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ABSTRAK. Supply chain (SC ) merupakan contoh model matematika yang sering digunakan
dalam bidang ekonomi industri. Model SC dikembangkan menjadi model closed loop supply
chain (CLSC ). Penelitian ini bertujuan mengembangkan model CLSC dari dua periode penju-
alan menjadi tiga periode penjualan dengan proses inspeksi dan fungsi permintaan linear pada
sektor elektronik, menentukan penyelesaian maksimal model yang diperoleh, dan menerapkan-
nya. Model CLSC yang diperoleh adalah fungsi keuntungan gabungan non linear dengan tiga
variabel bebas dan sembilan parameter. Dalam menentukan penyelesaian maksimal muncul
sistem persamaan linear. Penyelesaian sistem persamaan linear tersebut adalah penyelesaian
maksimal model. Keuntungan maksimal hasil penerapan sebesar $20688, dengan harga jual
pada periode pertama $178.091, harga jual pada periode kedua $184.193, dan harga jual pada
periode ketiga $180.098. Semakin besar nilai potensi pemasaran semakin besar keuntungannya.
Semakin besar elastisitas harga semakin kecil keuntungan. Mengalami kerugian ketika proporsi
produk cacat pada periode pertama sebesar 0.7 dan proporsi produk cacat pada periode kedua
0.8.

Kata Kunci:CLSC, tiga periode penjualan, proses inspeksi, fungsi permintaan linear

1. Pendahuluan

Dalam Matematika model persediaan supply chain (SC ) merupakan contoh model ma-

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

menyatakan bahwa SC adalah sistem yang meliputi serangkaian proses dari produksi sam-

pai pengiriman produk ke konsumen. Jika sistem dilanjutkan dengan pengiriman produk

bekas ke produsen untuk diolah kembali maka terbentuklah siklus yang disebut dengan

closed loop supply chain (CLSC ). Sedangkan proses pengolahan produk bekas menjadi

produk dengan kualitas yang sama dengan produk baru disebut remanufacture.

Pada tahun 2004, Savaskan et al. [3] memaparkan tentang CLSC dengan produk

remanufacture. Pada tahun 2005, Wang [7] memaparkan tentang produksi terintegra-

si dan kebijakan inspeksi produk untuk sistem produksi yang memburuk. Pada tahun

2006, Savaskan dan Wassenhove [4] mengembangkan reverse channel design pada kasus

pengecer berkompetisi dimana terdapat proses remanufacturing. Turki et al. [6] me-

neliti tentang optimalisasi dan analisis sistem manufaktur-remanufacturing-transportasi-

pergudangan dalam CLSC.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin mendorong pesatnya perkembang-

an industri elektronik. Su et al. [5] memaparkan mekanisme keputusan CLSC pada sektor

elektronik dengan produk bekas dikumpulkan kemudian dijual pada periode berikutnya.

Pada penelitiannya terdapat dua periode penjualan, periode penjualan yang pertama pro-

dusen hanya menjual produk manufaktur. Kemudian pada periode penjualan yang kedua

produsen menjual produk manufaktur dan produk bekas yang dikumpulkan pada periode

penjualan pertama.

Pada peneletian ini dikembangkan model CLSC tiga periode penjualan dengan proses

inspeksi dan fungsi permintaan linear pada sektor elektronik. Pada periode penjualan

yang pertama produsen menjual produk manufakur, kemudian pada periode penjualan
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yang kedua produsen menjual produk hasil remanufacturing dari produk cacat, dan pada

periode yang ketiga pengepul menjual produk bekas kepada produsen. Tujuan dari pene-

litian ini adalah menentukan harga jual pada setiap periode penjualan untuk memperoleh

keuntungan gabungan yang maksimal.

2. Konstruksi Model

Keuntungan produsen, pengecer, dan pengepul diperoleh dari hasil pengurangan fungsi

pendapatan dan fungsi pengeluaran. Fungsi permintaan pada periode t adalah dt = α−βpt
dengan α, β, dan pt berturut-turut adalah potensi pemasaran, elastisitas harga, dan harga

jual pada periode t dengan t = 1, 2, 3. Berikut konstruksi model keuntungan produsen,

pengecer, pengepul pada setiap periode penjualan, dan gabungannya.

2.1. Model Keuntungan Penjualan Periode Pertama. Pada periode penjualan per-

tama hanya terdapat proses manufaktur dan proses inspeksi. Berikut konstruksi model

keuntungan produsen dan pengecer.

