

dapat menyediakan informasi tentang taktik-taktik para pesaing sekarang dan

perkiraan di waktu yang akan datang.

• Para pelanggan.

Pelanggan (costumers) yang membeli keluaran (produk atau jasa) perusahaan

kadang-kadang bersedia dan berkeinginan untuk mengungkapkan rencana-

rencana pembelian mereka. Hal ini sering dijumpai terutama bagi perusahaan-

perusahaan yang menjual produk-produknya ke pasar industri, dan informasi

yang diberikan para langganan merupakan umpan balik bagi perusahaan.

Pelanggan mungkin menyampaikan informasi ini secara pribadi kepada para

eksekutif dan orang-orang penjualan, atau melalui surat, telepon dan pengisian

daftar pertanyaan suatu survey konsumen atau wawancara pribadi.
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• Lain-lain.

Dalam banyak contoh, para spesialis (ahli) dalam berbagai bidang

memberikan pendapat-pendapat yang sangat bernilai. Perusahaan dapat

menggunakannya sebagai masukan bagi peramalan perusahaan.

Teknik peramalan kualitatif yang biasa digunakan adalah : metode Delphi, riset

pasar, anafogi historik, dan konsensus panel (Handoko, 2000).

2. Peramalan Kuantitatif

Peramalan kuantitatif adalah peramalan yang didasarkan atas data kuantitatif

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

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

ditentukan oleh penyimpangan antara hasil peramalan dengan kenyataan yang

terjadi. Metode yang baik adalah metode yang memberikan penyimpangan

terkecil. Ada dua jenis peramalan kuantitatif, yaitu peramalan time series dan

causal forecasting (Assauri, 1984). Dalam peramalan seri waktu, kondisi masa

lalu diasumsikan akan mempengaruhi kondisi masa mendatang. Dalam peramalan

sebab-akibat, faktor-faktor lain diperkirakan akan mempengaruhi suatu variabel.

Sebagai contoh, penjualan masa mendatang dalam peramalan seri waktu

diperkirakan hanya dipengaruhi oleh penjualan di masa lalu, sedangkan dalam
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peramalan sebab-akibat penjualan masa mendatang diperkirakan dipengaruhi oleh

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

2.3.3 Time Series Forecasting

Peramalan runtut waktu (time series forecasting) mencoba untuk meramalkan

kejadian di waktu yang akan datang berdasarkan data masa lalu. Setiap variabel yang

terdiri dari data yang dikumpulkan, dicatat, atau diobservasi sepanjang waktu yang

berurutan disebut data runtut waktu (time series). Dengan kata Iain, suatu data runtut

waktu terdiri data yang dikumpulkan, dicatat atau diobservasi sepanjang waktu yang

berurutan (Arsyad, 2001). Langkah penting dalam memilih suatu metode runtut

waktu yang tepat adalah mempertimbangkan jenis pola data, sehingga metode yang

paling tepat dengan pola tersebut dapat diuji. Pola data dapat dibedakan menjadi

empat jenis, yaitu :

1. Horisontal / Random/ Stasionary

Pola data horizontal terbentuk jika nilai data berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata

yang konstan. Deret seperti itu adalah stasioner terhadap rata-ratanya. Suatu

produk yang penjualannya tidak meningkat atau menurun selama waktu tertentu,

termasuk jenis ini. Pola data horizontal / random / stasionary terlihat pada gambar

berikut :
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Gambar 2.1 Pola Data Horisontal / Random / Stasionary

2. Seasonal (musiman)

Pola data musiman ini terbentuk jika sekumpulan data dipengaruhi oleh faktor

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

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

Sebagai contoh klasik, penjualan paying di musim hujan adalah lebih besar

daripada penjualan di musim kemarau. Pola data seasonal (musiman) terlihat pada

gambar berikut :

Gambar 2.2 Pola Data Seasonal (musiman)
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3. Cycle (siklus)

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

tahun. Data cenderung berulang setiap dua tahun, tiga tahun, atau lebih. Fluktuasi

siklus biasanya dipengaruhi oleh factor politik, perubahan ekonomi yang dikenal

dengan siklus usaha. Pola data siklus teriihat pada gambar berikut :

A.

