
BABH

LANDASAN TEORI

2.1 Metode Peramalan

Perkembangan dalam teknik dan metode analisa sangat erat kaitannya dengan

perkembangan teknik dan metode peramalan (forecasting). Keberadaan peramalan

sangat penting karena keadaan ekonomi dan dunia usaha tidak statis, tapi selalu

bembah. Hal ini disebabkan oieh penekanan maksud dan tujuan dari suatu analisa

ekonomi dan kegiatan usaha pemsahaan yang menitik beratkan pada mengkaji situasi

dan kondisi yang berlaku sekarang maupun yang telah lalu dan melihat pengaruhnya

pada situasi dan kondisi pada masa yang akan datang.

Pengertian peramalan adalah suatu perkiraan tingkat permintaan yang

diharapkan untuk suatu produk atau jasa dalam periode waktu tertentu dimasa yang

akan datang. Peramalan mempakan kegiatan integral dari pengambilan keputusan

manajemen. Organisasi selalu menentukan sasaran dan tujuan, bemsaha menduga

faktor-faktor lingkungan, lalu memilih tindakan yang diharapkan akan menghasilkan

pencapaian sasaran dan tujuan tersebut. Kebutuhan akan peramalan meningkat

sejalan dengan usaha manajemen untuk mengurangi ketergantungan pada hal-hal

yang belum pasti.

Menurut Makridakis beberapa bagian organisasi dimana peramalan kini

memainkan peranan penting adalah :

1. Penjadwalan sumber daya tersedia.

2. Penjadwalan sumber daya tambahan.



3. Penjadwalan sumber dayayang diinginkan.

Penggunaan sumber daya yang efisien, salah satunya memerlukan

penjadwalan produksi yang baik. Karena dalam penjadwalan produksi ditentukan

jumlah produk yang akan diproduksi sehingga dapat diperhitungkan jumlah sumber

daya yang dibutuhkan. Salah satu input penting untuk penjadwalan produksi adalah

ramalan tingkat permintaan produk.

Fungsi peramalan adalah sebagai suatu dasar bagi perencanaan, seperti

perencanaan kapasitas, anggaran, perencanaan produksi dan inventori dsb. Suatu

metode peramalan yang baik mempakan suatu syarat untuk memberikan hasil

keputusan yang baik pula. Kebutuhan akan peramalan meningkat seiring dengan

usaha pihak manajemen untuk mengurangi ketidakpastian atau resiko bisnis dalam

lingkungan yang semakin kompleks dan dinamis (selalu bembah-ubah). Kualitas dari

hasil peramalan sangatditentukan oieh pelaksanaan penyusunannya. Peramalan yang

baik adalah peramalan yang dilakukan dengan mengikuti langkah-langkah yang baik.

Langkah-langkah untuk melakukan peramalan adalah :

1. Pengumpulan data masa lalu.

2. Membuat ploting data.

3. Melakukan estimasi mode.

4. Melakukan peramalan.

5. Melakukan perbandingan.

6. Peramalan berdasarkan metode yang dipilih.



Prinsio Peramalan vang perlu dipertimbangkan :

1. Secara umum, teknik peramalan berasumsi bahwa sesuatu yang

berlandaskan pada sebab yang sama yang terjadi di masa yang lalu, akan

berlanjutpada masa yang akan datang.

2. Peramalan melibatkan kesalahan (error), Peramalan hanya mengurangi

ketidakpastian tetapi tidak menghilangkannya.

3. Peramalan untuk famili produk lebih akurat daripada peramalan untuk

produk individu.

4. Peramalan jangka pendek mengandung ketidakpastian yang lebih sedikit

(lebih akurat) daripada peramalan jangka panjang, karena dalam jangka

pendek, kondisi yang mempengaruhi permintaan cenderung tetap atau

bembah lambat.

5. Peramalan sebaiknya menggunakan tolok ukur kesalahan peramalan.

6. Jika dimungkinkan, hitung peramalan daripada meramal permintaan.

2.1.1 Pengelompokan Metode Peramalan

Berbagai metode peramalan telah dikembangkan untuk memperkirakan

keadaan dimasa yang akan datang, mulai dari metode sederhana hmgga metode yang

sangat kompleks yang pemakaiannya harus menggunakan komputer. Dari berbagai

macam metode peramalan, masing-masing mempunyai ketelitian dan tipe

penggunaan sesuai dengan kondisi tertentu. Pemakaian metode peramalan yang tepat

diharapkan dapat mengurangi kesalahan perkiraan dimasa yang akan datang.
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Pada dasamya metode peramalan dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu:

metode kuantitatif dan metode kualitatif.

2.1.1.1 Metode Peramalan Kualitatif

Istilah kualitatif pada umunya digunakan untuk menunjukkan teknik

peramalan yang temtama berfokus pada pendugaan lingkungan dan teknologi selama

jangka waktu yang lebih panjang. Seperti halnya yang dilakukan dalam metode

kuantitatif, metode kualitatif juga tidak mengasumsikan ketetapan pola di masa yang

lalu untuk masa yang akan datang. Walaupun sejarah memainkan suatu peranan

penting dalam metode-metode peramalan ini menuntut imajinasi yang

dikombinasikan dengan bakat, pengetahuan, wawasan, dan penilaian pribadi untuk

menduga pembahan jangka panjang secara efektif. Pengetahuan akan prosedur-

prosedur yang akan digunakan dalam berbagai pendekatan kualitatif bisa membantu

membentuk proses berpikir dan prediksi di masa yang datang jika metode-metode

kuantitatiftidak terpenuhi/tidak bisa digunakan.

Peramalan kualitatif mempakan prediksi mengenai rekaan yang bisa

diketahui dari sekarang, penemuan ilmiah yang spesifik, untuk melayani beberapa

fungsi yang bermanfaat. Yakni fungsi-fungsi yang memenuhi persyaratan layanan

industri dan kebutuhan umum masyarakat {Prehoda, 1967 : 12 ).

