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ABSTRAK 
 
Nancy Oktyajati, NIM: I 0305046, PERENCANAAN ALOKASI BAHAN 
BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU JATI (IPKJ) PERUM 
PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH DENGAN  METODE LINEAR 
PROGRAMMING. Skripsi. Surakarta : Jurusan Teknik Industri Fakultas 
Teknik, Universitas Sebelas Maret, Januari 2010. 

Penelitian ini membahas mengenai perencanaan alokasi bahan baku Industri 
Pengolahan Kayu Jati pada Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. Penelitian ini 
ditujukan untuk mengembangkan model alokasi yang sesuai dengan karakteristik 
sistem rantai pasok pada IPKJ. Perencanaan alokasi meliputi alokasi sortimen dari 
KPH supplier menuju TPK KBM Sar, alokasi sortimen dari TPK KBM Sar 
menuju TPK KBM IK, alokasi sortimen dari TPK KBM IK menuju TPK PGM 
dan alokasi RST dari PGM menuju moulding. Keputusan alokasi meliputi 
penentuan supplier yaitu dengan mempertimbangkan faktor harga kayu serta jarak 
tempuh. Penentuan jumlah kayu yang dialokasikan mempertimbangkan jumlah 
persediaan yang optimal pada TPKKBM Sar, TPKKBMIK dan TPK PGM yaitu 
dengan mempertimbangkan perkiraan demand, kapasitas  dan menentukan 
besarnya safety stock. 

Penyelesaian masalah alokasi dilakukan dengan mengembangkan model 
optimasi dengan linear programming. Model matematis memiliki fungsi tujuan 
meminimasi total biaya pembelian, biaya transportasi, serta biaya simpan pada 
TPK KBM Sar, TPK KBMIK, serta TPK PGM. Fungsi pembatas dari model yang 
dikembangkan adalah batasan jumlah persediaan, batasan kapasitas simpan TPK, 
batasan non-negatif, batasan kapasitas produksi masing-masing KPH supplier, 
kapasitas produksi unit pengolahan PGM serta moulding, batasan Jatah Produksi 
Tebangan (JPT) serta batasan jumlah persediaan pada akhir periode. Untuk 
menentukan batasan persediaan dilakukan penentuan besarnya safety stock yang 
optimal. Besarnya safety stock yang ditentukan mampu menjamin tidak akan 
terjadi stockout dan jumlahnya lebih kecil dari persediaan yang ada selama ini. 
Sebagai implementasi sistem usulan maka dirancang user interface menggunakan 
Software Microsoft Excel 2003 dan untuk penyelesaian optimasi digunakan 
Software Lingo 8.0.  

Validasi model dilakukan dengan mengkonfirmasi grafis yang 
menggambarkan karakteristik sistem kepada pihak perusahaan dan dinyatakan 
bahwa model tersebut valid. Sedangkan verifikasi model dilakukan untuk menguji 
kebenaran formulasi model matematis yang ditranslasikan dalam software Lingo 
8.0. Pengujian dilakukan dengan membandingkan output antara hasil running 
optimasi software Lingo 8.0 dengan hasil perhitungan manual dan diperoleh hasil 
yang sama.  Hasil running optimasi tersebut diperoleh bahwa model yang 
dikembangkan mampu memberikan penghematan biaya pembelian 20.84% dan 
terjadi pemilihan supplier dengan jarak tempuh yang lebih dekat. 

Kata kunci :  alokasi bahan baku, biaya pembelian, biaya transportasi, biaya 
simpan, safety stock, linear programming, optimisasi 

xvi + 110 halaman; 23 gambar; 32 tabel; 7 lampiran 
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Daftar pustaka : 16 (1982 – 2009) 
ABSTRACT 

 
Nancy Oktyajati, NIM: I 0305046, PLANNING OF RAW MATERIAL 
ALLOCATION OF INDUSTRI PENGOLAHAN KAYU JATI (IPKJ) 
PERUM PERHUTANI UNIT I JAWA TENGAH USING LINEAR 
PROGRAMMING METHOD. Thesis. Surakarta : Industrial Engineering 
Department, Faculty of Engineering, Sebelas Maret University, January 
2010. 
 

This study discusses the allocation of planning material teak wood 
processing industry in Perum Perhutani Unit I Central Java. This study aimed to 
develop an appropriate allocation model with the characteristics of supply chain 
system in teak wood processing industry. Planning sortimen allocations include 
allocations from the supplier to the TPK KPH KBM Sar, sortimen allocation of 
TPK TPK KBM KBM Sar to IK, sortimen allocation of TPK TPK KBM IK to 
PGM and RST allocation of PGM to the molding. Allocation decisions include 
determining which suppliers to consider the price factor and the distance the 
wood. Determining the amount of timber allocated to consider the optimal amount 
of inventory on TPKKBM Sar, PGM TPKKBMIK and TPK is by considering the 
estimated demand, capacity and determine the amount of safety stock. 

Allocation problem solving done by developing a model with linear 
programming optimization. Mathematical model to minimize the objective 
function the total cost of purchase, transportation costs, and cost savings in KBM 
Sar TPK, TPK KBMIK, and TPK PGM. Barrier function of the model developed 
is a limited number of stocks, storage capacity constraints TPK, non-negative 
constraints, limits the production capacity of each KPH supplier, production 
capacity and PGM processing unit molding, cut production quota restrictions 
(JPT) and restrictions on the amount of inventory on end of the period. To 
determine the limit amount of inventory carried out the determination of optimal 
safety stock. The amount of safety stock is determined capable of guaranteeing 
stockout will not occur and the number is smaller than the existing inventory for 
so long. As the implementation of the proposed system is designed the user 
interface using Microsoft Excel 2003 software and used for solving optimization 
Lingo 8.0 software. 

Validation of Model is done with graphical confirmation depicting system 
characteristic to the company and expressed that the model is valid. While the 
model verification is done by testing the truth of a mathematical model formulated 
to be translated in Lingo 8.0 software. Testing is done by comparing the output of 
the results of the optimization software running Lingo 8.0 with result of 
calculation manual and it have the same result with manual calculations. Result of 
running the optimization obtained that models developed can provide cost savings 
on the purchase of 20.84% and supplier selection occurs with the distance closer. 

Keywords : allocation of raw material, cost of purchasing, transportation cost, 
carrying cost, safety stock, linear programming, optimization 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Bab ini membahas mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian. Pada bab ini juga dijelaskan mengenai 

pembatasan masalah dalam penelitian, asumsi yang digunakan serta sistematika 

penulisan. Pokok bahasan dalam bab ini diharapkan memberikan gambaran umum 

mengenai penelitian yang dilakukan dan perlunya penelitian ini dilakukan. 

1.1 LATAR BELAKANG 

Lee dan Billington dalam Rizk dan Martel (2001) mendefinisikan Supply 

Chain sebagai jaringan fasilitas yang melibatkan fungsi pemindahan material, 

transformasi material menjadi produk setengah jadi dan barang jadi, dan distribusi 

barang jadi kepada konsumen. Pengaturan supply chain secara efektif dapat 

meningkatkan tingkat pelayanan konsumen, mengurangi kelebihan persediaan 

dalam sistem dan mengurangi biaya berlebih dari jaringan logistik. Distribusi 

adalah aktivitas yang dilakukan untuk memindahkan dan menyimpan produk dari 

tingkatan supplier hingga tingkatan konsumen dalam supply chain (Chopra dan 

Meindl, 2004). Distribusi akan berlangsung pada setiap tingkatan dalam supply 

chain dan  penerapan supply chain management juga diperlukan bagi perusahaan 

yang menyelenggarakan usaha-usaha dibidang kehutanan  salah satunya adalah 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah sebagai penghasil produk memiliki 

desain jaringan distribusi sesuai dengan tujuan yang dicapai. Dalam distribusi 

bahan baku industri terdapat berbagai echelon (tingkatan) penyaluran, sebelum 

bahan baku tersebut sampai ke konsumen dalam bentuk bahan jadi. Supplier 

bahan baku industri berasal dari 16 Kesatuan Pemangku Hutan  (KPH) kelas 

perusahaan jati dengan lokasi yang terpisah. Terdapat karakteristik harga dan 

kualitas kayu yang berbeda untuk masing-masing supplier. Lokasi sumber bahan 

baku yang berbeda akan menyebabkan beban biaya transportasi untuk pengadaan 

bahan baku industri yang berbeda pula. Selain biaya pengadaan bahan baku, 

permasalahan lain yang muncul adalah perusahaan memiliki lima area pengolahan 

kayu dengan lokasi terpisah serta kemampuan/kapasitas produksi yang berbeda. 
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Sehingga diperlukan penentuan alokasi yang optimal sesuai kapasitas serta 

kebutuhan untuk masing-masing unit pengolahan kayu. 

Penentuan alokasi  bahan baku dari KPH supplier selama ini berdasarkan 

kemampuan produksi masing-masing KPH dengan dasar standar kelestarian hutan 

berdasarkan JPT (Jatah Produksi Tebangan). Variable biaya simpan, biaya 

pengiriman/transportasi, serta harga jual kayu masing-masing KPH, belum 

menjadi pertimbangan dalam penentuan alokasi bahan baku industri. Padahal 

dengan teknologi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi saat ini, kayu 

dengan nilai jual yang rendah dapat ditutupi dengan teknologi pengecatan yang 

telah berkembang pada saat ini. Apabila pemilihan kayu dengan nilai jual yang 

lebih rendah dimanfaatkan sebagai bahan baku industri, maka kayu dengan nilai 

jual yang lebih tinggi dapat dialokasikan untuk dipasarkan dalam bentuk bahan 

baku, sehingga pendapatan perusahaan akan bertambah. 

Supplier memiliki harga jual kayu yang berbeda serta lokasi dengan biaya 

transportasi yang berbeda pula. Jika variabel ini tidak diperhitungkan, maka akan 

berdampak pada ketidaktepatan pemilihan supplier,  karena akan terjadi 

kemungkinan perusahaan akan memilih supplier yang memiliki harga jual kayu 

yang tinggi dan jarak tempuh yang jauh sehingga biaya transportasinya juga akan 

tinggi. Berdasarkan data rencana alokasi BBI (Bahan Baku Industri) jati tahun 

2008, sebesar 29,14 % kayu jati jenis sortimen AII dan 31,33% jenis sortimen 

AIII dialokasikan dari KPH Cepu. Dengan perencanaan ini maka biaya pembelian 

kayu yang berasal dari KPH Cepu adalah Rp.120.809.650.120.00 sedangkan total 

biaya pembelian kayu adalah Rp. 365.882.495.200.00 atau sekitar 33,02% dari 

total biaya pembelian (Perum Perhutani Unit I, 2008). Prosentase biaya pembelian 

dari KPH Cepu ini lebih besar daripada prosentase volume kayu yang digunakan. 

Hal ini mengindikasikan dalam pemilihan supplier perusahaan belum 

mempertimbangkan biaya pembelian.  

Besarnya alokasi baku yang optimal adalah dengan memperhatikan faktor 

perkiraan pemakaian, dan biaya persediaan. Ketidaktepatan kebijakan Perum 

Perhutani dalam penentuan alokasi bahan baku adalah adanya jumlah sisa 

persediaan bahan baku dalam masing-masing mata rantai yang cukup banyak. 

Berdasarkan data sisa persediaan log pada TPK (Tempat Penimbunan Kayu) 
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pengolahan, selama tahun 2008 total persediaan tertinggi  mencapai 8351 m3 pada 

bulan Juli dan terendah pada bulan Januari sebesar 930 m3. Grafik persediaan 

pada TPK pengolahan dapat dilihat pada gambar 1.1  
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Gambar 1.1 Grafik Inventory pada TPK KBM IK 

Sumber : Perum Perhutani Unit I JawaTengah, 2008 

Dalam merencanakan volume persediaan perusahaan belum menentukan 

jumlah safety stock  dengan nilai tertentu. Selama ini penentuan jumlah safety 

stock hanya berdasar perkiraan permintaan selama 1,5 bulan kedepan (Perum 

Perhutani Unit I, 2008). Sisa persediaan yang terlalu besar akan berdampak pada 

biaya penyimpanan yang tinggi. Sebaliknya apabila jumlah persediaan yang 

terlalu kecil akan berakibat pada proses produksi yang berjalan tidak lancar akibat 

kekurangan persediaan bahan baku. Dengan demikian diperlukan sebuah model 

penentuan alokasi pemesanan dan persediaan yang optimal dengan 

memperhatikan jumlah perkiraan pemakaian dan kebutuhan safety stock. 

Optimasi penentuan alokasi supplier dapat dicapai dengan 

memformulasikan sistem ke dalam model analitis penentuan jumlah kayu dan 

supplier dengan memasukkan variabel-variabel biaya simpan, biaya transportasi, 

serta harga jual kayu masing-masing KPH. Kriteria performansi penentuan alokasi 

supplier bahan baku industri dapat diukur dengan minimasi biaya penyimpanan, 

minimasi biaya transportasi serta biaya pembelian. Berdasarkan kondisi ini 

diperlukan seperangkat pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan 

supplier, pabrik penggergajian mesin serta industri (moulding) sehingga 

perusahaan mampu meminimasi biaya pengadaan bahan baku.  
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1.2 PERUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dihadapi, maka perumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan jumlah alokasi bahan 

baku serta jumlah persediaan di setiap mata rantai untuk meminimasi biaya 

transportasi, biaya simpan, serta biaya pembelian bahan baku industri. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Menetukan besarnya safety stock yang pada TPKKBM Sar dan TPKKBMIK 

2. Mengembangkan model matematis untuk menentukan alokasi bahan baku di 

setiap mata rantai pada industri kayu jati Perum Perhutani Unit I Jawa 

Tengah sehingga perusahaan mampu meminimasi biaya transportasi, biaya 

simpan, serta biaya pembelian. 

3. Penentuan alokasi serta jumlah persediaan bahan baku di setiap mata rantai 

pada industri pengolahan kayu jati Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah.  

1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari laporan penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan memiliki perencanaan strategis dalam kebijakan penentuan 

safety stock, jumlah persedian serta alokasi bahan baku industri di setiap 

mata rantai. 

2. Minimasi biaya simpan,  biaya transportasi, dan biaya pembelian bahan 

baku  industri pada masing-masing mata rantai. 

1.5 BATASAN MASALAH 

Agar sasaran dalam studi lapangan ini tercapai, maka diperlukan batasan-

batasan sebagai berikut : 

1. Karena keterbatasan data maka data yang digunakan sebagai data kebutuhan 

produksi adalah data permintaan produk jadi selama tahun 2008. 

1.6 ASUMSI 

Asumsi-asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Kenaikan biaya transportasi, biaya pembelian dan biaya simpan dapat 

mempengaruhi nilai parameter yang digunakan dalam model. Dalam 

penelitian ini seluruh biaya diasumsikan telah diketahui dan ditentukan 

diawal serta besarnya tetap sepanjang tahun. 

2. Peramalan permintaan tahun 2009 digunakan sebagai dasar dalam 

menentukan perencanaan alokasi tahun 2009. Data yang digunakan untuk 

meramalkan permintaan dengan metode kuantitatif tidak cukup memenuhi 

sehingga peramalan menggunakan metode kualitatif dengan asumsi terjadi 

peningkatan permintaan sebesar 10% dan pola permintaan diasumsikan 

mengikuti pola tahun sebelumnya. 

3. Penentuan safety stock dilakukan dengan menghitung besarnya standar 

Mean Absolute Deviation (MAD) permintaan selama lead time, sehingga 

dibutuhkan data error antara perencanaan alokasi dengan realisasi. Karena 

keterbatasan data perencanaan alokasi, maka diasumsikan terjadi error 

perencanaan dengan realisasi sebesar 5 % dan berdistribusi normal.. 

1.7 SISTEMATIKA PENULISAN 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan urutan 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, penetapan asumsi-

asumsi serta sistematika penulisan yang digunakan dalam penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini memberikan penjelasan secara terperinci mengenai teori-teori 

yang dipergunakan sebagai landasan pemecahan masalah serta 

memberikan penjelasan secara garis besar metode yang digunakan oleh 

penulis sebagai kerangka pemecahan masalah. 

BAB III :METODOLOGI PENELITIAN 

Bab metodologi penelitian merupakan langkah pemecahan masalah 

yang terstruktur setahap demi setahap, dalam proses pelaksanaan 
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pemecahan masalah dijelaskan dalam bentuk flow chart metodologi 

penelitian yang menguraikan gambaran tahapan proses penelitian. 

BAB IV :PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini membahas tentang pengumpulan data yang diperlukan untuk 

mendukung pengolahan data dalam membuat model optimasi untuk 

penentuan alokasi supplier bahan baku industri pengolahan kayu jati.  

BAB V :ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

Bab ini berisi tentang analisis dari hasil alokasi jumlah bahan baku 

industri pengolahan kayu jati 

BAB VI :KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan kesimpulan yang diperoleh dari analisis pemecahan 

masalah maupun hasil pengumpulan data serta saran-saran perbaikan 

atas permasalahan yang dibahas. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Bab ini membahas mengenai konsep dan teori yang digunakan dalam 

penelitian, sebagai landasan dan dasar pemikiran untuk membahas serta 

menganalisa permasalahan yang ada. Antara lain teori mengenai supply chain 

management, jarak, safety stock dalam supply chain, sistem dan pemodelan 

sistem, model transportasi, model analitis  linear progamming, solusi model 

linear programming, model referensi,  verifikasi dan validasi model.  

2. 10 Supply Chain Management 

Supply chain merupakan seluruh bagian yang terlibat secara langsung 

maupun tidak langsung dalam memenuhi kebutuhan konsumen.  Supply chain 

tidak hanya terdiri dari pabrik dan pemasok saja melainkan juga pabrik, 

transportasi, gudang, retailer, dan konsumen. Dalam organisasi seperti pabrik 

supply chain melibatkan seluruh fungsi dalam penerimaan dan pemenuhan 

permintan konsumen. Fungsi-fungsi tersebut adalah pengembangan produk baru, 

pemasaran, operasional, distribusi, keuangan, dan pelayanan pelanggan (Chopra 

dan Meindl, 2004).  

 Supply chain management adalah seperangkat pendekatan yang digunakan 

untuk mengintregasikan supplier, pabrik, gudang, dan retailer sehingga barang 

yang diproduksi dapat didistribusikan dalam jumlah, waktu, dan lokasi yang tepat 

untuk meminimasi biaya keseluruhan dan meningkatkan pelayanan konsumen 

(Simchi-Levi, 2003). Sehingga tujuan dari Supply chain management adalah 

meminimasi keseluruhan biaya yang melewati seluruh supply chain yang 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen, gambar 2.1 (Zabidi, 2001) 

merupakan struktur dari supply chain yang disederhanakan.  
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Gambar 2.1 Struktur Supply Chain Sederhana 
Sumber : Zabidi, 2001 

 Kesuksean supply chain management memerlukan beberapa keputusan 

yang berkaitan dengan aliran informasi, produk dan biaya. Keputusan-keputusan 

tersebut menurut Chopra dan Meindl (2004) dibagi dala tiga kategori tergantung 

pada frekuensi dan waktu, keputusan tersebut adalah: 

1. Strategi atau desain supply chain, 

Pada fase ini perusahaan memutuskan struktur supply chain untuk beberapa 

tahun mendatang dan proses yang akan dilakukan pada setiap stage 

(tingkatan). Keputusan strategi meliputi lokasi dan kapasitas fasilitas, produk 

yang akan dibuat atau disimpan, moda transportasi yang digunakan, dan 

sistemm informasi yang ditetapkan. 

2. Perencanaan supply chain, 

Pada fase ini, keputusan dibuat untuk beberapa bulan hingga satu tahun. 

Keputusan perencanaan meliputi pasar mana yang akan disuplai dan lokasi 

mana, rencana penambahan inventori, subkontrak dan lokasi cadangan, 

kebijakan inventori, dan promosi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-

hal seperti ketidakpastian permintaan, nilai tukar, dan persaingan selama 

horison waktu perencanaan 

3. Operasional supply chain, 

Horison waktu keputusan operasional adalah mingguan atau harian dan 

selama fase ini perusahaan membuat keputusan berkaitan dengan order tiap 

konsumen. Pada fase ini, perusahaan mengalokasikan persediaan atau 

produksi, menentapakan jatuh tempo, mengontrol data gudang dan jadwal      

pengiriman.  

2. 11 Jarak 

 Dalam perpetaan jarak yang harus diperhatikan adalah jarak pada peta dan 

jarak sesungguhnya di lapangan. Oleh karenanya dalam pengukuran jarak harus 

diperhatikan kembali pengertian tentang skala, karena apabila skala dan jarak 

dipeta diketahui maka jarak di lapangannya dapat dicari. 

 Adapun jarak yang diukur pada peta adalah jarak horisontal, sedang jarak 

miringnya dapat dicari apabila sudut kemiringan dari lereng diketahui. Jarak 
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antara dua titik yang terdapat pada peta dapat merupakan garis lurus atau 

merupakan garis lengkung. Cara mengukur bila terletak pada garis lurus dengan 

menggunkan mistar ukur. Tetapi bila garis lengkung dapat diukur dengan 

menggunakan benang yang diletakkan pada jarak tersebut atau dapat 

menggunakan alat khusus yaitu curvimeter (Masrubi dan Soedjono, 1982). 

2. 12  Safety Stock dalam Supply Chain 

Safety inventory atau safety stock  adalah inventori yang dikelola 

perusahaan untuk pemenuhan permintaaan yang jumlahnya melebihi peramalan 

pada suatu periode tertentu (Chopra dan Meindl, 2004). Safety inventory ada 

karena ketidak pastian peramalan permintaan dan kekurangan produk karena 

permintaan aktual melebihi peramalan permintaan. Dalam merencanakan safety 

inventory harus dipertimbangkan berbagai hal karena dengan meningkatkan level 

safety inventory berarti juga terjadi peningkatan biaya simpan. Dampak positif 

dari meningkatkan level safety inventory yaitu meningkatnya ketersediaan produk 

untuk memenuhi permintaan konsumen. Level safety inventory harus ditentukan 

dengan tepat sehingga dapat dihasilkan biaya simpan yang minimal namun tidak 

terjadi stockout (kekurangan produk) 

Menurut Chopra dan Meindl (2004) level safety inventory yang tepat 

ditentukan oleh dua faktor yaitu ketidakpastian permintaan dan supply serta 

tingkat ketersediaan produk yang diinginkan. Sejalan dengan ketidakpastian 

permintaan dan supply maka kebutuhan akan level safety inventory juga 

meningkat. Level safety inventory juga meningkat sejalan dengan peningkatan 

level ketersediaan produk yang diinginkan. 

Menurut Chopra dan Meindl (2004) dalam mengelola ketidakpastian dalam 

supply chain dengan safety inventory ada beberapa hal yang perlu diperhatikan 

yaitu:  

1. Dampak ketidakpastian supply terhadap safety inventory, 

Pembahasan difokuskan pada situasi dengan ketidakpastian permintaan dalam 

bentuk error peramalan. Saat merencanakan tingkat inventori, ketidakpastian 

permintaan juga harus dimasukkan ke dalam perhitungan perencanaan. Di lain 

pihak, supplier mungkin tidak dapat mengirimkan permintaan perusahaan 
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tepat waktu karena berbagai alasan. Stockout produk terjadi saat permintaan 

selama lead time melebihi Re Order Point (ROP) sehingga perlu 

diidentifikasikan distribusi permintaan selama lead time. Jika lead time dan 

permintaan periodic tidak pasti, permintaan selama lead time berdistribusi 

normal dengan mean DL dan standar deviasi σL, maka : 

DL  = D L      dan     σL 
222 SlDDL += s ………………...………….(2.1) 

keterangan 

  D : rata-rata permintaan tiap periode 

   σD : standar deviasi permintaan tiap periode 

   L   : rata-rata lead time 

  SL   : standar deviasi lead time 

 
2. Dampak agregasi terhadap safety inventory, 

Dalam supply chain kadang ditemui berbagai tingkat agregasi inventori. Yang 

akan dibahas yaitu bagaimanakah supply chain memanfaatkan agregasi 

inventori untuk mengurangi tingkat kebutuhan safety inventory tanpa 

menganggu product availability. Jika permintaan agregat berdistribusi normal 

dengan mean DC , standar deviasi permintaan agregat σc dan variansi adalah 

var(Dc) diperoleh : 

 Dc = å
=

k

ij

Di ……………………………………………….…..………(2.2) 

 var(Dc) = å
=

k

i

i
1

2s + 2 å
> ji

ji ),cov( ……………………………......…..(2.3) 

 σc  = )(var Dc ………………………………………………...........(2.4) 

 Cov(i,j) = ρij σi σj 

keterangan :  

 Di  : mean permintaan per periode 

 i    : 1,2,…..k 

 cov(i,j)  : kovarian permintaan per periode 

  ρij          : koefisien korelasi 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxvi 

Jika permintaan bersifat independent, koefisien korelasi dan kovarian bernilai 

0. Sehingga diperoleh variansi dan standar deviasi dari permintaan agregat 

dengan persamaan berikut : 

Var (Dc) = å
=

k

i

i
1

2s …………………………………………………....(2.5) 

σc  = )(var Dc = å
=

k

i

i
1

2s …………………………………………..(2.6) 

Dari persamaan tersebut dapat diketahui bahwa standar deviasi permintaan 

agregat lebih kecil dari jumlah standar deviasi permintaan tunggal. Tapi jika 

permintaan berkorelasi positif, diperoleh koefisien korelasi bernilai 1 sehingga 

diperoleh variansi dan standar deviasi permintaan agregat sebagai berikut : 

 Var (Dc) = å
=

k

i

i
1

2s  + 2 å
> ji

ji ),cov(  

     = å
=

k

i

i
1

2s  + 2 å
> ji

jiss ………...………………………….....(2.7) 

Berikut ini model safety stock menurut Rangkuti (1997). Besarnya safety stock 

adalah: 

SS = Z )( dLT s   ………………...……….....………………….….…….(2.8) 

Merurut Narasimhan (1995) besarnya safety stock dihitung berdasarkan standar 

deviasi, yaitu dengan Mean Absolute Deviation (MAD) permintaan selama lead 

time. Besarnya MAD adalah mendekati 0.8s . Sehingga besarnya s  adalah: 

 s  = 1,25 x MAD. ………………...……….....…………………….…….(2.9) 

  

Besarnya safety stock adalah: 

SS = Z x s L………………...……….....……………………................…….(2.10) 

Keterangan:  

Z : Service level yang diinginkan 

MAD : Mean Absolute Deviation 

LT : Lead time 

σd : Standar deviasi dari tingkat kebutuhan  

Sedangkan menurut Chopra dan Meindl (2004) berdasarkan pengertian dari 

standar distribusi normal, besarnya safety stock diformulasikan dengan  
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SS  = Ls CSLF s´- )(1  

  = NORMSINV(CSL) Ls´  ….....…………………...….…….(2.11) 

keterangan:  

Ls : standar deviasi selama leadtime 

SS   : safety stock 

CSL : cycle srvice level 

2. 13 Sistem dan Pemodelan Sistem 

1. Sistem 

Menurut Daellenbach (2005) sebuah sistem adalah sebuah kumpulan benda, 

entitas, atau orang yang terkait satu sama lain dengan cara yang spesifik, seperti 

mengikuti aturan interaksi tertentu, dan memiliki suatu tujuan. Sebuah sistem 

dapat dilihat dengan menggunakan dua buah pendekatan, yaitu out there view dan 

inside us view. Pendekatan out-there view memandang sistem sebagai sesuatu 

yang absolut dan independen dari pengamatnya. Sementara itu, inside us view 

melibatkan persepsi seseorang terhadap suatu sistem. Persepsi ini dapat 

dipengaruhi oleh ketertarikan, latar belakang pendidikan, serta tujuan seseorang 

dalam mengamati sistem. 

