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ABSTRAK. Tingakt Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi merupakan 

salah satu permasalahan dalam ketenagakerjaan. Kasus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

lulusan perguruan tinggi dapat dianalogikan dengan model persediaan Closed-Loop Supply Chain 

(CLSC). Dalam artikel ini, model persediaan CLSC digunakan untuk meminimumkan jumlah 

pengangguran lulusan perguruan tinggi. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah gaji 

pertama dan kualitas lulusan perguruan tinggi. Model persediaan CLSC yang telah dianalogikan 

kemudian disimulasikan. Diperoleh hasil simulasi, jumlah pengangguran minimum dalam satu kali 

siklus pendaftaran kerja sebanyak 1.335 orang dengan gaji pertama lulusan sebesar Rp 1.907.180,00 

dan kualitas lulusan sebesar 𝑄 = 1. 

Kata Kunci : model persediaan CLSC, tingkat pengangguran terbuka, lulusan perguruan tinggi 

1. PENDAHULUAN 

Model persediaaan supply chain (SC) merupakan salah satu contoh model 

matematika yang sering digunakan dalam bidang ekonomi industri. Kumar dan Kumar [2] 

menyatakan bahwa supply chain adalah sistem yang meliputi serangkaian proses dari 

produksi sampai pengiriman produk ke konsumen. Jika sistem dilanjutkan dengan 

pengiriman produk bekas (used product) ke produsen untuk diolah kembali, maka 

terbentuklah siklus Closed-Loop Supply Chain (CLSC). Model persediaan CLSC dapat 

dianalogikan ke dalam permasalahan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) karena 

keduanya memiliki persamaan dalam siklusnya, yaitu pada model CLSC terdapat permintaan 

produk dari konsumen ke produsen dan adanya produk bekas dari konsumen yang akan 

diolah kembali menjadi produk baru. Analog dengan kasus pada TPT, yaitu terdapat 

permintaan tenaga kerja dari perusahaan sebagai konsumen ke perguruan tinggi sebagai 

produsen dan adanya pekerja yang keluar atau dikeluarkan oleh perusahaan kemudian 

kembali mencari pekerjaan baru. 

Menurut data BPS [1], Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada 

Februari 2017 sebesar 5,33 persen, dengan jumlah angkatan kerja sebanyak 131,55 juta 

orang dan jumlah pengangguran sebanyak 7,01 juta orang. TPT untuk lulusan Diploma 

sebanyak 6,35 persen dan untuk lulusan Sarjana sebanyak 4,98 persen. 
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Pada penelitian ini dianalogikan model persediaan CLSC ke dalam kasus Tingkat 

Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi, kemudian menurunkan ulang model 

yang telah dianalogikan dan mencari penyelesaiannya. Selanjutnya, dari model yang 

diperoleh dilakukan simulasi, dan hasil simulasi yang diperoleh diinterpretasikan. 

2. KONSTRUKSI MODEL 

Digunakan model persediaan CLSC dengan fungsi permintaan dari Christy et al. [3] 

sebagai acuannya. Fungsi permintaan (D) pada model tersebut bergantung pada harga eceran 

(P) dan kualitas produk (𝑄). Model ini ditampilkan pada Gambar 2.1. 

 

Gambar 2.1. Siklus pengiriman produk pada model CLSC 

Model ini selanjutnya dianalogikan pada kasus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 

lulusan perguruan tinggi. Produsen yang memproduksi produk dianalogikan sebagai 

perguruan tinggi yang di dalamnya terdapat juga Tempat Uji Kompetensi (TUK) sebagai 

lembaga sertifikasi, sedangkan produknya adalah lulusan dari perguruan tinggi tersebut. 

Kemudian distributor dianalogikan sebagai penyalur tenaga kerja, konsumen dianalogikan 

sebagai perusahaan, dan pengepul dianalogikan sebagai lembaga retraining. Fungsi 

permintaan pada model persediaan CLSC juga dianalogikan, dimana tingkat permintaan 

tenaga kerja sebagai jumlah lulusan (G), harga eceran sebagai gaji pertama (P) dan kualitas 

produk sebagai kualitas lulusan (𝑄). 
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2.1. Analogi Model Persediaan Closed-Loop Supply Chain. Perguruan tinggi 

mempunyai jumlah lulusan sebanyak G orang per tahun dan diasumsikan tingkat permintaan 

tenaga kerja adalah sebesar 𝐺 dengan tingkat permintaan dasar tenaga kerja sebesar 𝑔. 