2.1.1. Model keuntungan produsen pada periode penjualan pertama. Pendapatan produsen

pada periode penjualan pertama diperoleh dari hasil perkalian antara harga jual sebesar

w dan banyaknya permintaan pada periode penjualan pertama sebesar d1. Jadi, total

pendapatan produsen (TRM1) adalah wd1. Total pendapatan produsen adalah

TRM1 = wd1. (2.1)

Pada periode penjualan pertama produsen mengeluarkan biaya manufaktur, biaya ins-

peksi untuk produk cacat, dan biaya pengembalian produk cacat. Biaya manufaktur yang

dikeluarkan adalah sebesar cm dengan produk yang dijual adalah q1 = d1 diperoleh total

biaya manufaktur adalah cmd1. Diasumsikan proporsi produk cacat sebesar θ1 dan biaya

inspeksi sebesar ci. Diperoleh total biaya inspeksi untuk produk cacat sebesar ciθ1d1, dan

biaya pengembalian produk cacat sebesar wθ1d1. Jadi, total pengeluaran produsen pada

periode penjualan pertama (TCM1) adalah

TCM1 = (cm + θ1ci + wθ1)d1.

Fungsi keuntungan produsen adalah hasil pengurangan fungsi pendapatan dan fungsi total

pengeluaran produsen pada periode penjualan pertama, yaitu

ΠM1 = (w(1− θ1)− cm − θ1ci)d1.
Selanjutnya, dikonstruksikan model keuntungan pengecer pada periode penjualan perta-

ma.

2.1.2. Model keuntungan pengecer pada periode penjualan pertama. Konstruksi fungsi pen-

dapatan pengecer sama seperti konstruksi fungsi pendapatan produsen, yaitu

TRR1 = p1(1− θ1)d1, (2.2)

dengan p1 dan (1 − θ1)d1 berturut-turut adalah harga jual dan banyaknya produk tidak

cacat pada periode penjualan pertama.

Dengan konstruksi yang sama pada fungsi pengeluaran produsen dapat dikonstruksikan

fungsi pengeluaran pengecer sehingga diperoleh total biaya pembelian produk manufaktur
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adalah w(1−θ1)d1 dan biaya proses inspeksi produk tidak cacat sebesar ci(1−θ1)d1. Total

pengeluaran pengecer pada periode penjualan pertama (TCR1) adalah

TCR1 = (1− θ1)wd1 + (1− θ1)cid1.
Jadi, fungsi keuntungan pengecer diperoleh dari pengurangan fungsi pendapatan dan fung-

si pengeluaran total atau

ΠR1 = (p1 − w − ci)(1− θ1)d1.
Kemudian, dibahas konstruksi model keuntungan pada periode penjualan kedua.

2.2. Model Keuntungan Periode Penjualan Kedua. Pada periode penjualan kedua

terdapat proses manufaktur, remanufacture, dan proses inspeksi. Berikut adalah model

keuntungan produsen dan pengecer.

2.2.1. Model keuntungan produsen pada periode penjualan kedua. Permintaan pada peri-

ode penjualan kedua adalah d2 dan produk hasil remanufacture θ1d1 sehingga diperoleh

total produk yang dijual produsen pada periode kedua (q2) adalah d2 + θ1d1. Jadi, total

pendapatan produsen (TRM2) adalah

TRM2 = w(d2 + θ1d1).

Sedangkan fungsi pengeluaran produsen diperoleh dari total biaya manufaktur, total

biaya inspeksi, total biaya pengembalian produk cacat, dan total biaya remanufacture.

Dengan biaya remanufacture sebesar cr diperoleh total biaya remanufacture adalah per-

kalian biaya remanufacture dan produk hasil remanufacture yaitu crθ1d1. Diasumsikan

proporsi produk cacat pada periode kedua adalah θ2, dengan konstruksi yang sama pa-

daperiode pertama diperoleh total biaya manufaktur sebesar cmd2, total biaya inspeksi

adalah ciθ2(d2 + θ1d1), dan total biaya pengembalian produk cacat adalah wθ2(d2 + θ1d1).

Jadi, diperoleh total pengeluaran produsen pada periode penjualan kedua (TCM2) adalah

TCM2 = (θ1cr + θ1θ2ci)d1 + (cm + ciθ2)d2 + wθ2(d2 + θ1d1).