Sebuah sistem disusun oleh hal-hal sebagai berikut (Daellenbach, 2005): 

a. Komponen-komponen sistem 

b. Interaksi dan hubungan antara komponen-komponen tersebut 

c. Perilaku, aktivitas, atau proses transformasi dari sistem 

d. Lingkungan sistem 

e. Masukan sistem 

f. Keluaran sistem 

g. Minat dari pengamat sistem 

2. Pemodelan Sistem 

Model dapat didefinisikan sebagai sebuah deskripsi atau analogi yang 

digunakan untuk membantu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat diamati 

secara langsung. Model memiliki beberapa tipe, antara lain adalah sebagai 

berikut: 
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a. Model ikonik 

Model ikonik merupakan reproduksi dari sebuah objek fisik. Pada umumnya, 

model ikonik diproduksi dengan menggunakan skala yang berbeda dan detail 

yang lebih sedikit dari model aslinya. 

b. Model simbolis 

Model simbolis merupakan representasi dari hubungan antara berbagai macam 

entitas atau konsep dengan menggunakan simbol-simbol. Contoh model 

simbolis antara lain adalah grafik dan diagram aliran. 

c. Model matematis 

Model matematis merupakan representasi dari hubungan antara berbagai 

macam entitas atau konsep yang dinyatakan dalam bentuk persamaan, 

pertidaksamaan, atau fungsi-fungsi matematis. Dalam sebuah model 

matematis, entitas yang ada dinyatakan dalam bentuk variabel dan parameter. 

Pemodelan sistem merupakan aktivitas atau proses konseptualisasi dari sebuah 

sistem yang akan diamati menjadi sebuah model. Pemodelan sistem dapat 

dilakukan dengan melakukan hal-hal sebagai berikut: 

a. Membuat ringkasan mengenai permasalahan yang terjadi 

b. Mengidentifikasi masalah yang dianalisis 

c. Mendeskripsikan sistem yang relevan 

d. Menyusun model yang sesuai. 

3. Model Matematik 

Sebuah model matematis mengekspresikan secara kuantitatif hubungan antara 

komponen-komponen dari sistem terkait. Hubungan antara komponen-komponen 

sistem dalam sebuah model matematis dinyatakan dalam bentuk ekspresi-ekspresi 

matematis seperti persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi. 

Penggunaan model matematis untuk memecahkan suatu masalah didasari oleh 

beberapa alasan. Alasan utama yang mendasari penggunaan model matematis 

adalah tidak memungkinkannya pelaksanaan uji coba pemecahan masalah secara 

langsung. Hal ini dapat terjadi karena uji coba secara langsung pada sistem nyata 

pada umumnya beresiko tinggi serta terlalu mahal untuk dilakukan. Alasan lain 

yang mendasari penggunaan model matematis dalam pemecahan masalah adalah 

karakteristik dari model matematis yang pada umumnya mudah untuk 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



xxxix 

dimanipulasi untuk memperoleh perkiraan mengenai dampak dari perubahan-

perubahan yang terjadi. 

Menurut J.D.C Little dalam Daellenbach (2005), karakteristik yang harus 

dimiliki oleh sebuah model matematis yang baik adalah: 

a. Sederhana 

Model matematis yang sederhana akan lebih mudah dimengerti oleh problem 

owner maupun pengambil keputusan. 

b. Lengkap 

Suatu model matematis harus mencakup seluruh aspek masalah yang 

mempengaruhi pengukuran efektifitas. 

c. Mudah dimanipulasi 

Model matematis yang mudah dimanipulasi memungkinkan pembuat 

keputusan untuk memperoleh jawaban dari model dengan mudah. 

d. Adaptif 

Suatu model matematis yang adaptif dapat menerima perubahan-perubahan 

kecil dari struktur permasalahan yang ada tanpa membuat model tersebut 

menjadi tidak valid. 

 

 

e. Mudah dikomunikasikan 

Model matematis yang baik harus memberikan kemudahan bagi analis 

maupun pengguna untuk mempersiapkan, memperbaharui, serta mengganti 

masukan dan mendapatkan jawaban secara cepat. 

2. 14 Model Transportasi 

Model transportasi adalah model yang digunakan untuk menentukan jumlah 

yang harus dikirimkan dari setiap sumber ke setiap tujuan sedemikian rupoa 

sehingga biaya transportasi total diminimumkan (Hamdy, 1996). Dalam arti 

sederhana, model transportasi berusaha menentukan sebuah rencana transportasi 

sebuah barang dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan. Data dalam model ini 

mencakup: 
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a. Tingkat penawaran di setiap sumber dan jumlah permintaan di setiap 

tujuan, 

b. Biaya transportasi per unit barang dari setiap sumber kesebuah tujuan 

Karena hanya terdapat satu barang, sebuah tujuan dapat menerima 

permintaan dari satu sumber atau lebih.  Asumsi dasar dari model ini adalah 

bahwa biaya transportasi di sebuah rute tertentu adalah proporsional secara 

langsung dengan jumlah unit yang dikirimkan. Definisi ”unit transportasi” akan 

bervariasi tergantung pada jenis ”barang” yang dikirimkan. Misalnya kita dapat 

membicarakan unit tranportasi sebagai setiap balok saja yang diperlukan untuk 

membangun jembatan. Atau kita dapat menggunakan beban truk dari sebuah 

barang sebagai unit transportasi. Bagaimanapun juga, unit penawaran dan 

permintaan harus konsisten dengan definisi kita tentang ”unit yang dikirimkan”. 

Gambar 2.2 memperlihatkan sebuah model transportasi dari sebuah jaringan 

dengan m sumber dan n tujuan. Sebuah sumber atau tujuan diwakili dengan 

sebuah node. Busur yang menghubungkan sebuah sumber dan sebuah tujuan 

mewakili rute pengiriman barang tersebut. Jumlah penawaran disebuah sumber i 

adalah ai dan permintaan di tujuan j adalah bj. Biaya unit transportasi antara 

sumber i dan tujuan j adalah cij. 

 

Gambar 2.2 Model Transportasi dari Sebuah Jaringan Distribusi 
Sumber : Hamdy, 1996 
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Anggaplah xij mewakili jumlah barang yang dikirimkan dari sumber i ke 

tujuan j; maka model LP yang mewakili masalah transportasi ini diketahui secara 

umum sebagai 

minimumkan z  = åå
= =

m

i

n

j
ijij xc

1 1

………...………………………….........(2.12) 

dengan batasan  

i

n

j
ij ax £å

=1

 i = 1,2,...m. ……..……….........................................….….....(2.13) 

i

m

i
ij bx £å

=1

 j = 1,2,...n. ………..……….........................................……...(2.14) 

xij ³  0 untuk semua i dan j  

Kelompok batasan pertama menetapkan bahwa jumlah pengiriman dari 

sejumlah sumber tidak dapat melebihi dari penawarannya, demikian pula 

kelompok batasan kedua mengharuskan bahwa jumlah pengiriman ke sebuah 

tujuan harus memenuhi permintaannya. 

Model yang baru digambarkan di atas menyiratkan bahwa penawaran total 

å =

m

aii 1
harus setidaknya sama dengan permintaan total å =

n

bjj 1
.  Ketika 

penawaran total sama dengan permintaan total, (å =

m

aii 1
=å =

n

bjj 1
), formulasi 

yang dihasilkan disebut model transportasi berimbang (balanced transportation 

model). Model ini berbeda dengan  dengan model di atas hanya dalam fakta 

bahwa semua batasan adalah persamaan yaitu 

å
=

=
n

j
iij ax

1

 i = 1,2,3...m……..……….........................................……...(2.15) 

å
=

=
m

i
jij bx

1

 j = 1,2,3...n……..……….........................................……...(2.16) 

Dalam kehidupan nyata, tidak selalu dapat dipastikan bahwa penawaran 

sama dengan permintaan atau melebihinya. Tetapi, sebuah model transportasi 

dapat selalu berimbang. Pengimbangan ini disamping kegunaannya dalam 

peodelan situasi praktis tertentu, adalah penting untuk pengembangan sebuah 

metode pemecahan yang sepenuhnya memanfaatkan struktur khusus dari model 

transportasi ini (Hamdy, 1996). 
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2. 15 Model Analitis (Linear Programming) 

linear programming memakai suatu model matematis untuk 

menggambarkan masalah yang dihadapi. Kata sifat ’linear’ berarti bahwa semua 

fungsi matematis dalam model ini harus merupakan fungsi-fungsi lenear. Kata 

pemrograman disini merupakan sinonim untuk kata ’perencanaan’. Maka, 

membuat linear programming adalah membuat rencana kegiatan-kegiatan untuk 

memperoleh hasil yang optimal, ialah suatu hasil yang mencapai tujuan yang 

ditentukan dengan cara yang paling baik (sesuai model matematis) di  antara 

semua alternatif yang mungkin (Hillier dan Lieberman, 1997).  

1. Model umum linear programming, 

Pada umumnya, model linear programming memiliki bentuk sebagai berikut 

(Hillier dan Lieberman, 1997): 

Fungsi Tujuan: 

Maksimasi : Z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn……..……….....................(2.17) 

Dengan pembatas: 

   11112111 ... bxaxaxa nn £+++  

22122121 ... bxaxaxa nn £+++  

. 

. 

mnmnmmmm bxaxaxa £+++ ...21  

0,...,0,01 ³³³ nn xxx  

dan ini dinamakan bentuk baku kita bagi masalah linear programming. Setiap 

situasi yang rumusan matematisnya cocok dengan model ini merupakan masalah 

pemrograman linear.  

Hillier dan Lieberman (1997) juga menyatakan bahwa model linear 

programming dapat juga memiliki bentuk-bentuk lain, seperti: 

a. Meminimasi fungsi tujuan (bukan maksimasi). 

Minimasi: Z = c1x1 + c2x2 + ... + cnxn…..……….....................................(2.18) 

b. Beberapa pembatas memiliki pertidaksamaan “lebih besar atau sama dengan”. 

mnmnmmmm bxaxaxa ³+++ ...21 …..……….............................................(2.19) 
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c. Beberapa pembatas berbentuk persamaan. 

mnmnmmmm bxaxaxa =+++ ...21 …..……….............................................(2.20) 

d. Tidak terdapat pembatas nonnegatif. 

Bentuk-bentuk model yang merupakan kombinasi dari bentuk-bentuk model 

linear programming yang telah diuraikan juga merupakan bentuk model linear 

programming. 

2. Asumsi -asumsi linear programming, 

Menurut Hillier dan Lieberman (1997), sebuah model linear programming 

harus memenuhi asumsi-asumsi sebagai berikut: 

a. Proportionality 

Asumsi proportionality merupakan asumsi yang berlaku untuk fungsi tujuan 

dan pembatas pada model linear programming. Asumsi ini mengharuskan 

kontribusi dari setiap aktivitas pada nilai dan fungsi tujuan (Z) proporsional 

terhadap tingkat dari aktivitas tersebut (xj). Pada fungsi tujuan, asumsi 

proportionality ini dapat dinyatakan dalam bentuk cjxj. Sama halnya dengan 

fungsi tujuan, kontribusi dari setiap aktivitas pada ruas kiri dari setiap 

pembatas adalah proporsional terhadap nilai dari aktivitas tersebut. Pada 

fungsi pembatas, asumsi ini dinyatakan sebagai aijxj. 

b. Additivity 

Asumsi additivity merupakan asumsi yang mencegah adanya perkalian antara 

dua atau lebih aktivitas atau variabel keputusan. Pada asumsi additivity, setiap 

fungsi dalam model linear programming harus merupakan jumlah dari 

kontribusi individual setiap aktivitas. Sebagai contoh, suatu fungsi tujuan yang 

dinyatakan dalam bentuk persamaan Z = 3x1 +5x2 +x1x2 bukanlah model linear 

programming karena telah melanggar asumsi additivity. 

c. Divisibilty 

Asumsi divisibility merupakan asumsi yang mengatur nilai dari variabel 

keputusan. Pada asumsi divisibility ini, setiap variabel keputusan dalam 

sebuah model linear programming harus dapat memiliki nilai apapun, 

termasuk nilai-nilai bukan bilangan bulat (noninteger values), yang memenuhi 

pembatas-pembatas yang ada. 
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d. Certainty 

Asumsi certainty berlaku untuk setiap parameter yang terdapat pada sebuah 

model linear programming. Asumsi ini mengharuskan setiap parameter dalam 

sebuah model linear programming dapat diasumsikan sebagai sebuah nilai 

konstan yang diketahui. 

3. Komponen model linear programming, 

Menurut Hamdy (1996), sebuah model linear programming memiliki tiga 

komponen utama, yaitu: 

a. Variabel keputusan (decision variables) 

Variabel keputusan merupakan aspek yang dapat dikendalikan dalam sebuah 

model. Nilai dari variabel-variabel keputusan merupakan alternatif-alternatif 

pengambilan keputusan untuk memecahkan masalah. 

 

 

b. Fungsi tujuan (objective function) 

Fungsi tujuan merupakan fungsi dari variabel-variabel keputusan. Dalam 

sebuah model matematis, fungsi tujuan menyatakan ukuran atau kriteria 

performansi yang digunakan. 

c. Pembatas (constraints) 

Pembatas merupakan fungsi yang membatasi rentang nilai dari variabel 

keputusan. 

2. 16 Model Referensi 

Model yang digunakan sebagai referensi dalam menyusun model penentuan 

alokasi supplier bahan baku untuk setiap mata rantai, pada industri pengolahan 

kayu jati adalah model yang dikembangkan oleh Lee dan Kim (2000). Model Lee 

dan Kim (2000) mengintegrasikan multi periode, multi produk, multi lini produksi 

den distribusi untuk memenuhi permintaan pengecer dengan persediaan yang 

seminimum mungkin. Lee dan Kim memformulasikan masalah sebagai model 

analitis dengan meminimasi total biaya produksi, biaya distribusi, inventory 

holding cost, dan biaya defisit. 
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Lee dan Kim membedakan modelnya menjadi dua model yaitu model 

produksi dan distribusi. Model produksi mempunyai stasiun kerja pertama (shop 

1) yang berfungsi memproduksi n produk yang berbeda, kemudian digunakan 

untuk memproduksi m produk yang berbeda pada stasiun kerja kedua (shop 2). 

Sementara, model distribusi terdiri atas stock buffer dimana seluruh produk yang 

dihasilkan pada stasiun kerja keduadisimpan sementara, warehouse menyimpan 

semua jenis produk, dan retailer langsung atau melewati warehouse terlebih 

dahulu. Model Lee dan Kim diilustrasikan pada gambar 2.3. 

 

 Gambar 2.3 Sistem Produksi-Distribusi 
Sumber : Lee dan Kim, 2000 

Notasi Matematis 

t : index periode (t=1,2,3...T) 

i : index part di shop 1 pada model produksi (i=1,2,3…N) 

j : index produk di shop 2 pada model produksi (j=1,2,3...M) 

v : index machine pada shop 1 (v=1,2,3…V) 

u : index machine pada shop 2 (u=1,2,3…U) 

k : index raw material pada shop 1 (k=1,2,3…K) 

r : index raw material pada shop 2 (r=1,2,3…R) 

l : index stack point 

p : index warehouse (p=1,2,3…P) 

q : index retailer (q=1,2,3…Q) 

Dp : permintaan produk j pada periode t 

aij : sejumlah part I yang digunakan untuk membuat satu produk j 

dki : sejumlah raw material k yang digunakan untuk membuat satu part i 
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grj : sejumlah raw material r yang digunakan untuk membuat satu produk j 

bkt : raw material k yang tersedia pada periode t 

brt : raw material r yang tersedia pada periode t 

Cit : biaya produksi satu unit part i pada periode t 

Cjt : biaya produksi satu unit produk j pada periode t 

Cxt : biaya satu unit raw material x pada periode t 

Crt : biaya satu unit raw material r pada periode t 

Hit : Holding cost satu unit part i pada periode t 

Hjt : Holding cost satu unit produk j pada periode t 

Hrt : Holding cost satu unit raw material r pada periode t 

Hkt : Holding cost satu unit raw material k pada periode t 

itp  : unit cost dari lost sale part i pada periode t 

jtp  : unit cost dari lost sale part j pada periode t 

ktp  : unit cost dari lost sale raw material k pada periode t 

rtp  : unit cost dari lost sale raw material r pada periode t 

iua  : waktu proses untuk memproduksi satu unit part I pada machinecenter u 

jva  : waktu proses untuk memproduksi satu unit produk j pada machinecenter 

v 

utMC  : kapasitas machinecenter u pada periode t 

vtMC  : Kapasitas machinecenter v pada periode t 

qjtDEM  : permintaan produk j dari retailer q pada periode t 

jtSL  : storage cost produk j di stock point pada periode t 

pjtSP  : storage cost produk j di warehouse p pada periode t 

qjtSQ  : storage cost produk j di retailer q  pada periode t 

jtSLL  : shortage cost produk j di stock point pada periode t 

pjtSPP  : shortage cost produk j di warehouse p pada periode t 

qjtSQQ : shortage cost produk j di retailer q pada periode t 

pLPC  : biaya transportasi bebrapa produk dari stack point ke warehouse p 
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qLQC  : biaya transportasi bebrapa produk dari stack point ke retailer q 

pqPQC : biaya transportasi bebrapa produk dari warehouse p ke retailer q 

qtTQ  : kapasitas produk di retailer q pada periode t 

ptTP  : kapasitas produk di warehouse p pada periode t 

SBt : kapasitas produk di stack buffer pada periode t 

TCt : Kapasitas diatribusi di stack buffer pada periode t 

TCpt : Kapasitas distribusi di warehouse p pada periode t 

ap : waktu distribusi untuk transportasi beberapa produk dari stackpoint ke 

warehouse p 

b : waktu distribusi untuk transport bebrapa produk dari stackpoint ke 

retailer q 

cpq : waktu distribusi untuk transport bebrapa produk dari warehouse p ke 

retailer q 

Variabel Keputusan, 

Xit : sejumlah part i di shop 1 pada periode t 

Yjt : sejumlah produk j di shop 2 pada periode t 

Iit+ : sejumlah inventory part I pada akhir periode t 

Iit- : jumlah kekurangan inventory part I pada akhir periode t 
+
jtI

 : Jumlah inventory part j pada akhir periode t 
-
jtI

 : jumlah kekurangan inventory part j pada akhir periode t 

ktE  : sejumlah raw material k pada periode t 

rtF  : sejumlah raw material r pada periode t 
+
ktI  : sejumlah inventory raw material k pada akhir periode t 
-
ktI  : jumlah kekurangan inventory raw material k pada akhir periode t 
+
rtI  : jumlah inventory raw material r pada akhir periode t 
-
rtI  : jumlah kekurangan inventory raw material r pada akhir periode t 

pjtLP
 :jumlah produk j disalurkan dari stack point ke warehouse p pada periode t 
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qjtLQ
: jumlah produk j disalurkan dari stack point ke retailer q pada periode t 

pqjtPQ
: jumlah produk j disalurkan dari warehouse p ke retailer q pada periode t 

jtL  : jumlah produk j disimpan pada stack point pada periode t 

pjtP  : jumlah produk j disimpan pada warehouse p pada periode t 

qjtQ
 : jumlah produk j disimpan pada retailer q  pada periode t 

+
jtL

 : jumlah inventory produk j di stack point pada akhir periode t 

-
jtL

 : jumlah kekurangan inventory produk j di stack point pada akhir priode t 

+
qjtQ  : jumlah inventory produk j di retailer q pada akhir periode t 

-
qjtQ

 : jumlah kekurangan inventory produk j di retailer q pada akhir periode t 

+
pjtP

 : jumlah inventory produk j di warehouse p pada akhir periode t 

-
pjtP

 : jumlah kekurangan inventory produk j di warehouse p pada akhir periode t 

Formulasi matematisnya sebagai berikut : 

Fungsi Tujuan : 

)25.2...(,,,,,

1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1

1 1

1 1

1

tqpji

PQPQCLQLQC

LPLPCISQISQ

ISPPISPLSLLLSL

IIHFCIIHEC

IIHYCIIHXC

z

M

j

Q

q

M

j

P

p

Q

q
jpqtpqjqtq

M

j

Q

q

M

j

P

p
jptpjqtjqtjqtjqt

M

j

M

j

P

p
jptjptjptjptjtjtjtjt

K

k
rtrtrtrtrt

R

r
rtktktktktktkt

N

i

M

j
jtjtjtjtjtjtitititititit

T

t

"

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

þ

ïï
ï
ï
ï
ï
ï

ý

ü

ï
ï
ï
ï
ï
ï
ï

î

ïï
ï
ï
ï
ï
ï

í

ì

+

+++

++++

++++++

++++++

=

åå ååå

åå åå

å åå

å å

å å

å

= = = = =

= = = =

-+

= = =

-+-+

=

-+

=

-+

= =

-+-+

=

pp

pp

 

Fungsi Pembatas:  

tjDYII jtjtjtjt ,,1 "-+= - . ........................…..................................................(2.21) 

....................................................................(2.22) 

 
tiYaXII

M

i
jtijititit ,,

1
1 "-+= å

=
-
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trYgFII
M

j
jtrjrtrtrt ,,

1
1 "-+= å

=
- . ........................…........................................(2.23) 

tkXdEII
N

i
itkjktktkt ,,

1
1 "-+= å

=
- . ........................….....................................(2.24) 

å
=

"£
M

j
rtjtrt trbYg

1

,, ........................…............................................................(2.25) 

tkbXd ktit

N

i
kt ,,

1

"£å
=

........................…...........................................................(2.26) 

å
=

"£
M

j
vtjtjv tvMCYa

1

,, ........................….......................................................(2.27) 

tuMCXa utit

N

i
iu ,,

1

"£å
=

........................…......................................................(2.28) 

tjIII jtjtjt ,,"-= -+ ........................….............................................................(2.29) 

tiIII ititit ,,"-= -+ ........................…..............................................................(2.30) 

trIII rtrtrt ,,"-= -+ ........................….............................................................(2.31) 

tkIII ktktkt ,,"-= -+ ........................….............................................................(2.32) 

tjYLLQLP jtjt

qjt

Q

q

P

p
pjt ,,1 "£-+ -åå ........................…..................................(2.33) 

tjqQDEMQPQLQ qjtqjt

P

p
qjtpqjtqjt ,,,1 "+³-+å - ............................................(2.34) 

tjpPPQLPP pjt

Q

q
pqjtpjtpjt ,,,1 "+=+ å- ........................…................................(2.35) 

tSBY t

M

j
jt "£å

=

,
1

........................…..................................................................(2.36) 

ååå
==

"£+
P

p

M

j
qtpqjt

M

j
qjt tqTQPQLQ

11

,. ...............................................................(2.37) 

tpTPLP pt

M

j
pjt ,,

1

"£å
=

........................…...........................................................(2.38) 

tTCLQbLPa t

Q

q

M

j
qjtpjt

P

p

M

j
p "£´+´ åååå , .....................................................(2.39) 
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tpTCPQc ptpqjt

Q

q

M

j
pq ,,"£+´åå ........................….........................................(2.40) 

tjLLL jtjtjt ,,"-= -+ ........................…..........................................................(2.41) 

tjqQQQ qjtqjtqjt ,,,"-= -+ ........................…..................................................(2.42) 

tjpPPP pjtpjtpjt ,,,"-= -+ ........................…...................................................(2.43) 

tjYII jtjtjt ,,0,, "³-+ .................….................................................................(2.44) 

tiXII ititit ,,0,, "³-+ .................…................................................................(2.45) 

trFII rtrtrt ,,0,, "³-+ .................…................................................................(2.46) 

tkEII ktktkt ,,0,, "³-+ .................…...............................................................(2.47) 

tjQQPPLL jtjtjtjtjtjt ,,0,,,,, "³-+-+-+ .................…............................................(2.48) 

tjqpPQLQLP pqjtqjtpjt ,,,,0,, "³ .................…............................................(2.49) 

2. 17 Solusi Model Linear Programming 

Solusi model linear programming adalah jawaban akhir dari suatu 

pemecahan masalah. Pada suatu model matematis, solusi dikatakan layak (feasible 

solution) jika penyelesaiannya tidak melanggar batasan-batasan yang ada. Namun 

jika penyelesaiannya tidak memungkinkan pada alternatif-alternatif yang layak 

(feasible), maka solusi itu dikatakan tidak layak (no feasible solution). 

Linear Programming (LP) dapat diselesaikan dengan banyak cara, antara 

lain menggunakan grafik, metode eliminasi dan substitusi maupun menggunakan 

perangkat lunak. Perangkat lunak yang digunakan untuk memperoleh solusi 

model linear programming, antara lain Excel Solver, TORA, LINDO, AMPL dan 

LINGO. Pada penelitian ini, digunakan perangkat lunak LINGO untuk simulasi 

model yang dibangun. 

2. 18 Verifikasi dan Validasi Model 

Model matematis yang dibangun harus kredibel. Representasi kredibel 

sistem nyata oleh model matematis ditunjukkan oleh verifikasi dan validasi 

model. Pengujian validitas suatu model dilakukan untuk mengetahui kebenaran 

suatu model secara matematik, konsistensi secara logis dan kedekatan model 
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dengan keadaan nyata. Pengujian validitas dari sebuah model terdiri atas dua 

bagian, yaitu pengujian validitas internal dan pengujian validitas eksternal. 

Pengujian validitas internal pada umumnya dikenal sebagai verifikasi, sedangkan 

pengujian validasi eksternal dikenal sebagai validasi (Daellenbach, 2005). 

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kesesuaian antara logika operasional 

model (program komputer) dengan logika diagram alur. Verifikasi dari suatu 

model ini memeriksa penerjemahan model matematis konseptual (diagram alur 

dan asumsi) ke dalam bahasa pemrograman secara benar. Verifikasi dari suatu 

model bertujuan untuk menjamin kebenaran suatu model secara matematis dan 

konsisten secara logika. Verifikasi model juga meliputi pemeriksaan model untuk 

meyakinkan bahwa semua ekspresi matematis dalam model memiliki dimensi 

yang konsisten. Dengan demikian, verifikasi model adalah pemeriksaan dari 

seluruh ekspresi matematis dalam model untuk meyakinkan bahwa ekspresi-

ekspresi tersebut merepresentasikan hubungan yang ada dengan benar. 