Terdapat dua variabel bebas pada model ini, yaitu gaji pertama (P) dan kualitas lulusan (𝑄). 

Tingkat permintaan tenaga kerja pada model ini berupa fungsi linear yang bergantung pada 

P dan 𝑄. Jika nilai P dinaikkan sebesar Rp 1.000.000,00 maka nilai 𝐺 akan berkurang 

sebesar 𝛼 dari tingkat permintaan dasarnya. Jika nilai 𝑄 dinaikkan menjadi 𝑄 = 1, maka 

nilai 𝐺 akan bertambah sebesar 𝛽 dari tingkat permintaan dasarnya. Sehingga fungsi 𝐺 dapat 

dituliskan sebagai 𝐺 = 𝑔 − 𝛼𝑃 + 𝛽𝑄 apabila diasumsikan bahwa tingkat permintaan tenaga 

kerja tidak dipengaruhi oleh faktor yang lain.  

Gambar 2.2. Siklus pencarian kerja dengan analogi model CLSC 

 

Terdapat empat pihak yang berperan dalam model ini, yaitu perguruan tinggi, 

penyalur tenaga kerja, perusahaan, dan lembaga retraining. Lulusan perguruan tinggi 

sebanyak 𝐺 orang yang ikut dalam penjaringan kerja oleh penyalur tenaga kerja adalah 

sebanyak 𝜇𝐺, dan sisanya tidak ikut dalam perjaringan kerja yang dilakukan oleh penyalur 

tenaga kerja. Dari 𝜇𝐺 tenaga kerja yang masuk terdapat 𝛾𝜇𝐺 tenaga kerja yang lolos dan 

bisa masuk ke perusahaan, sehingga banyaknya tenaga kerja yang diterima di perusahaan 

adalah sebesar 𝛾𝜇𝐺, dan sisanya sebanyak (1 − 𝛾)𝜇𝐺 tidak diterima di perusahaan. Tenaga 

kerja yang tidak diterima di perusahaan masuk dalam kategori pengangguran. Tenaga kerja 

yang diterima di perusahaan dan sudah bekerja sebagai karyawan ada yang bertahan dan ada 

yang keluar atau dikeluarkan dengan alasan tertentu. Banyaknya karyawan yang keluar atau 
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dikeluarkan sebanyak 𝛿𝛾𝜇𝐺, sedangkan sisanya yang masih tetap bertahan adalah sebanyak 

(1 − 𝛿)𝛾𝜇𝐺. Karyawan yang keluar atau dikeluarkan masuk dalam kategori pengangguran. 

Sehingga jumlah pengangguran dalam siklus ini dituliskan sebagai 

dengan 𝛾 =
𝐾1𝛽𝑄

𝛼𝑃
 dan 𝛿 =

𝐾2

𝑄2 , dimana 𝐾1 adalah koefisien daya serap lulusan oleh 

perusahaan dan 𝐾2 adalah koefisien daya keluar lulusan dari perusahaan. Ditentukan nilai 𝑃 

dan 𝑄 sedemikian sehingga diperoleh jumlah pengangguran 𝑈(𝑃, 𝑄) minimum. 

 

3. PENENTUAN FUNGSI OPTIMASI 

Tujuan dari penurunan model persediaan CLSC pada kasus tingkat pengangguran 

terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi adalah untuk meminimumkan jumlah pengangguran 

yang dituliskan pada persamaan (2.1). Diperoleh masalah optimasi fungsi peubah banyak 

sebagai berikut 

minimumkan 𝑈(𝑃, 𝑄) =
𝜇𝛽(𝑔 − 𝛼𝑃 + 𝛽𝑄)(𝛼𝑃𝑄 + 𝐾1(𝐾2 − 𝑄2))

𝛼𝑃𝑄
 

terhadap kendala 𝑃 > 0, 0 < 𝑄 ≤ 1, 𝑈 ≥ 0, dengan syarat nilai parameter 𝑔 > 0, 𝛼 > 0, 

𝛽 > 0, 0 ≤ 𝜇 ≤ 1, 0 ≤ 𝛾 ≤ 1, dan 0 ≤ 𝛿 ≤ 1. 

4. SIMULASI 

Model (2.1) disimulasikan pada data dengan keterangan sebagai berikut. 