Gambar 2.3 Pola Data Cycle (siklus)

4. Trend

Pola data trend menunjukkan pergerakan data secara lambat / bertahap yang

cenderung meningkat atau menurun dalam jangka waktu yang panjang. Pola data

trend teriihat pada gambar berikut :

A

Gambar 2.4 Pola Data Trend
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2.3.3.1 Teknik-teknik Peramalan 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 actual periode waktu yang baru saja berlalu merupakan alat
peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di masa mendatang.
Persamaan umum naive forecast ;

/+i=4 (2|)

dengan : ft+l = peramalan untuk periode tH

At = data aktual dalam periode t

Untuk data yang mengandung trend, maka persamaan di atas disesuaikan dengan
mempertimbangkan unsur trend, sehingga persamaan tersebut menjadi :

/t+, =4+(4"4-,) (2.2)
dengan : ft+] : peramalan untuk periode t+1

At :data aktual dalam periode t

At_x ; data aktual dalam periode t-1

Jika terdapat unsur musiman (untuk data kuartalan), maka persamaan menjadi ;

f,+] =A'~3 (2.3)
dengan : ft+l ; peramalan untuk periode H1

A, , : data aktual dalam periode t-3



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

menjadi :

/.i=4-3 +{W-4-,) +- +(4-3-4-4)/4} (2.4)

dengan : /f+i ; peramalan untuk periode t+1

At : data aktual dalam periodet

At j : data aktual dalam periode t-1

At_3 : data aktual dalam periode t-3

At_4 : data aktual dalam periode t-4

2. Simple Average

Metode Simple Average menggunakan sejumlah data aktual dari periode-

periode sebelumnya yang kemudian dihitung rata-ratanya untuk meramalkan periode

waktu berikutnya.

Persamaan Simple Average :

n

14
Ft = A atau Ft = ^—

n

f*+\ "Ft (2.5)

Simple Average paling cocok untuk data stasioner dan tidak mengandung unsur trend

dan musiman atau pola-pola sistematik lainnya.



20

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

tersedia. Jumlah bobot harus sama dengan 1,00.

Persamaan dari metode WMA :

XX4
Ft -"'^77- , dimana: i = t, t-1, t-2,.,.,t-m+I

f*"Ft (2.7)

Metode ini sesuai untuk pola data stasioner dimana tidak mengandung unsur

trend maupun musiman.

5, Moving Average with Linear Trend

Metode ini akan efektifjika trend linear dan faktor random error tidak besar.

Persamaan :

tt~ , dimana: i= t-m+l,...?t (2 8)

r

^; =i2^ lA (n!-o, iml{m2-\)
'XT?1

dimana : i - (m-1 )/2,... ,(m-1 )/2 ,2 m

f{»T) =FT +T{t+t) (2.10)
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6. Single Exponential Smoothing (SES)

Peramalan dengan metode SES dihitung berdasarkan hasil peramalan periode

terdahulu ditambah suatu penyesuaian untuk kesalahan yang terjadi pada peramalan

terakhir. Dengan demikian, kesalahan peramalan sebelumnya digunakan untuk

mengoreksi peramalan berikutnya.

Persamaan SES :

^ = 4

/*; =aA,+(\-a)Ft_1

f = FJt+i ', (2.11)

Karakteristik smoothing dikemdalikan dengan menggunakan factor smoothing

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

• Jika a mendekati 1, maka :

Ramalan yang baru akan mencakup penyesuaian kesalahan yang besar pada
ramalan sebelumnya.

1 Jika a mendekati 0, maka :

Ramalan yang baru akan mencakup penyesuaian kesalahan yang kecil pada
ramalan sebelumnya.

Dengan demikian jika diinginkan ramalan yang stabif 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 factor musiman.

7. Single Exponential Smoothing with Linear Trend

Metode ini pada dasarnya menggunakan prinsip yang sama dengan metode

SES, namun metode ini mempertimbangkan adanya unsur trend/kecenderungan linear

dalam deretan data. Teknik Holt memperhalus trend dan slopenya secara langsung

dengan menggunakan konstanta-konstanta yang berbeda, yaitu a dan /?.

Persamaan :

K - 4 ; t0 = o

Ft^aAt+(\-a)(Ft_^Tt_x) {2n)

Tt=P(Ft-Ftx) +Q-f?)Tt_x (2.13)

At tr) ~^t +TTt (2-14)

Konstanta pemulusan, /?, digunakan untuk memuluskan trend. Dan pada

prinsipnya menyerupai konstanta pemulusan, a .

8. Double Exponential Smoothing

Persamaan :

^, = ^0 = 4 ;

Ft=aA(+(\-aWtl) (2.15)



rt = aFt+(\-a)F\

23

(2.16)

(2.17)

9. Double Exponential Smoothing with LinearTrend

Persamaan :

f0-~f\ = ax,

F^aA+{\-a\F[X) (218)

f'^a^+O-^V, (2-19)

y=raip (2-20)

f{t-x) =Q+m-<\ +rWt <2-21)

10. Adaptive Exponential Smoothing

Metode ini akan memulai dari sebuah penetapan smoothing constant (a).

Dalam setiap periode, diperiksa dengan tiga nilai, yaitu a - 0.05, a , dan a + 0.05.

Kemudian dihitung nilai Ft dengan absolute error terkecil. Nilai ini akan ditetapkan

sebagai parameter smoothing yang baru.