Validasi adalah proses merepresentasikan keberartian dan keakuratan 

model sebagai konseptualisasi atau abstraksi dari sistem nyata. Validasi adalah 

penentuan representasi keakuratan model konseptual matematis (sebagai 

tandingan program komputer) dari sistem nyata yang sedang dimodelkan. Validasi 

dari suatu model bertujuan untuk menjamin kemampuan suatu model untuk 

merepresentasikan sistem nyata. Dengan demikian, validasi model adalah suatu 

usaha untuk menjamin kredibilitas dari suatu model yang dibangun. 

 
Gambar 2.4 Relasi Verifikasi, Validasi dan Pembentukan Model Kredibel 

Sumber : Daellenbach, 2005 
 

Ketika membangun model matematis sistem nyata, kita harus melewati 

beberapa tahapan atau level pemodelan. Seperti yang dapat dilihat pada Gambar 

2.4, pertama kita harus membangun model konseptual yang memuat elemen 
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sistem nyata. Dari model konseptual ini kita membangun model logika yang 

memuat relasi logis antara elemen sistem juga variabel eksogenus yang 

mempengaruhi sistem. Model kedua ini sering disebut sebagai model diagram alir. 

Dengan menggunakan model diagram alir ini, lalu dikembangkan program 

komputer, yang disebut juga sebagai model matematis, yang akan mengeksekusi 

model diagram alir. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Pada bab ini akan dibahas mengenai metode penelitian, yaitu tahapan-

tahapan yang dimulai dari pengumpulan data sampai dengan penentuan alokasi 

BBI yang membentuk sebuah alur yang sistematis. Metode penelitian ini 

digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan penelitian ini agar hasil yang 

dicapai tidak menyimpang dari tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Alur 

metodologi penelitian bisa dilihat pada gambar 3.1 

 

Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 
Sumber : Data Diolah, 2009 

 
Urutan pemecahan masalah dalam penelitian ini secara detail dijelaskan 

pada masing-masing tahap berikut ini : 
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3.1 TAHAP PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data yang dilakukan meliputi pengumpulan data primer dan 

data sekunder. Data primer diperoleh melalui pengamatan dan wawancara 

sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumentasi perusahaan. Data primer 

yang dikumpulkan adalah: 

1. Data jarak tempuh dari lokasi TPK KBM Sar pada KPH supplier menuju TPK 

input di KBM Industri Kayu. 

2. Kapasitas produksi KPH supplier 

3. Kapasitas TPK KBM Sar 

4. Kapasitas simpan TPK KBM IK dan PGM 

5. Kapasitas produksi industri pengolahan kayu. 

Data-data sekunder yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

1. Data realisasi produksi tahun 2008. 

2. Data mutasi bahan baku dan hasil produksi pada TPK 

3. Data harga jual per sortimen untuk masing-masing KPH  

4. Data alokasi Bahan Baku Industri Tahun 2008 

5. Data biaya transportasi/pengiriman kayu (Rp/m3 km) 

6. Biaya simpan kayu di TPK KBM Sar dan TPK Input di KMB industri 

pengolahan kayu jati 

7. Data permintaan produk jadi dan RST 

8. Data Jatah Produksi Tebangan masing-masing KPH tahun 2008 

3.2 TAHAP PENGOLAHAN DATA 

 Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dari data-data yang telah 

dikumpulkan. Adapun pengolahan data tersebut meliputi langkah-langkah sebagai 

berikut: 

3.2.1 Karakterisasi Sistem 

Tahapan ini merupakan penyederhanaan dari penjelasan secara 

menyeluruh dari gambaran sistem supply chain management dalam penentuan 

kebutuhan bahan baku industri yang dijalankan perusahaan. Tahapan ini berisikan 

variabel-variabel yang berpengaruh terhadap sistem penentuan kebutuhan bahan 
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baku industri dan keterkaitan antar variabel tersebut serta sifat dari variabel dan 

sistem tersebut. 

Industri kayu Perhutani memiliki beberapa tahapan proses, mulai dari 

pengadaan bahan baku industri dengan model multi supplier serta pengolahan 

kayu dengan multi lini produksi. Distribusi bahan baku kayu jati untuk kebutuhan 

industri merupakan model distribusi multi echelon. Lini I merupakan hutan 

sebagai sumber bahan baku. Lini II merupakan TPK KMB Sar (Tempat 

Penimbunan Kayu Kesatuan Bisnis Mandiri Pemasaran) sebagai TPK KPH 

(Tempat Penimbunan Kayu Kesatuan Pemangku Hutan) supplier.  Lini III 

merupakan TPK milik KBM Industri Kayu sebagai tempat penyimpanan kayu 

yang digunakan untuk bahan baku industri. Unit produksi pengolahan kayu 

terbagi dalam tiga wilayah yaitu IPKJ (Industri Pengolahan Kayu Jati) Cepu, 

Randublatung, dan Brumbung. Masing-masing IPKJ melalui proses yang 

dilakukan dalam unit Pabrik Penggergajian Mesin (PGM) dan Unit moulding.  

Pada tahap pertama setelah bahan baku dalam bentuk sortimen AII dan AIII 

didatangkan dari KPH supplier, kemudian kayu dilakukan proses penggergajian 

pada pabrik penggergajian mesin (PGM) dan produk yang dihasilkan berupa 

Rought Saw Timber (RST) atau produk hasil industri ½ jadi. Hasil dari produksi 

pada unit PGM kemudian dibawa ke unit moulding untuk dilakukan proses 

finishing.  

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah memiliki 20 Kesatuan Pemangku 

Hutan (KPH) yang tersebar di wilayah Jawa Tengah. Peta serta luas area dapat 

dilihat pada lampiran 6  Supplier bahan baku industri kayu jati berasal dari 16 

Kesatuan Pemangku Hutan (KPH). Terdapat karakteristik harga dan kualitas kayu 

yang berbeda untuk masing-masing supplier. Lokasi PGM dan Pabrik (moulding) 

kayu dikelola oleh Kesatuan Bisnis Mandiri (KBM) Perhutani dan melakukan 

kontrak kerja sama (KSP) dengan beberapa industri pengolahan kayu swasta. 

Kebijakan penentuan alokasi BBI yang dilaksanakan Perum Perhutani 

Unit I adalah dengan berdasarkan kemampuan produksi masing-masing KPH 

dengan dasar standar kelestarian hutan berdasarkan JPT (Jatah Produksi 

Tebangan). Variabel biaya simpan, biaya pengiriman/transportasi, serta Harga 

Jual Dasar (HJD) kayu masing-masing KPH, belum menjadi pertimbangan dalam 
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penentuan alokasi bahan baku industri. Optimasi biaya logistik dapat dicapai 

dengan memasukkan variabel-variabel biaya tersebut dalam model alokasi 

supplier. Kriteria performansi penentuan alokasi supplier bahan baku industri 

dapat diukur dengan minimasi biaya pembelian, biaya transportasi serta biaya 

penyimpanan. Biaya pembelian merupakan biaya yang dibebankan dalam 

pembelian bahan baku yang tergantung dengan jumlah pembelian dan harga dari 

kayu dari supplier. Biaya transportasi merupakan biaya yang dibebankan dalam 

pengangkutan bahan baku dari TPK KBM Sar menuju TPK KBM IK. Biaya 

penyimpanan meliputi biaya penyimpanan pada TPKKBM Sar, TPK KBM IK 

dan TPK PGM.  

 
Gambar 3.2 Karakteristik Sistem 

Sumber : Data Diolah, 2009 
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Pembahasan penelitian ini dibatasi aliran bahan baku dari TPK KBM Sar   

sampai aliran RST pada unit moulding. Biaya transportasi dari petak penebangan 

hingga TPK KBM Sar dan bahan jadi dari moulding menuju konsumen tidak 

diperhitungkan. Dalam penggambaran karakteristik sistem posisi konsumen 

adalah sebagai penentu jumlah rencana permintaan. Berdasarkan sistem nyata 

yang berjalan, karakteristik supply chain management perusahaan dapat dilihat 

pada gambar 3.2. 

3.2.2 Penentuan Kebutuhan Produksi 

Penentuan besarnya permintaan produksi ini bertujuan untuk mengetahui 

besarnya kebutuhan bahan baku industri. Data permintaan produksi diperoleh dari 

data nyata hasil penjualan produk jadi berupa masing-masing unit moulding untuk 

semua jenis produk, serta data penjualan RST untuk setiap unit IPKJ. Data 

demand ini sebagai parameter dalam menetukan jumlah persediaan yang ada 

dalam masing-masing mata rantai. 

Dplt :  Demand produk p pada unit moulding l pada waktu t 

Drkt  : Demand RST r pada unit PGM k pada waktu t 

k : index Pabrik Penggergajian Mesin (PGM) (k=1,2,...5) 

l : index Pabrik moulding (l=1,2,...4) 

3.2.3 Penentuan Safety Stock 

Safety stock adalah besarnya persediaan yang disimpan untuk 

mengantisipasi adanya permintaan yang melebihi jumlah kebutuhan yang sudah 

diperkirakan dalam suatu periode tertentu. Penentuan safety stock yang optimal 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan dengan menurunkan biaya simpan. 

Untuk mengurangi besarnya safety stock maka diperlukan adanya agregasi 

persediaan pada TPK KBM Sar (Tempat Penimbunan Kayu Kesatuan Bisnis 

Mandiri Pemasaran). Hal ini dikarenakan permintaan pada TPK KBM IK (Tempat 

Penimbunan Kayu Kesatuan Bisnis Industri Kayu) bersifat independent, yaitu 

masing-masing TPK KBM IK memiliki pola permintaan yang berbeda-beda.  

Safety stock perlu ditetapkan pada TPK KBM Sar untuk setiap KPH 

supplier, hal ini dikarenakan adanya fluktuasi permintaan dari TPK industri serta 

adanya lead time pengiriman yang dikarenakan penebangan serta pengujian 
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batang kayu yang dilakukan di KPH supplier (hutan) membutuhkan waktu 1 

bulan. Safety stock juga perlu ditetapkan pada gudang IK karena sebelum kayu 

diolah pada unit PGM, ada produk jadi yang membutuhkan perlakuan 

pengeringan sebelum dilakukan proses penggergajian dengan lead time rata-rata 1 

bulan. 

 Adapun penghitungan safety stock dimulai dengan menhhitung standar 

deviasi permintaan selama leadtime yaitu dengan rumus yang dikembangkan 

Narasihman (1995). Sedangkan untuk melakukan  agregasi safety stock 

menggunakan model yang telah dikembangkan oleh Chopra dan Meindl (2004) 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Safety Stock pada TPK KBM Sar I 

is   = 1,25 x MADi 

Var (Dci) = å
=

16

1

2

i

is  

C

Dis  = 
å
=

16

1

2

i
is

 

C
Lis  = L x

C

Dis  

SSsi  = C
Lis CSLF s´- )(1  

  = NORMSINV(CSL) C
Lis´  

Keterangan  

MADi : Mean Absolute Deviation permintaan TPK KBM Sar I selama 

lead time 

Var (Dc) : Variasi permintaan agregat di TPK KBM Sar I  

is   : standar deviasi permintaan di TPK KBM Sar I 

C

Dis  : Standar deviasi permintaan agregat di TPK KBM Sar I 

C
Lis  : standar deviasi selama lead time di TPK KBM Sar I 

SSsi  : safety stock (m3) di TPK KBM Sar I 

2. Safety Stock pada TPK KBMIK J 

js   = 1.25 x MADj 
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Var (Dcj) = å
=

5

1

2

j

js  

C

Djs  = å
=

5

1

2

j
js  

C
Ljs

 = L x
C

Djs
 

SSsj  = C
Ljs CSLF s´- )(1  

  = NORMSINV(CSL) C
Ljs´  

Keterangan: 

MADj : Mean Absolute Deviation permintaan TPK KBM IK J selama 

lead time 

Var (Dc) : Variasi permintaan agregat di TPK KBM IK j 

js
  : standar deviasi permintaan di TPK KBM IK j 

C

Djs
 : Standar deviasi permintaan agregat di TPK KBM IK j 

C
Ljs

 : standar deviasi selama lead time di TPK KBM IK j 

SSsj  : safety stock (m3) di TPK KBM IK j  

3.2.4 Penentuan Nilai Konversi Satuan Volume Kayu 

 Penentuan nilai konversi satuan dilakukan dengan tujuan agar terjadi 

kesesuaian antara data volume kayu yang dijadikan sebagai variabel keputusan 

dengan data yang digunakan sebagai parameter pada model matematis yang 

dikembangkan. Data yang dijadikan sebagai parameter adalah data demand 

produk jadi, sedangkan data yang dijadikan sebagai variabel keputusan adalah 

data volume kayu sortimen. Adapun langkah-langkah dalam menentukan nilai 

konversi volume kayu adalah sebagai berikut: 

1. Nilai Konversi dari volume produk jadi menjadi volume bahan ½ jadi (RST), 

Hasil produksi berupa produk jadi berasal dari bahan ½ jadi berupa RST s. 

Dari sejumlah bahan  ½ jadi yang diproses, tidak 100% volume kayu tersebut 

menjadi produk jadi, namun sebagian kayu menjadi scrap dan rendemen kayu. 

Dengan demikian dibutuhkan sebuah konversi nilai dari demand barang jadi 

menjadi bahan baku berupa Rought Saw Timber (RST). RST ini merupakan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lx 

keluaran/output dari unit moulding. Dengan demikian besarnya nilai konversi 

dari barang jadi menjadi kayu RST adalah: 

 
)(%

)(%
outputproduk

inputRST
arp = ...........................................................................(3.1) 

 Keterangan  :  

 arp : nilai konversi dari produk  menjadi bahan ½ jadi berupa RST   

2. Nilai konversi dari volume bahan ½ jadi menjadi volume bahan baku (Log), 

Hasil produksi dari unit PGM berupa produk ½ jadi berasal dari bahan baku 

berupa log kayu. Dari sejumlah bahan baku yang diproses, tidak 100% volume 

kayu tersebut menjadi bahan ½ jadi, namun sebagian kayu menjadi scrap dan 

rendemen kayu. Dengan demikian dibutuhkan sebuah konversi nilai dari 

demand barang ½ jadi menjadi bahan baku berupa log kayu.  

RST
sortimenKayu

bsr %
%

= .........................................................................(3.2) 

 Keterangan  :  

 bsr : nilai konversi dari bahan ½ jadi berupa RST menjadi log kayu 

3. Rasio dari bahan baku menjadi kayu berukuran sortimen, 

Besarnya proporsi penggunaan kayu sortimen s dapat diamati dari data historis 

proporsi penggunaan volume kayu masing-masing sortimen s terhadap volume 

total kayu yang digunakan. Perum Perhutani telah menetapkan standar ukuran 

pemotongan sortimen kayu menjadi tiga jenis yaitu kayu sortimen AI, AII, 

dan AIII. Namun selama ini yang digunakan sebagai bahan baku industri 

adalah jenis sortimen AII dan AIII. Selama penelitian berlangsung tidak 

terjadi perubahan standar ukuran pemotongan kayu sehingga penentuan 

proporsi hanya untuk AII dan AIII. 

ååå

åå

===

=== 5

1

2

1

12

1

5

1

12

1

j
sjt

st

j
sjt

t
s

R

R

r ...............................................................................(3.3) 

Keterangan  :  

 Rsjt : Jumlah penggunaan aktual sortimen s pada IPKJ j pada waktu t (m) 

 rs    : Rasio kebutuhan kayu sortimen s 
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3.2.5 Pengembangan Model Matematis  

Pada tahap ini dilakukan pengolahan data dengan menggunakan model 

linear programming. Model yang digunakan sebagai referensi adalah model yang 

dikembangkan oleh Lee dan Kim (2000). Model yang daimbil adalah pada fungsi 

pembatas persamaan persediaan (persamaan 2.21, 2.22, 2.23), fungsi pembatas 

kapasitas penyimpanan warehouse (persamaan 2.38) dan batasan nonnegatif  

(2.49). Adapun penyusunan dengan model matematis dengan linear programming 

yang dikembangkan pada penelitian ini dalah sebagi berikut: 

1. Kriteria performansi, 

Total biaya logistik yaitu biaya pengadaan bahan baku, dan biaya simpan. 

Biaya pengadaan bahan baku ditentukan oleh besarnya harga beli dan biaya 

pengiriman. Hal ini dikarenakan harga kayu yang berbeda-beda dari masing-

masing supplier dan lokasi supplier yang terpisah dan memiliki beban biaya 

transportasi yang berbeda. Biaya simpan akan berkaitan dengan penentuan 

besarnya ukuran lot pengiriman serta besarnya safety stock. 

2. Parameter , 

Yang menjadi parameter dalam sistem ini adalah:  

Csi : Harga beli material sortimen s dari KPH supplier i 

T : Biaya transportasi pengangkutan kayu dari TPK KBM Sar menuju TPK 

KBM IK (Rp/km m3) 

Sij : Jarak antara TPK KBM Sar menuju TPK KBM IK j 

Hsit : Biaya simpan kayu sortimen s yang disimpan di TPK KBM Sar i pada 

waktu t 

Hsjt : Biaya simpan kayu sortimen s yang disimpan di TPK KBM IK j pada 

waktu t 

Hskt : Biaya simpan kayu dalam sortimen s yang disimpan dalam gudang 

PGM k pada waktu t 

Dplt : Demand produk jadi pada pabrik moulding l pada waktu t 

Drkt : Demand RST yang terjual dari PGM k pada waktu t 
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arp : nilai konversi dari produk menjadi bahan ½ jadi berupa RST  

bsr : nilai konversi dari bahan ½ jadi berupa RST menjadi log kayu 

SSsit : Besarnya Safety stock kayu dalam ukuran sortimen pada TPK KBM 

SAR i pada periode t 

SSsjt : Besarnya Safety stock kayu dalam ukuran sortimen s pada IPKJ j pada 

periode t 

Ki : Kapasitas simpan TPK KBM Sar i 

Kj : Kapasitas simpan TPK KBM IK j 

Kk : Kapasitas simpan gudang bahan baku PGM k 

Pk : Kapasitas produksi PGM k perbulan (m3) 

Pl : Kapasitas produksi pabrik moulding l perbulan (m3) 

Pi : Kapasitas produksi hutan KPH supplier i per bulan (m3) 

JPTi  : Jatah produksi tebangan KPH i  

i : index KPH supplier dan TPK KBM Sar (i=1,2,...i) 

j : index TPK KBM IK (j=1,2,3,...j) 

k : index TPK PGM ( k=1,2...k) 

l : index moulding (l=1,2...l) 

s : index sortimen (s=1,2...s) 

Berdasarkan sistem nyata yang berjalan, karakteristik supply chain 

management perusahaan dapat dilihat pada gambar 3.2. 

3. Variabel keputusan, 

Variabel keputusan dalam sistem ini adalah:  

Qsit : lot size pengalokasian kayu jenis sortimen s pada TPK KBM Sar i pada 

waktu t 

Qsijt : lot size pengalokasian kayu jenis sortimen s dari TPK KBM Sar i menuju 

TPK KBM IK j pada waktu t 

Qsjkt : lot size pengalokasian kayu jenis sortimen s dari TPK KBM IK j menuju 

PGM k pada waktu t 

Qrklt: lot size pengalokasian RST dari PGM k menuju moulding l pada waktu t 

Yplt : Jumlah volume produksi produk jadi dari pabrik moulding l pada waktu t 

Xrkt : Jumlah volume produksi RST dari PGM k pada waktu t 

Asit : Besarnya kayu sortimen s yang disimpan dalam TPK i pada periode t 
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Bsjt : Besarnya kayu sortimen s yang disimpan dalam IPKJ j pada periode t 

Cskt : Besarnya kayu dalam sortimen s yang disimpan dalam gudang PGM k 

pada waktu t 

4. Penyususunan fungsi tujuan, 

Fungsi tujuan dari model yang dikembangkan adalah meminimasi total biaya 

logistik yang terdiri atas biaya pembelian bahan baku, biaya transportasi 

bahan baku,  biaya simpan bahan baku di TPK KBM Sar, TPK KBM IK, dan 

gudang PGM.  

a Biaya pembelian bahan baku 

Biaya pembelian merupakan biaya yang timbul akibat adanya pembelian 

bahan baku berupa kayu sortimen. Meskipun supplier bahan baku industri 

juga merupakan KPH milik perhutani sendiri, namun perhitungan biaya 

pembelian juga perlu diperhatikan karena harga jual dasar masing-masing 

KPH adalah berbeda. Tujuan dari minimasi biaya pembelian ini adalah 

kayu yang digunakan untuk industri dapat minimal, dan kayu tersebut 

dapat dialokasikan untuk unit pemasaran sehingga perusahaan dapat 

menambah keuntungan dari sektor pemasaran. Penentuan besarnya biaya 

pembelian adalah telah ditentukan di awal dan tetap sepanjang tahun. 

Biaya pembelian = sit
s

si
it

QCååå
===

2

1

16

1

12

1

 ...........................................(3.4) 

b Biaya transportasi bahan baku 

Biaya transportasi merupakan besarnya biaya yang timbul akibat adanya 

proses pemindahan bahan baku dari TPK KBM Sar dari KPH supplier 

menuju TPK KBM IK. Penentuan biaya transportasi diawali dengan 

penentuan nilai jarak tempuh antara TPK KBM Sar dengan TPK KBM IK 

(Sij) yaitu dengan mengukur peta ukur jalan raya dengan menggunakan 

benang. Panjang hasil pengukuran benang kemudian dikalikan dengan 

skala peta. Peta yang digunakan adalah peta Jawa Tengah dengan skala 

1:100.000. 

Biaya Transportasi = ijsijt
sj it

SQTåååå
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c Biaya simpan di TPK KBM Sar dan biaya simpan di TPK IPKJ 

Biaya simpan merupakan biaya yang disebabkan karena adanya aktivitas 

penyimpanan bahan baku di TPK input dan gudang IPKJ.  

Biaya simpan bahan baku di TPK KBM Sar = sitsit
sit

AHååå
===
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16
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1

.....(3.6) 

Biaya simpan bahan baku di TPK KBM IK= BHsjt
sjt
ååå
===
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.........(3.7) 

Biaya simpan bahan baku di PGM= sktskt
skt

CHååå
===

2

1

5

1

12

1

 ...................(3.8) 

Secara keseluruhan model fungsi tujuan adalah sebagai berikut: 

)9.3.....(..........................................................................................
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1
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1
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1
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1

12

1
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1

16

1
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1
min

sktskt
skt

sjtsjt
sjt

sitsit
sit

ijsijt
sj it

sit
s

si
it

CH

BHAHSQTQCZ

ååå

ååååååååååååå

===

======== =====

++++=

 

5. Penentuan batasan, 

Fungsi pembatas dari model yang dikembangkan adalah 

a Batasan persamaan persediaan 

Batasan persamaan persediaan ini bertujuan untuk memformulasikan 

status persediaan kayu jenis sortimen s yang yang tersimpan di TPK KBM 

Sar I, persediaan kayu jenis sortimen s yang yang tersimpan di TPK KBM 

IK j, persediaan kayu yang tersimpan dalam gudang bahan baku PGM k,  

persediaan RST yang tersimpan dalam gudang bahan ½ jadi PGM k. 

Besarnya persediaan di TPK KBM Sar i (Asit) adalah persediaan kayu 

di TPK KBM Sar i pada bulan sebelumnya (Asi(t-1)) ditambah lot size 

pengalokasian dari KPH supplier ( sitQ ) dikurangi kayu yang dialokasikan 

menuju TPK KBM IK j ( sijtQ ). Besarnya persediaan di TPK KBM IK j 

(Bsjt) adalah persediaan kayu pada bulan sebelumnya (Bsj(t-1)) ditambah lot 

size pengalokasian dari TPK KBM Sar i ( sijtQ )dikurangi kayu yang 

dialokasikan dari TPK KBM IK j menuju PGM k (Qsjkt).  
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 Besarnya persediaan kayu sortimen dalam PGM (Cskt)adalah 

persediaan kayu di gudang PGM k pada bulan sebelumnya (Csk(t-1)) 

ditambah jumlah kayu sortimen yang dialokasikan dari TPK IK ke gudang 

PGM k (Qsjkt) dikurangi kebutuhan kayu sortimen untuk produksi RST 

pada unit PGM pada waktu tersebut (bsrXrk(t+1)). Permintaan produksi RST 

untukPGM pada bulan tersebut merupakan besarnya permintaan produksi 

untuk unit moulding pada bulan berikutnya.  

 Besarnya produksi RST pada periode tersebut (Xrkt) adalah RST 

yang terjual (Drkt) ditambah RST yang dialokasikan ke pabrik moulding 

(Qrklt). Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM adalah sebesar 

kebutuhan produksi pabrik moulding pada periode berikutnya. (arpYpl(t+1)), 

arp merupakan nilai konversi dari produk p menjadi bahan ½ jadi berupa 

RST. Sedangkan besarnya kebutuhan produksi pabrik moulding pada 

periode tersebut (Yplt) adalah sebesar demand kayu pada periode tersebut. 

 Untuk mengantisipasi adanya permintaan yang melebihi perkiraan, 

diperlukan adanya safety stock. Persediaan di TPK KBM Sar i (Asit  )  

minimal sebesar safety stock( SSsit).  Persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt ) 

minimal sebesar safety stock(SSsjt).  

Persamaan umum batasan persamaan persediaan ini adalah: 

Asit= Asi(t-1)+ sijt
j

sit QQ å
=

-
5

1

, 

tsi ,," ......................................................(3.10) 

Bsjt= Bsj(t-1)+ å
=

16

1i
sjkt

k
sijt QQ å

=

-
5

1

, tsj ,," ,...........................................(3.11) 

Cskt= Csk(t-1)+ å
=

5

1j

Qsjkt - rs bsr Xrk(t+1), tsk ,," ......................................(3.12) 

Xrkt =å
=

4

1l

Qrklt+Drkt, tk ," ....................................................................(3.13) 

å
=

5

1k

Qrklt = arpYpl(t+1) tl," ....................................................................(3.14) 

Yplt=Dplt, tl," ..................................................................................... (3.15) 
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åå
= =

16

1

2

1i s

Asit  ³  

SSsit, t" ..........................................................................(3.16) 

å
=

2

1s

Bsjt ³  SSsjt, 

t" ,j.............................................................................(3.17) 

b Batasan kapasitas simpan TPK 

Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah kayu yang 

dialokasikan ke TPK KBM Sar i (Qsit) tidak akan melebihi kapasitas 

simpan maksimal kapasitas simpan TPK KBM Sar i (Ki ), kayu yang 

dialokasikan menuju TPK IK j (Qsijt) tidak akan melebihi kapasitas simpan 

TPK IK j (Kj), dan jumlah kayu yang dialokasikan menuju gudang bahan 

baku PGM (Qsjkt) tidak melebihi kapasitas simpan gudang PGM (Kk).  

Persamaan umum batasan kapasitas gudang ini adalah: 

å
=

2

1s

Qsit ≤ Ki, ti," ...............................................................................(3.18) 

å
=

16

1i
å
=

2

1s

Qsijt ≤ Kj, tj," .......................................................................(3.19) 

å
=

5

1j
å
=

2

1s

Qsjkt ≤ Kk, tk ," ....................................................................(3.20) 

c Batasan persamaan non negatif 

Persamaan ini Untuk menjamin bahwa jumlah kayu yang dialokasikan 

tidak bernilai negatif perlu ditambahkan batasan nonnegatif.  

