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Abstrak 
 

Perencanaan rantai pasok di level strategis berkaitan terutama dengan keputusan-keputusan 
jangka panjang yang berimplikasi besar dari sisi keuangan dan kemampuan hidup perusahaan.  
Salah satu keputusan strategis dalam perencanaan rantai pasok adalah penentuan lokasi dan 
jumlah persediaan pengaman atau biasa disebut dengan penempatan persediaan pengaman.  
Selain adanya permintaan konsumen yang berfluktuasi, permasalahan penempatan persediaan 
pengaman di sebuah rantai pasok menjadi semakin kompleks karena adanya variasi lead time 
yang disebabkan oleh variasi pada proses produksi atau pada proses transportasi.   Penelitian ini 
akan membahas masalah penempatan persediaan pengaman di sebuah rantai pasok yang 
mempertimbangkan permintaan dan lead times yang stokastik.  Metode optimasi tangguh 
(robust optimization) diusulkan untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga rencana yang 
diperoleh bersifat tangguh pula yaitu tetap stabil meskipun beberapa parameter perencanaan 
berubah-ubah.  
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1. Pendahuluan  
 
Ketidakpastian adalah satu fenomena alami yang 
dihadapi berbagai perusahaan terutama dalam 
konteks lingkungan bisnis yang kompetitif dan 
penuh perubahan. Para manajer yang sedang 
membuat rencana atau mengambil keputusan 
harus mempertimbangkan faktor ketidakpastian 
ini agar rencananya tetap stabil meskipun 
lingkungan atau parameter perencanaannya 
berubah-ubah.  Rencana yang stabil bukan 
hanya efektif tetapi juga efisien karena tidak 
perlu direvisi setiap kali ada perubahan.  Ada 
kalanya revisi terhadap suatu rencana yang 
sudah dibuat menjadi tidak layak atau sangat 
mahal untuk dilaksanakan.  
 
Perubahan-perubahan yang berasal dari 
permintaan konsumen, seperti jumlah, jenis dan 
waktu, perlu dicermati oleh manajer persediaan 
atau stok agar tingkat pelayanan perusahaan 
konsumen tetap stabil.  Suatu rantai pasok 
memiliki kebijakan tersendiri tentang tingkat 

pelayanan.  Selain ongkos, seringkali tingkat 
pelayanan ini menjadi ukuran performansi suatu 
perusahaan atau suatu rantai pasok.  Metode 
yang tangguh, selain memberikan kestabilan 
terhadap perubahan, haruslah juga menyediakan 
rencana yang efisien, yaitu ongkos yang 
minimal.  Permasalahan-permasalahan berikut 
adalah permasalahan yang melibatkan investasi 
besar dan implikasi jangka panjang pada 
perusahaan, yaitu:  pemilihan supplier (Vidal 
dan Goetschalckx, 2000; Wang et al., 2005;  Wu 
dan Olson, 2008), perancangan jaringan rantai 
pasok (Chen, et al., 2007; You dan Grossmann, 
2008), perencanaan kapasitas (Laguna, 1998) 
dan penempatan persediaan atau stok pengaman 
(Graves dan Willems, 2000; Sitompul, et al., 
2008).    
 
Pada penelitian ini, pengembangan metode 
optimasi tangguh akan dilakukan pada 
permasalahan rantai pasok di level strategis, 
khususnya penempatan stok pengaman.  
Performansi metode optimasi tangguh yang 



diusulkan oleh Mulvey, et al. (1995) akan 
dievaluasi dalam hal penggunaannya untuk 
menentukan jumlah dan lokasi stok pengaman.  
 