Adapun metode-metode dalam peramalan kualitatif dibagi dalam tiga

kategori, yakni sebagai berikut:

1. Metode penilaian subjektif, yakni menggunakan pikiran manusia secara efektif

dalam memproses bermacam-macam informasi dan melakukan strukturisasi
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hasil-hasil ramalan dalam format yang bisa diintegrasikan dengan mudah

dengan proses-proses perencanaan dan pengambilan keputusan Iainnya.

2. Metode penyelidikan, yakni besifat penyelidikan dimana dimulai dengan

pengetahuan dan penilaian mengenai masa lalu dan berusaha untuk meramal

masa yang akan datang.

3. Metode normatif, dimana dalam metode ini pertama-tama meniiai sasaran,

kebutuhan, keinginan, misi, dan setemsnya, untuk masa yang akan datang, dan

kemudian mundur ke masa sekarang untuk mengidentifikasi pengembangan-

pengembangan yang diperlukan untuk mencapai sasaran-sasaran itu.

Untuk sejumlah situasi (misalnya, peramalan produk bam), manajemen

mungkin mempunyai informasi yang relevan dengan peramalan tetapi yang tidak

dapat diterima oieh teknik peramalan kuantitatif yang didasarkan pada data historis.

Dalam hal ini, ramalan yang mencerminkan penilaian subjektif mengenai situasi

seringkali bisa menjadi keuntungan yang besar. Beberapa metode yang ada pada

umumnya digunakan untuk mendapatkan ramalan penilaian subjektif seperti itu

melibatkan gabungan grup, survey, riset pasar, dan penilaian individual.

Ramalan permintaan yang akan datang dapat didasarkan pada empat input

utama:

1. Peramalan kecendemngan ekonomi.

2. Peramalan permintaan industrial untuk produk-produk yang dibuat oieh

pemsahaan.

3. Ramalan satuan penjualan lapangan.

4. Data mengenai kinerja historis pemsahaan.
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2.1.1.2 Metode Peramalan Kuantitatif

Metode peramalan kuantitatif meliputi metode deret berkala (time series) dan

metode kausal. Hasil peramalan yang dibuat tergantung pada metode yang digunakan

dalam peramalan tersebut, dengan metode yang beriainan diperoleh hasil peramalan

yang beriainan pula, adapun yang perlu diperhatikan dari penggunaan metode-

metode tersebut adalah baik tidaknya metode yang digunakan. Hal ini dapat dilihat

dari penyimpangan antara hasil peramalan dengan kenyataan yang terjadi, metode

yang baik adalah yang memberikan penyimpangan terkecil.

Pendekatan kuantitatif hnaya dapat diterapkan apabila memenuhi syarat sebagai

berikut:

a. Tersedianya informasi masa lalu.

b. Informasi masa lalu tersebut dapat dikuantifikasikan dalam bentuk data

numerik.

c. Diasumsikan pola data masa lalu akan berlaku sama untuk masa yang akan

datang.

Pada pembatasan masalah telah diuraikan bahwa pada penelitian ini metode

peramalan yang digunakan adalah cara memperkirakan sesuatu yang terjadi pada

masa depan secara kuantitatif.



Horizon waktu peramalan (Forecasting Time Horizons)

Peramalan biasanya juga diklasifikasikan berdasarkan horizon waktu

peramalan, yaitu sebagai berikut:

1. Short-range forecast. Peramalan ini mempunyai jangka waktu harian,

mingguan atau bulanan yang biasanya berjangka waktu sampai 3 bulan.

Contoh peramalan jangka pendek antara lain perencanaan pembelian

(planning purchasing), job scheduling, production levels, job assignments,

work force levels.

2. Medium/intermediate-range forecast. Jangka waktu peramalan berkisar

antara 3 bulan sampai 3 tahun. Peramalan ini berguna untuk perencanaan

penjualan (sales planning), perencanaan produksi dan anggaran (aggregat-

planning and budgeting), dsb.

3. Long-range forecast. Jangka waktu peramalan lebih dari 3 tahun. Peramalan

jangka panjang digunakan dalam perencanaan produk bam, ekspansi, anaiisis

fasilitas dan research & development.

Adapun pola data yang umum terbentuk sebagai berikut:

/. Trend

Pola data trend menunjukkan pergerakan data secara lambat/bertahap yang

cendemng meningkat atau menurun dalam jangka waktu yang panjang.

2. Seasonality (musiman)

Pola data musiman terbentuk jika sekumpulan data dipengamhi faktor

musiman, seperti cuaca dan Iiburan. Dengan kata Iain pola yang sama akan
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terbentuk pada jangka waktu tertentu (harian, mingguan, bulanan, atau

kuartalan/perempat tahunan).

3. Cycles (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 dipengamhi oieh faktor politik, pembahan ekonomi

(ekspansi atau kontraksi) yang dikenal dengan siklus usaha (business cycle).

4. 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.

Berikut ini disajikan visualisasi dari pola-pola data

Gambar 2.1 Gambar Pola Data
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Teknik-Teknik Peramalan Data Runtut Waktu

1. Naive forecast

Metode ini mempakan metode peramalan yang paling sederhana,

menganggap bahwa peramalan periode berikutnya sama dengan nilai aktual

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

berlalu mempakan alat peramalan yang terbaik untuk meramalkan keadaan di

masa mendatang.

Persamaan umum naive forecast.

f,+1 = A, 0-1)

Untuk data yang mengandung trend, maka persamaan di atas disesuaikan dengan

mempertimbangkan unsur trend, sehingga persamaan tersebut menjadi:

ft+i=Al + (At-At,1) (L2)

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

ft+i-At-3 (L3)

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

persamaannya menjadi:

ft+1 - At_3 + {(At- An) + ..-+ (At.3 - AM)M} (1-4)

2. Simple Average (Rata-rata Sederhana)

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
_ (=1Ft = A atau Ft -

n

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 bam, maka nilai rata-rata yang bam dapat

dihitung dengan menghilangkan data yang terlama dan menambahkan data yang

terbam.

