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Abstrak. Dalam memaksimumkan keuntungan, menentukan harga eceran dan kualitas

produk adalah hal yang penting. Jika harga produk terlalu mahal atau kualitas pro-

duk terlalu rendah, maka tingkat permintaan produk menjadi sedikit. Sebaliknya, harga

yang terlalu murah dan kualitas yang terlalu tinggi secara berturut-turut menyebabk-

an pendapatan yang diterima sedikit dan biaya produksi meningkat. Model persediaan

closed-loop supply chain (CLSC ) dapat digunakan untuk menentukan harga dan kua-

litas produk dengan memaksimumkan keuntungan gabungan produsen, pengecer, dan

pengepul. Penelitian ini menentukan model persediaan CLSC dengan mempertimbangk-

an remanufacturing, refurbishing, dan manajemen produk kedaluwarsa.

Kata Kunci: model persediaan, CLSC, keuntungan maksimum, remanufacturing, re-

furbishing, produk kedaluwarsa

1. Pendahuluan

Persediaan adalah produk yang disimpan untuk tujuan tertentu, misalnya

diolah dalam proses produksi (manufacturing) atau dijual. Model matematika yang

mengatur tentang persediaan disebut dengan model persediaan. Kampstra et al. [2]

memaparkan bahwa sebelum abad ke-18 model persediaan hanya di-gunakan untuk

memenuhi satu tujuan saja. Pada pertengahan abad ke-19, model persediaan supply

chain (SC ) yang dapat memenuhi lebih dari satu tujuan mulai ditemukan dan terus

dikembangkan sampai pertengahan tahun 1990.

Menurut Kumar dan Kumar [4], SC dapat didefinisikan sebagai sistem yang

meliputi proses produksi dan pengiriman produk dari produsen sampai kepada kon-

sumen. Jika sistem dilanjutkan dengan pengiriman produk bekas pakai ke produsen

untuk diolah kembali, maka terbentuklah siklus yang disebut dengan closed-loop

supply chain (CLSC ). Thierry et al. [7] membagi proses pengolahan produk bekas

pakai menjadi dua, yaitu remanufacturing dan refurbishing.

Maiti dan Giri [5] memaparkan bahwa, remanufacturing adalah proses peng-

olahan produk bekas pakai menjadi produk dengan kualitas yang sama dengan pro-

duk baru sehingga dapat dijual dengan harga yang sama. Produk bekas pakai yang

dinilai memenuhi kriteria untuk diolah kembali, dikirimkan ke produsen oleh penge-

pul. Dalam model CLSC yang dibuat oleh Maiti dan Giri [5], diasumsikan bahwa

semua produk bekas pakai dapat diolah dengan remanufacturing. Pada kenyata-

annya tidak semua produk bekas dapat memperoleh kualitas yang sama dengan

produk baru, sehingga diperlukan refurbishing.

Proses pengolahan produk bekas pakai menjadi produk dengan kualitas yang

lebih rendah dari produk baru disebut dengan refurbishing. Produk refurbishing
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dijual dengan harga yang lebih rendah dari produk baru. Model CLSC dengan re-

manufacturing dan refurbishing sudah dikembangkan oleh Konstantaras et al. [3],

namun model tersebut kurang sesuai dengan kenyataan, karena produsen juga ber-

peran menjual produk ke konsumen dan mengumpulkan produk bekas pakai.

Maiti dan Giri [5], maupun Konstantaras et al.[3] mengasumsikan semua pro-

duk akan laku terjual. Pada kenyataanya, ada kemungkinan produk tidak terbeli

sampai melewati masa kedaluwarsanya sehingga diperlukan manajemen produk ke-

daluwarsa. Mengacu pada Tanyal et al. [6], kerugian yang disebabkan oleh produk

yang tidak laku terjual ditanggung oleh pengecer sebagai pihak yang menjual pro-

duk kepada konsumen. Produk kedaluwarsa tidak dapat dijual kepada konsumen

sehingga pengecer langsung mengirimkan produk kedaluwarsa ke pengepul.

Penelitian ini memaparkan penurunan model persediaan CLSC menggunakan

model Maiti dan Giri [5] sebagai acuan dengan memperhatikan remanufacturing,

refurbishing, dan manajemen produk kedaluwarsa. Model yang dibuat terdiri atas

tiga pihak, yaitu produsen, konsumen, dan pengepul. Ditentukan nilai dari varia-

bel harga eceran dan kualitas produk, sedemikian sehingga diperoleh keuntungan

maksimum dalam satu kali siklus CLSC. Model yang dibuat diterapkan dan hasil

terapannya dianalisis.