Fungsi keuntungan produsen adalah hasil pengurangan dari TRM2 dan TCM2 atau

ΠM2 = (1− θ2)(d2 + θ1d1)w − (θ1cr + θ1θ2ci)d1 − (cm + ciθ2)d2.

Kemudian, dikonstruksikan model keuntungan pengecer pada periode penjualan kedua.

2.2.2. Model keuntungan pengecer pada periode penjualan kedua. Berdasarkan konstruksi

fungsi pendapatan produsen diperoleh konstruksi fungsi pengeluaran pengecer dengan cara

yang sama. Harga jual pada periode penjualan kedua adalah p2 dan produk tidak cacat

sebanyak (1− θ2)(d2 + θ1d1) diperoleh fungsi keuntungan pengecer adalah

TRR2 = p2(1− θ2)(d2 + θ1d1),

Sedangkan fungsi pengeluaran pengecer meliputi biaya pembelian produk manufaktur

kepada produsen pada periode penjualan kedua dan biaya proses inspeksi. Karena adanya

produk cacat maka pengecer hanya membeli produk manufaktur yang tidak cacat. Jadi,

total biaya pembelian produk manufaktur kepada produsen pada periode penjualan kedua

dan total biaya proses inspeksi berturut-turut adalah w(1−θ2)(d2+θ1d1) dan ci(1−θ2)(d2+
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θ1d1) sehingga dapat dituliskan total pengeluaran pengecer pada periode penjualan kedua

(TCR2) adalah

TCR2 = w(1− θ2)(d2 + θ1d1) + ci(1− θ2)(d2 + θ1d1).

Jadi, fungsi keuntungan pengecer diperoleh dari pengurangan fungsi pendapatan (TRR2)

dan fungsi pengeluaran total pengecer (TCR2). Dapat dituliskan fungsi keuntungan pe-

ngecer adalah
ΠR2 = (p2 − w − ci)(1− θ2)(d2 + θ1d1).

Setelah itu, dibahas konstruksi model keuntungan pada periode penjualan ketiga.

2.3. Model Keuntungan Periode Penjualan Ketiga. Pada periode penjualan ketiga

dilakukan proses manufaktur, remanufacture, dan penjualan produk bekas dari pengepul

kepada produsen. Berikut konstruksi model keuntungan produsen, pengecer, dan penge-

pul.
2.3.1. Model keuntungan pengepul pada periode penjualan ketiga. Produk bekas dikumpul-

kan selama periode penjualan. Produk bekas yang terdapat selama periode penjualan

(d) adalah penjumlahan dari permintaan produk pada periode pertama, kedua dan ketiga

(d1 + d2 + d3). Namun tidak semua produk bekas dapat dikumpulkan. Proporsi produk

yang terkumpul hanya sebesar δ. Jadi, total pengeluaran pengepul (TCE) yang diperoleh

dari perkalian antara harga pengumpulan produk bekas dan total produk yang terkumpul

(δd) dengan biaya pengumpulan produk bekas cu adalah

TCE = cuδd.

Pengepul menjual produk bekas yang terkumpul kepada produsen sebesar biaya yang

dikeluarkan pengepul untuk mengumpulkan produk bekas cuδd ditambah dengan keun-

tungan yang diinginkan pengepul. Keuntungan yang diinginkan pengepul adalah sebesar

µcuδd. Jadi, total pendapatan pengepul (TRE) adalah

TRE = (1 + µ)cuδd, (2.3)

dan fungsi keuntungan pengepul adalah

ΠE = µδcud.

Selanjutnya, dikonstruksikan model keuntungan produsen pada periode penjualan ketiga.

2.3.2. Model keuntungan produsen pada periode penjualan ketiga. Pada periode penjualan

ketiga juga terdapat proses remanufacture sehingga produsen menjual produk remanufacture

dan manufaktur. Jadi, dengan cara yang sama pada konstruksi fungsi pendapatan pro-

dusen periode penjualan kedua, didapatkan fungsi pendapatan produsen pada periode

penjualan ketiga adalah
TRM3 = w(d3 + θ2(d2 + θ1d1)),

dengan θ2(d2 + θ1d1) adalah banyaknya produk remanufacture.