Persamaan :

F,=aAl+(\-a)Fl_, (2 22)
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11. Linear Regression (Trend LinearAdjustment)

Regresi didefenisikan sebagai suatu hubungan antara dua variabel atau lebih.

Perubahan pada salah satu variabel (independent variabel) akan mempengaruhi

variabel yang lain (dependent variabel).

Regresi Linear merupakan salah satu bentuk khusus dan paling sederhana dari

regresi, dimana hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut berbentuk garis

lurus (straight line).

Dalam konteks time series forecasting, dependent variabel dipengaruhi oleh

veriabel waktu (independent veriabel).

Tujuan regresi linear adalah untuk memperoleh sebuah persamaan garis lurus

yang akan meminimasi jumlah bias (deviasi kuadrat) vertikal dari titik-titik data

observasi dari garis lurus yang berbentuk.

Untuk memenuhi tujuan tersebut, maka digunakanlah Least Square Method

dalam perhitungan regresi linear.

Persamaan regresi linear :

b =

/ \

X(4-0 -M(« +0'2)
J (2.23)

z<2H'("+o2/4)

a=A-[b.(n +\)f2} (2-24)

fl =a+bl (2-25)
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y - a + bx

b = Ay/Ax

a

x

Gambar 2.5 Grafik Regresi Linear

Keakuratan perkiraan regresi linear tergantung pada luasan data sample,

semakin besar luasannya maka semakin kecil keakuratannya.

Besar luasan ini dihitung berdasarkan perkiraan standar error, Se.

.,_ /2>2-«2>-*ZSe =
n-2

xy

Regresi linear digunakan jika terpenuhi beberapa asumsi berikut :

1. Variasi disekitar garis adalah random.

2. Deviasi disekitar garis harus terdistribusi normal.

3. Perkiraan dapat dibuat hanya dalam range data yang diobservasi.

(2.26)

12. Winter's Method

Metode Winter's merupakan metode peramalan yng sering dipilih untuk

menangani data permintaan yang mengandung baik variasi musiman maupun unsur

trend. Metode ini mengolah tiga asumsi untuk modelnya : unsur random (horizontal),

unsur trend dan unsur musiman. Ketiga komponen di atas secara kontinyu



28

Tabel 2.1 Panduan dalam pemilihan metode time series forecasting

Metode

Pola

data

Horizon

Waktu

Jumlah data yang
diperlukan

Non

musiman Musiman

Simple Average ST Pendek 30

Simple Moving Average ST Pendek

Moving Average with Linear Trend T Pendek

Weighted Moving Average ST Pendek

Exponential Smoothing ST Pendek 2

Single Exponential Smoothing with Linear
Trend T Pendek

Double Exponential Smoothing ST,T Pendek
i

j

Double Exponential Smoothing with
Linear Trend T Pendek 3

Simple Linear Regression T Menengah 10

Winter's Model ST,T,S Menengah 2*L

Keterangan :

ST = stasioner

T = trend

S =• seasional/musiman

L - panjang musiman

2.3.4 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan

Ukuran akurasi hasil peramalan yang merupakan ukuran kesalahan peramalan

merupakan ukuran tentang tingkat perbedaan antara hasil peramalan dengan

permintaan yang sebenarnya terjadi. Ada 4 ukuran yang biasa digunakan, yaitu :
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1. Rata-rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation)

MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa

memperhatikan apakah hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibanding

kenyataannya. Secara matematis, MAD dirumuskan sebagai berikut :

A.-F.MAD- £
n

(2.31)

dimana :

A = permintaan aktual pada periode-t

Ft- peramalan permintaan pada periode-t

n = jumlah periode peramalan yang terlibat

2. Rata-rata Kuadrat Kesalahan (Mean Square Error)

MSE dihitung dengan menjumiahkan kuadrat semua kesalahan peramalan pada

setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. Secara

sistematis, MSE dirumuskan sebagai berikut :

MSE =J^^LZfl (232)
n

3. Rata-rata Kesalahan Peramalan (Mean Forecast Error)

MFE sangat efektif untuk mengetahui apakah suatu hasil peramalan selama

periode tertentu terlalu tinggi atau rendah. Bila hasil peramalan tidak bias, maka

nilai MFE akan mendekati nol. MFE dihitung dengan menjumiahkan semua

kesalahan peramalan selama periode peramalan dengan membaginya dengan

jumlahperiode peramalan. Secara sistematis, MFE dinyatakan sebagai berikut :
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mfe=t(4 y>> (233)
n

4. Rata-rata Persentase Kesalahan Absolute (Mean Absolute Percentage Error)

MAPE merupakan ukuran kesalahan relative. MAPE biasanya lebih berarti

dibandingkan MAD karena MAPE menyatakan persentase kesalahan hasil

peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang akan

memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu rendah.