2. Model Persediaan SC Sederhana

Mengacu pada Maiti dan Giri [5], diasumsikan produsen mengetahui tingkat

permintaan produk yaitu sebesar D. Biaya bahan mentah, produksi dan harga jual

grosir produk secara berturut-turut dinotasikan sebagai CS, CM , dan PM . Pengecer

menjual produk ke konsumen dengan harga eceran PR. Keuntungan yang didapat

oleh produsen dan pengecer dalam satu kali siklus produksi secara berturut-turut

adalah

ΠM (PR) = DPM −D(CM + CS), dan

ΠR(PR) = DPR −DPM ,

dengan asumsi

(1) hanya terdapat satu produsen dan satu pengecer,

(2) produsen mengetahui tingkat permintaan produk yaitu sebesar

D = d − αPR + βQ, dengan α dan β secara berturut-turut adalah faktor

sensitivitas harga eceran dan kualitas terhadap tingkat permintaan produk,

(3) tingkat permintaan produk tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain,

(4) semua produk laku terjual,

(5) tidak ada barang yang rusak selama proses produksi, dan

(6) tidak ada kendala biaya, waktu, dan kapasitas gudang pada model.

Diagram alur pengiriman produk pada SC ditunjukkan pada Gambar 1.
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Gambar 1. Diagram alur pengiriman produk pada SC

3. Model Persediaan CLSC

Produsen memproduksi produk baru dan mengolah produk bekas pakai de-

ngan remanufacturing. Variabel Q mulai diperhatikan pada CLSC karena kualitas

olahan produk bekas pakai harus sama dengan produk baru. Diasumsikan bahwa

barang mentah dari pemasok memiliki nilai Q = 0 dan kualitas produk bekas pakai

dari pengepul diasumsikan selalu konstan yaitu Qr. Biaya yang dibutuhkan untuk

membuat suatu produk dengan Q = 0 menjadi Q = 1 adalah Cq. Semakin tinggi

kualitas produk mengakibatkan biaya yang dikeluarkan produsen semakin besar, di

sisi lain kualitas yang bagus menambah tingkat permintaan produk sehingga pro-

dusen perlu mempertimbangkan nilai Q yang paling menguntungkan. Diagram alur

pengiriman produk pada CLSC ditunjukkan pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram alur pengiriman produk pada CLSC

Jika terdapat τD produk yang dikembalikan oleh pengepul untuk diolah kem-

bali melalui proses remanufacturing, dengan 0 < τ < 1, maka produsen perlu memp-

roduksi produk baru sebanyak (1 − τ)D. Biaya remanufacturing per unit produk
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(CREM) kurang dari biaya manufacturing (CM), dan produk hasil remanufacturing

maupun manufacturing dijual ke pengecer dengan harga (PM) yang sama karena

keduanya memiliki kualitas yang sama. Pengecer tidak mengalami perubahan per-

ilaku, sehingga keuntungannya tidak berubah. Produsen membeli τD produk dari

pengepul, dan pengepul mengeluarkan biaya untuk mengumpulkan satu produk dan

biaya untuk memilah produk yang layak untuk diolah kembali secara berturut-turut

sebesar CT dan CIT . Model CLSC untuk satu kali siklus produksi dituliskan sebagai

ΠM (PR, Q) = DPM − (1− τ)D(CM + CS + CqQ
2)

− τD(CREM + Cq(Q
2 −Q2

r)− PT ),

ΠR(PR, Q) = DPR −DPM , dan

ΠT (PR, Q) = τDPT −D(CT + CIT ) + (1− τ)DP2nd,

(3.1)

dengan asumsi

(1) hanya terdapat satu produsen, pengecer, dan pengepul,

(2) produsen mengetahui tingkat permintaan produk yaitu sebesar

D = d − αPR + βQ, dengan α dan β secara berturut-turut adalah faktor

sensitivitas harga eceran dan kualitas terhadap tingkat permintaan produk,

(3) tingkat permintaan produk tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain,

(4) semua produk laku terjual,

(5) pengepul dapat mengumpulkan semua produk bekas pakai,

(6) semua produk bekas pakai yang dikembalikan ke produsen dapat diolah de-

ngan remanufacturing,

(7) tidak ada barang yang rusak selama proses produksi,

(8) tidak ada back order pada sistem, dan

(9) tidak ada kendala biaya, waktu, number of regeneration, dan kapasitas gu-

dang pada model.