Persamaan simple moving average:

ft+i ={A, +At-i+At.2+...+At.n+i} /n ; 0-6)

dimana: n tergantung periode pergerakannya (Mn)

Metode ini sesuai untuk data stasioner (data berada disekitar rata-ratanya

dalam arti bahwa data cenderung stabil dari waktu ke waktu), tidak mengandung

unsur trend atau faktor musiman.
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4. Weighted Moving Average (WMA)

Metode ini mirip dengan metode simple moving average, hanya saja

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

dimana data terbam memiiiki bobot yang lebih tinggi daripada data sebelumnya

pada set data yang tersedia. Jumlah bobot hams sama dengan 1,00.

Persamaan dari metode WMA:

ZW- A
r— '• ', , dimana: i = t, t-1, t-2, ..., t-m+1

f»i = Ft 0-7)

Metode ini sesuai untuk pola data stasioner dimana data tidak mengandung unsur

trend ataupun musiman.

5. Moving Average With Linear Trend

Metode ini akan efektif jika trend linear dan faktor random error tidak

besar. Persamaan dari metode tersebut adalah :

F =2=l2l dimana: i-t-m+1,...,t (1-8)
m

T,= 12£ M r.n-n.M'"2-1)
/-I — 1*1

V

dimana: i = - (m-l)/2 , ... , (m-l)/2 (1-9)

f(t+t) = Ft +Tt(t+T) (1-10)

6. Single Exponential Smoothing (SES)

Peramalan dengan metode SES dihitung berdasarkan hasil peramalan

periode terdahulu ditambah suatu penyesuaian untuk kesalahan yang terjadi pada
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ramalan terakhir. Dengan demikian, kesalahan peramalan sebelumnya digunakan

untuk mengoreksi peramalan berikutnya.

Persamaan SES:

F0 = A!

Ft-aAt + (l-a)FM

ft+i-Ft (1 0-11)

Karakteristik smoothing dikendalikan dengan menggunakan faktor

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

Jika a mendekati 1, maka:

Ramalan yang bam akan mencakup penyesuaian kesalahan yang besar pada

ramalan sebelumnya.

Jika a mendekati 0, maka:

Ramalan yang bam akan mencakup penyesuaian kesalahan yang kecil pada

ramalan sebelumnya.

Dengan demikian jika diinginkan ramalan 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) makadiperlukan a yang lebih besar, a mendekati 1.

Metode ini cocok digunakan pada data yang berpola stasioner, tidak

mengandung trend atau faktor musiman.

Bentuk rumus SES yang lain:
Ft = FM + a (AM- Ft_i) ; Ft: ramalan untuk periode t

= oAm+CI-cOFm
Sumber: POM; Manufacturing and Service, 8th Edition by Chase et all, Mc Graw Hill
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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 p.

Persamaan : (Sumber : Yih - Long Chang, QS. Version 3.0, Prentice Hall)

F0 = At ; T0 = 0 (3

Ft = oAt + (l-a)(Ft.i + Tt.i) (1-12)

Tt= 0(Ft-FM) + (l-3)T»., (113)

f(t+t) =Ft+xTt (1-14)

Konstanta pemulusan, p, digunakan untuk memuluskan trend. Dan pada

prinsipnya menyempai konstanta pemulusan, a.

8. Double Exponential Smoothing

F0 = F'o=A1 ;

F, = aAt+(l-a)(Ft-i) 0-15)

F,t = aF, + (l-a)FVi (116)

f^> = F't (1-17)

(Sumber : Yih - Long Chang, QS. Version 3.0, Prentice Hall)

Sering disebut Double Exponential Smoothing :Holt's two parameter method (Sumber: Makridakis,
Spyro &Steven C.Wheelwright, Forecasting Methods and Applications, New York: John Wiley &
Sons, 1978.

Nilai pemulusan awal dapat diestimasi dengan menghitung rata-reata beberapa data masa lalu
sebagai data untukmengembangkan model.
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9. Double Exponential Smoothing with Linear Trend

F0 = F'o = A1 ;

Ft = aAt + (l-a)(FM) (1-18)

F\ = aFt +(l-a)FVi (1-19)

Y= t.a/p (1-20)

f(tH) = (2 +y)Ft-(I+Y)F't 0-21)

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 F, dengan absolute error yang terkecil. Nilai ini

akan ditetapkan sebagai parameter smoothing yangbam.

Persamaan:

F0 = A,

Ft = aAt + (l-a)Ft-i 0-22)

11. Linear Regression (Trend Linear Adjustment)

Metode ini mirip dengan metode double exponential; satu parameter dari Brown (Metode
Brown). Metode ini digunakan untuk pola data yang mengandung unsur linear trend.
Persamaan yang digunakan:

F0 = F'0= A, ; F, = aAt + (1-a) (FM)

F't = a Ft + (1-a) FYi a, = 2 Ft - F\

bt =(a/(l-a)).(Ft-F\) f<m)= at + bt T



Regresi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara dua variabel atau

lebih. Pembahan pada salah satu variabel (independent variabel) akan

mempengaruhi variabel yang lain (dependent variabel).

Regresi Linear mempakan salah satu bentuk khusus dan paling sederhana

dari regresi, dimana hubungan atau korelasi antara dua variabel tersebut

berbentuk garis Iurus (straight line).

Persamaan Regresi linear:

b=U ^ d-23)
JY -(„(„ +1)2/4)

V i

a-A-{b.(n+l)/2} 0-24)

ft = a + b.t (1-25)

Keakuratan perkiraan regresi linear tergantung pada luasan data sampel di

sekitar garis, semakin besar Iuasannya maka semakin kecil keakuratannya.

Besar luasan ini dihitung berdasarkan perkiraan standar error, Se.

