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ABSTRAK. Closed loop supply chain (CLSC) adalah supply chain yang melibatkan
proses pengolahan produk bekas seperti remanufacturing dan refurbishing. Pada pe-
nelitian ini digunakan kebijakan berdasarkan imbalan dalam memperoleh produk bekas
yang dibutuhkan. Perkembangan teknologi membuat produsen melakukan penjualan se-
cara dual channel, yaitu media offline dan media online. Penelitian ini bertujuan untuk
mengembangkan model persediaan dual channel CLSC yang terdiri dari empat pelaku
utama, yaitu produsen, dua pengecer, dan pengepul. Model tersebut digunakan untuk
menentukan harga jual produk baru dan imbalan dengan memaksimumkan keuntungan
gabungan pelaku utama. Kemudian, model diterapkan pada suatu kasus dan dilakukan
analisis sensitivitas. Pada penerapan model, diperoleh keuntungan sistem dalam satu
kali siklus produksi sebesar $7453.07. Setelah dilakukan analisis sensitivitas keuntungan
sistem bertambah seiring dengan bertambahnya parameter sensitivitas harga, proporsi
produk bekas yang dikumpulkan pengepul, dan presentase produk bekas yang diolah me-
lalui remanufacturing dalam batasan berturut-turut [0, 0.16], (0.57, 1), dan (0, 1).

Kata kunci: model persediaan, dual channel, CLSC, remanufacturing, refurbishing, im-
balan.

1. Pendahuluan

Menurut Tsao dan Po [6], supply chain (SC ) merupakan semua fasilitas, fung-

si, dan kegiatan yang terlibat dalam proses produksi dan pengiriman produk atau

layanan dari produsen ke konsumen. Jika terjadi pengiriman produk bekas pakai

dari konsumen ke produsen, maka terbentuklah siklus closed-loop supply chain (CL-

SC ). Berdasarkan Savaskan et al. [5], CLSC terdiri dari tiga pelaku utama, yaitu

produsen, pengecer, dan pengepul. Perkembangan teknologi mengakibatkan pro-

duk bekas dapat diolah kembali untuk meningkatkan kualitasnya. Remanufacturing

adalah proses pengolahan produk bekas menjadi produk dengan kualitas dan harga

yang sama dengan produk baru. Akan tetapi, tidak semua produk bekas dapat di-

olah melalui remanufacturing sehingga diperlukan refurbishing yang menghasilkan

produk dengan kualitas dan harga lebih rendah dari produk baru. Perkembangan

teknologi juga mengakibatkan produsen melakukan penjualan melalui dua media,

yaitu media online langsung ke konsumen dan offline melalui pengecer. Model

CLSC dengan dua media penjualan disebut dual channel CLSC.

Pada penelitian ini, dikonstruksikan model persediaan dual channel CLSC de-

ngan proses remanufacturing dan refurbishing. Produk bekas yang tidak memenuhi

standar remanufacturing diolah melalui refurbishing. Selain itu, juga diperhatikan
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waktu tunggu pada media online. Model persediaan dual channel CLSC yang di-

konstruksikan, bertujuan memaksimumkan keuntungan sistem yang terdiri dari satu

produsen, dua pengecer, dan satu pengepul. Ditentukan harga jual melalui media

online dan offline serta imbalan produk bekas yang optimum sehingga diperoleh

keuntungan total maksimum.

2. Konstruksi Model

Mengacu pada penelitian Saha et al. [4], terdapat produsen tunggal yang men-

jual produk baru secara offline melalui pengecer dan online langsung ke konsumen.

