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Pendahuluan 

0 Dalam formulasi model, seorang analis dipengaruhi 
oleh pengalaman dalam bidang profesinya yang dapat 
berguna sebagai dasar untuk pemodelan.  

0 Hubungan karakterisasi sistem dan formulasi model 
dapat berbentuk model matematika sebagai hasil 
formulasi model. 

0 Formulasi model berusaha menghubungkan 
karakterisasi sistem dengan formulasi matematik 
abstrak yang sesuai. 

 



DUDE for Mathematical Modelling 

0Draw a picture 
0 If possible, draw a picture of the situation 

0Use variables 
0 Assign a letter for each variable mentioned in the 

problem 

0Describe the situation 
0 Use the given information to try and find equations 

for the desired quantity 

0Evaluate 
0 Solve the system of equations for the desired value 



Contoh 1 

0 Fatimah berharap punya taman berbentuk segi empat 
di halaman belakang rumahnya. Dia butuh 72 m 
material pagar untuk memagari tamannya. 

0 Tentukan fungsi luas taman yang dinyatakan dengan 
panjang salah satu sisinya 

0 Tentukan luas taman jika diketahui panjang salah satu 
sisinya sebesar 10 m. 



Draw a picture 

0 Taman berbentuk segi empat 

0 Tinggal memberi nama panjang sisi-sisinya 

0 Misal, x dan y 

x 

y 



Use variables 

0 Kita punya dimensi taman, x dan y 

0 Kita perlu variabel untuk luas taman 

0 Misal L 



Describe the situation 

0 Kita tahu luas taman adalah L = xy 

0 Kita tahu keliling taman 72 m 

2x + 2y = 72 



Evaluate 

0 Kita perlu mendefinisi luas taman dengan panjang 
salah satu sisinya, misal x 

0 Keliling  

0 2x + 2y = 72  y = 36 – x 

0 Substitusi y ke dalam persamaan luas  

0 L = xy = x(36 – x) = 36x – x2 …… (1) 

0 Panjang salah satu sisi 10 m 

0 L = 36x – x2 = 36(10) – 102 = 360–100 = 260 … (2) 



Contoh 2 

0 Sebuah perusahaan mempunyai biaya tetap per 
bulan sebesar 40.000 dan biaya produksi tiap 
produk sebesar 8. Produk dijual per unit sebesar 
12. 

1. Tentukan fungsi biaya, pendapatan dan keuntungan! 

2. Hitung keuntungan perusahaan pada produksi 
sebesar 8000 dan 12000 unit! 



Draw a picture 

0 Unfortunately, step one isn’t terribly helpful 



Use variables 

0 Kita perlu beberapa variabel  

0 x = variabel untuk unit yang diproduksi tiap bulan; 

0 C = biaya per bulan; 

0 R = pendapatan per bulan; 

0 P = keuntungan per bulan; 



Describe the situation 

0 Gambaran situasi? 

0 Biaya tetap per bulan sebesar 40000 

0 Biaya tambahan per unit sebesar 8 

0 Persamaan biaya, C = 40000 + 8x 

0 Persamaan pendapatan, R = 12x 

0 Persamaan keuntungan, 

 P = R – C = 12x – (40000 + 8x) = 4x – 40000 

…… permasalahan (1) 



Evaluate 

0 Produksi 8000 unit 

P = 4x – 40000 = 4(8000) – 40000 = -8000 

0 Produksi 12000 unit 

P = 4x – 40000 = 4(12000) – 40000 = 8000 

0 Interpretasi hasil 

0 Jika produksi 8000 unit, rugi 8000 

0 Jika produksi 12000 unit, untung 8000 

…….  Permasalahan (2) 



Model Deterministik: Kasus 

0 Pete Nesle adalah perusahaan penghasil sekaligus 
pengolah susu menjadi keju, mentega, yoghurt, dan 
susu pasteurisasi. Perusahaan bertujuan 
memaksimumkan total keuntungan. Masalah yang 
dihadapi perusahaan adalah menentukan jumlah 
relatif masing-masing produk yang dihasilkan 
sehingga tujuan tercapai.  



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (1) 

0 Tujuan untuk memaksimumkan keuntungan dengan 
distribusi produk yang berbeda 

0 Variabel penting adalah interval waktu selama perusahaan 
memaksimumkan keuntungan 

0 Misal: interval waktu (T) cukup besar  T dapat didekati 
dengan tak terhingga  sasaran menjadi maksimasi per 
satuan waktu 

0 Jika T tidak cukup besar maka pendekatan tidak cukup valid 

0 Dalam dunia nyata, variabel-variabel karakterisasi sistem 
berubah menurut waktu  waktu menjadi elemen penting 
dan sistem diperlakukan sebagai sistem dinamis 



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (2) 

0 Elemen waktu dapat diperlakukan baik diskret maupun 
kontinyu, namun karakterisasi waktu kontinyu tidak begitu 
cocok karena terlalu rinci 