Se= p^-*!*-*!> (1.26)
V n-2

12. Winter's Method

Metode Winter's mempakan metode peramalan yang sering dipilih untuk

menangani data permintaan yang mengandung baik variasi musiman maupun

unsur trend. Metode ini mengolah tiga asumsi untuk modelnya : unsur random

(horisontal), unsur trend dan unsur musiman. Ketiga komponen di atas secara



kontinyu diperbahami dengan menggunakan konstanta smoothing yang

diterapkan pada data terbam dan estimasi yang paling akhir

Persamaan metode winter:

• Inisialisasi ;

F0 = Ai dan T0 - 0

• Pemulusan eksponential:

Ft= aAt/It«+(l-a)(Ft.l+Tt.i) (1.27)

• Estimasi Trend:

Tt = P(Ft-FM) + (l-P)TM (1.28)

• Estimasi Musiman:

It = yAt/Ft + (l-Y)U (1-29)

• Nilai ramalan periode t mendatang.

Fm-(Ft+iTt).Wm (1-30)

Metode ini jika tidak diberikan input faktor seasional, maka default dari faktor

seasional akanmelakukansetting inisialisasidengan mengikuti nilai:

It= mAt/£Ai , dimana i=lkem ; t=l,...,m

Notasi Time Series Forecasting

t : Periode waktu, t = 1,2, 3,..., n

x : waktu dari t

m : periode rata-rata bergerak atau panjang perputaran seasional

n : jumlah data waktu

a : parameter smoothing pertama
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P : parameter trend smoothing

y : parameter seasional smoothing

At : data aktual dalam periode t

ft : peramalan untuk periode t

Tt : trend untuk periode t

Ft : nilai smoothe untuk periode t

Wt : bobot untuk periode t

It : Indeks seasional untuk periode t

et : error(deviasi) untuk periode t , (padaQS.3 et = ft - At)

A : Rata-rata dari data aktual

V : Variansi dari data aktual untuk n periode

s : standar deviasi

Akurasi Peramalan

Suatu prediksi yang dihasilkan oieh teknik peramalan hanya akan

mengurangi ketidakpastian dari suatu kondisi yang akan terjadi di masa

mendatang. Dengan demikian hasil peramalan masih mengandung kesalahan

(error).

Kesalahan peramalan mempakan perbedaan antara nilai yang terjadi dan

nilai yang diprediksi, atau

et = ft-A,<5 d-31)

5Pada buku QS version.3.0. karangan Yih LongChang, Prentice Hall
dirumuskan et —fi - At



♦ Ukuran keakuratan peramalan (Akurasi peramalan)

Pengukuran akurasi peramalan dapat dilakukan dengan beberapa cara,

sebagai berikut: (parameter akurasi)

1. MAD (Mean Absolute Deviation), mempakan rata-rata nilai mutlak

kesalahan. Persamaannya adalah sebagai berikut:

SKI
MAD=-i (I-32)

n

2. MSE (Mean Square Error), mempakan rata-rata pengkuadratan nilai

kesalahan. Persamaannya adalah sebagai berikut:

MSE=^ (1-33)
n

3. Bias / Mean Error / Deviation, mempakan rata-rata kesalahan (deviasi).

Persamaannya adalah sebagai berikut:

Bias = _L_ (1.34)
n

2.2 Biaya Produksi

2.2.1 Komponen Utama Biaya Produksi

Jumlah barang yang direncanakan untuk dijual yang dihubungkan dengan

kebijaksanaan tingkat produksi dan tmgkat persediaan akan menghasilkan jumlah

barang yang diproduksi oieh pemsahaan, waktu dan jenis barang.

Produk dapat diartikan suatu kegiatan manufaktur dengan maksud menambah

nilai suatu barang yang dalam prosesnya memeriukan biaya dan disebut ongkos
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produksi. Sehingga ongkos produksi dapat diartikan sebagai pengorbanan yang

dikeluarkan karenadihasilkannya suatu produk dan diukur dalam satuan uang.

Ada tiga unsur utama yang terdapat dalam ongkos produk yang dihasilkan :

1. Ongkos bahanlangsung (direct material)

Mempakan ongkos perolehan semua bahan yang diidentifikasi sebagai bagian

dari barang jadi.

2. Tenaga kerja langsung ( direct labour)

Mempakan ongkos produksi yang dibebankan kepada buruh secara langsung

digunakan untuk mengerjakan bahan dalam menghasilkan barang dan jasa.

3. Ongkos produk tak langsung ( overhead pabrik )

Mempakan semua biaya yang bukan bahan langsung dan tenaga kerja langsung

yang berkaitan dengan proses produksi. Termasuk ongkos ini diantaranya

tenaga kerja tidak langsung, bahan bakar, pengangkutan dalam pabrik,

penyusutan bangunan dan peralatan, asuransi, pemeliharaan dan reparasi.

2.2.2 Perilaku Biaya

Pola perilaku biaya diartikan sebagai hubungan antara total biaya dengan

pembahan volume kegiatan.

Untuk keperluan pengendalian ongkos dan pengambilan keputusan, ongkos

dapat digolongkan sesuai dengan tingkah lakunya dalam hubungannya dengan

pembahan volume produksi, yaitu biaya tetap (fixed cost), biaya variabel (variable

cost) dan biaya semi variabel.
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1. Biaya tetap

Adalah biaya yang tidak tergantung pada pembahan volume kegiatan. Biaya

ini jumlah totalnya tetap selama periode waktu tertentu walaupun terjadi

pembahan volume.

2. Biaya variabel

Adalah biaya yang besarnya tergantung pada volume kegiatan. Biaya ini

jumlah totalnya berubah secara langsung dan perubahannya sebanding

dengan pembahan volume kegiatan.

3. Biaya semi variabel

Adalah biaya yang bembah tetapi tidak sebanding dengan volume kegiatan.

Biaya ini mengandung unsur biaya tetap dan biaya variabel.

Dalam data biaya produksi terdapat unsur biaya variabel dan biaya

semivariabel. Contoh dari biaya ini adalah biaya tenaga listrik, bahan bakar,

pemeliharaan dan Iain-Iain.