Qsit, Qsijt,  Qsjkt ,Qrklt,³0 , tij ,," ,s,k,l ...................................................(3.21) 

Xrkt,Yplt³0 , tlk ,," ............................................................................(3.22) 

Asit,Bsjt,Cskt³0 , tkij ,,," ....................................................................(3.23) 

d Batasan kapasitas produksi KPH dalam satu bulan 

Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya kayu yang 

dialokasikan dari KPH supplier (Qsit) tidak melebihi batas kemampuan 

produksi KPH tersebut (Pi). Persamaan umum batasan ini adalah: 

å
=

2

1s

Qsit ≤  Pi , ti," ............................................................................. (3.24) 
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e Batasan kapasitas produksi RST pada unit PGM 

Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya produksi RST 

dalam satu bulan pada PGM k (Xrkt), tidak melebihi kapasitas produksi 

pada PGM k (Pk). Persamaan umum untuk batasan ini adalah: 

tkPX krkt ,,"£ .................................................................................. (3.25) 

 

f Batasan kapasitas produksi produk jadi pada unit pabrik moulding 

Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya produksi dalam 

satu bulan pada pabrik moulding (Yplt) tidak melebihi kapasitas produksi 

pada pabrik moulding l (Pl). Persamaan umum untuk batasan ini adalah: 

tlPY lplt ,,"£ ................................................................................ ...(3.26) 

g Batasan Jatah Produksi Tebangan 

Pengelolaan hutan yang dilakuakan Perum Perhutani harus 

memepertimbangkan segi ekologi dengan mengutamakan kelestarian 

hutan,  untuk itu dalam rencana penebangan tahunan telah ditentukan 

besarnya Jatah Produksi Tebangan (JPT) yang telah ditentukan oleh biro 

perencanaan. Karena itu dalam perumusan model ini perlu adanya batasan 

total tebangan untuk masing-masing KPH dalam satu tahun harus kurang 

dari JPT. Persamaan umum JPT ini adalah: 

£åå
= =

12

1

2

1t
sit

s

Q  JPTi, i" ........................................................................(3.27) 

h Batasan jumlah persediaan kayu di akhir periode 

Pada periode 12, jumlah persediaan kayu yang ada pada TPK KBM Sar 

harus memperhitungkan kebutuhan bahan baku untuk IK j selama 2 bulan 

mendatang besarnya persediaan minimum kayu pada akhir periode telah 

ditetapkan perusahaan sebesar 16.890 m3. Sedangkan batasan untuk 

TPKKBMIK sesuai dengan persediaan akhir periode yang ditetapkan 

perusahaan.  

 12

16

1

2

1
si

i s

Aåå
= =

³16.890 m3. ..................................................................(3.28) 

 Bs112 ³  247,7747, s" . ......................................................................(3.29) 
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 Bs122 ³  247,7747, s" . .......................................................................(3.30) 

 Bs132 ³  935,8204, s" . ........................................................................(3.31) 

 Bs142 ³  148,3827, s" . ........................................................................(3.32) 

 Bs152 ³  1475,712, s" . ........................................................................(3.33) 

Model penentuan alokasi bahan baku industri secara keseluruhan adalah sebagai 

berikut: 

Fungsi Tujuan : Meminimasi total biaya pembelian, biaya transportasi, dan 

biaya simpan 

Minimize: 

)34.3....(..........................................................................................
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sktskt
skt

sjtsjt
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sitsit
sit

ijsijt
sj it

sit
s
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BHAHSQTQCZ

ååå

ååååååååååååå
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======== =====

++++=

Subject to 

Asit= Asi(t-1)+ sijt
j

sit QQ å
=

-
5

1

, 

tsi ,," ......................................................(3.35) 

Bsjt= Bsj(t-1)+ å
=

16

1i
sjkt

k
sijt QQ å

=

-
5

1

, tsj ,," ,...........................................(3.36) 

Cskt= Csk(t-1)+ å
=

5

1j

Qsjkt - rs bsr Xrk(t+1), tsk ,," ......................................(3.37) 

Xrkt =å
=

4

1l

Qrklt+Drkt, tk ," ....................................................................(3.38) 

å
=

5

1k

Qrklt = arpYpl(t+1) tl," ....................................................................(3.39) 

Yplt=Dplt, tl," ..................................................................................... (3.40) 

åå
= =

16

1

2

1i s

Asit  ³  

SSsit, t" ..........................................................................(3.41) 
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å
=

2

1s

Bsjt ³  SSsjt, t" ,j............................................................................(3.42) 

å
=

2

1s

Qsit ≤ Ki, 

ti," .................................................................................(3.43) 

å
=

16

1i
å
=

2

1s

Qsijt ≤ Kj, 

tj," .........................................................................(3.44) 

å
=

5

1j
å
=

2

1s

Qsjkt ≤ Kk, 

tk ," ......................................................................(3.45) 

Qsit, Qsijt,  Qsjkt ,Qrklt,³0 , tij ,," ,s,k,l 

.....................................................(3.46) 

Xrkt,Yplt³0 , 

tlk ,," ..............................................................................(3.47) 

Asit,Bsjt,Cskt³0 , 

tkij ,,," ......................................................................(3.48) 

å
=

2

1s

Qsit ≤  Pi , ti," ............................................................................... 

(3.49) 

tkPX krkt ,,"£ ...................................................................................... 

(3.50) 

tlPY lplt ,,"£ .................................................................................. 

......(3.51) 

£åå
= =

12

1

2

1t
sit

s

Q  JPTi, 

i" ..........................................................................(3.52) 

 12

16

1

2

1
si

i s

Aåå
= =

³16.890 m3. .....................................................................(3.53) 

 Bs112 ³  247,7747, s" . .........................................................................(3.54) 
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 Bs212 ³  247,7747, s" . .........................................................................(3.55) 

 Bs312 ³  935,8204, s" . 

..........................................................................(3.56) 

 Bs412 ³  148,3827, s" . 

..........................................................................(3.57) 

 Bs512 ³  1475,712, s" . 

..........................................................................(3.58) 

3.2.6 Penentuan alokasi BBI 

Penentuan alokasi bahan baku industri dilakukan setelah penentuan 

permintaan kebutuhan bahan baku, safety stock, dan model matematis penentuan 

alokasi bahan baku industri telah disusun. Model ini kemudian dijalankan dengan 

software Lingo 8.0 untuk diperoleh hasil perhitungan optimal. Model tersebut 

digunakan untuk menentukan alokasi bahan baku untuk pemenuhan kebutuhan 

tahun 2008. Dari hasil optimasi didapatkan usulan alokasi bahan baku industri tiap 

bulan pada tahun 2008.. 

3.2.7 Validasi Model Linear Programming 

Pengujian validitas suatu model dilakukan untuk mengetahui kebenaran 

suatu model secara matematik, konsistensi secara logis dan kedekatan model 

dengan keadaan nyata. Pengujian validitas dari sebuah model terdiri atas dua 

bagian, yaitu pengujian validitas internal dan pengujian validitas eksternal. 

Pengujian validitas internal pada umumnya dikenal sebagai verifikasi, sedangkan 

pengujian validasi eksternal dikenal sebagai validasi. 

Verifikasi dari suatu model bertujuan untuk menjamin kebenaran suatu 

model secara matematis dan konsisten secara logika. Validasi dari suatu model 

bertujuan untuk menjamin kemampuan suatu model untuk merepresentasikan 

sistem nyata. 

Verifikasi dilakukan untuk meneliti apakah model matematis yang 

diformulasikan telah ditranslasikan dalam software Lingo 8.0 dengan benar. 

Dalam penelitian ini verifikasi dilakukan dengan cara menjajaki (tracing) hasil 
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optimasi model sehingga ketika suatu kegiatan terjadi maka bagaimana perubahan 

status sistem yang seharusnya terjadi dapat diteliti dengan mudah. Trace hasil 

optimasi model dilakukan secara manual sehingga memungkinkan untuk melihat 

perubahan yang terjadi dan bagaimana perubahannya pada status sistem jika 

kegiatan tertentu terjadi. Verifikasi model dilakukan dengan membandingkan 

output antara hasil running software Lingo 8.0 dan hasil perhitungan manual. 

Verifikasi model menggunakan sebagian data sebagai parameter model.  

Validasi model dilakukan dengan melakukan konfirmasi penggambaran 

model dengan pihak Perusahaan. Penggambaran model dan karakteristik sistem 

dinyatakan telah sesuai dengan kondisi nyata pada perusahaan.  

3.2.8 Perencanaan Alokasi Bahan Baku Industri Tahun 2009  

Perencanaan alokasi bahan baku industri dilakukan setelah model 

dinyatakan valid. Model tersebut kemudian  digunakan untuk perencanaan 

periode tahun 2009. Tahap awal dalam perencanaan adalah dengan mengganti 

nilai parameter-parameter model sehingga sesuai dengan kondisi tahun 2009. 

Parameter yang diubah antara lain permintaan produk, onhand inventory, 

kapasitas produksi serta Jatah Produksi Tebangan (JPT). Input data sebagai 

parameter dilakukan dengan software ecxel. Model ini kemudian dijalankan 

dengan software Lingo 8.0 sehingga diperoleh output perencanaan alokasi 

tahun 2009.  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 PENGUMPULAN DATA 

Pada sub bab ini disajikan data-data yang dibutuhkan untuk pengolahan data 

yang berasal dari perusahaan. Data yang di sajikan meliputi data penjualan RST 

dan produk jadi, data harga jual per sortimen untuk masing-masing KPH, data 

biaya transportasi/pengiriman kayu (Rp/m3 km), biaya simpan kayu di TPK, 

kapasitas produksi KPH supplier, kapasitas produksi industri pengolahan kayu, 

data kapasitas simpan TPK,  serta data alokasi bahan baku industri tahun 2008.  

4.1.1 Data Permintaan Konsumen 

Data permintaan konsumen merupakan data penjualan nyata tahun 2008 

yang meliputi penjualan Rought Saw Timber (RST) serta penjualan produk jadi. 

Saluran penjualan produk yang dimiliki Perum Perhutani  terdiri atas 2 Kesatuan 

Bisnis Mandiri (KBM) yaitu KBM Cepu dan KMB Brumbung dan Kontrak Kerja 

Sama Perusahaan (KSP). Produk jadi dijual setelah melalui tahap pengolahan 

produk jadi yaitu di unit moulding, yang terdiri atas moulding Cepu dan moulding 

Brumbung serta KSP. Sedangkan RST dijual setelah produk mengalami 

pengolahan di unit PGM yang terdiri atas PGM Cepu, PGM Randublatung serta 

PGM Brumbung. Data penjualan produk jadi meliputi data penjualan dari masing-

masing saluran penjualan setiap bulan dalan kurun waktu 1 tahun, untuk setiap 

jenis produk jadi dan RST. Data secara lengkap dapat dilihat pada lampiran I 

4.1.2 Data Rencana Alokasi BBI Jati per KBM Tahun 2008 

 Data rencana alokasi BBI jati per KBM ini digunakan sebagai data 

pembanding saat melakukan analisis terhadap hasil perhitungan total biaya 

pembelian dengan model linear programming dibandingkan dengan rencana 

strategis yang disusun Perum Perhutani Unit I. Adapun data rencana alokasi tahun 

2008 dapat dilihat pada tabel 4.1 
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Tabel 4.1 Rencana Alokasi BBI Jati per KBM Tahun 2008 

1 Kendal 3350 8430
2 Pemalang 1950 2100
3 Semarang 80 240
4 Balapulang 500 1500
5 Kedu utara
6 Banyumas Barat
7 Blora 380 3340
8 Cepu 5880 19210
9 Kebonharjo 1760 7660
10 Mantingan 390 1270
11 Randublatung 4590 14040
12 Gundih 590 890
13 Purwodadi 400 2070
14 Telawa 310 570
15 Surakarta
16 Pati

Total 20180 61320

KBM 
Pemasaran II 

Cepu

Sortimen 
A II

Sortimen 
A III

Unit KBM (i) KPH Supplier

KBM  
Pemasaran I 

Tegal

 
Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

4.1.3 Data Harga Jual Kayu Per Sortimen 

Data harga jual kayu ini digunakan sebagi parameter dalam menentukan 

total biaya pembelian. Harga jual kayu adalah berbeda untuk setiap KPH supplier. 

Adapun Harga jual kayu dapat dilihat dalam tabel 4.2 

Tabel 4.2 Tabel Harga Jual Kayu Sortimen Tahun 2008 Masing-Masing KPH 

Harga Kayu 
(i) KPH Supplier 

A II AIII 
1 Kendal 2239142 5083078 
2 Pemalang 2342850 3871982 
3 Semarang 2006655 3223023 
4 Balapulang 2243977 3447969 
5 Kedu utara 2426171 4085513 
6 Banyumas Barat 2452880 3275729 
7 Blora 2350540 5140197 
8 Cepu 2375146 5561884 
9 Kebonharjo 2599214 5414678 
10 Mantingan 2399706 4876007 
11 Randublatung 2526384 5280927 
12 Gundih 2039221 3662720 
13 Purwodadi 2215972 4635882 
14 Telawa 2123134 3874754 
15 Surakarta 1974789 1284584 
16 Pati 2209723 3547773 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 
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4.1.4 Kapasitas Produksi KPH Supplier 

Data kapasitas produksi merupakan data kemampuan produksi 

penebangan kayu pada KPH supplier dalam satu bulan. Kapasitas produksi 

digunakan sebagai batasan dalam menentukan alokasi pengiriman dari KPH 

supplier menuju TPK KBM tiap bulan untuk masing-masing KPH. Data ini terkait 

dengan jumlah Rencana Operasional (RO) produksi yang telah ditetapkan oleh 

Biro Produksi serta data Jatah Produksi Tebangan (JPT) yang telah ditetapkan 

oleh Biro Perencanaan. Data kapasitas produksi ini dihitung untuk kapasitas 

produksi setiap bulan untuk masing-masing KPH. Adapun data kapasitas produksi 

KPH supplier dapat dilihat pada lampiran 1. 

4.1.5 Data Kapasitas Produksi Industri Pengolahan Kayu Jati 

Data kapasitas produksi merupakan jumlah produksi maksimum produk 

yang dihasilkan dari unit moulding, serta jumlah produksi maksimum Rought Saw 

Timber (RST) yang dihasilkan dari unit PGM. Data ini digunakan sebagai batasan 

dalam menentukan jumlah produksi RST serta produk pada masing-masing unit 

pengolahan kayu. Adapun data kapasitas produksi dapat dilihat pada tabel 4.3 dan 

4.4 

Tabel 4.3 Tabel Kapasitas Produksi PGM 

(k) TPK IK Pengolahan Kapasitas Produksi PGM 
1 Cepu 800 m3/bulan 
2 Randublatung 800 m3/bulan 
3 IK C 2000 m3/bulan 
4 Brumbung 800 m3/bulan 
5 IK B 4000 m3/bulan 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2009 

Tabel 4.4Tabel Kapasitas Produksi Moulding 

(l) TPK IK Pengolahan Kapasitas Produksi Moulding 
1 Cepu 1000 m3/bulan 
2 KSP IK C 1250 m3/bulan 
3 Brumbung 500 m3/bulan 
4 KSP IK B 5000 m3/bulan 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2009 

4.1.6 Data Kapasitas Simpan Gudang 

Data kapsitas simpan maksimum di TPK dan gudang merupakan data 

besarnya volume kayu maksimum yang dapat disimpan di TPK dan gudang. Data 
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ini digunakan sebagai batasan dalam menentukan jumlah persediaan maksimum 

kayu dalam TPK. Adapun data kapasitas  simpan kayu dapat dilihat dalam tabel 

4.5, 4.6 dan 4.7. 

 Tabel 4.5 Tabel Kapasitas Simpan TPK 

(i) KPH 
Kapasitas 

Tampung TPK 
Maksimal (M3) 

1 Kendal 16800 
2 Pemalang 18000 
3 Semarang 6000 
4 Balapulang 23600 
5 Kedu utara 4500 
6 Banyumas Barat 7000 
7 Blora 10000 
8 Cepu 20000 
9 Kebonharjo 40500 
10 Mantingan 22000 
11 Randublatung 51000 
12 Gundih 14000 
13 Purwodadi 11500 
14 Telawa 4000 
15 Surakarta 6000 
16 Pati 9000 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2009 

Tabel 4.6 Kapasitas simpan TPK KBM IK j 

(j) TPK IK Pengolahan Kapasitas Simpan Gudang 
1 Cepu 20000 
2 Randublatung 20000 
3 IK C 20000 
4 Brumbung 20000 
5 IK B 20000 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2009 

Tabel 4.7 Kapasitas simpan Gudang PGM K 

(k) TPK IK Pengolahan Kapasitas Simpan PGM 
1 Cepu 3000 m3/bulan 
2 Randublatung 3000 m3/bulan 
3 IK C 3000 m3/bulan 
4 Brumbung 3000 m3/bulan 
5 IK B 5000 m3/bulan 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2009 

4.1.7 Data Jatah Produksi Tebangan Tahun 2008 

Jatah Produksi Tebangan (JPT)  merupakan merupakan besarnya porsi 

hutan (dalam luas area maupun volume kayu) yang dipungut setiap tahun atau 
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periode tertentu yang menjamin kelesatarian produksi/pengusahaan dan 

kesestariah hutan. JPT disusun mengacu pada penyusunan Rencana Pengaturan 

Kelestarian Hutan (RPKH). RPKH  merupakan rencana jangka panjang 

pengelolaan hutan meliputi kegiatan tanaman, pemeliharaan, teresan dan tebangan 

yang disusun dalam jangka 10 tahun. JPT ini disusun oleh Biro Perencanaan 

Sumber Daya Hutan Perum Perhutani Unit I dengan memperhitungkan besarnya 

tebangan yang ditetapkan oleh Departemen Kehutanan. Data JPT tahun 2008 

dapat dilihat pada tabel 4.8 

Tabel 4.8 Tabel Jatah Produksi Tebangan 2008 

Jenis Tebangan Unit KBM (i) KPH Supplier 
A B E 

Total 
Tebangan 

1 Kendal 6933 10401 3663 20997 
2 Pemalang 5172 1325 3039 9536 
3 Semarang 529 33 207 769 
4 Balapulang 11770 142 2464 14376 
5 Kedu utara  -  -  953 953 

KBM  
Pemasaran I 

Tegal 

6 Banyumas Barat - 3168 132 3300 
7 Blora 5264 10 369 5643 
8 Cepu 24505 12632 3981 41118 
9 Kebonharjo 11345 1927 1375 14647 
10 Mantingan 2220 339 352 2911 
11 Randublatung 23919 2119 6446 32484 
12 Gundih 798 2028 621 3447 
13 Purwodadi 2943 780 814 4537 
14 Telawa 1280 663 56 1999 
15 Surakarta  - 533 161 694 

KBM 
Pemasaran 

II Cepu 

16 Pati  - 35 346 381 
    Total 96678 36135 24979 157792 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

4.1.8 Data Biaya Simpan 

Biaya simpan merupakan besarnya biaya yang disebabkan karena adanya 

aktivitas penyimpanan produk di gudang. Biaya simpan yang terkait dengan 

pemeliharaan sarana dan prasarana  TPK/warehouse tercatat pada rekening 

518XXX serta biaya penyusutan TPK/warehouse tercatat pada rekening 519XXX. 

Rekapitulasi data realisasi pengeluaran biaya KBM Industri Kayu Brumbung 

dapat dilihan pada tabel 4. 9 
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Tabel 4.9 Biaya Simpan Kayu dalam TPK 

Biaya Simpan 
Bulan Biaya 

Pemeliharaan 
Biaya 

penyusutan 
Total Biaya 

Simpan 

volume yang 
dialokasikan (m3) 

Biaya 
simpan 

/m3 

Januari Rp900.000,00 Rp175.659,00 Rp1.075.659,00 2556,069 Rp420,83 
Februari Rp438.835,43 Rp175.659,00 Rp614.494,43 1566,468 Rp392,28 
Maret  Rp822.577,57 Rp175.659,00 Rp998.236,57 2456,023 Rp406,44 
April Rp2.661.000,00 Rp178.659,00 Rp2.839.659,00 5831,627 Rp486,94 
Mei Rp3.030.500,00 Rp178.659,00 Rp3.209.159,00 6873,049 Rp466,92 
Juni Rp2.567.000,00 Rp178.659,00 Rp2.745.659,00 8255,267 Rp332,59 
Juli Rp3.457.556,91 Rp178.659,00 Rp3.636.215,91 9276,061 Rp392,00 
Agustus Rp3.139.000,00 Rp178.659,00 Rp3.317.659,00 7664,334 Rp432,87 
September Rp1.700.618,70 Rp178.659,00 Rp1.879.277,70 5126,924 Rp366,55 
Oktober Rp3.681.700,42 Rp178.659,00 Rp3.860.359,42 13074,53 Rp295,26 
November Rp3.574.500,00 Rp178.659,00 Rp3.753.159,00 12572,752 Rp298,52 
Desember Rp879.794,15 Rp178.659,00 Rp1.058.453,15 2543,358 Rp416,16 
      Rata-rata biaya simpan/m3 Rp392,00 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

Berdasarkan data realisasi pengeluaran biaya KBM Industri Kayu 

Brumbung total biaya sarana prasarana TPK serta penyusutan maka besarnya 

biaya simpan rata-rata adalah Rp.392,00. Data ini akan dijadikan sebagai biaya 

simpan /m3 untuk keseluruhan TPK.  

4.1.9 Data Persediaan Awal Kayu Sortimen di TPK Supplier 

Pada awal tahun perencanaan perum perhutani masih memiliki persediaan 

awal kayu dalam bentuk sortimen AII dan AIII dalam TPK KBM SAR, TPK 

KBMIK serta TPK PGM. Adapun data on hand inventory dapat dilihat pada tabel 

4.10, 4.11, 4.12 dan 4.13. 

Tabel 4.10 Tabel On Hand Inventory Kayu pada TPK KBM Sar 

(i) KPH Supplier 
Sortimen 

A II 
Sortimen 

A III 

1 Kendal 931 2204 
2 Pemalang 423 1001 
3 Semarang 34 81 
4 Balapulang 637 1509 
5 Kedu utara 42 100 
6 Banyumas Barat 146 346 
7 Blora 250 592 
8 Cepu 1822 4316 
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Tabel 4.11 Tabel On Hand Inventory Kayu pada TPK KBM Sar (Lanjutan) 

(i) KPH Supplier 
Sortimen 

A II 
Sortimen 

A III 
9 Kebonharjo 649 1538 
10 Mantingan 129 306 
11 Randublatung 1440 3410 
12 Gundih 153 362 
13 Purwodadi 201 476 
14 Telawa 89 210 
15 Surakarta 31 73 
16 Pati 17 40 
  Total 6993 16564 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

Tabel 4.12 Tabel On Hand Inventory Kayu pada TPK KBM IK Pengolahan 

(j) TPK KBM IK 
Sortimen 

A II 
Sortimen 

A III 

1  Pengolahan Cepu 1080,001 407,89 
2  Pengolahan PGM Randublatung 9,921 489,08 
3 KSP IK C 3102,086 2552,915 
4 Pengolahan Brumbung 934,039 2466,71 
5 KSP IK B 447,578 4540,64 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

Tabel 4.13 Tabel On Hand Inventory Kayu pada gudang PGM 

(k) GUDANG PGM Sortimen A II Sortimen A III 

1  Pengolahan Cepu 11,229 28,15 
2  Pengolahan PGM Randublatung 0 50,63 
3 KSP IK C 0 0 
4 Pengolahan Brumbung 0 0 
5 KSP IK B 0 0 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

4.2 PENGOLAHAN DATA 

Pada sub bab pengolahan data dilakukan penghitungan dan pengolahan data 

sesuai dengan langkah-langkah yang telah dijelaskan dalam metodologi 

penelitian. Pengolahan data yang dilakukan meliputi penentuan  safety stock, 

penentuan biaya transportasi, proporsi penggunaan kayusortimen AII dan AIII 

serta perancangan model Linear Programming. 

4.2.1 Penentuan Safety Stock 

Penentuan safety stock bertujuan untuk mengantisipasi adanya permintaan 

yang melebihi besarya kebutuhan kayu yang sudah ditentukan. Besarnya safety 

stock berpengaruh terhadap besarnya  biaya simpan, sehingga adanya agregasi 
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permintaan pada TPK KBM SAR dan permintaan pada TPK KBMIK dapat 

menurunkan besarnya safety stock dan dapat menurunkan biaya simpan. 

Penentuan safety stock meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Permintaan pada KPH Supllier dan TPK KBMIK adalah independent 

sehingga covariance bernilai 0. 

2. Rata-rata lead time replenishment, L = 1 bulan 

3. Cycle service level (CSL) perusahaan = 0,95 

Dari data tersebut dan data permintaan historis kayu yang dialokasikan ke 

KBM IK, dapat dihitung safety stock pada TPK KBM SAR. Sedangkan 

berdasarkan data permintaan kayu yang dialokasikan menuju TPK PGM dapat 

dihitung safety stock pada TPK KBM IK. Data serta hasil perhitungan dapat 

dilihat pada lampiran.2. 

a Safety Stock pada TPK KBM SAR I 

is   = 1.25 x MADi 

Perhitungan MAD dan  is  ada pada tabel lampiran 2 

 Var (Dci)  = å
=

16

1

2

i

is  

   = 11564,85 m3 

 
C

Dis   = å
=

16

1

2

i
is  

   = 11564,85  

   = 107,54 

 C
Lis   = L x

C

Dis  

   = 1 ´107,54 

   = 107,54 

 SSsi  = C
Lis CSLF s´- )(1  

   = NORMSINV(CSL) C
Lis´  

   = NORMSINV(0.95) ´107,54 

   = 176,8876 m3 
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b Safety Stock pada TPK KBMIK J 

 js   = 1.25 x MADj 

Perhitungan MADj dan  js  ada pada tabel lampiran 2 

 Var (Dcj) = å
=

5

1

2

j

js  

   = 27158,975m3 

 
C

Djs   = å
=

5

1

2

j
js  

   = 27158,975  

   = 164,7998 

 C
Ljs   = L x

C

Djs  

   = 1 ´  164.7998 

   = 164,7998 

 SSsj  = C
Ljs CSLF s´- )(1  

   = NORMSINV(CSL) C
Ljs´  

   = NORMSINV(0.95) ´164,7998 

   = 271,072 m3 

4.2.2 Penentuan Nilai Konversi Satuan Volume Kayu 

4. Nilai Konversi dari volume produk jadi menjadi volume bahan ½ jadi (RST), 

Dari sejumlah bahan  ½ jadi yang diproses sebagian kayu menjadi scrap dan 

rendemen kayu. Prosentase besarnya produk jadi yang dihasilkan adalah 80%. 

Dengan demikian besarnya nilai konversi dari barang jadi menjadi kayu RST 

adalah: 

 
)(%

)(%
outputproduk

inputRST
arp =  

 
%80
%100

=rpa =1,25 
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5. Nilai konversi dari volume bahan ½ jadi menjadi volume bahan baku (Log),. 