0 Satuan karakterisasi bisa berupa hari, minggu, bulan 
0 Variasi yang berbeda dalam pengiriman, penerimaan 

pembayaran dan lainnya dapat tergambarkan lebih rinci 
dalam hari 

0 Performansi perusahaan lebih tepat jika dilihat per minggu 

0 Jika diasumsikan tidak ada pengalihan sisa (persediaan) 
dari minggu ke minggu lain, maka setiap minggu dapat 
diperlakukan secara bebas  memaksimumkan 
keuntungan selama interval waktu T ekuivalen untuk 
maksimasi keuntungan setiap minggu secara terpisah 



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (3) 

0 Setiap minggu yang dapat diperlakukan bebas  sifat dinamis 
sistem dapat diabaikan dan memperlakukan operasi selama 
setiap minggu dengan menggunakan karakterisasi statis  
sederhana 

0 Notasi untuk mewakili nilai-nilai agregat mingguan 
0 X  : jumlah susu yang dikirim ke perusahaan (liter) 
0 Y1 : jumlah susu yang digunakan untuk produksi keju (liter) 
0 Z1 : jumlah keju yang diproduksi (kg) 
0 S1 : jumlah keju yang terjual (kg) 
0 D1 : jumlah permintaan keju (kg) 
0 Cara yang sama untuk menentukan variabel yang berhubungan 

dengan mentega dan yoghurt. 
0 Y4 : jumlah susu yang diolah menjadi susu pasteurisasi (liter) 
0 D4 : permintaan susu pasteurisasi (liter) 



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (4) 

0 Parameter sistem antara lain: 

0 C1 : biaya produksi satu satuan unit keju 

0 P1 : harga satu satuan unit keju 

0 T1 : banyaknya satuan susu yang dibutuhkan untuk 
memproduksi satu satuan keju 

0 Cara yang sama untuk menentukan parameter yang 
berhubungan dengan mentega dan yoghurt 

0 C0 : biaya memproduksi satu satuan susu sebelum 
diolah 



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (5) 

 



Model Deterministik: 
Karakterisasi Sistem (6) 

 

Harga jual tetap 

Harga jual tidak tetap 

Karakterisasi 
Sistem 
Parsial 



Model Deterministik: 
Formulasi (1) 

0 Keju 
0 Produksi keju     Z1=T1Y1 

0 Biaya produksi keju   C1Z1=C1(T1Y1) 

0 Karena tidak ada pengalihan sisa, tidak ada keju lebih dari 
yang diminta    Z1=T1Y1≤D1 

0 Mentega 
0 Produksi mentega   Z2=T2Y2 ≤D2 

0 Biaya produksi mentega  C2Z2=C2(T2Y2) 

0 Yoghurt 
0 Produksi yoghurt   Z3=T3Y3 ≤D3 

0 Biaya produksi yoghurt  C3Z3=C3(T3Y3) 

 
 

 

 



Model Deterministik: 
Formulasi (2) 

0 Susu pasteurisasi  

0 Produksi susu pasteurisasi  Z4=T4Y4 ≤D4 

0 Biaya produksi susu pasteur.  C4Z4=C4(T4Y4) 

0 Biaya total produksi    𝐶𝑖𝑇𝑖𝑌𝑖4
𝑖=1  

0 Pendapatan total    𝑃𝑖𝑍𝑖4
𝑖=1 =  𝑃𝑖𝑇𝑖𝑌𝑖4

𝑖=1  

0 Kendala yang dimiliki   𝑌𝑖4
𝑖=1 ≤ 𝑋 

0 Biaya beli susu mentah C0X 

0 Keuntungan diperoleh    (𝑃𝑖 − 𝐶𝑖)𝑇𝑖𝑌𝑖4
𝑖=1 − C0X  



Model Deterministik: 
Formulasi (3) 

0 Fungsi tujuan maksimasi keuntungan 

0  (𝑃𝑖 − 𝐶𝑖)𝑇𝑖𝑌𝑖4
𝑖=1 − C0X 

0 Kendala 

0 Z1=T1Y1≤D1 

0 Z2=T2Y2 ≤D2 

0 Z3=T3Y3 ≤D3 

0 Z4=T4Y4 ≤D4 

0  𝑌𝑖4
𝑖=1 ≤ 𝑋 



Latihan 

0 Andi membeli 8 buah pin dan 4 buah gantungan kunci 
dengan total Rp 120.000. Nugroho membeli 2 buah 
pin lebih sedikit daripada Andi dan 2 buah gantungan 
kunci lebih banyak daripada Andi dengan total Rp 
90.000 (harga per buah sama). Jika harus membeli 10 
pin dan 10 gantungan kunci, berapa yang harus 
dibayarkan? 



TUGAS 

0 Buat model konseptual verbal dan diagramatis serta 
formulasi matematis tentang hubungan sebab-akibat 
faktor-faktor yang mempengaruhi keuntungan 
dan/atau kas di suatu perusahaan (UKM) agroindustri 
riil di Malang! 



Terima kasih 

 