Fungsi pengeluaran produsen diperoleh dari total biaya manufaktur ditambah total

biaya remanufacture ditambah total biaya pembelian produk dengan besarnya masing-

masing biaya sama seperti peada periode penjualan kedua dan karena tidak terdapat

produk cacat maka produk yang dijual pada periode penjualan ketiga adalah d3 + θ2(d2 +

θ1d1) sehingga diperoleh total biaya manufaktur, total biya remanufacture, dan total biaya
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pembelian produk bekas berturut-turut adalah cmd3, crθ2(d2+θ1d1), dan (1+µ)cuδd. Jadi,

didapatkan total pengeluaran produsen pada periode penjualan ketiga (TCM3) adalah

TCM3 = cmd3 + crθ2(d2 + θ1d1) + (1 + µ)cuδd.

Fungsi keuntungan produsen adalah pengurangan TRM3 dan TCM3 atau

ΠM3 = w(d3 + θ2(d2 + θ1d1))− (cmd3 + crθ2(d2 + θ1d1) + (1 + µ)cuδd.

Kemudian, dikonstruksikan model keuntungan pengecer pada periode penjualan ketiga.

2.3.3. Model keuntungan pengecer pada periode penjualan ketiga. Pendapatan pengecer di-

peroleh dari penjualan produk, dengan harga jual sebesar p3 diperoleh pendapatan pe-

ngecer adalah
TRR3 = p3(d3 + θ2(d2 + θ1d1)).

Pengecer tidak melakukan proses inspeksi sehingga fungsi pengeluaran pengecer hanya

biaya pembelian produk manufaktur dan produk hasil remanufacture kepada produsen

pada periode penjualan ketiga. Biaya pembelian produk adalah sebesar harga jual produ-

sen kepada pengecer, dengan produk yang dijual adalah d3 + θ2(d2 + θ1d1). Pengeluaran

pengecer pada periode penjualan ketiga (TCR3) adalah

TCR3 = w(d3 + θ2(d2 + θ1d1)).

Jadi, fungsi keuntungan pengecer pada periode penjualan ketiga adalah

ΠR3 = (p3 − w)(d3 + θ2(d2 + θ1d1)).

Dari ketiga periode penjualan diperoleh keuntungan total untuk masing-masing pelaku.

Keuntungan total produsen (ΠM ) adalah ΠM1 + ΠM2 + ΠM3 atau

ΠM = (w − cm − (1 + θ2)θ1ci − (1 + θ2)θ1cr)d1 +

(w − cm − θ2ci − θ2cr)d2 + (w − cm)d3 − (1 + µ)cuδd. (2.4)

Keuntungan total produsen (ΠR) adalah ΠR1 + ΠR2 + ΠR3 atau

ΠR = ((p1 − ci)(1− θ1) + (p2 − ci)(1− θ2)θ1 + p3θ1θ2 − w)d1 +

((p2 − ci)(1− θ2) + p3θ2 − w)d2 + (p3 − w)d3. (2.5)

Keuntungan total pengepul selama tiga periode penjualan adalah

ΠE = µcuδq. (2.6)

Berdasarkan keuntungan total produsen (2.4), keuntungan total pengecer (2.5), dan

keuntungan total pengepul (2.6) diperoleh fungsi keuntungan gabungan dengan sembilan

parameter dan tiga variabel bebas yang sangat memengaruhi keuntungan yaitu harga jual

pada periode t (p1, p2, dan p3). Fungsi keuntungan gabungan tersebut adalah

Πc(p1, p2, p3) = ΠM + ΠR + ΠE

= (p1(1− θ1) + p2(1− θ2) + p3θ1θ2 − ci(1 + θ1)−

crθ1(1 + θ2)− cm)d1 + (p2(1− θ2) + p3θ2 − ci − (2.7)

crθ2 − cm)d2 + (p3 − cm)d3 − δcud,

dengan kesembilan parameternya berturut-turut adalah potensi pemasaran (α), elastisi-

tas harga (β), biaya manufaktur (cm), biaya remanufacture (cr), biaya inspeksi (ci), biaya
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pengumpulan produk bekas (cu), proporsi produk cacat pada periode pertama (θ1), pro-

porsi produk cacat pada periode kedua (θ2), dan proporsi pengumpulan produk bekas (δ).

Berdasarkan persamaan (2.7) dapat ditentukan penyelesaian optimalnya.