Biaya semivariabel ini dapat dipisahkan menjadi biaya tetap dan biaya

variabel dengan menggunakan bebrapa metode dibawah ini:

a. Metode titik tertinggi dan terendah

Dalam metode ini, unsur beban semivariabel yang bersifat tetap dan variabel

dihitung dari dua titik data. Titik-titik data (periode) yang dipilih dari data historis

yang sedang dianalisis adalah periode-periode yang memiiiki tingkat kegiatan tinggi

dan rendah. Periode-periode ini biasanya, tetapi tidak hams mempunyai jumlah biaya

tertinggi dan terendah yang sedang dianalisis.



Bila periode yang mempunyai tingkat kegiatan tertinggi dan terendah yang

sedang dianalisis, maka tingkat kegiatanlah yang hams digunakan untuk melakukan

seleksi. Periode tertinggi dan terendah dipilih karena periode ini menunjukkan

kondisi untuk tingkat kegiatan yang mempunyai selang waktu yang paling besar.

Akan tetapi hams diperhatikan agar tidak memilih titik-titik data yang menyimpang

karena keadaan abnormal.

b. Metode titik sebar (scattergraph) statistik

Metode ini dapat dipakai guna menganlisis biaya-biaya semivariabel. Dalam

metode ini, berbagai biaya digambarkan pada gans vertical dan patokan pembanding

sebagai variabel bebas, sebagai contoh antara lain jam kerja langsung, upah pekerja.

Metode titik sebar statistic mempakan perbaikan dari metode titik tertinggi dn

terendah karena metode ini menggunakan semua data yang tersedia dan bukan hanya

dua titik saja. Namun demikian, hasinya mungki saja menyimpang karena garis biaya

yang digambarkan melalui plot data hanya didasarkan pada interpretasi visual.

c. Metode jumlah kwadrat terkecil (Least Squares)

Metode ini ada kalanya dikenal sebagai metode anaiisis regresi sederhana

dimana secara matematis menghasilkan garis yang paling cocok atau garis regresi

linier melalui serangkaian titik, sehingga jumlah pengkuadratan deviasi vertikal

antara titik-titik dengan garis akan minimum.

Metode jumlah kwadrat terkecil (least square method) dimaksudkan sebagai

suatu perkiraan atau taksiran mengenai nilai a dan b dari persamaan Y = a + bX,
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yang didasarkan atas data hasil observasi, sehingga jumlah kesalahan kwadrat

terkecil (minimum).

Adapun pemmusan dari metode kwadrat terkecil untuk menentukan

pemisahan biaya menjadi biaya tetap dan biaya variabel adalah :

Yi = a + bXi

h_nYJXm-YJXiYuYi
n^Xf-i^Xi?

a_!>'-»£*•
n

Dimana :Yi = Biaya overhead semivariabel

Xi = Volume produksi

a - Estimasi biaya tetap

b - Estimasi biaya overhead variabel per unit.

2.3 Biaya Persediaaan

Sistem persediaan (inventory) mempakan serangkaian kebijaksanaan dan

pengendalian yang memonitor tingkat persediaan sumber daya. Sistem ini bertujuan

menetapkan dan menjamin tersedianya sumber daya dalam kuantitas dan pada waktu

yang tepat.

Persediaan dapat diartikan suatu barang yang terdapat/tersedia di gudang

sebagai stock dengan maksud untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Ada tiga

komponen biaya dalam mengoperasikan sistem persediaan, yaitu :
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1. Biaya Set-up ( Set-upCost)

Meliputi ongkos-ongkos yang diperlukan untuk proses produksi seperti

perbaikan mesin, penambahan mesin bam, mendapat bahan baku dan

memperoleh tenaga kerja.

2. Biaya Penyimpanan ( Holding/Carrying Cost)

Adalah biaya yang naik seiring dengan membesarnya jumlah persediaan, yang

berhubungan dengan biaya penyimpanan barang dalam gudang. Biaya ini

meliputi biaya modal yang tertanam dalam persediaan (bunga investasi), sewa

gudang, asuransi, pajak, harga penyusutan, harga kemsakan, perawatan gudang,

listrik.

3. Biaya Kekurangan Persediaan ( Shortage Cost)

Adalah biaya yang timbul akibat tidak dapatnya memenuhi demand karena

kurangnya persediaan (antaranya : keuntungan yang hilang, biaya sub kontrak,

dll).

Dengan demikian untuk menentukan suatu keputusan optimal dari masalah

persediaan terdapat empat kategori biaya yang perlu dipertimbangkan yaitu product

cost, set up cost, holding cost, dan shortage cost ( Siswanto, 1985 : 17 ).

2.4 Tinjauan Metode Program Dinamis

Program dinamis adalah mempakan teknik matematis yang temtama

dirancang untuk memperbaiki efisiensi perhitungan masalah pemrograman

matematis tertentu dengan menguraikannya menjadi bagian-bagian masalah yang

lebih kecil, dan karena itu lebih sederhana dalam perhitungan ( Taha, 1996 : 363 ).



Dalam hal ini, suatu masalah pengambilan keputusan yang terdiri dari banyak

tahap (multistage) dipisah-pisahkan menjadi suatu submasalah yang bemmtan dan

saling berhubungan sehingga pemecahan masalah dapat dilakukan dengan lebih

mudah. Prosedur pemecahan persoalan dilakukan secara perhitungan bemlang, ini

berarti setiap dilakukan pengambilan keputusan, kita hams memperhatikan keadaan

yang dihasilkan oieh keputusan sebelumnya. Karena itu keadaan yang diakibatkan

oieh suatu keputusan sebelumnya dan merupakan landasan bagi keputusan

berikutnya. Keputusan optimal dari seluruh persoalan adalah kumpulan dari sejumlah

keputusan optimal atas selumh tahap yang kemudian disebut kebijaksanaan optimal

(P. Sigian, 1992).

Program dinamis memberikan prosedur yang sistematis untuk penentuan

kombinasi pengambilan keputusan yang memaksimumkan keselumhan efektifitas.