4. Model Persediaan CLSC dengan Remanufacturing, Refurbishing,

dan Manajemen Produk Kedaluwarsa

Tidak semua produk bekas dapat memperoleh kualitas yang sama dengan

produk baru, sehingga perlu ditambahkan refurbishing yang mengacu pada Kon-

stantaras et al [3] pada model (3.1). Pada tingkat permintaan tertentu, terdapat

produk yang tidak terbeli sampai melewati masa kedaluwarsa sehingga manajemen

produk kedaluwarsa juga perlu ditambahkan pada model (3.1). Jika pengecer lang-

sung mengirimkan produk kedaluwarsa ke pengepul, maka diperoleh diagram alur

pengiriman produk yang disajikan pada Gambar 3.

Pada CLSC baru, produsen menerima produk bekas pakai sebanyak τD. Pro-

dusen memilah produk yang dapat diolah melalui remanufacturing dan refurbishing,
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Gambar 3. Diagram alur pengiriman produk pada CLSC baru

dengan biaya inspeksi per unit produk CIM . Diasumsikan sebanyak ρτD produk di-

olah melalui proses remanufacturing dan sisanya diolah melalui refurbishing dengan

biaya per unit produk CREF . Produk yang diolah melalui refurbishing memiliki kua-

litas produk Qf dan dijual dengan harga P2nd. Produsen harus mengirimkan produk

sebanyak D ke pengecer, sehingga produk mentah yang harus dipesan produsen ada-

lah sebanyak (1 − ρ)τD. Terdapat γD produk yang tidak terjual di pengecer dan

langsung dikirimkan ke pengepul. Model CLSC baru untuk satu kali siklus produksi

dituliskan sebagai

ΠM (PR, Q) = DPM − (1− ρτ)D(CM + CS + CqQ
2)− ρτD(CREM

+ Cq(Q
2 −Q2

r))− (1− ρ)τD(CREF + Cq(Q
2
f −Q2

r)− P2nd)

− τD(PT + CIM ),

ΠR(PR, Q) = (1− γ)DPR −DPM + γDPEX , dan

ΠT (PR, Q) = τDPT − (1− γ)D(CT + CIT ) + (1− τ)DP2nd − γDPEX ,

(4.1)

dengan asumsi

(1) hanya terdapat satu produsen, pengecer, dan pengepul,

(2) produsen memproduksi produk sebanyak D = d−αPR + βQ, dengan α dan

β secara berturut-turut adalah faktor sensitivitas harga eceran dan kualitas

terhadap tingkat permintaan produk,

(3) tingkat permintaan produk kurang dari atau sama dengan banyaknya produk

yang diproduksi,

(4) terdapat produk yang tidak laku terjual sampai melewati masa kedaluwar-

sanya,
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(5) pengepul dapat mengumpulkan semua produk bekas pakai dari konsumen

dan menerima produk kedaluwarsa dari pengecer,

(6) produk bekas pakai yang dikembalikan ke produsen sebagian diolah dengan

remanufacturing dan sisanya diolah dengan refurbishing,

(7) tidak ada barang yang rusak selama proses produksi,

(8) tidak ada back order pada sistem, dan

(9) tidak ada kendala biaya, waktu, number of regeneration, dan kapasitas gu-

dang pada model.

Dari model (4.1), diperoleh keuntungan gabungan produsen, pengecer, dan penge-

pul, yaitu

Π(PR, Q) = (1− γ)DPR + (1− τ)DP2nd − (1− ρτ)D(CM + CS + CqQ
2)

−ρτD(CREM + Cq(Q
2 −Q2

r))− (1− ρ)τD(CREF + Cq(Q
2
f (4.2)

−Q2
r)− P2nd)− τDCIM − (1− γ)DCT +DCIT .

Ditentukan nilai Q dan PR, sedemikian sehingga diperoleh keuntungan gabungan

Π(PR, Q) maksimum.

5. Penyelesaian Optimal

Pada Persamaan 4.1, dapat dibuktikan bahwa Π(PR, Q) adalah fungsi konkaf

menggunakan Sylvester Criterion sehingga penyelesaiannya tunggal. Jika diasum-

sikan bahwa nilai Q konstan, maka Π(PR, Q) maksimum apabila

PR =
1

2α(1− γ)
((1− γ)(d+ βQ) + α(CIT + CM + CS + CT − P2nd)

+Cq(Q
2 + ατ(CIM + CREF − Cq(Q

2
f −Q2

r)− ρ(CM + CREF (5.1)

−CREM + CS − P2nd − PT + CqQ
2
f )),

dengan 0 ≤ Q ≤ 1.