Dari sejumlah bahan baku yang diproses, tidak 100% volume kayu tersebut 

menjadi bahan ½ jadi. Prosentase besarnya RST yang dihasilkan dari 

pengolahan kayu sortimen adalah 40% 

RST
sortimenKayu

bsr %
%

=  

%40
%100

=srb  

5,2=srb  

4.2.3 Penentuan Biaya Transportasi 

Biaya transportasi merupakan besarnya biaya yang timbul akibat adanya 

proses pemindahan atau transportasi kayu jati dari TPK KBM SAR yang berlokasi 

di KPH supplier, menuju TPK pengolahan industri kayu. Biaya transportasi 

merupakan biaya variebel yang berubah tergantung besarnya jarak serta volume 

pengangkutan. Adapun rincian biaya dapat dilihat pada tabel 4.14 

Tabel 4. 14 Tabel Biaya Transportasi 
Jarak (km) Biaya/m3 

0-10 12600 
10-20 37800 
20-30 63000 
>30 88200 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah, 2008 

Berdasarkan tabel di atas biaya transportasi untuk menempuh jarak 1 km 

dapat diperoleh nilai rata-rata yaitu Rp. 2.520,00/km m3
. Penentuan biaya 

transportasi dari TPK KPH Supplier menuju TPK KBM IK sangat dipengaruhi 

oleh jarak tempuh antara kedua lokasi tersebut. Pengukuran jarak lokasi antara 

kedua lokasi dapat dilakukan dengan mengukur peta ukur jalan raya. Peta yang 

digunakan adalah peta Jawa Tengah dengan skala 1:100.000. Cara pengukuran 

jarak peta dapat dilihat pada gambar 4.1.  

Cara pengukuran jarak adalah dengan membentangkan benang mengikuti 

alur yang digambarkan dengan garis merah yang menunjukkan legenda dari jalan 

utama. 
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Gambar 4.1 Pengukuran Jarak Pada Peta 
Sumber: data diolah, 2009 

Contoh pengukuran untuk mengukur jarak dari TPK KBM Sar Blora menuju 

TPK KBM IK Cepu dan menuju TPKKBMIK Randublatung dengan 

menggunakan peta skala 1:100.000. Panjang benang untuk menghubungkan kedua 

titik Blora menuju Randublatung adalah sepanjang 48 cm, sedangkan panjang 

benang untuk menghubungkan Blora menuju Cepu adalah sepanjang 25,5 cm. 

Dengan dikalikan skala maka jarak Blora-Randublatung adalah 48 km dan jarak 

Blora- Cepu adalah 25,5 km. Hasil pengukuran jarak antara TPK KPH Supplier 

dan TPK KBMIK dapat dilihat pada tabel 4.15 

Tabel 4.15 Jarak antara TPK KBM Sar dengan TPK KBM IK 

Cepu KSP Cepu Randublatung Brumbung KSP Brumbung
1 Kendal 130,5 130,5 108,0 66,0 66,0
2 Pemalang 216,0 216,0 193,5 135,0 135,0
3 Semarang 112,5 112,5 90,0 12,9 12,9
4 Balapulang 124,5 124,5 102,0 105,0 105,0
5 Kedu utara 198,0 198,0 175,5 93,0 93,0
6 Banyumas Barat 274,5 274,5 252,0 180,0 180,0
7 Blora 25,5 25,5 48,0 160,5 160,5
8 Cepu 0,0 0,0 22,5 105,0 105,0
9 Kebonharjo 21,0 21,0 43,5 126,0 126,0

10 Mantingan 157,5 157,5 135,0 217,5 217,5
11 Randublatung 22,5 22,5 0,0 82,5 82,5
12 Gundih 67,5 67,5 45,0 48,0 48,0
13 Purwodadi 70,5 70,5 48,0 34,5 34,5
14 Telawa 79,5 79,5 57,0 36,0 36,0
15 Surakarta 106,6 106,6 84,0 87,0 87,0
16 Pati 82,5 82,5 105,0 63,0 63,0

(i)
(j)

Sumber : Data diolah, 2009 

Biaya transportasi untuk mengangkut 1m3 kayu adalah dengan mengalikan 

jarak tempuh antara kedua lokasi dengan Rp. 2.520,00. Hasil perkalian tersebut 

dapat dilihat pada tabel 4.16 
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Tabel 4.16 Biaya Transport dati TPK KBM SAR menuju TPK KBM IK 

Cepu KSP Cepu
Randublatung

Brumbung
KSP 

Brumbung
I1 Kendal 328860 328860 272160 166320 166320
I2 Pemalang 544320 544320 487620 340200 340200
I3 Semarang 283500 283500 226800 32508 32508
I4 Balapulang 313740 313740 257040 264600 264600
I5 Kedu utara 498960 498960 442260 234360 234360
I6 Banyumas Barat 691740 691740 635040 453600 453600
I7 Blora 64260 64260 120960 404460 404460
I8 Cepu 0 0 56700 264600 264600
I9 Kebonharjo 52920 52920 109620 317520 317520
I10 Mantingan 396900 396900 340200 548100 548100
I11 Randublatung 56700 56700 0 207900 207900
I12 Gundih 170100 170100 113400 120960 120960
I13 Purwodadi 177660 177660 120960 86940 86940
I14 Telawa 200340 200340 143640 90720 90720
I15 Surakarta 268632 268632 211680 219240 219240
I16 Pati 207900 207900 264600 158760 158760

(i)
(j)

 
Sumber : Data diolah, 2009 

4.2.4 Penentuan Proporsi Penggunaan Kayu Sortimen 

 Besarnya proporsi penggunaan kayu sortimen s dapat diamati dari data 

historis proporsi penggunaan volume kayu masing-masing sortimen s terhadap 

volume total kayu yang digunakan 

ååå

åå

===

===
5

1

2

1

12

1

5

1

12

1

j
sjt

st

j
sjt

t
s

R

R

r  

Keterangan  :  

Rsjt   : Jumlah penggunaan aktual sortimen s pada IPKJ j pada waktu t (m) 

rs    : Rasio kebutuhan kayu sortimen s 

Tabel 4.17 Proporsi Penggunaan Kayu Sortimen 

R1 R2 
Bulan(t) AII AIII Jumlah 

Januari 303,179 1439,64 1742,82 
Februari 859,192 655,08 1514,27 
Maret 332,159 1271 1603,16 
April  1355,07 2361,61 3716,68 
Mei 759,065 2614,15 3373,22 
Juni 611,386 2149,1 2760,49 
Juli 629,45 2792,68 3422,13 
Agustus 881,254 2,138,084 3019,34 
September 713,42 1692,47 2405,89 
Oktober 397,38 2014,35 2411,73 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



lxxxiv 

 

Tabel 4.18 Proporsi Penggunaan Kayu Sortimen (Lanjutan) 

November 615,232 1440,05 2055,28 
Desember 741,913 1786,10 2528,02 
 
 8198, 695 22354, 31288 30553,01 
Proporsi (rs) 0,3 0,7 1 
Sumber : Data diolah, 2008 

4.2.5 Model Optimasi dengan Linear Programming untuk Alokasi Bahan 

Baku Industri Kayu Jati. 

 Pengolahan model ini berdasarkan model akhir pada rumusan 3.9 terdiri 

dari penentuan fungsi tujuan dan penentuan batasan. 

1. Penentuan fungsi tujuan, 

Fungsi tujuan dari model alokasi bahan baku industri ini adalah meminimasi 

biaya logistik yang meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya transportasi, 

biaya simpan kayu pada TPK KBM SAR, TPK KBMIK, serta PGM. 

Perumusan fungsi tujuan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

sktskt
skt

sjtsjt
sjt

sitsit
sit

ijsijt
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s
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Minimize: Z = å
=

12

1t

(2239142 ´  Q11t + 2342850 ´  Q12t + 2006655 ´  Q13t +  

2243977 ´  Q14t + 2426171 ´Q15t + 2452880 ´  Q16t +  2350540 ´  Q17t + 2375146 

´  Q18t + 2599214´  Q19t + 2399706 ´  Q110t + 2526384 ´  Q111t + 2039221 ´  Q112t 

+ 2215972 ´  Q113t + 2123134 ´  Q114t + 1974789 ´  Q115t + 2209723 ´  Q116t + 

5083078 ´  Q21t + 3871982 ´  Q22t + 3223023 ´  Q23t + 3447969 ´Q24t + 4085513 

´  Q25t + 3275729 ´  Q26t + 5140197´  Q27t + 5561884´  Q28t + 5414678 ´  Q29t + 

4876007 ´  Q210t + 5280927 ´  Q211t + 3662720 ´  Q212t + 4635882 ´  Q213t + 

3874754 ´  Q214t + 1284584 ´  Q215t + 3547773 ´  Q216t ) + å
=

12

1t

(328860´  Q111t + 

328860 ´Q211t+ 328860 ´Q112t + 328860 ´Q212t+ 272160 ´Q113t + 272160 

´Q213t+ 166320 ´Q114t + 166320 ´  Q214t+ 166320´  Q115t + 166320´  Q215t+ 

  

åå sjtR
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544320 ´Q121t + 544320´  Q221t+ 544320´  Q122t + 544320´  Q222t+ 487620 

´Q123t + 487620 ´Q223t+ 340200 ´Q124t + 340200 ´Q224t+340200 ´Q125t + 

340200 ´Q225t +  ...  + 207900 ´Q1161t + 207900´  Q2161t+ 207900 ´Q1162t 

+207900 ´Q2162t+ 264600´  Q1163t +264600´  Q2163t+158760 ´Q1164t + 158760 

´Q2164t+ 158760´Q1165t + 158760´Q2165t) +  å
=

12

1t

(392 ´A11t + 392 ´A12t + 392 

´A13t + 392 ´A14t + 392 ´A15t + 392 ´A16t + 392 ´A17t + 392 ´A18t + 392 ´A19t 

+ 392 ´A110t + 392 ´A111t + 392 ´A112t + 392 ´A113t + 392 ´A114t + 392 ´A115t + 

392 ´A116t + 392 ´A21t + 392 ´A22t + 392 ´A23t + 392 ´A24t + 392 ´A25t + 392 

´A26t + 392 ´A27t + 392 ´A28t + 392 ´A29t + 392 ´A210t + 392 ´A211t + 392 

´A212t + 392 ´A213t + 392 ´A214t + 392 ´A215t + 392 ´A216t ) + å
=

12

1t

(392 ´B11t + 

392 ´B12t + 392 ´B13t + 392 ´B14t + 392 ´B15t + 392 ´B21t + 392 ´B22t + 392 

´B23t + 392 ´B24t + 392 ´B25t )+ å
=

12

1t

(392 ´C11t + 392 ´C12t + 392 ´C13t + 392 

´C14t + 392 ´C15t + 392 ´C21t + 392 ´C22t + 392 ´C23t + 392 ´C24t + 392 ´C25t ) 

2. Penentuan kendala (batasan), 

Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah memiliki batasan-batasan dalam 

menentukan jumlah alokasi bahan baku industri kayu jati. Adapun batasan 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a Batasan persamaan persediaan, 

Penyusunan persamaan persediaan melibatkan beberapa komponen 

antara lain lot size pengalokasian dari masing-masing supplier, 

persediaan masing-masing lini pada periode sebelumnya, persediaan 

masing-masing lini pada periode ini, besarnya produksi pada periode ini, 

jumlah permintaan pada masing-masing lini dan  safety stock. Persamaan 

umum batasan dapat dilihat pada persamaan 3.10 sampai 3.17. 

Perumusan batasan secara keseluruhan adalah sebagai berikut: 

· Besarnya persediaan di TPK KBM Sar i (Asit)  

Batasan ini bertujuan untuk menentukan jumlah kayu yang disimpan 

pada TPK KBM SAR pada masing-masing KPH Supplier. 

Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.10. Besarnya 
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persediaan di TPK KBM Sar i (Asit) adalah jumlah kayu di TPK 

KBM Sar i pada bulan sebelumnya (Asi(t-1)) ditambah lot size 

pengalokasian dari KPH supplier ( sitQ ) dikurangi kayu yang 

dialokasikan menuju TPK KBM IK j ( sijtQ ). Karena jumlah produk 

yang disimpan ada 2, jumlah TPK KBM SAR ada 16 serta periode 

yang ditentukan ada 12, maka batasan ini yang secara keseluruhan 

terdapat 384 persamaan menjadi sebagai berikut: 

Asit= Asi(t-1)+ sijt
j

sit QQ å
=

-
5

1

, tsi ,,"  

A111 = 931 + Q111 - å
=

5

1j

Q11j1  

A121 = 423 + Q121 - å
=

5

1j

Q12j1 

A131 = 34 + Q131 - å
=

5

1j

Q13j1 

A141 = 637 + Q141 - å
=

5

1j

Q14j1 

A151 = 42 + Q151 - å
=

5

1j

Q15j1 

A161 = 146 + Q161 - å
=

5

1j

Q16j1 

A171 = 250 + Q171 - å
=

5

1j

Q17j1 

A181 = 1822+ Q181 - å
=

5

1j

Q18j1 

A191 = 649 + Q191 - å
=

5

1j

Q19j1 

A1101 = 129 + Q1101 - å
=

5

1j

Q110j1 

A1111 = 1440 + Q1111 - å
=

5

1j

Q111j1 

A1121 = 153 + Q1121 - å
=

5

1j

Q112j1 

A1131 = 201 + Q1131 - å
=

5

1j

Q113j1 

A116t = A116(t-1)+ Q116t - å
=

5

1j

Q116jt 

A211 = 2204+ Q211 - å
=

5

1j

Q21j1  

A221 = 1001 + Q221 - å
=

5

1j

Q22j1 

A231 = 81+ Q231 - å
=

5

1j

Q23j1 

A241 = 1509 + Q241 - å
=

5

1j

Q24j1 

A251 = 100 + Q251 - å
=

5

1j

Q25j1 

A261 = 346 + Q261 - å
=

5

1j

Q26j1 

A271 = 592 + Q271 - å
=

5

1j

Q27j1 

A281 = 4316+ Q281 - å
=

5

1j

Q28j1 

A291 = 1538 + Q291 - å
=

5

1j

Q29j1 

A2101 = 306 + Q2101 - å
=

5

1j

Q210j1 

A2111 = 3410 + Q2111 - å
=

5

1j

Q211j1 

A2121 = 362 + Q2121 - å
=

5

1j

Q212j1 

A2131 = 476 + Q2131 - å
=

5

1j

Q213j1 
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A1141 = 89 + Q1141 - å
=

5

1j

Q114j1 

A1151 = 31 + Q1151 - å
=

5

1j

Q115j1 

A1161 = 17 + Q1161 - å
=

5

1j

Q116j1 

A112 = A111+ Q112 - å
=

5

1j

Q11j2 

A122 = A121+ Q122 - å
=

5

1j

Q12j2 

A132 = A131+ Q132 - å
=

5

1j

Q13j2 

:                     :                      : 
:                     :                      : 

A2141 = 210 + Q2141 - å
=

5

1j

Q214j1 

A2151 = 73 + Q2151 - å
=

5

1j

Q215j1 

A2161 = 40 + Q2161 - å
=

5

1j

Q216j1 

A212 = A211+ Q212 - å
=

5

1j

Q21j2 

A222 = A221+ Q222 - å
=

5

1j

Q22j2 

A232 = A231+ Q232 - å
=

5

1j

Q23j2 

:                     :                      : 

A216t = A216(t-1)+ Q216t - å
=

5

1j

Q216jt 

 

· Besarnya persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt) 

Batasan ini bertujuan untuk menentukan jumlah kayu yang disimpan 

pada TPK KBM IK untuk masing -masing unit pengolahan kayu. 

Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.11. Besarnya 

persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt) adalah persediaan kayu pada 

bulan sebelumnya (Bsj(t-1)) ditambah lot size pengalokasian dari TPK 

KBM Sar i ( sijtQ )dikurangi kayu yang dialokasikan dari TPK KBM 

IK j menuju PGM k (Qsjkt). Karena jumlah produk yang disimpan 

ada 2, jumlah TPK KBM IK ada 5 serta periode yang ditentukan ada 

12, maka batasan ini yang secara keseluruhan terdapat 120 

persamaan menjadi sebagai berikut: 

Bsjt= Bsj(t-1)+ å
=

16

1i
sjkt

k
sijt QQ å

=

-
5

1

, tsj ,,"  

B111 = 1080,001 + å
=

16

1i

Q1i11 - Q1111 

B121 = 9,921 + å
=

16

1i

Q1i21 - Q1221 

B131 = 3102,086 + å
=

16

1i

Q1i31 - Q1331 

B211 = 407,89 + å
=

16

1i

Q2i11 - Q2111 

B221 = 489,08 + å
=

16

1i

Q2i21 - Q2221 

B231 = 2552,915 + å
=

16

1i

Q2i31 - Q2331 
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B141 = 934,039 + å
=

16

1i

Q1i41 - Q1441 

B151 = 447,578 + å
=

16

1i

Q1i51 - Q1551 

B112 = B111 + å
=

16

1i

Q1i12 - Q1112 

B122 = B121 + å
=

16

1i

Q1i22 - Q1222 

B132 = B131 + å
=

16

1i

Q1i32 - Q1332 

B142 = B141 + å
=

16

1i

Q1i42 - Q1442 

B152 = B121 + å
=

16

1i

Q1i52 - Q1552 

:                     :                      : 
:                     :                      : 

B1jt = B1j(t-1)+ å
=

16

1i

Q1ijt - Q1jkt 

 

B241 = 2466,71+ å
=

16

1i

Q2i41 - Q2441 

B251 = 4540,64 + å
=

16

1i

Q2i51 - Q2551 

B212 = B211 + å
=

16

1i

Q2i12 - Q2112 

B222 = B221 + å
=

16

1i

Q2i22 - Q2222 

B232 = B231 + å
=

16

1i

Q2i32 - Q2332 

B242 = B241 + å
=

16

1i

Q2i42 - Q2442 

B252 = B221 + å
=

16

1i

Q2i52 - Q2552 

:                     :                      : 

:                     :                      : 

B2jt = B2j(t-1)+ å
=

16

1i

Q2ijt - Q2jkt 

 
· Batasan besarnya persediaan kayu sortimen dalam PGM (Cskt), 

Batasan ini bertujuan untuk menentukan jumlah kayu sortimen yang 

disimpan pada PGM. Persamaan batasan ini dapat dilihat pada 

persamaan 3.12. Besarnya persediaan kayu sortimen dalam PGM 

(Cskt)adalah persediaan kayu di gudang PGM k pada bulan 

sebelumnya (Csk(t-1)) ditambah jumlah kayu sortimen yang 

dialokasikan dari TPK IK ke gudang PGM k (Qsjkt) dikurangi 

kebutuhan kayu sortimen untuk produksi RST pada unit PGM pada 

waktu tersebut (rsbsrXrk(t+1)). Nilai bsr adalah nilai konversi dari bahan 

½ jadi berupa RST r menjadi log kayu yaitu 2,5. Sedangkan rs adalah 

Rasio kebutuhan kayu sortimen s. Rasio kayu yang diproduksi 

adalah 0,3 untuk sortimen AII dan 0,7 untuk sortimen AIII. 

Permintaan produksi RST untuk PGM pada bulan tersebut 

merupakan besarnya permintaan produksi untuk unit moulding pada 

bulan berikutnya.  Batasan yang perlu diperhatikan dalam persamaan 

ini adalah TPK KMB IK (j=1) hanya dapat mengirim kayu ke PGM 

(K=1), TPK KMB IK (j=2) hanya dapat mengirim kayu ke PGM 
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(K=2), TPK KMB IK (j=3) hanya dapat mengirim kayu ke PGM 

(K=3), TPK KMB IK (j=4) hanya dapat mengirim kayu ke PGM 

(K=4), dan TPK KMB IK (j=5) hanya dapat mengirim kayu ke PGM 

(K=5). 

Karena jumlah produk yang disimpan ada 2, jumlah PGM ada 5 

serta periode yang ditentukan ada 12, maka batasan ini yang secara 

keseluruhan terdapat 120 persamaan menjadi sebagai berikut: 

Cskt= Csk(t-1)+ å
=

5

1j

Qsjkt - rs bsr Xrk(t+1), tsk ,,"  

C111 = 11,229 + Q1111 - 0,3 * 2,5 * Xr12 

C121 = 0 + Q1221 - 0,3 * 2,5 * Xr22 

C131 = 0 + Q1331 - 0,3 * 2,5 * Xr32 

C141 = 0 + Q1441 - 0,3 * 2,5 * Xr42 

C151 = 0 + Q1551 - 0,3 * 2,5 * Xr52 

 

C112 = C111 + Q1112 - 0,3 * 2,5 * Xr13 

C122 = C121+ Q1222 - 0,3 * 2,5 * Xr23 

C132 = C131 + Q1332 - 0,3 * 2,5 * Xr33 

C142 = C141+ Q1442 - 0,3 * 2,5 * Xr43 

C152 = C151+ Q1552 - 0,3 * 2,5 * Xr53 

:                     :                      : 

:                     :                      : 

C1kt = C1k(t-1) + Q1jkt - 0,3 * 2,5 * Xrk(t+1) 

C211 = 28,15 + Q2111 - 0,7 * 2,5 * Xr12 

C221 = 50,63 + Q2221 -  0,7 * 2,5 * Xr22 

C231 = 0 + Q2331 - 0,7 *  2,5 * Xr32 

C241 = 0 + Q2441 -  0,7 * 2,5 * Xr42 

C251 = 0 + Q2551 -  0,7 * 2,5 * Xr52 

 

C212 = C211 + Q2112 - 0,7 * 2,5 * Xr13 

C222 = C221+ Q2222 -  0,7 * 2,5 * Xr23 

C232 = C231+ Q2332 - 0,7 *  2,5 * Xr33 

C242 = C241+ Q2442 -  0,7 * 2,5 * Xr43 

C252 = C251+ Q2552 -  0,7 * 2,5 * Xr53 

:                     :                      : 

:                     :                      : 

C2kt = C2k(t-1) + Q2jkt - 0,7 * 2,5 * Xrk(t+1) 

· Batasan besarnya produksi RST (Xrkt) 

Besarnya produksi RST pada periode tersebut (Xrkt) adalah RST 

yang terjual (Drkt) ditambah RST yang dialokasikan ke pabrik 

moulding (Qrklt). Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 

3.13. Karena jumlah PGM ada 5 serta periode yang ditentukan ada 

12, maka batasan ini yang secara keseluruhan terdapat 60 persamaan 

menjadi sebagai berikut: 

Xrkt =å
=

4

1l

Qrklt+Drkt, tk ,"  
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Xr11 =å
=

4

1l

Qr1l1+127,408 

Xr21=å
=

4

1l

Qr2l1 + 297,322 

Xr31 = å
=

4

1l

Qr3l1+ 567,27 

Xr41 = å
=

4

1l

Qr4l1+101,247 

Xr51 =å
=

4

1l

Qr5l1+ 580,41 

 

Xr12 =å
=

4

1l

Qr1l2 +138,849 

Xr22=å
=

4

1l

Qr2l2 +266,311 

Xr32 =å
=

4

1l

Qr3l2  + 705,56 

Xr42=å
=

4

1l

Qr4l2 + 106,29 

Xr52=å
=

4

1l

Qr5l2 + 1432,31 

 

Xr13 =å
=

4

1l

Qr1l3 + 38,446 

Xr23=å
=

4

1l

Qr2l3 + 48,278 

Xr33=å
=

4

1l

Qr3l3  + 582,77 

Xr43=å
=

4

1l

Qr4l3  + 15,806 

Xr53=å
=

4

1l

Qr5l3+ 997,41 

 
 

Xr14 =1å
=

4

1l

Qr1l4  + 51,053 

Xr24=,å
=

4

1l

Qr2l4  + 234,564 

Xr34 =å
=

4

1l

Qr3l4  + 901,06 

Xr44=å
=

4

1l

Qr4l4  + 59,31 

Xr54=å
=

4

1l

Qr5l4  + 1494,96 

 

Xr15 =å
=

4

1l

Qr1l5 + 55,484 

Xr25=å
=

4

1l

Qr2l5  +265,342 

Xr35 =å
=

4

1l

Qr3l5  + 826,41 

Xr45=å
=

4

1l

Qr4l5  + 92,084 

Xr55=å
=

4

1l

Qr5l5  + 768,57 

 

Xr16 =å
=

4

1l

Qr1l6  + 31,882 

Xr26=å
=

4

1l

Qr2l6 + 37,72 

Xr36 =å
=

4

1l

Qr3l6  + 502,77 

Xr46=å
=

4

1l

Qr4l6  +187,98 

Xr56=å
=

4

1l

Qr5l6  + 807,06 

 

Xr17 =å
=

4

1l

Qr1l7   +64,806 

Xr27=å
=

4

1l

Qr2l7  + 157,631 

Xr110 =å
=

4

1l

Qr1l10  + 99,273 

Xr210=å
=

4

1l

Qr2l10  + 21,052 
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Xr37 = å
=

4

1l

Qr3l7   + 528,33 

Xr47=å
=

4

1l

Qr4l7  +157,631 

Xr57=å
=

4

1l

Qr5l7  + 832,39 

 

Xr18=å
=

4

1l

Qr1l8  + 42,919 

Xr28=å
=

4

1l

Qr2l8  + 61,716 

Xr38 =å
=

4

1l

Qr3l8  + 956,26 

Xr48=å
=

4

1l

Qr4l8  +52,513 

Xr58=å
=

4

1l

Qr5l8  + 1114,75 

 

Xr19 =å
=

4

1l

Qr1l9  +146,239 

Xr29=å
=

4

1l

Qr2l9  + 118,875 

Xr39 =å
=

4

1l

Qr3l9  + 388,16 

Xr49=å
=

4

1l

Qr4l9  + 52,694 

Xr59=å
=

4

1l

Qr5l9  + 1162,40 

 

Xr310 =å
=

4

1l

Qr3l10  + 880,44 

Xr410=å
=

4

1l

Qr4l10  + 87,763 

Xr510=å
=

4

1l

Qr5kl10  + 1284,90 

 

Xr111=å
=

4

1l

Qrkl11  +119,831 

Xr211=å
=

4

1l

Qrkl11  + 109,723 

Xr311 =å
=

4

1l

Qrkl11  + 523,32 

Xr411=å
=

4

1l

Qrkl11  + 67,733 

Xr511=å
=

4

1l

Qr5l11  + 938,77 

 

Xr112 =å
=

4

1l

Qr1l12  + 82,827 

Xr212=å
=

4

1l

Qr2l12  + 134,715 

Xr312 =å
=

4

1l

Qr3l12  + 697,87 

Xr412=å
=

4

1l

Qr4l12  + 264,192 

Xr512=å
=

4

1l

Qr5l12 + 1192,61 

 

· Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM (Qrklt) 

Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM adalah sebesar 

kebutuhan produksi pabrik moulding pada periode berikutnya. 