Berbeda dengan linear programming, dalam program dinamis lebih mempakan suatu

tipe pendekatan umum untuk pemecahan masalah dan persamaan-persamaan khusus

yang akan digunakan harus dikembangkan sesuai dengan setiap kondisi individual.

Oieh karena itu tingkat penguasaan dan keahlian tertentu tentang stmktur dasar

(umum) masalah-masalah program dinamis diperlukan untuk menentukan apakah

suatu masalah dapat dipecahkan dengan prosedur program dinamis atau tidak.

Kemampuan ini dapat dikembangkan dengan mempelajari macam-macam aphkasi

program dinamis sebanyak mungkin dan karakteristik-karakteristik umum dari

situasi tersebut.

Program dinamis banyak diterapkan dalam masalah bisnis dan industri.

Seperti masalah penjadwalan produksi, pengendalian persediaan, analisa network,
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perencanaan produksi, proyek penelitian, dan Iain-lain, temtama yang berhubungan

dengan bidangteknik.

Konsep dan KarakteristikDasar Program Dinamis

Suatu masalah dapat diformulasikan kedalam model program dinamis akan

memiiiki karakteristik sebagai berikut ( Tjutju TD, 1999 : 284 ):

1. Permasalahan dapat dibagi menjadi tahap-tahap (stage) dengan sebuah

keputusan pada setiap tahap.

2. Setiap tahap memiiiki sejumlah status (state) yang berhubungan dengan tahap

tersebut. Secara umum, status mempakan berbagai kemungkinan masukan

yang ada pada sistem tertentu. Jumlah status bisa terbatas (finite) atau tidak

terbatas (infinite).

3. Prosedur pemecahan masalah persoalan dimulai dengan mendapatkan cara

(keputusan) terbaik untuk setiap stage dari stage terakhir.

4. Hasil keputusan yang diambil pada setiap stage ditranformasikan dari state

yang bersangkutan ke state berikutnya.

5. Keputusan yang terbaik pada suatu state bersifat independen terhadap

keputusan yang dilakukan pada stage sebelumnya.

2.4.1 Deskripsi Matematis Program Dinamis

Telah diketahui bahwa dalam permasalahan program dinamis dapat dibagi

menjadi beberapa bagian yang masing-masing bagian terdiri dari beberapa piiihan

yang harus dipilih sebagai keputusan. Bagian tertentu dimana pengambilan



keputusan dilakukan disebut sebagai tahap (stage) dari permasalahan yang memiiiki

parameter-parameter masukan yang disebut sebagai status (state). Keputusan yang

diambil pada setiap tahap memperhatikan parameter masukan (status) yang

dikendalikan dengan suatu fungsi transformasi seperti terlihat gambar 2 berikut:

Keputusan

Masukan Keluaran

Transformasi

Gambar 2.2 Aliran variabel-variabel pada tahap n

Pada setiap tahap hams dibuat satu keputusan piiihan status. Keputusan

pemilihan status menghasilkan nilai yang besarnya ditentukan oieh suatu fungsi

transformasi, nilai ini biasa disebut sebagai fungsi perolehan (return function).

Fungsi perolehan ini akan bergantung pada varibel status dan keputusan yang

diambil pada tahap n tertentu.

Jadi suatu keputusan yang diambil pada tahap n tertentu akan memberikan

fungsi perolehan yang nilainya optimal untuk tahap yang ke-n tersebut artinya bila

fungsi tujuan maksimasi dan demikian sebaliknya bila tujuan minimasi.
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R„=US„,xH)

Gambar 2.3 Fungsi transformasi program dinamis

Dimana : Sn = Status masukan

S'n = Status keluaran

n =Nomor tahap

Xn = Keputusan

Rn = Fungsi persoalan = fn (Sn, Xn)

Pada persoalan program dinamis tahap majemuk, masing-masing ada

keputusan optimalnya, maka hubungan fungsi peralihan S'n (variabel keluaran

sistem tahap ke-n) dengan Sn (variabel masukan sistem tahap n) dan Xn (keputusan

pada tahap n) dinyatakan sebagai:

Xn, atau keluaran tahap n sama dengan masukan tahap nS'n - Sn

keputusan yang dibuat pada tahap n.

Dimana: I I mempakan operator matematis, yang dapat berupa operasi

penambahan, pengurangan atau operasi matematik lainnya tergantung persoalan yang

dihadapi.
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Secara umum pada program dinamis dapat dicarikan beberapa defmisi

sebagai berikut:

a. Tahap adalah bagian dari program dinamis yang menggambarkan sistem

secara keseluruhan dimana keputusan hams dibuat.

b. Status adalah bagian yang menggambarkan variabel masukan yang ada pada

tahap-tahap tertentu. Status mempakan penghubung antara dua tahap karena

masukan bagi tahap tertentu merupakan keluaran tahap sebelumnya.

c. Alternatif adalah variabel keputusan pada setiap tahap yang berhubungan

dengan fungsi perolehan. Variabel keputusan ini bersifat mutually exlusive.

2.4.2 Kebijaksanaan Keputusan Yang Optimal

Suatu persoalan dapat diselesaikan atau dikerjakan dengan menggunakan

metode Progaram Dinamis, jika persoalan tersebut mempunyai karakteristik sebagai

berikut:

a. Ada tepat ntahap dimana ada nkeputusan yang harus diambil.

b. Bila dimulai pada tahap 1 maka tidak ada yang mempengamhi keputusan

optimal pada tahap tersebut, kecuali status sistem pada tahap tersebut dan

variabel keputusan yang dipilih.

c. Tahap 2 akan mempengamhi keputusan tahap 1 dan pemilihan yang

dilakukan pada tahap 2 hanya dipengamhi oieh status sistem dan pembatas

variabel keputusannya.

d. Demikian seterusnya hingga tahap n.