3. Penyelesaian Optimal

Dari model (2.7) dapat ditentukan matriks Hessian H(p1, p2, p3), yaitu

H(p1, p2, p3) =

 −2β(1− θ1) 0 −βθ1θ2
0 −2β(1− θ2) −βθ2

−βθ1θ2 −βθ2 −2β

 . (3.1)

Dari (3.1) diperoleh nilai principal minor determinant berturut-turut adalah |H11|−2β(1−
θ1), |H22| = −β2(−1 + θ2)(4− 4θ1 + θ21(−1 + θ2)), |H33| = 2β2(−4(1− θ2) + (1 + θ22)(θ1−
θ1θ2) + (1 − θ1)θ22). Berdasarkan kriteria principal minor determinant matriks Hessian

H(p1, p2, p3) definit negatif. Jadi, model (2.7) adalah fungsi konkaf tegas. Oleh kare-

na model (2.7) adalah fungsi konkaf tegas, terdapat dengan tunggal p∗1, p
∗
2 dan p∗3 yang

merupakan penyelesaian maksimal dari (2.7) sedemikian sehingga diperoleh nilai Π∗
c mak-

simal. Pada proses penyelesaian maksimal muncul sistem persamaan linear yang harus

diselesaikan. Jadi, diperoleh penyelesaian maksimal dari sistem persamaan linear yaitu

p∗1 = ((1− θ22)2θ1 − (1− θ2)4 + (θ2 − θ1)θ2)βδcu − (4− (6 + 2θ1)θ1 − (4 +

θ2)θ2 + (7− 4θ1 − 2θ1θ2)θ1θ2)α+ (2θ1θ2 − 4θ1 + 3θ1θ
2
2)βcr + (−4 + 2θ1

(−1− θ2) + 4θ2 + θ22)βci + ((−1 + θ2)4 + θ22 − θ1θ2(−2(1− 2θ2)))βcm/

2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 + (1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1),

p∗2 = (6θ1 + 2θ2 − (4 + θ1 + θ2 + 2θ1θ2)θ1θ2 − 4)βδcu − (4− (1 + θ1)2θ1 −

(3− θ2)2θ2 + (4 + 3θ1 + θ2)θ1θ2)α+ (2θ21 − (1− θ1)4θ2 + (2− 5θ2 −

θ22)θ21θ2)βcr + (4 + θ1(−6 + 4θ2 + θ22) + θ21(θ2 − 2θ22))βcm + (4 + θ1(−6

+2θ2 + θ22)) + θ21(−2 + 2θ21 − θ32))βci/2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 +

(1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1,

p∗3 = (−4 + (4 + θ1)θ1 + (1 + θ2)
2 − (3 + θ1 + θ2)θ1θ2)α+ ((2− θ1)θ2 − (1−

θ1 + θ1θ2)βci + (2θ22 + (θ1 − θ2 − θ1θ22)θ1θ2)βcr + (−4 + 6θ2 − θ1(−4 +

5θ2 + θ22 + θ21(1− 3θ2 + 2θ22)))βcm + (−4 + 6θ2 − θ1(−4 + 5θ2 + θ22 + θ21(1

−3θ2 + 2θ22)))βδcu/2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 + (1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1). (3.2)

Selanjutnya, model (2.7) diterapkan dengan mengambil nilai parameter dari penelitian-

penelitian terdahulu.

4. Penerapan

Nilai sembilan parameter diambil dari penelitian Su et al. [5], Jauhari et al. [1], Sa-

vaskan dan Wassenhove [4], dan Wang [7] dengan nilai dari masing-masing parameter
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berturut-turut adalah 100, 0.3, $20, $15, $1, $10, 0.05, 0.02, 0.91. Berdasarkan nilai

parameter tersebut yanng disubstitusikan ke model (2.7) diperoleh

Πc(p1, p2, p3) = −9039.9− 0.285p21 − 0.294p22 + p2(112.02− 0.006p3) +

p1(104.27− 0.0147p2 − 0.0003p3) + 110.83p3 − 0.3p23. (4.1)

Model (4.1) merupakan penerapan model CLSC tiga periode penjualan dengan proses

inspeksi dan fungsi permintaan linear. Dari (3.2) dan (4.1) diperoleh harga jual pada

periode t dan keuntungan gabungan maksimal berturut-turut adalah p∗1 = $178.091, p∗2 =

$184.193, p∗3 = $180.098, dan Π∗
c = $20688. Pada bagian selanjutnya dibahas mengenai

analisis sensitivitas.