6. Penerapan

Berikut diterapkan model (4.1) dari data yang bersumber pada Asosiasi Per-

usahaan Air Minum dalam Kemasan Indonesia (ASPADIN) [1], data di lapangan,

dan nilai parameter yang diberikan pada Maiti dan Giri [5]. Nilai d = 5691 unit,

α = 1.37, β = 914.63, Qr = 0.3, Qf = 0.3, γ = 0.08, τ = 0.87, dan ρ = 0.05. Data

biaya dan harga yang terdapat pada satu kali siklus CLSC disajikan pada Tabel 1.

Dari persamaan (4.1), diperoleh keuntungan gabungan yang dituliskan sebagai

Π(PR, Q) = −4.44× 106 + 6305.26PR − 1.26P 2
R − 714042Q (6.1)

+841.46PRQ− 284550Q2 + 68.5PRQ
2 − 45731Q3.
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Tabel 1. Data biaya dan harga pada siklus CLSC
Parameter Penerima Penanggung Angka (Rp)

CS supplier produsen 200, 00

CM - produsen 600, 00

Cq - produsen 50, 00

PM produsen pengecer 1.850, 00

PEX pengecer pengepul 100, 00

CT - pengepul 100, 00

CIT - pengepul 50, 00

PT pengepul produsen 350, 00

CREM - produsen 350, 00

CREF - produsen 40, 00

CIM - produsen 10, 00

P2nd produsen, pengepul - 300, 00

Grafik keuntungan gabungan terhadap harga eceran dan kualitas produk ditun-

jukkan pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik keuntungan gabungan terhadap harga eceran dan kualitas produk

Secara umum, kualitas produk yang terlalu tinggi menyebabkan bertambahnya

biaya penambahan kualitas sehingga keuntungan yang diperoleh berkurang. Dari

Gambar 4, dapat dilihat bahwa semakin tinggi nilai kualitas produk menyebabkan

keuntungan yang diperoleh semakin tinggi. Hal ini disebabkan oleh biaya penam-

bahan kualitas yang rendah dan tingginya variabel sensitivitas kualitas terhadap

permintaan produk.

Nilai keuntungan gabungan maksimum dari persamaan (6.1) adalah Π(PR, Q) =

Rp 4.838.750, 00, dengan PR = Rp 2862, 28 dan Q = 1. Dilihat dari persentase ke-

untungan yang diperoleh, produsen mendapat keuntungan terbesar yaitu sebanyak

46.5%. Pengecer dan pengepul berturut-turut memperoleh persentase keuntungan

sebesar 44% dan 9.5%. Hal ini sesuai dengan kenyataan karena produsen memiliki

peran terbesar pada sistem. Pengecer juga memperoleh keuntungan yang cukup

besar karena pengecer dapat memasarkan lebih dari satu jenis produk dan pengepul

dapat mengumpulkan lebih dari satu jenis produk bekas pakai.
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7. Kesimpulan

(1) Model Persediaan CLSC dengan remanufacturing, refurbishing, dan mana-

jemen produk kedaluwarsa adalah

ΠM (PR, Q) = DPM − (1− ρτ)D(CM + CS + CqQ)− ρτD(CREM + Cq(Q−Qr))

− (1− ρ)τD(CREF + Cq(Qf −Qr)− P2nd)− τD(PT + PIM ),

ΠR(PR, Q) = (1− γ)DPR −DPM + γDPEX ,

ΠT (PR, Q) = τDPT − (1− γ)DCT +DCIT + (1− τ)DP2nd − γDPEX ,

dengan keuntungan gabungan produsen, pengecer, dan pengepul, yaitu

Π(PR, Q) = (1− γ)DPR + (1− τ)DP2nd − (1− ρτ)D(CM + CS + CqQ)

−ρτD(CREM + Cq(Q−Qr))− (1− ρ)τD(CREF + Cq(Qf

−Qr)− P2nd)− τDCIM − (1− γ)DCT +DCIT .

(2) Penyelesaian optimum dari Π(PR, Q) dituliskan sebagai

PR =
1

2α(1− γ)
((1− γ)(d+ βQ) + α(CIT + CM + CS + CT − P2nd)

+Cq(Q
2 + ατ(CIM + CREF − Cq(Q

2
f −Q2

r)− ρ(CM + CREF

−CREM + CS − P2nd − PT + CqQ
2
f )), dengan 0 ≤ Q ≤ 1.

(3) Pada penerapan, diperoleh keuntungan gabungan total dalam satu kali siklus

produksi sebesar Rp 4.838.750, 00, dengan persentase keuntungan produsen,

pengecer, dan pengepul secara berturut-turut adalah 46.5%, 44%, dan 9.5%.
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