Diasumsikan hanya terdapat satu perguruan tinggi, satu penyalur tenaga kerja, dan satu 

perusahaan. Dalam satu siklus pendaftaran kerja ada sebanyak 95% dari jumlah G yang 

mengikuti proses pendaftaran. Jumlah lulusan yang dapat disalurkan ke perusahaan 

sebanyak 𝛾𝜇𝐺 orang, dengan nilai 𝐾1 = 0,072. Sisanya sebanyak (1 − 𝛾)𝜇𝐺 tidak dapat 

disalurkan karena tidak memenuhi kualifikasi dari perusahaan, sehingga masuk ke lembaga 

retraining sebelum disalurkan kembali sebagai tenaga kerja. Lulusan yang sudah diterima 

di perusahaan sebagian ada yang mengundurkan diri atau dikeluarkan kerena alasan tertentu 

sebanyak 𝛿𝛾𝜇𝐺, dengan nilai 𝐾2 = 0,242 dan sisanya sebanyak (1 − 𝛿)𝛾𝜇𝐺 tetap bertahan 

𝑈(𝑃, 𝑄) = 𝜇(𝑔 − 𝛼𝑃 + 𝛽𝑄)((1 − 𝛾) +  𝛿𝛾), (2.1) 
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di perusahaan. Lulusan yang keluar atau dikeluarkan tersebut masuk ke lembaga retraining 

sebelum mencari pekerjaan baru. Sehingga jumlah pengangguran ada sebanyak 

𝑈(𝑃, 𝑄) = 2510,85 − 0.95𝛼𝑃 −
0,0235𝛽

𝑄
+ 1,0184𝛽𝑄 

  

 
+

𝛽(62,1887  − 180,781𝑄2 + 0,0235𝛽𝑄 − 0,0684𝛽𝑄3)

𝛼𝑃𝑄
 . 

 (4.1) 

Dimisalkan nilai permintaan dasar untuk tenaga kerja pada satu perguruan tinggi adalah 

sebanyak 𝑔 = 2643 orang per satu kali siklus pendaftaran kerja. Banyaknya permintaan 𝐺 

dipengaruhi oleh gaji pertama dan kualitas lulusan. Nilai parameter untuk faktor sensitivitas 

gaji pertama dan kualitas lulusan terhadap permintaan tenaga kerja dapat ditentukan dari 

data lapangan yang ditunjukkan pada Gambar 4.1. 

Gambar 4.1 Plot permintaan tenaga kerja terhadap gaji pertama (a) dan kualitas lulusan (b) 

Polinomial pendekatan berderajat satu yang menginterpolasi data kebutuhan tenaga 

kerja terhadap gaji pertama dan polinomial pendekatan berderajat satu yang menginterpolasi 

data kebutuhan tenaga kerja terhadap kualitas lulusan dituliskan sebagai  

𝑃1𝛼(𝑥) = 616,724  − 58,6857𝑥, dan  (4.2) 

𝑃1𝛽(𝑥) = −403,9 + 1554,5𝑥.  (4.3) 

Dari persamaan (4.2) diperoleh bahwa jika gaji karyawan dinaikkan sebesar Rp 

1.000.000,00 maka tingkat permintaan tenaga kerja akan berkurang sebanyak 59 orang dari 

jumlah permintaan awal. Dari persamaan (4.3) diperoleh bahwa jika tenaga kerja memiliki 
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kualitas 𝑄 = 1, maka tingkat permintaan tenaga kerja akan bertambah sebanyak 1.555 orang 

dari jumlah permintaan awal. Jadi faktor sensitivitas gaji karyawan terhadap permintaan 

tenaga kerja dan faktor sensivitas kualitas tenaga kerja terhadap permintaan tenaga kerja 

untuk tingkat permintaan dasar 𝑔 = 2643  Secara berturut-turut adalah 𝛼 = 58,6857 dan 

𝛽 = 1554,5. 

Dari persamaan (4.1) diperoleh jumlah pengangguran dalam satu kali siklus 

pendaftaran kerja yang dituliskan sebagai 

𝑈(𝑃, 𝑄) = 2510,85  +
968,87

𝑃
− 55,75𝑃 −

36,58

𝑄
+

1647,29

𝑃𝑄
+ 1583,1𝑄 −

4788,63𝑄

𝑃
−

2816,47𝑄2

𝑃
   (4.4) 

Penyelesaian pendekatan untuk meminimumkan 𝑈(𝑃, 𝑄) pada persamaan (4.4) terhadap 

kendala 𝑃 ≥ 0, 0 ≤ 𝑄 ≤ 1, 𝑈 ≥ 0, 0 ≤ 𝜇 ≤ 1, dan 0 ≤ 𝛾 ≤ 1 menggunakan perintah 

implisit dengan metode Newton untuk masalah optimasi adalah 𝑃 = Rp 1.907.180,00 dan 

𝑄 = 1 sehingga diperoleh nilai minimum dari 𝑈(𝑃, 𝑄) = 1.335 orang. 