5. Analisis Sensitivitas

Dari sembilan parameter diambil lima parameter untuk menganalisis hasil perubahan

parameter. Kelima parameter yang diubah adalah potensi pemasaran (α), elastisitas

harga pelanggan (β), proporsi produk cacat periode pertama (θ1), proporsi produk cacat

periode kedua (θ2), dan proporsi pengumpulan produk bekas (δ). Kesembilan parameter

berubah-ubah dengan penambahan berturut-turut adalah sebesar 50, 0.20, 0.20, 0.30,

0.1, dan ketika satu parameter berubah-ubah parameter yang lain tetap. Tabel 1 adalah

besarnya Π∗
c hasil dari perubahan α, β, θ1, θ2, dan δ.

Berdasarkan Tabel 1 jika keuntungan semakin besar maka nilai potensi pemasaran (α)

semakin besar. Jika elastisitas harga (β) semakin besar maka keuntungan semakin kecil.

Mengalami kerugian ketika proporsi produk cacat pada periode pertama (θ1) sebesar 0.7

dan proporsi produk cacat pada periode kedua (θ2) 0.8.

6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diperoleh tiga kesimpulan sebagai beri-

kut.

(1) Model CLSC tiga periode penjualan dengan proses inspeksi dan fungsi permintaan

linear pada sektor elektronik

Πc(p1, p2, p3) = ΠM + ΠR + ΠE

= (p1 − ci − cm)q1 + (ciθ2 + p3θ2 − p1 − ci − cr)θ1q1 + (p1

−ci)(1− θ1)q2 + (p3 − ci − cr)θ2q2 + (p3 − cm)q3 − cuδq.
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(2) Penyelesaian maksimal dari model sehingga diperoleh keuntungan total maksimal

adalah

p∗1 = ((1− θ22)2θ1 − (1− θ2)4 + (θ2 − θ1)θ2)βδcu − (4− (6 + 2θ1)θ1 − (4 +

θ2)θ2 + (7− 4θ1 − 2θ1θ2)θ1θ2)α+ (2θ1θ2 − 4θ1 + 3θ1θ
2
2)βcr + (−4 + 2θ1

(−1− θ2) + 4θ2 + θ22)βci + ((−1 + θ2)4 + θ22 − θ1θ2(−2(1− 2θ2)))βcm/

2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 + (1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1),

p∗2 = (6θ1 + 2θ2 − (4 + θ1 + θ2 + 2θ1θ2)θ1θ2 − 4)βδcu − (4− (1 + θ1)2θ1 −

(3− θ2)2θ2 + (4 + 3θ1 + θ2)θ1θ2)α+ (2θ21 − (1− θ1)4θ2 + (2− 5θ2 −

θ22)θ21θ2)βcr + (4 + θ1(−6 + 4θ2 + θ22) + θ21(θ2 − 2θ22))βcm + (4 + θ1(−6

+2θ2 + θ22)) + θ21(−2 + 2θ21 − θ32))βci/2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 +

(1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1,

p∗3 = (−4 + (4 + θ1)θ1 + (1 + θ2)
2 − (3 + θ1 + θ2)θ1θ2)α+ ((2− θ1)θ2 − (1−

θ1 + θ1θ2)βci + (2θ22 + (θ1 − θ2 − θ1θ22)θ1θ2)βcr + (−4 + 6θ2 − θ1(−4 +

5θ2 + θ22 + θ21(1− 3θ2 + 2θ22)))βcm + (−4 + 6θ2 − θ1(−4 + 5θ2 + θ22 + θ21(1

−3θ2 + 2θ22)))βδcu/2β(−4 + θ21(−1 + θ2)
2 + (1− θ1)(4 + θ2)θ2 + 4θ1).

(3) Pada penerapan, diperoleh keuntungan gabungan total sebesar $20688, dengan

harga eceran p∗1 = $178.091, p∗2 = $184.193 dan p∗3 = $180.098. Setelah dilakukan

analisis sensitivitas, jika keuntungan semakin besar maka nilai potensi pemasaran

(α) semakin besar. Jika elastisitas harga (β) semakin besar maka keuntungan

semakin kecil. Mengalami kerugian ketika proporsi produk cacat pada periode

pertama (θ1) sebesar 0.7 dan proporsi produk cacat pada periode kedua (θ2) 0.8.
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