Pengumpulan produk bekas dilakukan oleh pengepul menggunakan kebijakan ber-

dasarkan imbalan (r) berupa proporsi pengembalian produk bekas (f(r)). Proporsi

tersebut sebesar f(r) = 1− γr0
r

dengan γ dan r0 berturut-turut adalah sensitivitas

imbalan dan imbalan minimum. Apabila r → ∞ maka f(r) = 1 artinya semua pro-

duk bekas dapat dikumpulkan, tetapi jika r → r0 maka f(r) = 1− γ. Ketika γ = 1,

maka f(r) = 0 yang artinya tidak ada pengembalian. Mempertimbangkan peneliti-

an Kontantaras et al. [3], produk bekas yang telah sampai pada produsen dilakukan

inspeksi untuk memperoleh produk yang dapat diolah secara remanufacturing dan

sisanya diolah secara refurbishing. Produk hasil refurbishing dijual ke pasar sekun-

der dan pada penelitian ini penjualan dilakukan secara offline melalui pengecer 2.

Diagram alur model persediaan dual channel CLSC dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Diagram alur model persediaan dual channel CLSC.
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Berdasarkan Gambar 1, produsen memproduksi Dsc produk baru. Dsc meru-

pakan total permintaan konsumen dari media online (Dd) dan offline (Dr). Asumsi-

asumsi yang digunakan pada model adalah sebagai berikut.

(1) Tidak mempertimbangkan permintaan produk hasil refurbishing.

(2) Tidak terjadi kekurangan produk.

(3) Tidak ada barang yang rusak selama proses produksi.

(4) Tidak terjadi kesalahan inspeksi pada produsen.

(5) Semua produk laku terjual dengan harga jual pada media offline lebih mahal

dari harga pada media online, karena pada media offline pengecer harus

mengeluarkan biaya sebesar W untuk membeli produk ke produsen.

(6) Semua parameter bernilai positif.

2.1. Fungsi Permintaan. Mengacu pada Hua et al. [2], fungsi permintaan dibagi

menjadi dua, yaitu fungsi permintaan pada media offline (Dr) dan online (Dd).

Proporsi permintaan pada media online adalah ρ, sehingga proporsi permintaan

pada media offline adalah 1 − ρ. Banyaknya unit awal permintaan pada masing-

masing media adalah proporsi awal permintaan dikalikan dengan a yang merupakan

permintaan dasar. Permintaan pada masing-masing media berkurang seiring de-

ngan kenaikan harga jualnya dan parameter elastisitas permintaan (α1 untuk media

offline dan α2 untuk media online). Hal tersebut menyebabkan nilai Dr berkurang

sebesar α1Pr dan Dd berkurang sebesar α2Pm. Jika harga jual pada media lain

mengalami kenaikan maka permintaan bertambah, karena konsumen lebih memi-

lih membeli produk pada media dengan harga yang lebih rendah. Bertambahnya

permintaan tersebut sesuai dengan parameter sensitivitas β, sehingga Dr dan Dd

berturut-turut bertambah sebesar βPm dan βPr. Perubahan prioritas pembelian

konsumen melalui media online juga dipengaruhi adanya waktu tunggu. Semakin

lama waktu tunggu (ld) yang diperlukan, permintaan pada media online berkurang

dan beralih ke media offline sebesar δld, dengan δ merupakan parameter sensitivitas

waktu tunggu. Dengan demikian, fungsi permintaan pada media online dan offline

adalah

Dd = ρa− α2Pm + βPr − δld (2.1)

Dr = (1− ρ)a− α1Pr + βPm + δld. (2.2)
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Fungsi permintaan pada model dual channel CLSC merupakan total permin-

taan dari kedua media, sehingga dapat ditulis

Dsc = a− (α1 − β)Pr − (α2 − β)Pm.

Diasumsikan perubahan harga pada media sendiri lebih berpengaruh daripada per-

ubahan harga pada media lain (αi > β untuk i = 1, 2). Selanjutnya dikonstruksikan

model persediaan pada produsen, pengecer, dan pengepul dengan mengonstruksi

fungsi keuntungan masing-masing pelaku. Fungsi keuntungan tersebut merupakan

pengurangan dari total pendapatan dengan total biaya.