(arpYpl(t+1)), arp merupakan nilai konversi dari produk p menjadi 

bahan ½ jadi berupa RST. Persamaan batasan ini dapat dilihat pada 

persamaan 3.14. Unit PGM (K=1 dan 2) hanya boleh 

mendistribusikan kayu ke moulding (L=1), PGM (K=3) hanya boleh 

mendistribusikan kayu ke moulding (L=2), PGM (K=4) hanya boleh 

mendistribusikan kayu ke moulding (L=3), PGM (K=5) hanya boleh 
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mendistribusikan kayu ke moulding (L= 4), Karena jumlah PGM ada 

5, jumlah moulding adalah 4 serta periode yang ditentukan ada 12, 

maka batasan ini yang secara keseluruhan terdapat 240 persamaan 

menjadi sebagai berikut: 

å
=

5

1k

Qrklt = arpYpl(t+1) tl,"  

Qr111 +  Qr211 =1.25 * Yp12  

Qr112 +  Qr212=1.25 * Yp13  

Qr113 +  Qr213 = 1.25 * Yp14 

Qr321 =1,25 * Yp22  

Qr431 =1,25 * Yp32  

Qr541 =1,25 * Yp42  

:                     :                  : 

Qr5411 = 1,25 * Yp412  

Qr311 + Qr411 + Qr511 = 0 

Qr121 + Qr221 + Qr421 + Qr521 = 0 

Qr131 + Qr231 + Qr331 + Qr531 = 0 

:                     :                  : 

:                     :                  : 

Qr1411 + Qr2411 + Qr3411 + Qr4411 = 0 

· Batasan besarnya kebutuhan produksi unit Moulding 

Besarnya kebutuhan produksi pabrik moulding pada periode 

tersebut (Yplt) adalah sebesar demand kayu pada periode tersebut. 

Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.15.  Karena 

jumlah moulding adalah 4 serta periode yang ditentukan ada 12, 

maka batasan ini yang secara keseluruhan terdapat 48 persamaan 

menjadi sebagai berikut:  

Yplt=Dplt, tl,"  

Yp11= 249,67 

Yp21 = 226,91 

Yp31 = 91,56 

Yp41 = 232,17 

:                  : 

Yp412 = 477,04 

· Batasan safety stock 

Untuk mengantisipasi adanya permintaan yang melebihi perkiraan, 

diperlukan adanya safety stock. Persediaan di TPK KBM Sar i (Asit  )  

minimal sebesar safety stock( SSsit). Persamaan batasan ini dapat 
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dilihat pada persamaan 3.16. Karena jumlah periode ada 12 sehingga 

jumlah batasan ada 12 persamaan menjadi sebagai berikut: 

  åå
= =

16

1

2

1i s

Asit  ³  SSsit, t"  

  A111+A121+A131+…+A1161+ A211+A221+A231+…+A2161³176,8876 

  A112+A122+A132+…+A1162+ A212+A222+A232+…+A2162³176,8876 

  A113+A123+A133+…+A1163+ A213+A223+A233+…+A2163³176,8876 

    :                     :                  : 

 A1112+A1212+A1312+…+A11612+ A2112+A2212+A2312+…+A21612³176,8876 

Sedangkan persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt ) minimal sebesar 

safety stock(SSsjt). Persamaan batasan ini dapat dilihat pada 

persamaan 3.17. Penghitungan besarnya safety stock untuk total 

TPKKBMIK adalah 3019.996. Karena batasan safety stock masing-

masing TPKKBMIK adalah berbeda-beda tergantung besarnya 

satndar deviasi permintaan, maka nilai safety stock didisagregasi 

dengan nilai proporsi standar deviasi tiap TPKKBMIK.  Karena 

jumlah periode ada 12 sehingga jumlah batasan ada 12 persamaan 

menjadi sebagai berikut: 

  å
=

2

1s

Bsjt ³  SSsjt, t" .j 

B11t + B21t ³  21,469, t"  

B12t + B22t ³  34,07159, t"  

B13t + B23t ³  86,984, t"  

B14t + B24t ³  13,0527, t"  

B14t + B24t ³  115,497, t"  

b Batasan kapasitas simpan TPK 

Batasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa jumlah kayu yang 

dialokasikan ke TPK KBM Sar i (Qsit) tidak akan melebihi kapasitas simpan 

maksimal kapasitas simpan TPK KBM Sar i (Ki ). Persamaan batasan ini dapat 

dilihat pada persamaan 3.18. Karena jumlah TPK KBM SAR ada 16 dan periode 

yang direncanakan ada 12, maka jumlah batasan ada 192 persamaan menjadi 

sebagai berikut: 
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å
=

2

1s

Qsit ≤ Ki, ti," . 

Q11t + Q21t £  16800, t"  

Q12t + Q22t £  18000, t"  

Q13t + Q23t £  6000, t"  

Q14t + Q24t£  23600, t"  

Q15t + Q25t £  4500, t"  

Q16t + Q26t £  7000 , t"  

Q17t + Q27t £  10000, t"  

Q18t + Q28t £  20000, t"  

Q19t + Q29t £  40500, t"  

Q110t + Q210t £  22000, t"  

Q111t + Q211t £  51000, t"  

Q112t + Q212t £  14000, t"  

Q113t + Q213t £  11500, t"  

Q114t + Q214t £  4000, t"  

Q115t + Q215t £  6000, t"  

Q116t + Q216t £  9000, t"  

Jumlah kayu yang dialokasikan menuju TPK IK j (Qsijt) tidak akan 

melebihi kapasitas simpan TPK IK j (Kj). Persamaan batasan ini dapat dilihat 

pada persamaan 3.19. Karena jumlah TPK KBM IK ada 5 dan periode yang 

direncanakan ada 12, maka jumlah batasan ada 60 persamaan menjadi sebagai 

berikut: 

å
=

16

1i
å
=

2

1s

Qsijt ≤ Kj, tj,"  

Q111t + Q121t + Q131t + … + Q1161t +  Q211t + Q221t + Q231t + … + Q2161t£  20000, t"  

Q112t + Q122t + Q132t + … + Q1162t +  Q212t + Q222t + Q232t + … + Q2162t£  20000, t"  

Q113t + Q123t + Q133t + … +Q1163t +  Q213t + Q223t + Q233t + … +Q2163t£  20000, t"  

Q114t + Q124t + Q134t + … + Q1164t +  Q214t + Q224t + Q234t + … + Q2164t£  20000, t"  

Q115t + Q125t + Q135t + … + Q1165t +  Q215t + Q225t + Q235t + … + Q2165t£  20000, t"  

Jumlah kayu yang dialokasikan menuju gudang bahan baku PGM (Qsjkt) 

tidak melebihi kapasitas simpan gudang PGM (Kk). Persamaan batasan ini dapat 

dilihat pada persamaan 3.20. Karena jumlah PGM ada 5 dan periode yang 

direncanakan ada 12, maka jumlah batasan ada 60 persamaan menjadi sebagai 

berikut: 

å
=

5

1j
å
=

2

1s

Qsjkt ≤ Kk, tk ,"  

Q111t+Q121t+ Q131t+….Q1161t+ Q211t+Q221t+ Q231t+….Q2161t ≤ 3000 
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Q112t+Q122t+ Q132t+….Q1162t+ Q212t+Q222t+ Q232t+….Q2162t ≤ 3000 

Q113t+Q123t+ Q133t+….Q1163t+ Q213t+Q223t+ Q233t+….Q2163t ≤ 3000 

Q114t+Q124t+ Q134t+….Q1164t+ Q214t+Q224t+ Q234t+….Q2164t ≤ 3000 

Q115t+Q125t+ Q135t+….Q1165t+ Q215t+Q225t+ Q235t+….Q2161t ≤ 5000 

c Batasan persamaan non negatif 

Persamaan ini untuk menjamin bahwa jumlah kayu yang dialokasikan tidak 

bernilai negatif perlu ditambahkan batasan non negatif. Persamaan batasan ini 

dapat dilihat pada persamaan 3.21 sampai 3.23 

Qsit ³0 , tis ,,"  

Qsijt³0 , tjis ,,,"  

Qsjkt ³0 , tkjs ,,,"  

Qrklt³0 , tlk ,,"  

Xrkt³0 , tk ,"  

Yplt³0 , tl,"  

Asit³0 , tis ,,"  

Bsjt³0 , tjs ,,"  

Cskt³0 , tks ,,"  

d Batasan kapasitas produksi KPH dalam satu bulan 

Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya kayu yang 

dialokasikan dari KPH supplier (Qsit) tidak melebihi batas kemampuan produksi 

KPH tersebut (Pi). Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.24. 

Karena jumlah KPH ada 16 dan periode yang direncanakan ada 12, maka jumlah 

batasan ada 192 persamaan menjadi sebagai berikut: 

å
=

2

1s

Qsit ≤  Pi , ti,"  

Q111 + Q211 ≤ 0 ; 

Q112 + Q212 ≤0 ; 

Q113 + Q213≤ 442,18 ; 

:                     :                  : 

 Q121 + Q221 ≤ 0 ; 

Q122 + Q222 ≤ 0 ; 

Q123+Q223≤200,82 ; 

:                     :                  : 

 

: 

: 

: 

Q1161 + Q2161 ≤ 0 ; 

Q1162 + Q2162 ≤ 0 ; 

Q1163+Q2163≤ 37,14 ; 

:                     :                  : 
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Q1112+Q2112≤135,86 ; Q1212+Q2212≤ 1,70 ; Q11612+Q21612 ≤ 2,47 ; 

 

e Batasan kapasitas produksi RST pada unit PGM 

Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya produksi RST 

dalam satu bulan pada PGM k (Xrkt), tidak melebihi kapasitas produksi pada PGM 

k (Pk). Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.25. Karena jumlah 

PGM ada 5 dan periode yang direncanakan ada 12, maka jumlah batasan ada 60 

persamaan menjadi sebagai berikut: 

tkPX krkt ,,"£  

Xr1t £  800, t"  

Xr2t £  800, t"  

Xr3t £  2000, t"  

Xr4t £  800, t"  

Xr5t £  4000, t"  

f Batasan kapasitas produksi produk jadi pada unit pabrik moulding 

 Batasan ini ditujukan untuk memastikan bahwa besarnya produksi dalam 

satu bulan pada pabrik moulding (Yplt) tidak melebihi kapasitas produksi pada 

pabrik moulding l (Pl). Persamaan batasan ini dapat dilihat pada persamaan 3.26. 

Karena jumlah Moulding ada 4 dan periode yang direncanakan ada 12, maka 

jumlah batasan ada 48 persamaan menjadi sebagai berikut: 

tlPY lplt ,,"£  

Yp1t£  1000, t"  

Yp2t£1250, t"  

Yp3t£  500, t"  

Yp4t£  5000, t"  

g Batasan Jatah Produksi Tebangan 

Batasan ini bertujuan agar total kayu yang ditebang dalam 1 tahun tidak 

melebihi Jatah Produksi Tebangan yang telah ditentukan. Persamaan batasan ini 
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dapat dilihat pada persamaan 3.27. Karena jumlah KPH ada 16, maka jumlah 

batasan ada 16 persamaan menjadi sebagai berikut: 

£åå
= =

12

1

2

1t
sit

s

Q  JPTi, i"  

Q111+ Q112+ Q113+...+ Q1112 + Q211+ Q212+ Q213+...+ Q2112 £  20997 

Q121+ Q122+ Q123+...+ Q1212 + Q221+ Q222+ Q223+...+ Q2112 £  9536 

Q131+ Q132+ Q133+...+ Q1312 + Q231+ Q232+ Q233+...+ Q2312 £  769 

Q141+ Q142+ Q143+...+ Q1412 + Q241+ Q242+ Q243+...+ Q2412 £  14376 

Q151+ Q152+ Q153+...+ Q1512 + Q251+ Q252+ Q253+...+ Q2512 £  953 

Q161+ Q162+ Q163+...+ Q1612 + Q261+ Q262+ Q263+...+ Q2612 £  3300 

Q171+ Q172+ Q173+...+ Q1712 + Q271+ Q272+ Q273+...+ Q2712 £  5643 

Q181+ Q182+ Q183+...+ Q1812 + Q281+ Q282+ Q283+...+ Q2812 £  41118 

Q191+ Q192+ Q193+...+ Q1912 + Q291+ Q292+ Q293+...+ Q2912 £  14647 

Q1101+ Q1102+ Q1103+...+ Q11012 + Q2101+ Q2102+ Q2103+...+ Q21012 £  2911 

Q1111+ Q1112+ Q1113+...+ Q11112 + Q2111+ Q2112+ Q2113+...+ Q21112 £  32484 

Q1121+ Q1122+ Q1123+...+ Q11212 + Q2121+ Q2122+ Q2123+...+ Q21212 £  3447 

Q1131+ Q1132+ Q1133+...+ Q11312 + Q2131+ Q2132+ Q2133+...+ Q21312 £  4537 

Q1141+ Q1142+ Q1143+...+ Q11412 + Q2141+ Q2142+ Q2143+...+ Q21412 £  1999 

Q1151+ Q1152+ Q1153+...+ Q11512 + Q2151+ Q2152+ Q2153+...+ Q21512 £  694 

Q1161+ Q1162+ Q1163+...+ Q11612 + Q2161+ Q2162+ Q2163+...+ Q21612 £  381 

h Batasan jumlah persediaan kayu di akhir periode 

Pada periode 12, jumlah persediaan kayu yang ada pada TPK KBM Sar harus 

memperhitungkan kebutuhan bahan baku untuk IK j selama 3 bulan mendatang 

besarnya persediaan minimum kayu pada akhir periode telah ditetapkan 

perusahaan sebesar 16.890 m3. Nilai ini kemudian dibagi menjadi sortimen AII 

dan AIII  dengan proporsi 3 : 7. Persamaan batasan ini dapat dilihat pada 

persamaan 3.28 sampai 3.33. 
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A1112+A1212+A1312+A1412+...+A11612 ³  5067,00 

A2112+ A2212+A2312+A2412+...+A21612 ³  11823 

Bs112 ³  247,7747, s" . 

Bs212 ³  247,7747, s" . 

Bs312 ³  935,8204, s" . 

Bs412 ³  148,3827, s" . 

Bs512 ³  1475,712, s"  

4.2.6 Optimasi Penentuan Alokasi BBI dengan Model Linear Programming 

Optimasi dilakukan dengan menggunakan model matematis Integer Linear 

Programming. Variabel keputusan yang optimal dapat diperoleh dengan bantuan 

software Lingo 8.0. Dari hasil optimasi didapatkan usulan. Kode model matematis 

dalam software Lingo 8.0 dapat dilihat pada lampiran 3. 

Langkah dalam penyelesaian model matematis ke dalam software Lingo 

8.0, sebagai berikut : 

1. Memberikan nama set untuk masing-masing set. 

Setiap set yang terlibat dalam model matematis di definisikan dengan 

memberikan nama set. Kemudian menyebutkan anggota-anggota serta atribut 

yang ada di dalam setiap set. 

SETS: 
TIME/1..12/  : ; 
PRODUK/A2,A3/: ; 
SUPPLIER  : Cap_SimpanI,JPT; 
TPKKBMIK  : Cap_SimpanJ; 
PGM   : Cap_ProduksiK, Cap_SimpanK; 
Moulding  : Cap_ProduksiL; 
LinkT(SUPPLIER,TPKKBMIK)   :biaya_transport; 
LinkQsijt(PRODUK,SUPPLIER,TPKKBMIK,TIME) :Qsijt; 
LinkQsjkt(PRODUK,TPKKBMIK,PGM,TIME)  :Qsjkt; 
LinkC(PRODUK,SUPPLIER,TIME)   :harga_beli,Qsit,Asit; 
LinkCap_ProdI(SUPPLIER,TIME)   :Cap_ProdI; 
LinkOnHandI(PRODUK,SUPPLIER)   :onhandI; 
LinkOnHandJ(PRODUK,TPKKBMIK)   :onhandJ; 
LinkOnHandK(PRODUK,PGM)    :onhandK; 
LinkDP(Moulding,TIME)    :demandP, Yplt; 
LinkDR(PGM,TIME)     :demandR, Xrkt; 
LinkIsjt(PRODUK,TPKKBMIK,TIME)  :Bsjt; 
LinkIskt(PRODUK,PGM,TIME)   :Cskt; 
LinkQrklt(PGM,Moulding,Time)   :Qrklt; 
ENDSETS 
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2. Membuat matrix data input serta data output pada  software Excell. 

Data input yang ingin diimport atau data output yang ingin diexport dari 

software Excell dibuat dalam sebuah tabel matrix, sebagai contoh tabel Qsijt 

didefinisikan dengan nama set 

LinkQsijt(PRODUK,SUPPLIER,TPKKBMIK,TIME) dengan matrix tabel 4.19 :  

Tabel 4.19 Matrix Data  

T1 T2 ... T12 T1 T2 ... T12 T1 T2 ... T12
I 1

I 2 Q1212

...
I 16
I 1
I 2
...

I 16

S2

J1 J1 J1

S1

 

Sumber : Data diolah, 2009 

3. Mendefinisikan nama tabel pada software Excell. 

Langkah dalam mendefinisikan nama tabel adalah :  

klik Insert - Name - Define, kemudian definisikan nama pada tabel yang dituju 

 

Gambar 4.2 Input Nama Tabel 

Sumber : Data diolah, 2009 

4. Menuliskan data yang menjadi input program 

Apabila data yang menjadi input dari software Excell yang telah 

didefinisikan, maka lakukan perintah memanggil   dengan  @OLE. Sebagai 

contoh data harga beli dipanggil dengan program: 

harga_beli=@OLE('D:\nancy\SeMesTer8\COBA\TA.XLS','harga_beli'); 

5. Melakukan eksport data output ke software Excell. 
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Apabila data yang menjadi output software Excell yang telah 

didefinisikan, maka lakukan perintah eksport data dengan  @OLE. Sebagai 

contoh data output Qsijt akan dipindah ke-software Excell dengan program: 

 @OLE('D:\nancy\SeMesTer8\COBA\TA.XLS','Qsijt')=Qsijt; 

6. Menentukan fungsi tujuan model matematis 

sktskt
skt

sjtsjt
sjt

sitsit
sit

ijsijt
sj it

sit
s

si
it

CH

BHAHSQTQCZ

ååå

ååååååååååååå

===

======== =====

++++=

2

1

5

1

12

1

2

1

5

1

12

1

2

1

16

1

12

1

2

1

5

1

16

1

12

1

2

1

16

1

12

1
min

Kode program dalam lingo 

! Objective function minimizes costs.; 
[OBJ]MIN = HARGABELI+BIAYATRANSPORT+SIMPAN1+SIMPAN2+SIMPAN3; 
HARGABELI = @SUM(LinkC: harga_beli * Qsit); 
BIAYATRANSPORT=@SUM(LinkQsijt(S,I,J,T):Qsijt(S,I,J,T)* 
biaya_transport(I,J)); 
 
SIMPAN1=@SUM(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):@SUM(SUPPLIER(I):Asit(S,I,T
)*392)))); 
 
SIMPAN2=(@SUM(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):@SUM(TPKKBMIK(J):Bsjt(S,J,
T)*392)))); 
 
SIMPAN3=(@SUM(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):@SUM(PGM(K):Cskt(S,K,T)*39
2)))); 

7. Menentukan batasan-batasan model matematis. 

a Besarnya persediaan di TPK KBM Sar i (Asit)  

Asit= Asi(t-1)+ sijt
j

sit QQ å
=

-
5

1

, tsi ,,"  

Besarnya persediaan di TPK KBM Sar i (Asit) adalah jumlah kayu di TPK 

KBM Sar i pada bulan sebelumnya (Asi(t-1)) ditambah lot size 

pengalokasian dari KPH supplier (Qsit) dikurangi kayu yang dialokasikan 

menuju TPK KBM IK j (Qsijt). Untuk Asi1 jumlah persediaan pada periode 

sebelumnya merupakan onhand inventory I. Sehingga dalam Lingo ditulis 

dengan kode: 

 @FOR(PRODUK(S): @FOR(SUPPLIER(I): onhandI(S,I) + 

 Qsit(S,I,1)- @SUM(TPKKBMIK(J):Qsijt(S,I,J,1))=Asit(S,I,1))); 
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 @FOR(TIME(T): @FOR(PRODUK(S): @FOR(SUPPLIER(I) | T #GT# 1: 

 Asit(S,I,T-1) + Qsit(S,I,T)- @SUM(TPKKBMIK(J): 

 Qsijt(S,I,J,T))=Asit(S,I,T)))); 

 

 

 

b Besarnya persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt) 

Bsjt= Bsj(t-1)+ å
=

16

1i
sjkt

k
sijt QQ å

=

-
5

1

, tsj ,,"  

Besarnya persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt) adalah persediaan kayu pada 

bulan sebelumnya (Bsj(t-1)) ditambah lot size pengalokasian dari TPK KBM 

Sar i ( sijtQ )dikurangi kayu yang dialokasikan dari TPK KBM IK j menuju 

PGM k (Qsjkt). Untuk Bsj1 jumlah persediaan pada periode sebelumnya 

merupakan onhand inventory J. Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

kode: 

 @FOR(PRODUK(S):@FOR(TPKKBMIK(J):onhandJ(S,J)+@SUM(SUPPLIER(I

 ):Qsijt(S,I,J,1))-@SUM(PGM(K):Qsjkt(S,J,K,1))=Bsjt(S,J,1))); 

 

 @FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(TPKKBMIK(J)|T#GT#1: 

 Bsjt(S,J,T-1)+ @SUM(SUPPLIER(I): Qsijt(S,I,J,T))-

 @SUM(PGM(K): Qsjkt(S,J,K,T))= Bsjt(S,J,T)))); 

c Batasan besarnya persediaan kayu sortimen dalam PGM (Cskt), 

Cskt= Csk(t-1)+ å
=

5

1j

Qsjkt - rs bsr Xrk(t+1), tsk ,,"  

Besarnya persediaan kayu sortimen dalam PGM (Cskt)adalah persediaan 

kayu di gudang PGM k pada bulan sebelumnya (Csk(t-1)) ditambah jumlah 

kayu sortimen yang dialokasikan dari TPK IK ke gudang PGM k (Qsjkt) 

dikurangi kebutuhan kayu sortimen untuk produksi RST pada unit PGM 

pada waktu tersebut (rsbsrXrk(t+1)). Untuk sortimen AII (S=1) maka nilai rs 

adalah 0.3, sedangkan untuk sortimen AIII (S=2) maka nilai rs adalah 0.7. 

TPK KBMIK hanya diperkenankan untuk mengalokasikan kayu ke PGM 

dengan indeks sama yaitu jika J=K. Sehingga apabila J¹ K maka besarnya 

alokasi Qsjkt = 0. Untuk Csk1 jumlah persediaan pada periode sebelumnya 
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merupakan onhand inventory K. Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

kode: 

 @FOR(PRODUK(S):@FOR(PGM(K):@FOR(TIME(T)|T#GT# 1 #AND# T#LE# 
 11: Cskt(S,K,T-1)+ @SUM(TPKKBMIK(J) | J #EQ#  K 
:Qsjkt(S,J,K,T))- 2.5 * Xrkt(K,T+1)* @IF( S#EQ#1,0.3,0.7)  = 
Cskt(S,K,T)))); 
 
 @FOR(PRODUK(S):@FOR(PGM(K)  : onhandK(S,K) + 
 @SUM(TPKKBMIK(J) | J #EQ# K :Qsjkt(S,J,K,1))- 2.5 * 
 Xrkt(K,2)* @IF( S#EQ#1,0.3,0.7) =Cskt(S,K,1))); 

d Batasan besarnya produksi RST (Xrkt) 

 Xrkt =å
=

4

1l

Qrklt+Drkt, tk ,"  

 Besarnya produksi RST pada periode tersebut (Xrkt) adalah RST yang 

 terjual (Drkt) ditambah RST yang dialokasikan ke pabrik moulding (Qrklt). 

 Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(PGM(K):@SUM(Moulding(L):Qrklt(K,L,T))+ 

 demandR(K,T)=Xrkt(K,T))); 

e Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM (Qrklt) 

 å
=

5

1k

Qrklt = arpYpl(t+1) tl,"  

 Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM adalah sebesar kebutuhan 

 produksi pabrik moulding pada periode berikutnya. (arpYpl(t+1)), arp 

 merupakan nilai konversi dari produk p menjadi bahan ½ jadi berupa RST 

 yaitu 1.25. Untuk Moulding Cepu (L=1) hanya diperkenankan menerima 

 kayu RST dari PGM Randublatung (K=2)dan PGM Cepu( K=1). Sehingga 

 dalam Lingo ditulis dengan kode: 

 

 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:@SUM(PGM(K)|K#LE#2 : Qrklt(K,1,T)) 
 =1.25* Yplt(1,T+1)); 
 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:@SUM(PGM(K)|K#GT#2  : 
 Qrklt(K,1,T))=0); 
  

 Untuk Moulding KSP IKC (L=2) hanya diperkenankan menerima kayu 

 RST dari PGM KSP IKC (K=3). Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

 kode: 

 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:Qrklt(3,2,T)=1.25* Yplt(2,T+1)); 
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 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:@SUM(PGM(K)|K#NE#3 : 
 Qrklt(K,2,T))=0); 
 

 Untuk Moulding Brumbung (L=3) hanya diperkenankan menerima kayu 

 RST dari PGM Brumbung (K=4). Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

 kode: 

 
 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:Qrklt(4,3,T)=1.25* Yplt(3,T+1)); 
 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:@SUM(PGM(K)|K#NE#4 : 
 Qrklt(K,3,T))=0); 

 

 Untuk Moulding KSP IKB (L=4) hanya diperkenankan menerima kayu 

 RST dari PGM KSP IKB (K=5). Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

 kode: 

 
 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:Qrklt(5,4,T)=1.25* Yplt(4,T+1)); 
 @FOR(TIME(T)| T #LT# 12:@SUM(PGM(K)|K#NE#5 : 
 Qrklt(K,4,T))=0); 

f Batasan besarnya kebutuhan produksi unit Moulding 

Yplt=Dplt, tl,"  

 Besarnya kebutuhan produksi pabrik moulding pada periode tersebut (Yplt) 

 adalah sebesar demand kayu pada periode tersebut. Sehingga dalam Lingo 

 ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(Moulding(L): Yplt(L,T)= demandP(L,T))); 

g Batasan safety stock 

 åå
= =

16

1

2

1i s

Asit  ³  SSsit, t"  

 Persediaan di TPK KBM Sar i (Asit  )  minimal sebesar safety stock( SSsit). 

 Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@SUM(SUPPLIER(I):@SUM(PRODUK(S):Asit(S,I,T)))>= 

176.8876); 

 å
=

2

1s

Bsjt ³  SSsjt, t" ,j 

 Persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt ) minimal sebesar safety stock(SSsjt). 

 Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Bsjt(S,1,T))>=21.469); 
 @FOR(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Bsjt(S,2,T))>=34.07159); 
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 @FOR(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Bsjt(S,3,T))>=86.984); 
 @FOR(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Bsjt(S,4,T))>=13.0527); 
 @FOR(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Bsjt(S,5,T))>=115.497); 

h Batasan kapasitas simpan TPK KBM SAR I 

 å
=

2

1s

Qsit ≤ Ki, ti," . 