2. Deskripsi masalah  
 
Pengembangan model rantai pasok dilakukan 
pada sebuah rantai pasok yang memiliki bentuk 
yang sederhana, yaitu berupa jaringan linear 
atau serial.  Stage 1 yang merupakan tahapan 
proses yang paling awal memasok material 
kepada stage 2, kemudian stage 2 memasok 
material/ barang setengah jadi kepada stage 3, 
dan seterusnya hingga stage n yang memasok 
produk pada konsumen atau pelanggan.   Stage j 
menyimpan produk/hasil prosesnya ke dalam 
bentuk persediaan, Ij.   Permintaan pelanggan 
bersifat stokastik yang mengikuti bentuk 
distribusi normal dengan rata-rata  µ dan deviasi 
standar σ.  Jika lead time dari stage j ke stage  
j+1 ditulis dengan Lj, maka lead time dari stage 
1 ke stage 2 adalah L1 dan lead time dari stage 2 
ke stage 3 adalah L2 dan seterusnya.  
Diasumsikan juga bahwa stage 1 memiliki 
pasokan material yang tidak terbatas dari stage 
0, dengan demikian lead time dari stage 0, L0=0.  
Jika rantai pasok ingin memasok kebutuhan 
konsumen secara seketika atau secepat mungkin 
maka lead time dari stage n, Ln=0.  Secara grafis, 
deskripsi masalah ini dapat dilihat pada Gambar 
1. Untuk dapat memenuhi permintaan konsumen 
yang berubah-ubah maka perlu diketahui berapa 
besar persediaan pengaman di setiap tahap, yaitu 
SSj yang berpengaruh pada ongkos persediaan 
secara keseluruhan. 
 

 
 
Gambar 1 Deskripsi masalah rantai pasok serial 

 
3.  Model matematis lead time deterministic 
 
Menurut Graves dan Willems (2000), jaminan 
waktu pelayanan (guaranteed service time) oleh 
stage j (ditulis Sj) didefinisikan sebagai waktu 
pelayanan yang dijamin 100% oleh stage j 
kepada stage sesudahnya, yaitu j+1 dengan 
asumsi adanya maksimum permintaan yang 
dapat dipeuhi.  Jika permintaaan sebuah produk 
bersifat independen dan berdistribusi normal 
untuk setiap periode dengan rata-rata  µ dan 

deviasi standar σ maka manajer harus memenuhi 
batas maksimum permintaan sebesar: 

Dτ = µτ + zασ τ   (1) 
 
dimana  τ adalah waktu penggantian persediaan 
(net replenishment time) dan zα ditentukan agar 
persediaan pengaman mampu menutupi variasi 
permintaan berdasarkan ukuran tingkat 
pelayanan yang telah ditentukan.  

 
Pada setiap stage j diasosiasikan pula hal-hal 
berikut, yaitu Lj yaitu lead time yang diperlukan  
untuk mendapatkan material dari pemasok 
langsungnya (inbound lead time).  Pada periode 
t stage j mendapatkan permintaan dj (t) dan 
menempatkan order pada stage sebelumnya.  
Lead time stage j, yaitu Lj adalah lead time untuk 
memenuhi permintaan demand stage 
sesudahnya.  Dengan demikian permintaan pada 
periode t akan dipenuhi pada period t +Lj.  Jika 
Ij adalah persediaan pada stage j di akhir periode 
t, maka menurut kebijakan persediaan dasar 
(base stock), tingkat persediaan dapat 
didefinisikan sebagai berikut:  
 
I j (t) = Bj − dj t − LI j − Tj ,t − Lj( )    (2) 

 
dimana Bj adalah persediaan dasar,  dj (t-LIj,-Tj, 
t-Lj) permintaan sepanjang periode (t-LIj-Tj, t-
Lj) yang merupakan waktu penggantian 
persediaan dan Tj adalah lead time produksi 
stage j.  
 
Oleh karena I ≥ 0  diharuskan setiap waktu 
untuk mendapatkan 100% jaminan pelayanan, 
maka persediaan dasar harus lebih besar dari 
permintaan sepanjang periode (t-LIj-Tj, t-Lj).  
Dengan demikian, persediaan dasar dapat 
ditetapkan sebagai berikut, yaitu  Bj = Djτ , 
dimana τ = max[0, LIj+Tj-Lj].  Ini berarti 
persediaan dasar ditentukan sebagai maksimum 
permintaan sepanjang waktu penggantian 
persediaan.   Jika LIj+Tj-Lj < 0 maka persediaan 
dasar ditetapkan sebesar nol namun tetap dapat 
memenuhi permintaan.  
 
Model persediaan pengaman dapat ditentukan 
dengan mencari rata-rata persediaan, E[Ij], 
yaitu: 
 

E[I j ] = Dj (LI j + Tj − Lj ) − (LI j + Tj − Lj )µ    (3) 
 



untuk LIj+Tj-Sj > 0.  Dengan demikian, 
persediaan pengaman di stage j tergantung pada 
waktu penggantian persediaan dan dibatasi oleh 
permintaan. Misalkan, jika permintaan dibatasi 
seperti pada maka persediaan pengaman 
dirumuskan sebagai berikut: 
 

E[I j ] = zασ LI j + Tj − Lj
    (4) 

 
Perumusan untuk satu stage di atas tentunya 
dapat digeneralisasi untuk banyak stage yang 
akan dilakukan pada bagian berikutnya. 
 