5. Simulasi dengan Nilai 𝑷 dan 𝑸 

Setelah didapatkan hasil optimum pada fungsi, selanjutnya dilakukan simulasi 

dengan nilai 𝑃 dan 𝑄 yang berbeda untuk mengetahui nilai dari 𝑈. Perubahan nilai 𝑃 dan 𝑄 

akan berpengaruh pada nilai parameter 𝛾 dan 𝛿, sehingga perlu diperhatikan juga nilai dari 

setiap parameter 𝛾 dan 𝛿 agar memenuhi kendala 0 ≤ 𝛾 ≤ 1 dan 0 ≤ 𝛿 ≤ 1. Simulasi 

dengan nilai 𝑃 dan 𝑄 yang berbeda dapat dilihat pada Tabel 5.1 dan Tabel 5.2. 

Tabel 5.1 Tabel perubahan nilai 𝑈 terhadap 𝑃 (dalam satuan juta) 

𝑷 𝑸 𝜸 𝜹 𝑼 

1,7 1 1,121869 0,344 1.028 

1,8 1 1,059543 0,344 1.185 

1,90718 1 0,999998 0,344 1.335 

2 1 0,953588 0,344 1.451 

2,1 1 0,908179 0,344 1.565 

 

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



7 

 

Dari Tabel 5.1, jika diambil nilai 𝑃 yang lebih kecil dari nilai 𝑃 optimumnya (dengan 

nilai 𝑄 tetap) menghasilkan nilai 𝑈 semakin kecil, dan jika diambil nilai 𝑃 yang lebih besar 

dari nilai 𝑃 optimumnya (dengan nilai 𝑄 tetap) menghasilkan nilai 𝑈 yang semakin besar. 

Akan tetapi pada Tabel 5.1 tersebut perubahan nilai 𝑃 mengakibatkan perubahan nilai pada 

parameter 𝛾, sehingga agar memenuhi kendala 0 ≤ 𝛾 ≤ 1 nilai 𝑃 optimum yang memenuhi 

adalah 𝑃 = Rp 1.907.180,00. 

Tabel 5.2 Tabel perubahan nilai 𝑈 terhadap 𝑄  

𝑷 𝑸 𝜸 𝜹 𝑼 

1,90718 0,6 0,599999 0,955556 3.203 

1,90718 0,7 0,699999 0,702041 2.721 

1,90718 0,8 0,799999 0,5375 2.259 

1,90718 0,9 0,899998 0,424691 1.800 

1,90718 1 0,999998 0,344 1.335 

Dari Tabel 5.2 dapat di lihat bahwa perubahan nilai 𝑄 mengakibatkan perubahan pada 

nilai parameter 𝛾 dan 𝛿. Jika diambil nilai 𝑄 yang lebih kecil dari nilai 𝑄 optimumnya 

(dengan nilai 𝑃 tetap) menghasilkan nilai 𝑈 semakin besar. Sehingga nilai 𝑄 yang optimum 

adalah 𝑄 = 1. 

6. KESIMPULAN 

1 Model persediaan CLSC dapat dianalogikan pada kasus Tingkat Pengangguran 

Terbuka (TPT) lulusan perguruan tinggi dengan produsen dianalogikan sebagai 

perguruan tinggi, distributor dianalogikan sebagai penyalur tenaga kerja, konsumen 

dianalogikan sebagai perusahaan, dan pengepul dianalogikan sebagai lembaga 

retraining. 

2 Model persediaan CLSC pada kasus Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan 

perguruan tinggi adalah  

𝑈(𝑃, 𝑄) =
𝜇𝛽(𝑔 − 𝛼𝑃 + 𝛽𝑄)(𝛼𝑃𝑄 + 𝐾1(𝐾2 − 𝑄2))

𝛼𝑃𝑄
 . 
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3 Dari penerapan model diperoleh jumlah pengangguran dalam satu siklus pendaftaran 

kerja akan minimum 𝑈(𝑃, 𝑄) = 1.335 ketika gaji pertama lulusan sebesar Rp 

1.907.180,00dan kualitas lulusan sebesar 𝑄 = 1. 
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