Secara sistematis, MAPE dinyatakan sebagai berikut :

MAPE =(l°°'
V « J

£ 4-^| (2.34)

2,3.5 Kontrol Peramalan

Peramalan dapat dimonitor dengan menggunakan tracking signal atau control

chart.

1. Pendekatan Tracking Signal

Tracking signal adalah suatu ukuran yang menunjukkan bagaimana baiknya

suatu ramalan memperkirakan nilai-nilai aktual.

Z(/,-4) 2>,
Tracking sienal =— = ~ (i 351!

* 5 MAD MAD { ]

Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan

yang lebih besar daripada ramalan, sedangkan tracking signal yang negatif berarti

nilai aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan.
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Suatu tracking signal disebut "baik" apabila :

1) Memiliki ^e atau RSFE (Running Sum ofThe Forecast Error) yang rendah,

2) Mempunyai positive error yang sama atau seimbang dengan negative error,

sehingga pusat dari tracking signal mendekati nol.

Apabila tracking signal telah dihitung, kemudian dipetakan dalam peta control

tracking signal. Beberapa ahli dalam system peramalan menyarankan untuk

menggunakan nilai tracking signal maksimum ± 4 MAD batas-batas pengendali

tracking signal.

Tabel 2.2 presentasi data yang berada dalam batas kendali ± 1 s/d ±4

Batas Kendali Kesetaraan dengan SD % Data Berada dalam Batas Kendali

±1 MAD ±0.798 = 0.8 SD 57.048 = 57

+ 2MAD ±1.596= 1.6 SD 88.946 = 89

±3 MAD ±2.394=2.4 SD 98.334 = 98

+ 4MAD + 3.192 = 3.2 SD 99.856 = 99.9
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Gambar 2.6 Plotting 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 ;

1) Kesalahan peramalan tersebar secara acaka di sekitar nilai nol.

2) Penyebaran error peramalan dianggap mengikuti distribusi normal.

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

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

standar deviasi dari penyebaran error, sehingga :

s= 4mse

Sedangkan batas kendali dapat diformulasikan sebagai berikut:

UCL/LCL-0 ± z.s

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

Untuk z = 2, maka 95% nilai kesalahan diharapkan berada dalam batas kendali.
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Kesalahan peramalan dari setiap titik data kemudian diplotkan dalam peta

control sehingga pola dari errornya dapat dianalisa.

UCL

+

range of random variability

LCL Periode (time)

Gambar 2.7 Control Chart for Individual Error

2.4 Biaya produksi

Perusahaan dalam melaksanakan proses produksinya tentu memerlukan

sejumlah biaya atau ongkos. Dalam arti luas biaya adalah pengorbanan sumber

ekonomi, yang diukur dalam satuan uang, yang telah terjadi atau yang kemungkinan

akan terjadi untuk tujuan tertentu. Biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan

baku menjadi produk jadi yang siap dijual disebut dengan istilah biaya produksi

(Mulyadi, 1991).

2.4.1 Perilaku Biaya

Pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan

perubahan. Berdasar perilakunya dalam hubungan dengan perubahan volume

kegiatan, biaya dapat dibagi menjadi tiga golongan : biaya tetap, biaya variabel dan

biaya semivariabel.
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1. Biaya Tetap (Fixed Cost)

Biaya tetap merupakan biaya yang besarnya tidak tergantung pada besar

kecilnya jumlah output yang dihasilkan. Bahkan bila untuk sementara waktu

produksi dihentikan, biaya tetap ini tetap harus dibayar dalam jumlah yang sama.

Yang termasuk dalam biaya tetap antara lain sewa tanah, gaji karyawan tetap,

penyusutan mesin, sewa gedung, peralatan kantor, dll.

Cost (Rp)

Biaya Tetap

FC area

Sales (unit)

Gambar 2.8 Grafik Biaya Tetap

2. Biaya Variabel (Variabte Cost)

Biaya variabel merupakan biaya yang besarnya berubah-ubah tergantung pada

perubahan jumlah produksi (output) yang dihasilkan. Yang termasuk dalam biaya

variabel antara lain biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya bahan

bakar, biaya perawatan, dll.

Cost (Rp) Biaya Variabel

Sales (unit)

Gambar 2.9 Grafik Biaya Variabel
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3. Biaya Semivariabel

Biaya semivariabel merupakan biaya yang sebagian termasuk pada biaya

variabel dan biaya tetap. Yang termasuk dalam biaya semi variabel antara lain

komisi bagi salesman (biaya komisi mungkin tetap dalam range atau volume

tertentu, dan akan naik pada level yang lebih tinggi), biaya umum, pembayaran

pajak, dll.