 Jumlah kayu yang dialokasikan ke TPK KBM Sar i (Qsit) tidak akan 

 melebihi kapasitas simpan maksimal kapasitas simpan TPK KBM Sar i 

 (Ki ). Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(SUPPLIER(I):@SUM(PRODUK(S):Qsit(S,I,T))<= 

 Cap_SimpanI(I))); 

i Batasan kapasitas simpan TPK KBM IK J 

 å
=

16

1i
å
=

2

1s

Qsijt ≤ Kj, tj,"  

 Jumlah kayu yang dialokasikan menuju TPK IK j (Qsijt) tidak akan 

 melebihi kapasitas simpan TPK IK j (Kj). Sehingga dalam Lingo ditulis 

 dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(TPKKBMIK(J):@SUM(PRODUK(S):@SUM(SUPPLIER(I

 ): Qsijt(S,I,J,T))) <= Cap_SimpanJ(J))); 

j Batasan kapasitas simpan TPK PGM 

 å
=

5

1j
å
=

2

1s

Qsjkt ≤ Kk, tk ,"  

 Jumlah kayu yang dialokasikan menuju gudang bahan baku PGM (Qsjkt) 

 tidak melebihi kapasitas simpan gudang PGM (Kk). Sehingga dalam Lingo 

 ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(PGM(K):@SUM(PRODUK(S):@SUM(TPKKBMIK(J) : 
 Qsjkt (S,J,K,T)))<= Cap_SimpanK (K))); 

k Batasan persamaan non-negatif 

· Qsit ³0 , tis ,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(SUPPLIER(I):Qsit(S,I,T)>

=0))); 

· Qsijt³0 , tjis ,,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 
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@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(SUPPLIER(I):@FOR(TPKKBMI

K(J):Qsi jt(S,I,J,T)>=0)))); 

· Qsjkt ³0 , tkjs ,,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(TPKKBMIK(J):@FOR(PGM(K):

Qsjkt(S, J,K,T)>=0)))); 

· Qrklt³0 , tlk ,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PGM(K):@FOR(Moulding(L):Qrklt(K,L,T)>=0

))); 

· Xrkt³0 , tk ," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PGM(K):Xrkt(K,T)>=0)); 

· Yplt³0 , tl," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(Moulding(L):Yplt(L,T)>=0)); 

· Asit³0 , tis ,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(SUPPLIER(I):Asit(S,I,T)>

=0))); 

· Bsjt³0 , tjs ,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(TPKKBMIK(J):Bsjt(S,J,T)>

=0))); 

· Cskt³0 , tkjs ,," . Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(TIME(T):@FOR(PRODUK(S):@FOR(PGM(K):Cskt(S,K,T)>=0)))

; 

l Batasan kapasitas produksi KPH dalam satu bulan 

 å
=

2

1s

Qsit ≤  Pi , ti,"  

 Kayu yang dialokasikan dari KPH supplier (Qsit) tidak melebihi batas 

 kemampuan produksi KPH tersebut (Pi). Sehingga dalam Lingo ditulis 

 dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(SUPPLIER(I):@SUM(PRODUK(S):Qsit(S,I,T))<= 

  Cap_ProdI(I,T))); 

m Batasan kapasitas produksi RST pada unit PGM 

 tkPX krkt ,,"£   
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 Besarnya produksi RST dalam satu bulan pada PGM k (Xrkt), tidak 

 melebihi kapasitas produksi pada PGM k (Pk).  Sehingga dalam Lingo 

 ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(PGM(K): Xrkt(K,T)<=Cap_ProduksiK (K))); 

n Batasan kapasitas produksi produk jadi pada unit pabrik moulding 

 tlPY lplt ,,"£  

 Besarnya produksi dalam satu bulan pada pabrik moulding (Yplt) tidak 

 melebihi kapasitas produksi pada pabrik moulding l (Pl). Sehingga dalam 

 Lingo ditulis dengan kode: 

 @FOR(TIME(T):@FOR(Moulding(L): Yplt(L,T) <= Cap_ProduksiL 

 (L))); 

o Batasan Jatah Produksi Tebangan 

 £åå
= =

12

1

2

1t
sit

s

Q  JPTi, i"  

 Total kayu yang ditebang dalam 1 tahun tidak melebihi Jatah Produksi 

 Tebangan yang telah ditentukan. Sehingga dalam Lingo ditulis dengan 

 kode: 

 @FOR(SUPPLIER(I):@SUM(TIME(T):@SUM(PRODUK(S):Qsit(S,I,T))) 

 <=JPT (I)); 

p Batasan jumlah persediaan kayu di akhir periode 

 Besarnya persediaan minimum kayu pada akhir periode telah ditetapkan  

  perusahaan sebesar 16.890 m3. 

 A1112+A1212+A1312+A1412+...+A11612 ³  5067.00 

A2112+ A2212+A2312+A2412+...+A21612 ³  11823 
 Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

  @SUM(SUPPLIER(I):Asit(1,I,12))>= 5067.00; 
  @SUM(SUPPLIER(I):Asit(2,I,12))>= 11823; 
  

Besarnya persediaan kayu minimum untuk TPK KBMIK pada akhir periode 

adalah sama dengan nilai onhand inventory awal.  

Bsj12 ³  end inventory, js,"  
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 Sehingga dalam Lingo ditulis dengan kode: 

@FOR(PRODUK(S):@FOR(TPKKBMIK(J):Bsjt(S,J,12)>=onhandJ(S,J))); 
 
4.2.7 Validasi Model Linear Programming 

Pengujian validitas dari sebuah model terdiri atas dua bagian, yaitu 

pengujian validitas internal (verifikasi) dan pengujian validitas eksternal 

(validasi). Validasi dari suatu model bertujuan untuk menjamin kemampuan suatu 

model untuk merepresentasikan sistem nyata.Validasi model telah dilakukan saat 

penggambaran karakteristik model. Yaitu dengan malakukan konfirmasi model 

kepada pihak perusahaan. Sedangkan verifikasi dari suatu model bertujuan untuk 

menjamin kebenaran suatu model secara matematis dan konsisten secara logika.  

Verifikasi dilakukan untuk meneliti apakah model matematis yang 

diformulasikan telah ditranslasikan dalam software Lingo 8.0 dengan benar. 

Validasi model dilakukan dengan membandingkan output antara hasil running 

optimasi software Lingo 8.0 dan hasil perhitungan manual. Verifikasi model 

menggunakan sebagian data sebagai parameter model. Adapun parameter yang 

digunakan dalam verifikasi model, sebagai berikut : 

· Produk : AII dan AIII 

· Time : 1, 2, 3, 5 dan 8 

· Supplier I1 dan I2 

· TPK KBMIK : J=1 dan J=3 

· PGM : K= 1, 2, 3, 4 dan 5 

· Moulding : L=1 dan L=2 

Langkah dalam melakukan pengujian validitas model optimasi adalah 

sebagai berikut : 

1. Verifikasi fungsi tujuan hasil running software lingo dengan perhitungan 

manual excel  

a Menentukan Biaya pembelian 

Untuk menentukan biaya pembelian adalah dengan rumus 

sit
s

si
it

QCååå
===

2

1

16

1

12

1

. Rumus tersebut dapat dihitung dengan rumus software 

Excel . 
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Biaya pembelian = SUMPRODUCT(harga_beli,Qsit). Dengan rumus 

tersebut diperoleh total biaya pembelian  Rp289.618.098.085,49 

Output hasil running optimasi software Lingo 8.0  dapat dilihat pada 

gambar 4.3 

 

Gambar  4.3 Perhitungan Biaya Pembelian dengan Software Ecxel 
Sumber : Data diolah, 2009 

 =ååå
===

sit
s

si
it

QC
2

1

16

1

12

1

 Rp289.618.098.085,49 

b Menentukan biaya transportasi 

 Untuk menentukan biaya pembelian adalah dengan rumus 

 ijsijt
sj it

SQTåååå
== -=

2

1

5

1

16

1

12

1

. Rumus tersebut dapat dihitung dengan rumus 

 software Excel. 

 Biaya transportasi = SUMPRODUCT (biaya_transport,Qsijt). Dengan 

 rumus tersebut diperoleh total biaya transport  Rp12.330.911.473,98 

 Output hasil running optimasi software Lingo 8.0  dapat dilihat pada 

 gambar 4.4 
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Gambar 4.4 Perhitungan Biaya Transportasi dengan Software Ecxel 

Sumber : Data diolah, 2009 

 ijsijt
sj it

SQTåååå
== -=

2

1

5

1

16

1

12

1

= Rp12.330.911.473,98 

c Menentukan biaya simpan I 

 Untuk menentukan biaya simpan I adalah dengan rumus 

 sitsit
sit

AHååå
===

2

1

16

1

12

1

. Rumus tersebut dapat dihitung dengan rumus 

 software Excel , Biaya simpan I = SUMPRODUCT (Asit,Hsit). Dengan 

 rumus tersebut diperoleh total biaya simpan I  Rp.67.784.836,26. Output 

 hasil running optimasi software Lingo 8.0  dapat dilihat pada gambar 4.5. 

 

Gambar 4.5 Perhitungan Biaya Simpan I dengan Software Ecxel 
Sumber : Data diolah, 2009 

 

 sitsit
sit

AHååå
===

2

1

16

1

12

1

 =  Rp.67.784.836,26 
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d Menentukan biaya simpan II 

 Untuk menentukan biaya simpan II adalah dengan 

 rumus BHsjt
sjt
ååå
===

2

1

5

1

12

1

. Rumus tersebut dapat dihitung dengan rumus 

 software Excel . 

 Biaya simpan II = SUMPRODUCT (Bsjt,Hsjt). Dengan  rumus tersebut 

 diperoleh total biaya simpan II Rp.49.736.725,95. Output  hasil running 

 optimasi software Lingo 8.0  dapat dilihat pada gambar 4.6. 

 

Gambar 4.6 Perhitungan Biaya Simpan II dengan Software Ecxel 
Sumber : Data diolah, 2009 

 =ååå
===

BH sjt
sjt

2

1

5

1

12

1

 Rp.49.736.725,95 

e Menentukan biaya simpan III 

 Untuk menentukan biaya simpan III adalah dengan 

 rumus sktskt
skt

CHååå
===

2

1

5

1

12

1

.  

 Rumus tersebut dapat dihitung dengan rumus software Excel. 

 Biaya simpan III = SUMPRODUCT (Cskt,Hskt). Dengan rumus tersebut 

 diperoleh total biaya simpan III Rp.4.523.921,80 Output hasil running 

 optimasi software Lingo 8.0  dapat dilihat pada gambar 4.7 
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Gambar 4.7 Perhitungan Biaya Simpan III dengan Software Ecxel 
Sumber : Data diolah, 2009 

=ååå
===

sktskt
skt

CH
2

1

5

1

12

1

 Rp.4.523.921,80 

Rekapitulasi total biaya dapat dilihat pada tabel 4.20 Hasil tersebut dapat 

dibandingkan dengan solution report hasil running optimasi dengan software 

Lingo pada gambar 4.8 

Tabel 4.20 Rekapitulasi Total Biaya Usulan Tahun 2008 

Rekapitulasi Total Biaya  
Biaya Pembelian Rp289,618,098,085.49 
Biaya Transportasi Rp12,330,911,473.98 
Biaya Simpan I Rp67,784,836.26 
Biaya Simpan II Rp49,736,725.95 
Biaya Simpan III Rp4,523,921.80 
  Rp302,071,055,043.48 

Sumber : Data diolah, 2009 
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Gambar 4.8 Solution Report  Running Optimasi Software Lingo 8.0 
Sumber : Data diolah, 2009 

Berdasarkan langkah (a), didapatkan output yang sama antara hasil running 

optimasi software Lingo 8.0 dan hasil perhitungan manual dengan software 

excel. Dengan demikian, fungsi tujuan yang dikembangkan memenuhi 

pengujian verifikasi atau model dapat merepresentasikan sistem nyata yang 

dimodelkan. 

 

2. Verifikasi fungsi pembatas dengan perhitungan manual 

a Validasi persamaan persediaan di TPK KBM Sar i (Asit) dengan variabel 

keputusan Asit dan Qsit.  

· Perhitungan manual 

Asit= Asi(t-1)+ sijt
j

sit QQ å
=

-
5

1

 

A111  = onhandI11 + Q111 - (Q1111+ Q1121 + Q1131+ Q1141+ Q1151) 

   = 931 + 0 - (0 + 0 + 0 + 0 +0) 

   = 931 

A118  = A117 + Q118 - (Q1118+ Q1128 + Q1138+ Q1142+ Q1158) 

    =  4351,54 + 2862.28 - ( 0+ 0 + 0+0+ 0) 

    = 7213,820 
· Output software Lingo 
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Variabel keputusan Asit output running lingo dapat dilihat pada  tabel 

4.21dan variabel keputusan Qsit dapat dilihat pada tabel 4.22 

Tabel 4.21 Output Asit Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

I1  I16 
Asit 1 2 3 4 5 6 7 8  11 12 

A II 930,5 0 0 0 0 720,3 4352 7213,82  0 0 
Produk A III 2204 0 0 0 0 0 0 0  0 0 

Sumber : Data diolah, 2009 

Tabel 4.22 Output Qsit Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

I1 I16 Qsit 
1 2 3 8 10 11 12 

A II 0 0 442,18 2862,28 0 0 0 
Produk A III 0 0 0 0 

  

22,70 12,64 2,47 
Sumber : Data diolah, 2009 

Variabel keputusan Asit dan Qsit output running lingo secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel Lampiran 4 

b Verifikasi persamaan persediaan di TPK KBM IK j (Bsjt) dengan variable 

keputusan Bsjt dan Qsijt 

Bsjt= Bsj(t-1)+ å
=

16

1i
sjkt

k
sijt QQ å

=

-
5

1

, 

 

 

· Perhitungan manual 

B111  = OnhandJ11 + (Q1111+ Q1211+ Q1311+ Q1411+ Q1511+ Q1611+ 

Q1711+ Q1811+ Q1911+ Q11011+ Q11111+ Q11211+ Q11311+ Q11411+ 

Q11511+ Q11611)- (Q1111+ Q1121+ Q1131+ Q1141+ Q1151) 

 = 1080 + ( 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0 + 0+ 0 +0 + 0 + 0+ 0 + 

0 + 0)-( 92,91+ 0  +  0 + 0 + 0) 

 = 987,09325 

B153 = B152 + (Q1153+ Q1253+ Q1353+ Q1453+ Q1553+ Q1653+ Q1753+ 

Q1853+ Q1953+ Q11053+ Q11153+ Q11253+ Q11353+ Q11453+ Q11553+ 

Q11653) - (Q1513+ Q1523+ Q1533+ Q1543+ Q1553) 

 =967,25+(442,184+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0)- 

(0+ 0  +  0 + 0 + 1409,43) 

 = 0 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxiv 

· Output software Lingo 

Variabel keputusan Bsjt output running lingo dapat dilihat pada tabel 

4.23 dan variabel keputusan Qsijt dapat dilihat pada tabel 4.24 

Tabel 4.23 Output Bsjt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

Bsjt 1 2 3 11 12 
J1 987,09 748,27 709,98 1080 1080 
J2 902,42 1076,1 485,61 9,921 9,921 
J3 1846,7 2200,3 1501,9 86,984 3102,1 
J4 775,26 720,36 593,76 934,04 934,04 

AII J5 416,38 967,25 0 0 447,58 
J1 557,26 0 0 0 407,89 
J2 0 3893,8 3923,3 489,08 489,08 
J3 808,28 3518,8 1409,9 1643,7 2552,9 
J4 2096,2 1968,1 1672,7 159,01 2466,7 

AIII J5 2243,1 3014,8 115,5 

 

1115,7 4540,6 
Sumber : Data diolah, 2009 

Tabel 4.24 Output Qsijt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

Qsijt J1   J5 
  

(i)   
1 2 8 11 12 

I1 Kendal 0 0 0 0 447,58 
I2 Pemalang 0 0 0 0 0 A I 
I3 Semarang 0 0 0 0 0 
I1 Kendal 0 0 0 0 696,61 
I2 Pemalang 0 0 0 0 0 A II 
I3 Semarang 0 0 0 0 0 

   
  I16 Pati 0 0 0 

 

12,64 0 
Variabel keputusan Bsjt dan Qsijt output running lingo secara 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel Lampiran 4 

c Verifikasi persamaan persediaan kayu sortimen dalam PGM (Cskt), dengan 

variabel keputusan Cskt dan Qsjkt 

 Cskt= Csk(t-1)+ å
=

5

1j

Qsjkt - rs bsr Xrk(t+1) 

· Perhitungan manual 

C111  = OnhandK11+(Q1111+Q1211+Q1311+Q1411+Q1511) - 0.3*2.5* Xr12 

 = 11,229 + (92,907 +0+0+0+0)-0.3* 2,5 * 138,849 

 =  0 

C212 = C211 +(Q2112+Q2212+Q2312+Q2412+ Q2512) - 0,7 * 2,5 * Xr13 

 = 0 + (557,257+0+0+0+0)- 0,7*2,5*318,432 

 = 0 

Sumber : Data diolah, 2009 
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· Output software Lingo 

Variabel keputusan Cskt output running lingo dapat dilihat pada tabel 

4.25 dan variabel keputusan Qsjkt dapat dilihat pada tabel 4.26. 

Tabel 4.25 Output Cskt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

Cskt   1 2 12 
K1 0 0 0 
K2 0 0 0 
K3 507,6612 924,4284 0 
K4 0 0 0 

AI K5 0,000 0 0 
K1 0 0 0 
K2 1015,642 1377,74 0 
K3 0 0 0 
K4 0 0 0 

AII K5 0 0 

  

0 
Sumber : Data diolah, 2009 

Tabel 4.26 Output Qsjkt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

K1  K5 
Qsjkt 1 2 3  11 12 

J1 92,90775 238,8246 38,28975  0 0 
... 0 0 0  0 0 

AI J5 0 0 0  894,4538 0 
J1 214,8358 557,2575 89,34275  0 0 
... 0 0 0  0 0 

AII J5 0 0 0  2087,059 0 
Sumber : Data diolah, 2009 

Variabel keputusan Cskt dan Qsjkt output running lingo secara 

keseluruhan dapat dilihat pada tabel Lampiran 4 

d Verifikasi persamaan jumlah produksi RST dengan variabel keputusan 

Xrkt 

 Xrkt =å
=

4

1l

Qrklt+Drkt 

·  Perhitungan manual 

  Xr21  = (Qr211+ Qr221+ Qr231+ Qr241) + Dr21 

   = (141,13 + 0 + 0 +0)+ 297,32 

   = 438,452 

  Xr31  = (Qr311+ Qr321+ Qr331+ Qr341) + Dr31 

   = (0 +  352,779+ 0 + 0) + 567,27 

   = 920,049 
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  Xr41  = (Qr411+ Qr421+ Qr431+ Qr441) + Dr41 

   = (0+0+ 34.193 +0)+ 101.25 

   = 135,4395 

  Xr51  = (Qr511+ Qr521+ Qr531+ Qr541) + Dr51 

   = ( 0+0+0+ 716.157) + 580.41 

   = 1296.569 

· Output software Lingo 

Variabel keputusan Xrkt output running lingo dapat dilihat pada tabel 

4.27 

Tabel 4.27 Output Xrkt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

Xrkt 1 2 11 12 
K1 127,41 138,85 119,83 82,83 
K2 438,45 398,52 363,93 134,72 
K3 920,05 996,94 872,26 697,87 
K4 135,44 211,70 98,99 264,19 
K5 1296,57 1931,02 

  

1535,07 1192,61 
Sumber : Data diolah, 2009 

Variabel keputusan Xrkt output running lingo secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel Lampiran 4 

e Besarnya kebutuhan alokasi RST dari PGM (Qrklt) dengan variabel 

keputusan Qrklt 

 å
=

5

1k

Qrklt = arpYpl(t+1) 

·  Perhitungan manual 

  (Qr113+ Qr213+ Qr313+ Qr413+ Qr513) = 1.25 * Yp14 

  (279,987+ 53,632+0+0+0) = 1,25* 266,895 

  333,619 = 333,619 

  (Qr122+ Qr222+ Qr322+ Qr422+ Qr522) = 1,25 * Yp23 

  (0+0+291,378+ 0+0) = 1,25*233,102 

  291,378 = 291,378 

·  Output software Lingo 

Variabel keputusan Qrklt output running lingo dapat dilihat pada tabel 

4.28 

Tabel 4.28 Output Qrklt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

  L1   L2   L4 
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Qrklt 1 2 3 2 3 11 12 
K1 0 0 279,99 0 0 0 0 
K2 141,13 132,2113 53,63 0 0 0 0 
K3 0 0 0 291,378 450,53 0 0 
K4 0 0 0 0 0 0 0 
K5 0 0 0 0 0 596,30 0 

sum(K) 141,13 132,211 333,619 291,378 450,528 596,30 0 
Sumber : Data diolah, 2009 

Variabel keputusan Qrklt output running lingo secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel Lampiran 4 

f Batasan besarnya kebutuhan produksi unit Moulding dengan variabel 

keputusan Yplt 

Yplt=Dplt 

· Perhitungan manual 

Yp11 = Dp11 

249,673 = 249,67 

· Output software Lingo 

 Variabel keputusan Yplt output running lingo dapat dilihat pada 

tabel 4.29  

 

 

Tabel 4.29 Output Yplt Hasil Running Optimasi Software Lingo 8.0 

Yplt 1 2 11 12 
L1 249,67 112,90 506,81 203,36 
L2 226,91 282,22 209,33 279,15 
L3 91,56 27,35 34,22 25,01 
L4 232,17 572,93 

  

375,51 477,04 
Sumber : Data diolah, 2009 

Variabel keputusan Yplt output running lingo secara keseluruhan dapat 

dilihat pada tabel Lampiran 4 

g Batasan safety stock 

åå
= =

16

1

2

1i s

Asit  ³  SSsit, 

· Perhitungan manual 

A111+A121 +…+A1161+ A211+A221+A231+…+A2161³176.8876 

930.5+422.615+...+16.886+2204.13+0+...+39.995³  176.8876 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



cxviii 

å
=

2

1s

Bsjt ³  SSsjt, t" ,j 

B111+ B211 ³  21,469 

987,093+557,257³21,469 

1544,351³  21,469 

h Batasan kapasitas simpan TPK KBM SAR I 

 å
=

2

1s

Qsit ≤ Ki, ti," . 

· Perhitungan manual 

Q113 + Q213 £  16800 

442,184 + 0 £  16800 

442,184£  16800 

i Batasan kapasitas simpan TPK KBM IK J 

å
=

16

1i
å
=

2

1s

Qsijt ≤ Kj, tj,"  

· Perhitungan manual 

Q1111+Q1211+ … +Q11611 +Q2111+Q2211+Q2311+… +Q2811+Q21611£  20000 

0+0+...+0+0+0+...+364,20+...+0£  20000 

364,20 £  20000 

j Batasan kapasitas simpan TPK PGM 

å
=

5

1j
å
=

2

1s

Qsjkt ≤ Kk,  

· Perhitungan manual 

Q1111+Q1211+ Q1311+….Q1511+ Q2111+Q2211+ Q2311+….Q2511 ≤ 3000 

92,91+0+0+0+0+ 214,84+0+0+0+0 ≤ 3000 

307,74 ≤ 3000 

k Batasan kapasitas produksi KPH dalam satu bulan 

å
=

2

1s

Qsit ≤  Pi  

· Perhitungan manual 

Q113 + Q213≤ 442,18 
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442,18 +0≤ 442,18 

442,18 ≤ 442,18 

l Batasan kapasitas produksi RST pada unit PGM 

tkPX krkt ,,"£   

· Perhitungan manual 

Xr11 £  800 

127,408£  800 

m Batasan kapasitas produksi produk jadi pada unit pabrik moulding 

tlPY lplt ,,"£  

· Perhitungan manual 

Yp11£  1000 

249,673 £  1000 

n Batasan Jatah Produksi Tebangan 

£åå
= =

12

1

2

1t
sit

s

Q  JPTi 

· Perhitungan manual 

Q111+ Q112+ Q113+...+ Q1112 + Q211+ Q212+ Q213+...+ Q2112 £  20997 

0+0+ 442,184 +...+0+0+0+0 +...+0 £  20997 

20746,034£  20997 

o Batasan jumlah persediaan kayu di akhir periode 

· Perhitungan manual 

A1112+A1212+A1312+A1412+...+A11612 ³  5067,00 

4791,74 +0 +0+...+0³  5067,00 

5067³  5067 

A2112+ A2212+A2312+A2412+...+A21612 ³  11823 

0+5034,24+0+...+0³  11823 

11823³  11823 

B1112 ³  1080 
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1080,001³  1080 

Berdasarkan perhitungan di atas didapatkan output yang sama antara 

hasil running optimasi software Lingo 8.0 dan hasil perhitungan manual. 

Dengan demikian, fungsi tujuan yang dikembangkan memenuhi pengujian 

verifikasi. 

4.2.8 Perencanaan Alokasi Periode 2009 

 Dalam melakukan perencanaan alokasi periode tahun berikutnya, maka 

perlu dilakukan input ulang data-data yang terkait dengan alokasi tahun 2009. 

Adapun data yang perlu dilakukan input adalah:  

1. Perencanaan permintaan 

Perusahaan memperkirakan permintaan produk jadi akan bertambah 10 % 

pada tahun 2009. Sehingga dalam perencanaan ini maka diasumsikan 

permintaak produk jadi akan meningkat 10% pada tahun 2009. Sehingga 

permintaan tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran 5. 