2.2. Model Persediaan Produsen. Berdasarkan Gambar 1, produsen menjual

produk baru secara online sebanyak Dd unit dengan harga eceran Pm dan seca-

ra offline melalui pengecer 1 sebanyak Dr unit dengan harga grosir W . Produsen

melakukan inspeksi terhadap produk bekas yang diterima, dengan probabilitas pro-

duk yang dapat diolah melalui remanufacturing adalah τ dan sisanya diolah melalui

refurbishing. Produk bekas yang diolah melalui refurbishing sebanyak (1−τ)f(r)Dsc

unit dan dijual ke pasar sekunder melalui pengecer 2 dengan harga grosir Wref . Da-

pat dituliskan pendapatan produsen sebagai berikut

TRM = PmDd +WDr +Wref (1− τ)f(r)Dsc. (2.3)

Biaya yang dikeluarkan produsen meliputi biayamanufacturing, pembelian pro-

duk bekas, inspeksi, remanufacturing dan refurbishing. Biaya manufacturing (Cm)

meliputi biaya pembelian bahan mentah dan biaya pengolahan bahan mentah menja-

di sebuah produk baru. Proporsi pengembalian produk bekas sebesar f(r), sehingga

produk bekas yang dikumpulkan pengepul sebanyak f(r)Dsc unit dan semua produk

tersebut dijual ke produsen dengan harga b per unit. Produsen melakukan inspeksi

terhadap semua produk bekas yang diterima dengan biaya inspeksi sebesar CIM per

unit produk. Setelah dilakukan inspeksi, sebanyak τf(r)Dsc unit dapat diolah me-

lalui remanufacturing dengan biaya Cr per unit, sehingga sebanyak (1− τ)f(r)Dsc

unit diolah melalui refurbishing dengan biaya Cref per unit. Produsen memenuhi

permintaan produk baru sebanyak Dsc unit, untuk memenuhi permintaan tersebut

produsen memproduksi (1−τf(r))Dsc unit secara manufacturing. Dengan demikian

diperoleh total biaya pada produsen yaitu

TCM = (Cm(1− τf(r))+Crτf(r)+Cref (1− τ)f(r))Dsc+(b+CIM)f(r)Dsc. (2.4)
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Persamaan (2.3) dan (2.4) merupakan total pendapatan dan total biaya pro-

dusen dalam satu kali siklus produksi. Fungsi keuntungan pada produsen dikon-

struksikan sebagai berikut

ΠM (Pr, Pm, r) = PmDd +WDr +Wref (1− τ)f(r)Dsc − (Cm(1− τf(r)) +

Crτf(r) + Cref (1− τ)f(r) + bf(r) + CIMf(r))Dsc. (2.5)

Persamaan (2.5) merupakan model persediaan produsen dalam satu kali siklus pro-

duksi.

2.3. Model Persediaan Pengecer. Pada model persediaan dual channel CLSC

ini terdapat dua pengecer yang berperan, yaitu pengecer 1 dan pengecer 2. Pe-

ngecer 1 menjual produk baru sebanyak Dr unit dengan harga ecer Pr per unit

produk. Pengecer 2 menjual (1 − τ)f(r)Dsc unit produk refurbishing ke pasar se-

kunder dengan harga Pref per unit produk. Biaya yang dikeluarkan pengecer 1

adalah biaya pembelian produk baru dari produsen dengan harga grosir W per unit

produk sebanyak Dr unit. Biaya yang dikeluarkan pengecer 2 adalah biaya pembe-

lian produk refurbishing dari produsen dengan harga grosir Wref per unit produk

sebanyak (1 − τ)f(r)Dsc unit. Dapat dikonstruksikan total pendapatan dan total

biaya pada pengecer berturut-turut adalah

TRR = PrDr + Pref (1− τ)f(r)Dsc (2.6)

TCR = WDr +Wref (1− τ)f(r)Dsc. (2.7)

Dengan demikian diperoleh total pendapatan pengecer pada persamaan (2.6)

dan total biaya pengecer pada persamaan (2.7). Dikonstruksikan fungsi keuntungan

pada pengecer sebagai berikut

ΠR(Pr, Pm, r) = (Pr −W )Dr + (Pref −Wref )(1− τ)f(r)Dsc. (2.8)

Persamaan (2.8) merupakan model persediaan pengecer dalam satu kali siklus pro-

duksi.