Cost (Rp) Biaya Semivariabel

Biaya Variabel

Sales (unit)

Gambar 2.10 Grafik Biaya Semivariabel

Handoko (2000) mengatakan salah satu biaya yang harus dipertimbangkan

adalah biaya penyimpanan (holding costs atau carrying costs) yang terdiri atas

biaya-biaya yang bervariasi secara langsung dengan kuantitas persediaan. Biaya

penyimpanan per periode akan semakin besar apabila kuantitas bahan yang

dipesan semakin banyak, atau rata-rata persediaan semakin tinggi. Biaya-biaya

yang termasuk sebagai biaya penyimpanan adalah : biaya fasilitas-fasilitas

penyimpanan (termasuk penerangan, pemanas atau pendingin), biaya modal,

biaya keusangan, biaya penghitungan phisik dan konsiliasi laporan, biaya asuransi

persediaan, biaya pajak persediaan, biaya pencurian atau perampokan, biaya

pengrusakan, biaya penanganan persediaan, dll.
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Biaya-biaya ini adalah variabel bila bervariasi dengan tingkat persediaan. Bila

biaya fasiiitas penyimpanan (gudang) tidak variabel, tetapi tetap, maka tidak

dimasukkan dalam biaya penyimpanan per unit.

2.4.2 Pola Perilaku Biaya

Menurut Mulyadi (1991) untuk menggambarkan pola perilaku biaya, pada

umumnya dinyatakan dengan fungsi biaya sebagai berikut :

y = a +bx (2.36)

dimana : Y = biaya total

a = volume kegiatan

b = biaya tetap total

x = biaya variabel / unit

Secara umum ada tiga pendekatan dalam menentukan perilaku biaya yaitu :

1. Pendekatan Intuisi

Merupakan pendekatan yang didasarkan pada intuisi manajemen. Intuisi ini bisa

didasari atas surat-surat keputusan, kontrak-kontrak kerja dengan pihak lain.

Misalnya, manajemen menetapkan bahwa biaya penyusutan merupakan biaya

tetap, biaya komisi merupakan biaya variabel dan lain sebagainya.

2. Pendekatan Analisis Engineering

Merupakan pendekatan yang didasarkan pada hubungan fisik yang jelas antara

masukan dengan keluaran. Misalnya, sebuah perusahaan yang memproduksi
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mobil, maka sebuah mobil secara phisik akan memerlukan sebuah mesin, 4 buah

ban, dsb. Dengan demikian harga mesin, harga ban merupakan harga yang

membentuk biaya variabel dan tenaga kerja yang terlibat langsung dalam

pengolahan phisik tersebut biaya gaji mereka termasuk biaya variabel. Bila tidak

ada hubungan secara langsung maka termasuk biaya tetap. Pendekatan ini

memang relatif lebih teliti namun seringkali memerlukan biaya yang relatif tinggi.

3. Pendekatan Analisis Data Biaya Masa Lalu

Merupakan pendekatan yang didasarkan pada biaya masa lalu. Pendekatan ini

berasumsi bahwa biaya di masa yang akan datang sama perilakunya dengan biaya

masa lalu. Data biaya masa lalu dianalisis untuk mengetahui perilaku masing-

masing biaya.

Ada beberapa metode untuk menentukan pola perilaku biaya dengan analisis

perilaku biaya masa lalu, antara lain :

1) Metode Titik Tertinggi dan Terendah (High and Low Point Method)

Cara menentukan pola perilaku biaya dengan metode ini adalah menganalisis

biaya masa lalu pada volume kegiatan tertinggi dan kegiatan terendah.

Selanjutnya volume produksi dan biaya pada kedua titik tertinggi dan

terendah tersebut dianalisis dengan cara menghitung selisih diantara

keduanya, selisih yang dihasilkan merupakan unsur variabel dari biaya yang

bersangkutan, selisih per unit dapat dicari dengan membagi selisih dengan

selisih volume sehingga akan didapatkan biaya variabel per unit.



2) Metode Biaya Cadangan (Stand by Cost Method)

Analisis perilaku biaya dalam metode ini terlebih dahulu menentukan unsur

biaya tetap dari biaya yang bersangkutan. Hal ini berbeda dengan metode titik

tertinggi-terendah. Penentuan unsur biaya tetap dilakukan dengan cara

menghentikan kegiatan perusahaan untuk sementara waktu. Dengan cara ini

diketahui besarnya biaya yang terjadi jika perusahaan terhenti kegiatannya.

Biaya ini disebut dengan biaya cadangan (stand by cost). Selisih antar biaya

cadangan dengan biaya yang terjadi ketika perusahaan beroperasi disebut

sebagai unsur biaya variabel per unit dengan cara membagi biaya variabel

dengan volume produksi.