2. Perencanaan Kapasitas Produksi KPH Supplier. 

Bagian produksi setiap tahun melakukan rencana operasional produksi 

dengan menyesuaikan kemampuan produksi tiap bulan. Rencana kapasitas 

produksi tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran 5 

 

  

3. Penentuan Jatah Produksi Tebangan 

 Jatah Produksi Tebangan (JPT) ditetapkan oleh Biro perencanaan dalam 

kurun waktu satu tahun. Data JPT tahun 2009 dapat dilihat pada tabel 4.30  

Tabel 4.30 Jatah Produksi Tebangan 2009 

(i) KPH JPT 
1 Kendal 13555 
2 Pemalang 9190 
3 Semarang  1755 
4 Balapulang 14673 
5 Kedu utara 2394 
6 Banyumas Barat 10809 
7 Blora 6386 
8 Cepu 33971 
9 Kebonharjo 12605 
10 Mantingan 2463 
11 Randublatung 29145 
12 Gundih 8522 
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13 Purwodadi 5317 
14 Telawa 2611 
15 Surakarta  1282 
16 Pati 1930 

Sumber : Perum Perhutani Unit I Jawa Tengah,2009 

4. Data persediaan awal tahun 

 Output running program untuk sisa persediaan bahan baku tahun 2008 

kemudian dijadikan sebagai data initial inventory dalam perencanaan tahun 

2009. Adapun data persediaan bahan baku yang dijadikan sebagai input initial 

inventory tahun 2009 meliputi: 

a. End Inventory 2008 kayu sotimen pada TPK KBM Sar 

b. End Inventory 2008 kayu sortimen pada TPKKBMIK 

c. End Inventory 2008 kayu sortimen pada PGM 

Tabel dilihat pada lampiran 5 

5. Optimasi rencana alokasi BBI tahun 2009 

 Setiap tahap dalam optimasi dapat dilihat pada lampiran 5 Hasil 

perhitungan total biaya running optimasi dengan software Lingo 8.0 pada 

tabel 4.31 Hasil perencanaan alokasi dapat dilihat dalam tabel lampiran 5 

 

 

 

 

Tabel 4.31 Rekapitulasi Total Biaya Rencana Tahun 2009 

Rekapitulasi Total Biaya  
Biaya Pembelian Rp332.087.686.607,90 
Biaya Transportasi Rp14.142.453.811,45 
Biaya Simpan I Rp83.647.098,77 
Biaya Simpan II Rp53.705.134,91 
Biaya Simpan III Rp8.107.056,41 
  Rp346.375.599.709,44 

Sumber : Data diolah, 2009 
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BAB V 

ANALISIS DAN INTERPRETASI HASIL 

5.7 Analisis Implementasi Kebijakan Perusahaan 

Kebijakan penentuan alokasi BBI yang dilaksanakan Perum Perhutani 

Unit I adalah dengan berdasarkan kemampuan produksi masing-masing KPH atau 

JPT (Jatah Produksi Tebangan). Penentuan JPT tersebut berdasarkan Rencana 

Teknik Tahunan (RTT) yang disusun oleh biro perencanaan. Rencana alokasi 

Bahan Baku Industri disusun dalam periode tahunan atas usulan dari masing-

masing KPH. Besarnya alokasi ini belum disusun dalam periode bulanan yang 

mengintegrasikan perkiraan jumlah permintaan tiap bulan, jumlah kayu yang 

disimpan tiap periode, pemilihan supplier untuk meminimasi biaya transportasi, 

serta harga beli kayu untuk meminimasi biaya pengadaan kayu. 

Belum adanya perencanaan alokasi yang memperkirakan variable-variabel 

tersebut mengakibatkan perusahaan melakukan perencanaan alokasi yang lebih 

tinggi dari kebutuhan. Hal ini akan berakibat pada volume persediaan kayu yang 

tinggi. Selain itu bagian industri harus melakukan kontrol terhadap KPH supplier 

tentang kondisi persediaan kayu. Dengan demikian dalam perencanaan pemilihan 

supplier tidak memperhitungkan biaya transportasi serta pembelian kayu. namun 

hanya memperhatikan KPH mana yang pada periode tersebut mampu 

mengalokasikan Bahan Baku Industri. Perencanaan penebangan (produksi) sudah 

disusun dalam periode bulanan sehingga seharusnya rencana alokasi juga dapat 

disusun dalam periode bulanan atas dasar Rencana Operasional (RO) produksi 

penebangan. Selain itu dalam perencanaan alokasi perusahaan dapat 

mengintegrasikan kebutuhan konsumen, biaya persediaan, biaya pembelian serta 

biaya transportasi. 

5.8 Analisis Penentuan Safety Stock 

Penentuan safety stock bertujuan untuk mengantisipasi adanya permintaan 

aktual yang melebihi jumlah permintaan bahan baku industri yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Apabila permintaan aktual melebihi jumlah kebutuhan 

yang sudah ditentukan dan persediaan di gudang tidak dapat memenuhinya maka 
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terjadi kekurangan persediaan. Kekurangan persediaan ini dapat mengakibatkan 

berhentinya proses produksi akibat kekurangan bahan baku.   

Kebijakan penentuan safety stock yang selama ini diterapkan perusahaan 

adalah sebesar kebutuhan 1,5 bulan kedepan. Dengan menggunakan perhitungan 

seperti ini maka besarnya safety stock pada TPK KBM Sar rata-rata adalah 

sebesar 8315.59 m3/bulan. Perhitungan dapat dilihat pada lampiran 2 Sedangkan 

besarnya rata-rata safety stock untuk TPK KBM IK adalah 9329.43 m3/bulan 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 2. 

Besarnya safety stock dapat diminimasi dengan melakukan agregasi safety 

stock. Agregasi tersebut dapat menurunkan besarnya safety stock tanpa harus 

mengurangi nilai service level (tingkat pelayanan) yang diharapkan. Perusahaan 

mengharapkan besarnya cycle service level (CSL) sebesar 95 %. Hasil perhitungan 

safety stock usulan adalah sebesar 176,89 m3/bulan untuk TPK KBM Sar dan 

271,07 m3/bulan untuk TPK KBM IK. Nilai safety stock ini sangat berbeda jauh 

dibandingkan sistem yang sedang berjalan. Nilai perbandingan dan penghematan 

safety stock dapat dilihat pada tabel 5.1. Dengan nilai tersebut sistem usulan 

mampu memberikan penghematan sebesar 97,46 %. Pengurangan safety stock ini 

dikarenakan adanya agregasi seluruh permintaan.  

Tabel 5.1 Perbandingan Safety Stock Sistem Nyata dengan Usulan 

  
Sistem 

nyata(m3) Sistem Usulan (m3) Penghematan 
Rata-rata Safety Stock 

TPKKBM Sar 8315,59 176,89 97,87% 
Rata-rata Safety Stock 

TPKKBM IK 9329,43 271,07 97,09% 
 17645,02 447,96 97,46% 

Sumber : Data diolah, 2009  

Dengan adanya penentuan safety stock yang sesuai dengan standar deviasi 

permintaan diharapkan kondisi persediaan selalu dalam kondisi aman dan jumlah 

persediaan tidak terlalu tinggi. Grafik 5.1 menunjukkan grafik kondisi persediaan 

dibandingkan dengan permintaan dan safety stock yang direncanakan. Dari grafik 

terlihat bahwa dengan penentuan safety stock, persediaan tidak akan mengalami 

stockout dan jumlah persediaan yang tidak terlalu tinggi. 
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Grafik Perbandingan Persediaan 
Terhadap Demand

176.8876
100.00

5100.00

10100.00

15100.00

20100.00

25100.00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12Periode

V
o

lu
m

e
Asit

SS

Qsit

Qsijt
 

Gambar 5.1 Grafik Perbandingan Persediaan Terhadap Permintaan 
Sumber : Data diolah, 2009 

5.9 Analisis Penentuan Alokasi Bahan Baku Industri  

Alokasi bahan baku industri dilakukan sebanyak empat kali 

pengalokasian. Yaitu alokasi sortimen dari KPH supplier menuju TPK KBM Sar I 

(Qsit), alokasi sortimen dari TPK KBM Sar I menuju TPK KBM IK J (Qsijt), 

alokasi sortimen dari TPK KBM IK J menuju TPK PGM K (Qsjkt) dan alokasi 

RST dari PGM K menuju moulding L (Qrklt).  

Perencanaan alokasi dihitung untuk perencanaan untuk kurun waktu satu 

tahun dikarenakan kapasitas produksi tiap bulan adalah berbeda beda. Misalnya 

pada periode Januari dan Februari kapasitas produksi KPH supplier adalah 0 

dikarenakan belum dapat dilakukan penebangan pada periode tersebut. Selain itu 

batasan untuk tetap mempertimbangkan JPT adalah telah ditentukan dalam 

periode tahunan. Sehingga dalam perencanaan juga dalam kurun waktu satu 

tahun. Sedangkan perencanaan dilakukan dalam periode bulan karena untuk 

meminimasi volume penyimpanan dimana jumlah kayu yang dialokasikan 

berdasarkan perencanaan permintaan.  

1. Rencana Alokasi Tahun 2008 

a. Alokasi sortimen dari KPH supplier menuju TPK KBM Sar I (Qsit)  

Alokasi sortimen dari KPH supplier menuju TPK KBM Sar I 

(Qsit), model akan memilih alokasi kayu berasal dari KPH supplier yang 

memiliki harga jual kayu minimal, hal ini karena adanya tarikan dari 

fungsi tujuan yaitu meminimasi biaya pembelian. Sedangkan volume 

kayu yang dilalokasikan akan ditentukan berdasarkan minimasi biaya 
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penyimpanan. Alokasi ini mempertimbangkan beberapa variabel yaitu 

pemenuhan jumlah kebutuhan pada TPK KBM IK, batasan kapasitas 

penyimpanan pada masing-masing TPK KBM Sar, safety stock yang 

ditentukan, JPT yang ditetapkan untuk kelestarian hutan, kapasitas 

produksi masing-masing KPH supplier dan volume kayu untuk 

persediaan akhir periode.  

Pada perencanaan usulan alokasi bahan baku tahun 2008 dengan 

model linear programming, paling besar kayu sortimen AII dialokasikan 

dari Kendal yaitu sebesar 15809.96 m3  kemudian yang ke dua adalah 

Cepu dengan volume 8642.63 m3. Sedangkan alokasi sortimen AIII 

alokasi terbesar adalah dari KPH Balapulang dengan volume 14204.17 m3 

dan Pemalang sebesar 9422.02 m3. Perbandingan alokasi BBI Tahun 

2008 menggunakan  linear programming dan dengan rencana perusahaan 

dapat dilihat pada lampiran 4. Total biaya pembelian pada sistem rencana 

perusahaan adalah  Rp365.882.495.200,00 sedangkan pada sistem usulan 

adalah  Rp289.618.098.085,49 sehingga terjadi penghematan sebesar 

20.84%. Total volume kayu yang dialokasikan pada rencana perusahaan 

adalah 81500 m3 kayu sedangkan pada rencana usulan adalah sebesar 

81209,04  m3 atau berkurang sebesar 290,95 m3
  yaitu 0.36% dari rencana 

perusahaan. Prosentase pengurangan biaya tidak sebanding dengan 

prosentase pengurangan volume alokasi, sehingga yang menjadi pengaruh 

utama dalam pengurangan biaya pembelian adalah pemilihan supplier 

yang tepat.  

b. Alokasi sortimen dari TPK KBM Sar I menuju TPK KBM IK J (Qsijt) 

Untuk menentukan alokasi sortimen dari TPK KBM Sar I menuju 

TPK KBM IK J (Qsijt) model akan memilih alokasi kayu berasal dari TPK 

KBM Sar yang memiliki jarak tempuh menuju TPK KBM IK lebih dekat, 

hal ini karena adanya tarikan dari fungsi tujuan yaitu meminimasi biaya 

transportasi. Selain itu faktor harga beli kayu juga menjadi pertimbangan 

karena perumusan model optimasi merupakan fungsi minimasi dari total 

biaya. Sedangkan volume kayu yang dilalokasikan akan ditentukan 
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berdasarkan minimasi biaya penyimpanan. Alokasi ini 

mempertimbangkan beberapa variabel yaitu pemenuhan jumlah 

kebutuhan pada TPK PGM, batasan kapasitas penyimpanan pada masing-

masing TPK KBM IK, safety stock yang ditentukan.  

Alokasi kayu menuju TPK KBM IK Cepu paling banyak berasal 

dari TPK KBM Sar Blora yaitu sebesar 2463,69 m3 dan KSP IK Cepu 

berasal dari TPK KBM Sar Cepu yaitu sebesar 6093,77 m3. Alokasi kayu 

menuju TPK KBM IK Randublatung paling banyak berasal dari TPK 

KBM Sar Randublatung yaitu sebesar 8633,40 m3. Alokasi kayu menuju 

TPK KBM IK Brumbung paling banyak berasal dari TPK KBM Sar 

Kendal yaitu sebesar 1791,98 m3. Alokasi kayu menuju TPK KBM KSP 

IK Brumbung paling banyak berasal dari TPK KBM Sar Kendal yaitu 

sebesar 17296,98 m3. Model memilih supplier bahan baku dengan jarak 

tempuh yang relativ dekat. Sehingga pemilihan supplier dengan kriteria 

minimasi jarak/biaya transportasi telah terpenuhi. Rencana alokasi dapat 

dilihat pada lampiran 4. 

c. Alokasi sortimen dari TPK KBM IK J menuju TPK PGM K (Qsjkt) 

Untuk menentukan volume alokasi sortimen dari TPK KBM IK J 

menuju TPK PGM K (Qsjkt) akan ditentukan berdasarkan minimasi biaya 

penyimpanan. Alokasi ini mempertimbangkan beberapa variabel yaitu 

pemenuhan jumlah kebutuhan pada produksi PGM, batasan kapasitas 

penyimpanan pada masing-masing TPK KBM IK dan TPK PGM, safety 

stock yang ditentukan. Sehingga volume kayu yang dialokasikan 

merupakan nilai yang optimal. Grafik total kayu yang dialokasikan pada 

PGM selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat pada gambar 5.2. Dari 

grafik tersebut terlihat bahwa alokasi yang direncanakan mampu 

meminimasi biaya penyimpanan. Dimana jumlah persediaan tidak terlalu 

tinggi karena ketika jumlah persediaan pada periode sebelumnya tinggi 

maka alokasi pada bulan tersebut akan diturunkan dan sebaliknya ketika 

persediaan rendah, maka pada periode tersebut jumlah alokasi dinaikkan. 
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Gambar 5.2 Grafik Perbandingan Alokasi PGM dengan Kebutuhan Produksi 
Tahun 2008 

Sumber : Data diolah, 2009 

d. Alokasi RST dari TPK PGM K menuju Moulding L (Qrklt) 

Untuk menentukan volume alokasi RST dari TPK PGM K menuju 

Moulding L (Qrklt) ditentukan berdasarkan pemenuhan jumlah permintaan 

produksi Moulding. Selain itu juga mempertimbangkan kapasitas 

penyimpanan pada masing-masing TPK PGM dan kapasitas produksi 

PGM. Sehingga volume RST yang dialokasikan merupakan nilai yang 

optimal. Dari hasil alokasi dapat dilihat bahwa volume RST yang 

dialokasikan adalah sebesar demand produk pada unit moulding, pada 

periode selanjutnya dikalikan nilai konversi dari produk menjadi RST 

yaitu 1,25. Gambar 5.3. merupakan perbandingan antara alokasi dengan 

kebutuhan produksi pada bulan selanjutnya. Sebagai contoh alokasi 

meningkat pada bulan Maret hal ini dikarenakan permintaan produksi 

meningkat pada bulan April. Sehingga RST harus dialokasikan pada 

bulan sebelumnya. Pola grafik antara alokasi dengan kebutuhan produksi 

relativ sama. 
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Gambar 5.3 Grafik Perbandingan Alokasi Menuju Moulding dengan 
Produksi Tahun 2008 

Sumber : Data diolah, 2009 
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2. Rencana Alokasi Tahun 2009 

a. Alokasi sortimen dari KPH supplier menuju TPK KBM Sar I (Qsit)  

Pada perencanaan usulan alokasi bahan baku tahun 2009 dengan 

model linear programming, paling besar kayu sortimen AII dialokasikan 

dari Cepu yaitu sebesar 13752,48 m3  kemudian yang ke dua adalah 

Kendal dengan volume 13555,00 m3. Sedangkan alokasi sortimen AIII 

alokasi terbesar adalah dari KPH Randublatung dengan volume 

14190,87m3 dan Balapulang sebesar14673,00 m3. Rencana alokasi usulan 

tahun 2009 dapat dilihat pada lampiran 5. Total biaya pada sistem usulan 

adalah  Rp332.087.686.607,90 Total volume kayu yang dialokasikan pada 

rencana 2009 adalah sebesar 91024,95  m3
.  

b. Alokasi sortimen dari TPK KBM Sar I menuju TPK KBM IK J (Qsijt) 

Alokasi kayu menuju TPK KBM IK Cepu paling banyak berasal dari 

TPK KBM Sar Blora dan Cepu  yaitu sebesar 2293,14m3 dan 1897,07 m3. 

KSP IK Cepu berasal dari TPK KBM Sar Blora yaitu sebesar 3733,70 m3. 

Alokasi kayu menuju TPK KBM IK Randublatung paling banyak berasal 

dari TPK KBM Sar Randublatung yaitu sebesar 13094,65 m3. Alokasi 

kayu menuju TPK KBM IK Brumbung paling banyak berasal dari TPK 

KBM Sar Pemalang yaitu sebesar 1961,67 m3. Alokasi kayu menuju TPK 

KBM KSP IK Brumbung paling banyak berasal dari TPK KBM Sar 

Kendal yaitu sebesar 13389,52 m3. Model memilih supplier bahan baku 

dengan jarak tempuh yang relativ dekat. Sehingga pemilihan supplier 

dengan kriteria minimasi jarak/biaya transportasi telah terpenuhi. 

Rencana alokasi dapat dilihat pada lampiran 5. 

c. Alokasi sortimen dari TPK KBM IK J menuju TPK PGM K (Qsjkt) 

Untuk menentukan volume alokasi sortimen dari TPK KBM IK J 

menuju TPK PGM K (Qsjkt) akan ditentukan berdasarkan minimasi biaya 

penyimpanan. Alokasi ini mempertimbangkan beberapa variabel yaitu 

pemenuhan jumlah kebutuhan pada produksi PGM, batasan kapasitas 

penyimpanan pada masing-masing TPK KBM IK dan TPK PGM, safety 

stock yang ditentukan. Sehingga volume kayu yang dialokasikan 
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merupakan nilai yang optimal. Grafik total kayu yang dialokasikan pada 

PGM selama kurun waktu satu tahun dapat dilihat pada gambar 5.4 Dari 

grafik nampak bahwa pada perencanaan tahun 2009 model mampu 

meminimalkan jumlah persediaan.  
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Gambar 5.4 Grafik Perbandingan Alokasi PGM dengan Kebutuhan Produksi 
Tahun 2009 

Sumber : Data diolah, 2009 

d. Alokasi RST dari TPK PGM K menuju Moulding L (Qrklt) 

Bambar 5.5 merupakan grafik perbandingan antara alokasi dengan 

kebutuhan produksi pada bulan selanjutnya. Alokasi meningkat pada 

bulan Maret hal ini dikarenakan permintaan produksi meningkat pada 

bulan April. Sehingga RST harus dialokasikan pada bulan sebelumnya. 

Pola grafik antara alokasi dengan kebutuhan produksi relativ sama. 
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Gambar 5.5 Grafik Perbandingan Alokasi Menuju Moulding dengan 
Produksi Tahun 2009 

Sumber : Data diolah, 2009 
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5.10 Analisis Volume Produksi  

Jumlah produksi RST (Xrkt) dan produksi produk (Yplt) ditentukan 

berdasarkan  permintaan karena pemenuhan permintaan produk berdasarkan make 

to order. Jumlah RST yang diproduksi merupakan jumlah permintaan pada 

periode tersebut ditambahkan jumlah RST yang dialokasikan ke moulding untuk 

pemenuhan kebutuhan produksi moulding pada periode berikutnya. Dengan 

demikian tidak ada persediaan dalam bentuk RST. Jumlah produksi RST terbesar 

adalah pada bulan April yaitu sebesar 4201.55 m3 sedangkan volume produksi 

terkecil adalah bulan Juni yaitu sebesar 2654.01m3. Produksi terbesar dilakukan 

pada unit PGM KSP IK Brumbung yaitu 48,86%. Kelemahan dari model ini 

adalah untuk perencanaan RST hanya valid untuk perencanaan dari periode 1 

sampai 11. Hal ini dikarenakan input data permintaan untuk periode januari pada 

tahun berikutnya belum dipertimbangkan.  

Jumlah produk yang diproduksi (Yplt) merupakan jumlah dari permintaan 

produk pada periode tersebut (Dplt). Dengan demikian tidak ada persediaan dalam 

bentuk produk jadi. Jumlah produksi terbesar terjadi pada bulan April yaitu 

sebesar 1271.22 m3, sedangkan volume produksi terkecil terjadi pada bulan Juni 

yaitu 715.31m3. Produksi terbesar dilakukan pada unit moulding KSP IK 

Brumbung yaitu 43,53%. Dengan demikian kenaikan dan penurunan volume 

produksi dipengaruhi karena adanya besarkecilnya permintaan. 

5.11 Analisis Volume Persedian Kayu 

1. Persediaan pada TPK KBM Sar (Asit) 

Persediaan pada TPK KBM Sar merupakan sisa kayu yang masih 

tersimpan pada akhir periode (bulan) pada TPK KBM Sar. Untuk 

mengantisipasi adanya permintaan yang melebihi perkiraan, diperlukan 

adanya safety stock. Adapaun rencana jumlah persediaan pada rencana 

alokasi 2008 dapat dilihat pada grafik. Dalam grafik 5.6 terlihat persediaan 

tidak melewati batas aman safety stock yang ditentukan.  

Grafik fluktuasi persediaan pada TPK mulai mengalami peningkatan 

pada bulan maret, namun peningkatannya tidak secara tajam tapi secara 
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perlahan. Hal ini dikarenakan pada akhir periode, dalam TPK harus 

menyimpan sebesar 16890 m3 kayu sebagai end inventory. End inventory 

ini akan menjadi initial inventory pada tahun berikutnya, dikarenakan pada 

awal tahun KPH supplier tidak mampu mengalokasikan kayu karena tidak 

melakukan produksi tebangan. 

Grafi Persediaan Kayu TPK KBM Sar 2008-2009
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Gambar 5.6 Grafik Rencana Persediaan TPK KBM Sar Tahun 2008-2009 
Sumber : Data diolah, 2009 

2. Persediaan pada TPK KBMIK (Bsjt) 

Persediaan pada TPK KBM IK merupakan sisa kayu yang masih 

tersimpan pada akhir periode (bulan) pada TPK KBMIK. Untuk 

mengantisipasi adanya permintaan yang melebihi perkiraan, diperlukan 

adanya safety stock. Adapaun jumlah total persediaan usulan pada 

TPKKBMIK dengan dengan optimasi linear programming dapat dilihat 

pada grafik  5.7 Dari grafik dapat dilihat bahwa jumlah persediaan tidak 

melewati batas safety stock. 
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Gambar 5.7 Grafik Rencana Persediaan TPK KBMIK Tahun 2008-2009 
Sumber : Data diolah, 2009 
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3. Persediaan pada PGM (Cskt) 

Persediaan pada TPK PGM merupakan sisa kayu yang masih 

tersimpan pada akhir periode (bulan) pada TPK PGM. Persediaan  pada 

TPK PGM relativ rendah hal ini dikarenakan tidak adanya batasan safety 

stock pada TPK PGM. Tidak adanya batasan safety stock pada TPK PGM 

dikarenakan sudah adanya safety stock pada TPK KBM IK dan leadtime 

yang dibutuhkan adalah 0 sehingga kebutuhan pada PGM bisa langsung 

dipenuhi dengan adanya persediaan pada TPK KBM IK.   Gambar 5.8 

menunjukkan grafik persediaan pada TPKPGM. 
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Gambar 5.8 Grafik Rencana Persediaan TPK PGM Tahun 2008-2009 
Sumber : Data diolah, 2009 

5.12 Implementasi Sistem Usulan Bagi Perusahaan 

Implementasi usulan dapat memberikan manfaat apabila diterapkan oleh 

perusahaan. Adapun langkah-langkah yang diperlukan untuk 

mengimplementasika sistem usulan adalah sebagai berikut: 

1. Adanya perencanaan terintegrasi antara biro industri, biro pemasaran, biro 

produksi, serta KPH dalam merencanakan usulan alokasi bahan baku 

industri.  

2. Melakukan pengawasan pada pelaksanaan operasional produksi penebangan 

seerta produksi pengolahan, sehingga rencana dapat berjalan dengan baik. 

3. Adanya perencanaan permintaan produk jadi dengan meramalkan jumlah 

permintaan yang lebih akurat sehingga diperoleh rencana alokasi yang 

optimal 
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4. Melakukan agregasi jumlah persediaan serta penentuan jumlah safety stock 

optimal pada TPK. 

5. Merancang Interface sistem usulan bagi perusahaan 

Perancangan user interface merupakan tahap perancangan yang akan 

menghubungkan antara user sebagai pengguna dengan program aplikasi 

yang dirancang. Perancangan user interface dalam penelitian ini 

menggunakan Software Microsoft Excel 2003 dan Lingo 8.0 untuk me-

running sistem usulan. User interface perlu dirancang untuk mempermudah 

pengguna dalam mengaplikasikan sistem usulan dan mempermudah 

pengguna ketika akan mengubah parameter-parameter dalam sistem yang 

dirancang. Langkah -langkah dalam running program dapat dilihat pada 

lampiran 7.  
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan kesimpulan mengenai hasil dari pembahasan tentang 

pengalokasian bahan baku Industri Pengolahan Kayu Jati (IPKJ) Perum Perhutani 

Unit I Jawa Tengah. Sedangkan saran berisi tentang hal-hal yang harus 

dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya agar diperoleh sistem alokasi bahan 

baku yang lebih optimal. 

6.1 KESIMPULAN 

Kesimpulan yang dapat ditarik berdasarkan hasil penelitian di Perum 

Perhutani Unit I Jawa Tengah yang telah dilakukan dan sesuai dengan tujuan 

penelitian di adalah sebagai berikut: 

1. Untuk meminimasi jumlah volume penyimpanan maka dilakukan penentuan 

volume  safety stock yang optimal. Besarnya safety stock pada TPK KBM Sar 

adalah 176.89 m3 dan pada TPK KBMIK sebesar 271.07 m3. Jumlah safety 

stock yang ditentukan ini mampu menghemat sebesar 97.46% dari penentuan 

safety stock yang digunakan perusahaan yaitu dengan safety stock sebesar 1.5 

bulan kebutuhan. 

2. Terciptanya sebuah model optimasi dengan linear programming untuk 

merencanakan alokasi bahan baku Industri Pengolahan Kayu Jati pada 

Perhutani Unit I Jawa Tengah. 

3. Penentuan alokasi bahan baku industri pada perencanaan usulan dengan linear 

programming terbukti mampu mengurangi total biaya pembelian dari 

Rp365.882.495.200,00 pada sistem nyata, menjadi Rp289.618.098.085,49.   

4. Jumlah alokasi bahan baku industri dengan metode linear programming untuk 

tahun 2008 adalah sortimen AII  sebesar 24452.59 m3 dan sortimen AIII 

sebesar 56756.46 m3. Sehingga total kayu yang dialokasikan adalah 81209,04  

m3. Dengan total biaya logistik tahun 2008 adalah Rp302.071.055.043,48. 

5. Jumlah rencana alokasi bahan baku industri dengan metode linear 

programming untuk tahun 2009 adalah sortimen AII  sebesar 27307.48 m3  

dan sortimen AIII sebesar 63717.46 m3. Sehingga total kayu yang 
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dialokasikan adalah 91024.95 m3. Dengan total biaya logistik rencana tahun 

2009 adalah Rp346,375,599,709.44 

6.2 SARAN 

Saran bagi pihak perusahaan dan penelitian selanjutnya berdasarkan 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan diharapkan menerapkan perencanaan sistem secara terintegrasi 

antara biro perencanaan, biro produksi, biro pemasaran dan biro industri 

dalam kaitannya perencanaan terhadap alokasi bahan baku industri. 

2. Penelitian selanjutnya diharapkan menetapkan perencanaan permintaan 

dengan lebih akurat baik dengan menggunakan data-data historis permintaan. 

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengintegrasikan alokasi kayu untuk 

saluran pemasaran dan industri.   
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