5.  Pengembangan model matematis lead time 

stokastik 
 
Seperti telah disebutkan sebelumnya, lead time 
pengiriman material atau produk setengah jadi 
bersifat deterministik karena dijamin oleh setiap 
stage. Dengan demikian, persediaan pengaman 
yang diperlukan untuk menjamin lead time 
tersebut hanya ditentukan oleh variasi yang 
diakibatkan oleh ketidakpastian permintaan. 
Pada kenyataanya, waktu produksi Tj bisa 
bersifat stokastik juga yang berimplikasi 
langsung pada tingkat pemenuhan permintaan. 
Jika waktu produksi Tj  memanjang maka ada 
dua konsekuensi yang bisa terjadi. Pertama, lead 
time yang dijamin masih bisa dipenuhi tetapi 
besaran permintaan tidak dipenuhi. Kedua, 
besaran permintaan dipenuhi tetapi lead time 
tidak bisa dijamin. Jika Tj berdistribusi normal 
dengan rata-rata µT

j dan standar deviasi σT
j maka 

diketahui bahwa sebesar 99,73% dari 
kemunculan lead time akan berada di kisaran µT

j 
- 3σT

j   dan µT
j + 3σT

j. 
 
Misalkan  Ω= 1,2,…, S adalah himpunan semua 
skenario yang mungkin muncul dan untuk setiap 
skenario s∈Ω  muncul realisasi lead time dengan 
notasi Tjs dengan probabilitas kemunculan 
sebesar ps. Persediaan pengaman adalah variabel 
keputusan yang ditentukan di awal pada 
formulasi masalah yang tidak terpengaruh oleh 
kemunculan skenario lead time Tjs. Jika 
penyelesaian masalah ini menggunakan nilai 
rata-rata lead time (µT

j) sebagai parameter maka 
permasalahan muncul jika skenario lead time 
berbeda dengan nilai rata-ratanya. Jika Tjs > µT

j 
maka masalah yang timbul adalah rendahnya 
persediaan pengaman yang tersedia untuk 
melayani variasi permintaan selama waktu 
penggantian persediaan atau biasa disebut 

dengan under stock. Jika Tjs < µT
j maka masalah 

yang timbul adalah berlebihnya persediaan 
pengaman yang tersedia untuk melayani variasi 
permintaan selama waktu penggantian 
persediaan yang biasa disebut dengan over 
stock. Dua fenomena tersebut tentunya tidak 
diinginkan akan tetapi selalu muncul dalam 
permasalahan dengan lead time yang stokastik. 
Oleh karena itu perlu diberlakukan sebuah 
sistem penalti pada kemunculan masalah 
berlebihnya atau kurangnya persediaan 
pengaman.  Besarnya deviasi persediaan 
pengaman dari yang dibutuhkan dapat 
diformulasikan sebagai berikut: 

 
ejs = zασ LI j + Tjs − Lj − zασ LI j + µ j

T − Lj
    (5) 

 
dimana ejs adalah over stock jika bertanda positif 
dan under stock jika bertanda negatif pada stage 
j dengan munculnya scenario s. 
 
Dengan demikian, model optimasi tangguh 
penentuan persediaan pengaman pada jaringan 
yang linear dapat diformulasikan sebagai 
berikut: 
 

 
dimana, 
 λ adalah bobot untuk variabilitas ongkos total, 
ω adalah bobot penalti untuk over/under stock, 
hj adalah ongkos simpan per unit persediaan di 
stage j, 
SSj adalah jumlah persediaan pengaman di stage 
j, 
esj adalah over/under stock di stage j, jika 
skenario lead time Tsj yang muncul, 
ps adalah probabilitas kemunculan skenario s, 
ξ  adalah rata-rata ongkos simpan dan penalti 
over/under stock, 
zα adalah ukuran standar untuk distribusi normal 
(misalkan, zα = 2, 33 untuk 99% pelayanan), 



σ adalah deviasi standar permintaan, 
Lj adalah lead time yang dijamin oleh stage j 
LIj adalah lead time untuk mendapat material 
bagi stage j, 
M adalah maksimum lead time yang 
diperbolehkan. 
 