Apabila kriteria kebijaksanaan optimal untuk setiap status pada tahap 1

bempa himpunan keputusan yang memberikan nilai optimal bagi fungsi perolehan,
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maka dinyatakan bahwa keputusan optimal tahap 1tidak akan dipengamhi oieh apa

yang terjadi pada tahap 2, 3, ..., n. Dari pembahasan sebelumnya perolehan pada

tahap 1 adalah:

Ri = fi(Si,X,)

Dari tahap 1 ini didapat dengan mencari semua variabel keputusan yang mungkin

(didefinisikan oieh suatu variabel status tertentu) sehingga didapat:

f,*(Si) = optimasi(fl(S1,X1))

Besaran Xi ditentukan oieh Sf dan S2 dan ditentukan oieh apa yang terjadi pada

tahap sebelumnya.

S i = S2 - X2

Sehingga perolehan total dua tahap (tahap 1dan tahap 2) adalah :

f2* (S2) = optimasi (f2 (S2, X2) + fi* (Si)) atau

f2* (S2) = optimasi (f2(S2, X2) + fi* (S2 - X2))

Dengan Iogika rekursif ini, bila proses dilanjutkan untuk n tahap (tahap 1 sampai

tahap n), maka akan diperoleh fungsi rekursif tahap n sebagai berikut:

Fn* (Sn) = optimasi (f„ (S„ , Xn) + fn-i* (Sn.[))

Bila status masukan Sn diketahui dan juga diketahui fn-i* (Sn-0. maka fn* (sn) <*aPat

dihitung. Proses sebelumnya, fn-i* (Sn-i) dapat ditentukan dengan mengetahui fn.2*

(Sn.2). Demikian seterusnya hingga tahap 1yang merupakan tahap awai perhitungan,

sehingga dapat diperoleh hubungan rekursif sebagai berikut:

Fn*(Sn) = optimasi (fn (S„ , Xn) + fn.i* (Sn_i))

n =1,2, ...,n

fo* (So) = 0



Pemecahan persoalan program dinamis dapat dilakukan dengan

menggunakan tabel tertentu, tabel ini terdiri dari variabel status (Sn) pada baris,

variabel keputusan (Xn), fungsi perolehan optimal (fn* (Sn)), serta variabel keputusan

optimal (Xn*) pada kolom seperti terlihat pada tabel halaman berikut:

F * xn*

fn (Xn , Sn)

Tabel 2.1 Tabel Program Dinamis

Persoalan program dinamis dapat pula digambarkan dalam bentuk jaringan.

Disini simpul atau node menggambarkan tahap dan statusnya, sedangkan busur

penghubung antara simpul menggambarkan variabel keputusan yang mungkin dan

fungsi perolehannya. Kebijaksanaan optimal akan membentuk suatu aliran tertentu

dalam jaringan.

2.4.3 Perhitungan Maju dan Perhitungan Mundur pada Program Dinamis

Perhitungan rekursif maju terjadi apabila sistem n tahap perhitungan

perolehan dimulai dri tahap 1, f„ (S„) searah informasi, urutan perhitungan adalah

sebagai berikut:

Fungsi transisi menghubungkan variabel status pada tahap n dengan variabel

pada tahap n+1, karena pada rekursif mundur, fungsi transisi menggunakan status n

dengan variabel status tahap n+1,

Makafungsi transisi rekursif maju adalah :

S„+1 =S„-X„+D„
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n = 1,2,...,(N-1)

N - banyaknya tahap

Perhitungan rekursif mundur terjadi apabila untuk n tahap, perhitungan

perolehan dan keputusan optimal dilakukan dari tahap n dan dilanjutkan sampai

tahap 1. Adapun urutannya adalah sebagai berikut:

Fungsi transisi rekursif mundur adalah :

Sh =s„+x„-d„

n = 1,2,...,N

Dn = besaran tertentu pada tiap tahap n

2.5 Tinjauan Penjadwalan Produksi

Sesudah rencana produksi tertentu dibuat, tahap selanjutnya adalah

menjadwalkan jumlah produk yang telah direncanakan utnuk dimasukkan ke dalam

proses pengerjaannya. Fungsi memasukkan ke dalam proses tersebut dikenal secara

umum dikenal dengan sebagai penjadwalan produksi (Beigel, 1992 : 156).

Penjadwalan adalah mengatur pendayagunaan kapasitas dan sumber daya

yang tersedia melalui suatu aktivitas atau tugas. Perencanaan fasilitas akan diikuti

oieh penjadwalan yang mempakan suatu keputusan dengan tujuan untuk mencapai

beberapa hal seperti berikut ( Sumayang, 2003 : 183 ):

1. Efisiensi yang tinggi

2. Persediaan atau inventori yang sedikit



3. Pelayanan pelanggan yangbaik

Perencanaan total menetapkan tingkat output secara keselumhan untuk

jangka waktu sedang. Sehingga pengambilan keputusan yang menetapkan tingkat

persediaan, ukuran angkatan kerja dan jumlah pesanan pelanggan hams sesuai

dengan kemampuan fasilitas yang ada dan menetapkan jumlah sumber daya untuk

menunjang penjadwalan.

Para manajer industri atau perusahaan merencanakan serta menjadwalkan

dengan teliti agar kegiatan produksi berjalan dengan lancar dan tepat waktunya. Hal

ini dilakukan agar supaya dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Disamping itu

pula hams meningkatkan produktivitas dari perusahaan tersebut. Oieh karena itu

supaya rencana produksi berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana harus

diadakan penjadwalan ( Hantoro, 1993 : 81 ).

2.5.1 Penjadwalan Produksi dengan Pendekatan Program Dinamis

Tujuan penjadwalan produksi disini adalah menentukan jumlah produk hams

diproduksi yang dapat meminimalkaan biaya produksi variabel maupun biaya simpan

dengan asumsi semua permintaan dapat dipenuhi tepat waktu.

Dalam sebuah sistem penjualan seringkali terjadi akibat perencanaan yang

tidak baik, jumlah produk yang diproduksi tidak dapat memenuhi permintaan pasar.