3) Metode Kuadrat Terkecil (Least Square Method)

Penentuan pola perilaku biaya per unit menurut metode ini adalah

menentukan biaya tetap dan biaya variable per unit dengan menggunakan

rumus sebagai berikut:

»(2>2)-(I>)2 ('7)

2>-*(2»
a -

n

Y = a + bx

dimana :

n = jumlah periode pengamatan

x = Volume kegiatan selama n periode

(2.38)
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y = biaya yang dikeluarkan selaman periode

b - biaya variabel per unit

a - biaya tetap selama n periode

2.4.3 Kalkulasi Biaya Langsung

Kalkulasi biaya langsung (direct costing) atau yang dikenal sebagai kalkulasi

biaya variabel yang hanya membebani produk dengan biaya pabrikasi yang bervariasi

langsung dengan volume. Ada tiga unsur utama yang terdapat dalam biaya langsung

adalah sebagai berikut ;

1. Ongkos bahan langsung (direct material) adalah biaya yang dapat

dudentifikasikan secara langsung dengan suatu proses produksi tertentu atau

produk output yang dihasilkan.

2. Tenaga kerja langsung (direct fabours) adalah biaya yang dibebankan kepada

buruh secara langsung digunakan untuk mengerjakan bahan dalam menghasilkan

barang dan jasa.

3. Ongkos produksi tidak langsung (overhead pabric) adalah semua biaya yang

bukan bahan langsung dan tenaga kerja langsung yang berkaitan dengan proses

produksi seperti biaya listrik, telepon, air, dll.

2.5 Program Dinamis

Siagian (1987) mendefinisikan Program dinamis adalah suatu teknik

matematika yang digunakan untuk mengoptimalkan proses pengambilan keputusan
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secara bertahap. Jadi inti dari metode ini adalah m&fcagr ^efsb^M atas beberapa

bagian yang dalam Program Dinamis disebut tahap (stage), kemudian memecahkan

tiap-tiap tahap sampai seluruh persoalan. Prosedur pemecahan persoalan dilakukan

secara perhitungan berulang, ini berarti setiap dilakukan pengambilan keputusan,

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 keputusan

optimal atas seluruh tahap yang kemudian disebut sebagai kebijakan 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 bermacam-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.

40
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6. Suatu hubungan rekursif menunjukkan keputusan yang optimal untuk setiap state

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

(n+1). Hubungan rekursif ini ditunjukkan oleh :

f*(S) =optimal^+fn+l*(Xn)}

dimana :

fn *(S) = akumulasi total perolehan dari tahap-tahap sebelumnya

Cm = biaya sekarang (tahap n)

/«u *(^«) = biaya minimum mendatang (tahap n+1)

7. Dengan menggunakan hubungan rekursif, prosedur penyelesaian bergerak ke

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

prosedur. Prosedur penyelesaian berakhir jika keputusan optimal pada tahap awal

ditemukan.

Program dinamis di sini bertujuan mencari nilai optimal dari variabel

keputusan, yaitu variabel yang dapat diubah dan dikendalikan dalam struktur

permasalahannya.

Dari penjelasan di atas terdapat tiga konsep yang penting dalam program

dinamis yaitu :

1. Konsep tentang tahap (stage)

2. Konsep tentang keadaan (status)

3. Konsep tentang perolehan
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Metode program dinamis dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu :

1. Program dinamis delerministik

2. Program dinamis probabilistik

Pada program dinamis deterministik, status pada tahap berikutnya sepenuhnya

ditentukan oleh status dan keputusan pada saat ini, sedangkan pada metode program

dinamis probabilistik, status pada 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 pada

studi ini hanya dipakai metode program dinamis deterministik.

2.5.1 Deskripsi Matematika Program Dinamis

Metode program dinamis adalah langkah untuk menyelesaikan 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 pengaruh 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, Xn.] tergantung dari masukan pada tahap n dan

keputusan D .
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4. Hasil dari tahapan n, Rn merupakan ukuran bagi kontribusi tahapan n terhadap

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

Secara grafis, gambaran dari suatu tahapan dapat dilihat pada gambar berikut•:

Keputusan

l
Stage n

Masukan Keluaran

Transformasi

Gambar 2.11 Transformasi Program Dinamis

Suatu keputusan yang optimal pada tahap n adalah keputusan yang

menghasilkan keuntungan maksimal atau biaya yang minimal untuk suatu nilai

tertentu dari variabel status. Penyelesaian model program dinamis untuk tahap

tunggal dapat digambarkan sebagai berikut :

X.

dimana : S.