2.4. Model Persediaan Pengepul. Pengepul mengeluarkan biaya sebesar r un-

tuk setiap produk bekas yang dikumpulkan. Produk bekas yang telah dikumpulkan

pengepul sebanyak f(r)Dsc unit, kemudian dijual ke produsen dengan harga b per

unit. Total pendapatan dan total biaya pada pengepul dalam satu kali siklus pro-

duksi adalah
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TR3p = bf(r)Dsc (2.9)

TC3p = rf(r)Dsc. (2.10)
Persamaan (2.9) dan (2.10) merupakan total pendapatan dan total biaya pada

pengepul. Diperoleh fungsi keuntungan pengepul adalah

Π3p(Pr, Pm, r) = (b− r)f(r)Dsc. (2.11)

Persamaan (2.11) merupakan model persediaan pengepul dalam satu kali siklus pro-

duksi. Supaya pengepul mendapatkan keuntungan, maka b > r.

2.5. Model Persediaan Dual Channel CLSC Pada Sistem Tersentralisasi.

Pada sistem sentralisasi, pelaku dual channel CLSC menentukan keputusan

bersama-sama. Model persediaan dual channel CLSC diperoleh dari keuntungan

gabungan produsen, pengecer, dan pengepul. Berdasarkan persamaan (2.5), (2.8),

dan (2.11), dapat dikonstruksi model persediaan dual channel CLSC pada sistem

tersentralisasi adalah

Πc(Pr, Pm, r) = PrDr + PmDd − (r + CIM)f(r)Dsc + (Pref − Cref )(1− τ)f(r)

Dsc − Cm(1− τf(r))Dsc − Crτf(r)Dsc. (2.12)

Ditentukan nilai Pr, Pm, dan r, sedemikian sehingga diperoleh keuntungan gabungan

Πc(Pr, Pm, r) maksimum.

3. Penyelesaian Optimum

Tujuan dari konstruksi model persediaan dual channel CLSC dengan proses

remanufacturing dan refurbishing adalah memaksimumkan model (2.12). Dibuktikan

dengan Sylvester Criterion bahwa model (2.12) merupakan fungsi konkaf tegas, se-

hingga terdapat penyelesaian tunggal (P ⋆
r , P

⋆
m, r

⋆) sedemikian sehingga diperoleh

nilai Πc(P
⋆
r , P

⋆
m, r

⋆) maksimum. Diperoleh penyelesaian optimum model yaitu

P ⋆
r =

(1− τ)(Cref + Cm − Pref ) + τCr + CIM

2
+

2r − γr0
2

+

δl(β − α2)− a((1− ρ)α2 + ρβ)

(β2 − α1α2)

P ⋆
m =

(1− τ)(Cref + Cm − Pref ) + τCr + CIM

2
+

2r − γr0
2

+

(δl − ρa)(α1 − β)− βa

(β2 − α1α2)

r⋆ =
√
γr0(τCm − CIM − τCt + (1− τ)(Pref − Cref )). (3.1)
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4. Penerapan

Diberikan penerapan model persediaan dual channel CLSC pada persamaan

(2.12). Nilai parameter diambil dari penelitian Saha et al. [4], Konstantaras et al.

[3], dan Batarfi et al. [1]. Nilai a = 200 unit, ρ = 0.3, α1 = 0.5 unit/$, α2 =

0.3 unit/$, β = 0.03 unit/$, ld = 6 hari, δ = 0.5 unit/hari, γ = 0.5, dan τ = 0.8.