Demikian juga bila yang terjadi sebaliknya, jumlah produk yang diproduksi melebihi

permintaan pasar sehingga terdapat kelebihan produk yang tidak terjual pada periode

tersebut. Setiap kelebihan produksi hams disimpan (sebagai persediaan akhir



periode) yang akan digunakan pada periode selanjutnya, dan hal ini tentunya akan

menimbuikan ongkos simpan.

Untuk mengantisipasi hal tersebut maka dilakukan penjadwalan produksi

dengan menggunakan program dinamis untuk menentukan suatu jadwai produksi

yang akan meminimalkan biaya produksi dan biaya simpan. Semua permintaan

produk dapat dipenuhi pada waktunya. Penjadwalan produksi ini dilaksanakan pada

tiap-tiap produk secara bemmtan dengan batasan kapasitas produksi dan kapasitas

gudang.

Beberapa asumsi yang mendasari pendekatan program dinamis pada

penjadwalan produksi adalah sebagai berikut:

1. Semua permintaan pasar pada periode n hanya dipenuhi pada periode tersebut

dan dilakukan tepat waktu.

2. Untuk tiap jenis produk, persediaan akhir periode terakhir dari jumlah periode

yangditeliti adalah nol.

3. Jumlah produk yang diproduksi dan jumlah persediaan dibatasi oieh kapasitas

produksi dan kapasitas gudang.

4. Persediaan akhir periode t-1 menjadi persediaan awal periode t.

5. Jumlah persediaan akhir periode t-1 ditambah jumlah yang diproduksi pada

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

6. Biaya simpan untuk periode t dibebankan pada persediaan akhir periode t.

7. Proses produksi untuk tiap jenis produk dianggap tidak mempengamhi

keputusan.
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Untuk memudahkan pemahaman dan pembuatan persamaan matematisnya

maka akan digunakan notasi-notasi sebagai berikut:

n = Periode ;t= 1,2, 3, ...,n

Dn = Jumlah permintaan yang akan dipenuhi oieh periode n

Xn =*= Jumlah produksi yang diproduksi oieh periode n

Io = Persediaan awal pada periode 1

In = Persediaan akhir pada periode n

VCPn = Biaya produksi variabel per unit pada periode n

VHCn = Biaya simpan variabel per unit pada periode n

Kp = Kapasitas produksi (unit / periode)

Kg = Kapasitas gudang

Dalam penentuan volume produksi ini, dilakukan perhitungan dengan

menggunakan rekursif maju. Dimulai dari periode 1sampai N( periode akhir selama

12 bulan ). Dalam masalah ini akan dijumpai bagian-bagian dari metode program

dinamis, yaitu :

1. Tahap ( stage ) adalah periode dan setiap tahap diberi nomor sesuai dengan

periodenya.

2. Fungsi transisi untuk rekursif maju adalah jumlah persediaan yang masuk ke

periode ke-1 ditambah jumlah yang diproduksi pada periode ke-1 dikurangi

jumlah penjualan pada periode ke-1.

3. Variabel statusnya ( state ) adalah persediaan yang masuk ke setiap periode.

4. Variabel keputusannya adalah jumlah produk yang diproduksi pada periode

ke-1.
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2.5.2 Rekursif Maju Pemrograman Dinamis pada Fenjadwalan Produksi

Pendekatan perhitungan maju pada pemrograman dinamis mengasumsikan

bahwa proses penjadwalan dimulai dari awal tahap 1, dengan sejumlah tertentu

persediaan awal. Jika persediaan awal pada periode 1 adalah lo dan terdapat

sejumlah permintaan sebesar Dt, maka keputusan jumlah produk yang diproduksi

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

(I, ). Besamya X, tidak boleh kurang dari (D, -lo )dan tidak boleh lebih besar dari

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

( I,, X, ). Alternatif ft ( I,, X, ) banyak sekali dan tergantung dari besamya

persediaan yang dikehendaki ( I, ) dan keputusan yang diambil (X, ). Besamya

persediaan tidak boleh melebihi kapasitas gudang ( Kg ). Total biaya yang ada

meliputi biaya produksi variabel, biaya simpan dan biaya set-up.

Persamaannya adalah:

Io + X, =D, +1,

X, = D, +1, -lo

f.CI, ) =minVCl(X,) + VHC(I1 )

Dengan batasan produksi:

(D, -Io)<X, <Kp

Persediaan akhir periode sebesar :

I, -Io + X! -D,

Dengan batasan :

0<It <Kg
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Setelah perhitungan tahap 1selesai, dilanjutkan dengan perhitungan tahap 2

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

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

pada awal periode 2 adalah I, dan D2 adalah besamya permintaan maka besamya

X2 tidak boleh kurang dari (D 2-1, ) dan tidak boleh melebihi kapasitas produksi

( Kp ). f2 (12 ) merupakan akumulasi biaya tahap 1dan 2.

Persamaannya adalah:

Ii +X2=D2 +I2

X2 = D2+I2 -I,

f2 (I2 ) = minVC2 (X2 )+VHC(I3 )+f, *(I, )

Denganbatasan produksi:

(D2 -I, )<X,<Kp

Persediaan akhir periode sebesar :

I2 =1, +X2 -D2

Dengan batasan persediaan:

0<I2 <Kg

Demikian proses perhitungan ini dilakukan sampai tahap ke- t, dengan

formulas! umum rekursif:

f,(I,)-min{VCP,(Xf) + VHC(r,)+fM*(I,_,)}

Dengan batasan produksi :

(D,-IM)<X,<Kp
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Keterangan:

f _*(I ): Biaya yang dipilih (dalam hal ini paling kecil) pada periode t-1

f * Ij : Biaya terkecil pada periode 1

X, * : Keputusan optimal jumlah produk yang diproduksi

Setelah perhitungan selesai dilakukan sampai periode t, dapat ditentukan

keputusan optimal jumlah produk yang diproduksi (X, *) dimulai dari tahap t sampai

tahap 1.