S.
1

•> S"

1

Gambar 2.12 Program Dinamis Tahap Tunggal

- status masukan pada tahap ke-n
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S' status keluaran pada tahap ke-n

n = nomor tahap

K = fn(Sn>Xn) = fiingsi transformasi atau fungsi perolehan

Jika yang dihadapi adalah masalah yang memerlukan banyak tahap, maka

proses pemecahannya dilakukan tiap tahap secara berurutan. Dengan demikian

diperlukan akumulasi dari semua proses keputusan yang dilakukan dari tahap ke

tahap. Pemecahan masalah dengan banyak tahap ditunjukkan pada gambar berikut :

X,

£ S'

X

1 '

1

s, , L

s\

X.

' '

1

sm
, I

s:

f f K=f„(Sn,x„)

Gambar 2.13 Program Dinamis Tahap Ganda

fn(Sn,Xn) menandakan akumulasi total perolehan optimal untuk n tahap.

Dengan adanya suatu harga Sn dapat mengakibatkan banyak keputusan yaitu Xn dan

diantaranya ada suatu keputusan (Xn*) yang mengakibatkan total perolehan optimal

untuk n tahap, yaitu fn *(S„). Jika f„*(S„) terdiri dari akumulasi total perolehan,

maka dapat ditulis ;

/„($„) =Max/min {/„(£„,*„)#/„ -1(5,.,,^,) #/(£„*,)}

tanda # menyatakan hubungan matematis (+,-,x, ±)
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2.5.2 Perhitungan Maju dan Mundur pada Program Dinamis

Perhitungan maju terjadi apabila sistem n tahap perhitungan perolehan

dimulai dari tahap 1, f^SJ untuk setiap status yang mungkin, dilanjutkan ke tahap 2,

f2(S2) dan berakhir pada tahap n, fn(Sn) searah dengan aliran informasi, urutan

perhitungannya :

f • f • • / • •/„

Penentuan keputusan optimal untuk seluruh persoalan, yaitu X * dilakukan

dengan prosedur mundur. Setelah fn *(Sn) diketahui, maka keputusan optimal untuk

tahap n dapat ditentukan. Dari sini kemudian dilanjutkan untuk mencari keputusan

optimal pada tahap (n-1).

Demikian seterusnya sampai keputusan optimal untuk tahap 1selesai. Proses

penentuan keputusan optimal untuk seluruh perolehan dapat dilakukan :

*„* —* -*„_,* —* —* X,* —» —+ xx

S\ sebagai keluaran dari tahap 1 menjadi tahap 2, demikian seterusnya

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

secara umum dapat menyatakan :

S'n=Sn_}+Xn-Dn

dimana Dn merupakan besaran tertentu pada tiap tahap n.
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Rumusan status pada perhitungan maju dapat digambarkan sebagai berikut

X X, X x_

s, s\ s2 s\ s,. S'-i s„ S'

n-I

Gambar 2.14 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 :

f • fn-\ • •/ • >f

X„ X
n-\

s. S' s
n n-i

n-1

X

S\-i s2

X

S\ 5,

1 '

s\

1

' '

f„(SH) /„-.($,_,) f2(S2) f(Sx)

Gambar 2.15 Rumusan status pada perhitungan mundur

Penentuan keputusan optimal sama dengan perhitungan maju yang dilakukan

dengan cara proses mundur. Keluaran tahap 1 adalah S\ yang merupakan masukan
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bagi tahap 2. Pada tahap 2 status keluarannya adalah S\ adalah S\ + X2 - D2, dan

secara umum dapat menyatakan :

S\,= Snll + X.-D,

Jadi yang membedakan antara perhitungan maju dan perhitungan mundur

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

maju adalah sama dengan Sn+l pada perhitungan mundur.

Jika pada perhitungan maju (Xn) menyatakan fungsi perolehan parsial untuk

Xn dan hn adalah konstanta perolehan parsial untuk Sn, maka persamaannya dapat

ditulis :

/„ *(s„) = Opt<p{xn)+(K.s„)+f„_A *(,<,'_,)

dimana : Sn = s.+x. -D.

S„-1 = s.

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

/o*(*o) = 0

Sedangkan padaperhitungan mundur persamaannya adalah sebagai berikut

L *(S„) = OptftX.) + (hn.St>) + /,_, *(Sn_})

dimana: S„ , =S„+Xn-DR

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

/«i*(^,)=0
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Dasar matematika untuk menggunakan perhitungan maju maupun mundur

tergantung pada teknik umum pembalikan status, suatu proses dimana aturan status

masukan dan keluaran dipertukarkan. Hasil yang diperoleh kedua perhitungan

tersebut adalah sama.

2.5.3 Penggunaan Rekursif Maju Program Dinamis pada Perencanaan

Produksi

Masalah yang dihadapi adalah membuat rencana produksi dengan

menentukan volume / jumlah produksi suatu jenis produk selama n periode

mendatang, dimana ada sejumlah permintaan tertentu untuk produk itu untuk setiap

periode. Dalam hal ini, waktu proses produksi (tetap dan variabel) sesuai dengan

bertambahnya jumlah produksi. Juga setiap kelebihan produksi pada suatu periode

harus disimpan, dengan memperhatikan bahwa semua permintaan produk dapat

dipenuhi tepat pada waktunya.