Biaya Cm = $100, Cr = $30, Cref = $20, CIM = $10, r0 = $10 dan harga Pref =

$60. Selanjutnya, nilai parameter, biaya dan harga tersebut disubstitusikan pada

model (2.12) dan diperoleh keuntungan maksimal sebesar $7453.07 ketika harga jual

produk baru secara online sebesar $146.89 dan secara offline sebesar $186.53, serta

imbalan yang dikeluarkan pengepul sebesar $16.43. Setelah diperoleh penyelesaian

optimal dari model, dilakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui akibat dari

perubahan nilai parameter.

5. Analisis Sensitivitas

Nilai parameter yang dilakukan perubahan adalah parameter yang berkaitan

dengan fungsi permintaan (β), pengembalian produk bekas (γ), dan proses inspeksi

(τ). Agar memenuhi semua asumsi, diambil nilai β ∈ [0, 0.16], γ ∈ (0, 1), dan

τ ∈ (0, 1). Perubahan nilai parameter dilakukan dengan menambah dan mengurangi

nilai parameter γ dan τ sebesar 0.2 serta β sebesar 0.04. Sementara untuk nilai

parameter yang lain tetap. Nilai β = 0.03, γ = 0.5, dan τ = 0.8 telah digunakan

pada subbab sebelumnya dan diperoleh keuntungan sebesar $7453.07. Hasil analisis

sensitivitas parameter tersebut terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Πc terhadap parameter β, γ, dan τ

Parameter β γ τ

Nilai

Π⋆
c ($)

0.07 0.11 0.15

8848.7 10722.4 13304.5

0.1 0.3 0.7 0.9

8519.7 7851.4 7163.8 6937.5

0.2 0.4 0.6

6609.7 6875.2 7156.8

Pada Tabel 1 terlihat bahwa semakin besar nilai β, semakin besar pula ke-

untungan yang diperoleh. Nilai β menggambarkan perubahan permintaan ketika

harga pada media lain berubah. Nilai γ merupakan faktor skala dalam proporsi

produk bekas (f(r)). Semakin besar nilai γ, semakin kecil nilai f(r). Jika nilai

f(r) semakin kecil, maka produk bekas yang diterima produsen juga sedikit. Pada

kenyataannya produk bekas tersebut membantu produsen dalam menghemat biaya

produksi, sehingga semakin besar nilai γ, semakin berkurang keuntungan sistem.
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Nilai τ menggambarkan banyaknya produk bekas yang lolos tahap inspeksi untuk

dilakukan remanufacturing. Jika nilai τ semakin besar, maka produk bekas yang

dapat di remanufacturing semakin banyak pula, sehingga keuntungan sistem akan

bertambah.
6. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai ber-

ikut.

(1) Model persediaan dual channel CLSC yang diperoleh dari keuntungan ga-

bungan produsen, pengecer, dan pengepul adalah

Πc(Pr, Pm, r) = PrDr + PmDd − (r + CIM )f(r)Dsc + (Pref − Cref )(1− τ)f(r)

Dsc − Cm(1− τf(r))Dsc − Crτf(r)Dsc

(2) Model Πc(Pr, Pm, r) telah dibuktikan dengan Sylvester Criterion bahwa mo-

del merupakan fungsi konkaf tegas, sehingga diperoleh penyelesaian tunggal

dari model adalah (P ⋆
r , P

⋆
m, r

⋆).

(3) Pada penerapan model, diperoleh keuntungan sistem dalam satu kali siklus

produksi sebesar $7453.07 dengan proporsi konsumen yang membeli pada

media online sebesar 0.3. Setelah dilakukan analisis sensitivitas keuntung-

an sistem bertambah seiring dengan bertambahnya parameter sensitivitas

harga, proporsi produk bekas yang dikumpulkan pengepul, dan presentase

produk bekas yang diolah melalui remanufacturing.
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