Rumus pertama pada formulasi di atas 
menunjukkan fungsi tujuan yang meminimasi 
rata-rata ongkos total serta variabilitas ongkos 
total yang diberi bobot λ.  Rumus kedua 
merupakan formula pencarian ukuran persediaan 
pengaman yang tergantung dari skenario yang 
muncul.  Rumus ketiga menunjukkan pencarian 
nilai over/under stock di stage j jika scenario s 
yang muncul. Rumus ketiga adalah rumus 
perhitungan ongkos total jika scenario s yang 
muncul yaitu penjumlahan ongkos simpan serta 
ongkos over/under stock. Rumus keempat 
menunjukkan rata-rata ongkos simpan dan 
penalti untuk over/under stock. Rumus kelima 
dan keenam berturut-turut menunjukkan besaran 
lead time yang dijamin oleh stage terakhir serta 
lead time untuk mendapatkan material oleh stage 
pertama. Penetapan batas maksimum lead time 
yang dijamin setiap stage ditulis dalam rumus 
terakhir 
 
4.  Pengembangan perangkat lunak dan 

ilustrasi  
 
Pengembangan perangkat lunak dengan basis 
AMPL meliputi tiga file yang dibutuhkan, yaitu 
file untuk model (*.mod), file untuk menyimpan 
data (*.dat) serta file untuk menjalankannya 
(*.run).  File untuk model memuat deklarasi 
parameter masalah, variabel keputusan, fungsi 
tujuan serta kendala-kendala seperti yang telah 
dijabarkan pada bab sebelumnya.  File untuk 
menyimpan data berisi data-data atau parameter-
parameter masalah.  Gambar 2 menggambarkan 
teks yang terdapat pada file untuk model.  
Gambar 3 menunjukkan file untuk menyimpan 
data yang digunakan sebagai ilustrasi pada 
permasalahan ini.  
 
Perhitungan untuk memecahkan masalah dengan 
model optimasi tangguh  dilakukan dengan 
perangkat lunak FilMINT yang tersedia dalam 
server NEOS yang dimiliki oleh Morgridge 
Institute for Research (http://www.neos-
server.org/).  
 

 
Gambar 2 Model file 

 

 
Gambar 3. Data file 

 
FIlMINT didasarkan pada algoritma LP/NLP 
(Program Linear/Non linear) yang 
menggabungkan dua algoritma, yaitu: algoritma 
branch and cut MINTO untuk permasalahan 
Mixed Integer Linear Programming (MILP) dan 
algoritma filterSQP untuk memecahkan sub 
masalah yang bersifat non linear.  Waktu total 
perhitung- an adalah 1.08 detik dengan ongkos 
total sebesar Rp. 253 per hari.   Gambar 4 
menunjukkan output dari perhitungan dengan 
menggunakan FIlMINT.  Solusi optimal 
diperoleh dengan menggunakan persediaan 
pengaman sebesar 24 unit di stage 1, 32 unit di 



stage 2 dan 24 unit di stage 3 dengan waktu 
yang dijanjikan oleh stage 1, 2 dan 3 masing-
masing sebesar 0 hari.  Ini berarti semua stage 
menjanjikan bahwa permintaan segera dipenuhi 
saat itu juga.  Ongkos simpan untuk solusi ini 
diperoleh sebesar Rp. 141 per hari.   Pada 
masalah ini diasumsikan bahwa deviasi 
persediaan pengaman dari yang seharusnya 
diberi bobot penalti ω sebesar 1. 
 
 

 
 

Gambar 4. Outfile (Kasus 1 ). 
 