Penggunaan metode program dinamis untuk perencanaan produksi

menentukan volume / jumlah produksi, pada studi didasarkan pada asumsi-asumsi

sebagai berikut;

1. Semua permintaan produk dapat dipenuhi tepat pada waktunya.

2. Jumlah produk yang diproduksi dan jumlah persediaan dibatasi oleh kapasitas

produksi dan kapasitas gudang.

3. Biaya simpan untuk periode n dibebankan padapersediaan akhir periode n.
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4. Jumlah persediaan akhir periode n-1 ditambah jumlah yang diproduksi pada

periode n, dapat digunakan untuk memenuhi permintaan pasar selama periode n.

5. Proses produksi dari setiap jenis produk diabaikan dan dianggap tidak

mempengaruhi keputusan.

Untuk memudahkan pemahaman dan pembuatan persamaan matematisnya

maka akan digunakan notasi-notasi sebagai berikut :

n = periode ; n - 1,2,3,...n

Xn ~ jumlah yang diproduksi pada periode n

Dn = jumlah permintaan produk pada periode n

Jn = jumlah persediaan akhir pada periode n, sama dengan persediaan awal

periode 1+1

I0 = persediaan awal dari periode n, tergantung dari keputusan yang dibuat pada

periode sebelumnya

VCn = biaya produksi variabel pada periode n

CCn = biaya simpan produk pada periode n

Kp = kapasitas produksi maksimum tiap periode n

KG = kapasitas gudang penyimpanan hasil produksi tiap periode n

Pendekatan perhitungan maju pada pemprograman dinamis mengasumsikan

bahwa proses perencanaan produksi dimulai dari awal tahap 1, dengan sejumlah

tertentu persediaan awal. Jika persediaan awal pada periode 1 adalah 70 dan terdapat
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sejumlah permintaan sebesar Dx, maka keputusan jumlah produk yang diproduksi

sebesar X, yang dapat memenuhi permintaan (Dx) dan persediaan akhir periode 1

(/,). Besarnya Xx tidak boleh kurang dari (Dx - f0) dan tidak boleh lebih besar dari

kapasitas produksi (Kp). Dan perhitungan total biaya umum dinyatakan dalam

/(/,,X,). Alternatif fx(fx,Xx) tergantung dari besarnya persediaan (/,) dan

keputusan yang diambil (X,). Besarnya persediaan tidak boleh melebihi kapasitas

gudang (KG). Total biaya yang ada meliputi biaya produksi variable dan biaya

simpan.

Persamaannya adalah :

/„ + X, = D, + /,

X, = D, + /, - /„

/(/,) = mmVC,(X,) + €€(!,)

Dengan batasan produksi :

(/J,-/0)<X,<^

Persediaan akhir periode sebesar :

/,=/„ + *,-£>,

Dengan batasan persediaan :

0 < /, < KG
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Setelah perhitungan tahap 1 selesai, dilanjutkan dengan perhitungan tahap 2

dimana pada tahap ini meliputi perhitungan total biaya periode 1 dan 2, sedangkan

jumlah yang diproduksi hanya untuk periode 2 saja. Jika persediaan yang masuk pada

awal periode 2 adalah Ix dan D2 adalah besarnya permintaan maka besarnya X^

tidak boleh kurang dari (D2-Ix) dan tidak melebihi Kp. f2(f2)merupakan

akumulasi biaya tahap 1 dan 2.

Persamaannya adalah :

Ix+X2 =D2 + f2

X2 = D2+I2-Ix

f2(I2) = mmVC2(X2) + CC(I2)+ fx*(Ix)

Dengan batasan produksi :

(D,-I,)<X,<Kp

Persediaan akhir periode sebesar ;

72 =Il+X2-D2

Dengan batasan persediaan

0 < /, < KG
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Demikian proses perhitungan ini dilakukan sampai tahap ke-n, dengan formulasi

umum rekursif:

/„(/.) = minFC„(A-„)+ CC(/„) + /„„, *(/„_,)

Dengan batasan produksi :

(.Dn-I„x)<X,t<K[}

Keterangan :

fn i*Un-i) '• Biaya yang dipilih (terkecil) pada periode n-1

fx *(/j) ; Biaya terkecil pada periode 1

Xn * : Keputusan optimaljumlah produk yang diproduksi

Setelah perhitungan selesai dilakukan sampai periode n, dapat ditentukan

keputusan optimal jumlah produk yang produksi ( Xn *) dimulai dari tahap n sampai

tahap satu.