Pada masalah yang lain (Kasus 2), deviasi 
persediaan pengaman diberi bobot penalti ω 
sebesar 5 artinya tingkat kepentingan ongkos 
deviasi  over/under stock lebih besar 
dibandingkan masalah sebelumnya.  Waktu yang 
dijanjikan oleh stage 1 adalah sebesar 2 hari, 
sedangkan yang dijanjikan oleh stage 2 adalah 3 
hari.  Tidak ada persediaan pengaman di stage 1, 
sedangkan di stage 2 sebesar 24 unit dan 47 unit 
di stage 3. Solusi masalah ini menunjukkan 
ongkos simpan yang lebih besar, yaitu sebesar 
Rp. 150 per hari.  Namun nilai deviasi seperti 
yang ditunjukkan dengan variabel ejs -nya lebih 
kecil dibandingkan dengan solusi pada masalah 
sebelumnya (Bandingkan Gambar 4 dan 5). 
Pada masalah yang pertama nilai ejs lebih besar 

dibandingkan dengan solusi dari masalah yang 
kedua. 
 

 
 

Gambar 4. Outfile (Kasus 2). 
 
 
Kesimpulan 
 
Penelitian ini mencoba menyelesaikan 
permasalahan di sebuah rantai pasok dengan 
cara analitik.  Formulasi masalah yang 
dihasilkan bersifat non linear karena adanya 
parameter stokastik baik dari segi permintaan 
maupun dari segi lead time atau waktu produksi.  
Metode optimasi tangguh telah diusulkan untuk 
mendapatkan rencana yang tangguh, yaitu 
mampu bertahan dan menunjukkan performansi 
yang stabil meskipun terjadi kemunculan 
berbagai skenario.  
 
Formulasi masalah dilakukan dengan 
menggunakan metode optimasi tangguh agar 
performansi dapat tetap stabil atau tangguh 
terhadap kemunculan skenario lead time yang 
berbeda-beda.  Formulasi masalah masih bersifat 
non linear yang masuk kategori MINLP (Mixed 
Integer Non Linear Programming) sehingga 
perlu diselesaikan dengan perangkat lunak yang 
khusus.  Sebuah bahasa program yang disebut 



dengan AMPL telah dikembangkan untuk 
menyelesaikan model masalah yang telah dibuat. 
Perangkat lunak yang digunakan adalah 
FilMINT dari NEOS server yang menunjukkan 
solusi dalam waktu yang relatif cepat. 
 
Solusi masalah yang memberikan bobot penalti 
besar untuk deviasi dari persediaan pengaman 
yang seharusnya memberikan variasi nilai yang 
lebih kecil dibandingkan masalah yang yang 
diberi bobot yang lebih kecil.  Metode optimasi 
tangguh dapat menyelesaikan masalah dengan 
tetap memperhatikan kestabilan performansi dari 
sebuah rencana rantai pasok. 
 
 
Daftar Pustaka 
 
 
[1]. Chen, C. L., Yuan, T. W., Lee, W. C., 

2007. Multi-criteria fuzzy optimization for 
locating warehouses and distribution 
centers in a supply chain network. Journal 
of the Chinese Institute of Chemical 
Engineers 38, 292–407. 

[2]. Graves, S. C., Willems, S. P., 2000. 
Optimizing strategic safety stock place- 
ment in supply chains. Manufacturing and 
Service Operations Management 2 (1), 
68–83. 

[3]. Laguna, M., 1998. Applying robust 
optimization to capacity expansion for one 
location in telecommunications with 
demand uncertainty. Management Science 
44 (11), 101–110. 

[4]. [Mulvey, J. M., Vanderbei, R. J., Zenios, 
S. A., 1995. Robust optimization of large 
scale systems. Operations Research 43 (2), 
264-281 

[5]. Sitompul, C., Aghezzaf, E. H., Van 
Landeghem, H., Dullaert, W., 2008. Safety 
stock placement problems in capacitated 
supply chains. International Journal of 
Production Research 46, 4709–4727. 

[6.] Vidal, C.J., Goetschalckx, M., 2000. 
Modeling the effect of uncertainties on 
global logistic systems. Journal of 
Business Logistics 21 (1), 95–120. 

[7]. Wang, G., Huang, S., Dismukes, J., 2005. 
Manufacturing supply chain design and 
evaluation. International Journal of 
Advanced Manufacturing Technol- ogy 
25, 93–100. 
 
 

[8]. Wu, D., Olson, D., 2008. Supply chain 
risk, simulation, and vendor selection. 
International Journal of Production 
Economics 114, 646–655. 

[9]. You, F., Grosmann, I. E., 2008. Mixed-
integer nonlinear programming models 
and algorithms for large-scale supply 
chain design with stochastic inventory 
management. Industrial and Engineering 
Chemistry Research 47, 7802–7817. 
 

   


