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PENGANTAR PENELITIAN 
OPERATIONAL
Angga Akbar Fanani, ST., MT.

Operation Research?

• Seringkali disebut management science, 
merupakan pendekatan scientific untuk 
pengambilan keputusan untuk menemukan 
rancangan dan operasi terbaik dari sebuah 
sistem, biasanya berada dalam sebuah kondisi 
dimana terdapat keterbatasan sumber daya.
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Background

• Penemuan metode ini dilatarbelakangi 
kebutuhan militer Inggris untuk menyelesaikan 
permasalahan militer untuk meningkatkan 
utilisasi dari material militer, diantaranya 
penempatan radar, pengelolaan convoy pasukan, 
pengeboman, peperangan anti kapal selam dan 
operasi ranjau.

Mathematical Model

• Representasi matematis dari sebuah sistem yang 
digunakan untuk pengambilan keputusan yang 
lebih baik atau untuk memahami kondisi sistem 
secara lebih baik
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Model Prescriptive dan Optimasi 
• Merupakan perilaku dari organisasi yang 

memungkinkan untuk mencapai tujuan terbaik. 
Komponen dari prescriptive model adalah:
▫ Objective function (fungsi tujuan)

▫ Decision variabel (variabel keputusan)

▫ Constrain (batasan)

• Model optimasi berusaha untuk mencari nilai 
dari variabel keputusan yang menghasilkan 
fungsi tujuan yang optimal (maksim

• asi atau minimasi) namun masih memenuhi 
batasan.

Metode Pencarian Solusi
• Proses mendapatkan solusi ditentukan oleh 

algoritma. 

• Algoritma menyajikan aturan perhitungan yang 
diterapkan secara repetitive (berulang) pada 
model matematis. Setiap pengulangan (repetisi) 
disebut iterasi yang akan menggeser nilai solusi 
semakin dekat dengan titik optimum. 
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Tahapan Pembangunan Model

1. Formulasikan masalahnya:
 Objective function (Max atau Min)
 Decision variables (controllable)
 Parameters (uncontrollable)
 Constraints

2. Susun model matematiknya
3. Melakukan analisa
4. Uji kebenaran dari model dan penyelesainnya
5. Mengendalikan penyelesaian tersebut (analisa

kesensitifannya)
6. Implementasi

Contoh: Soal

PT. Perkasa memproduksi dua jenis barang:

1. Pintu kaca dengan frame kayu (Produk A)

2. Jendela kaca dengan frame alumunium (Produk B)

Perusahaan ini memiliki 3 pabrik yaitu:

▫ Pabrik 1 : untuk memproduksi pintu

▫ Pabrik 2 : untuk memproduksi jendela

▫ Pabrik 3 : untuk finishing, dipakai untuk kedua produk

Manajemen ingin tahu bagaimana mendayagunakan ketiga pabrik
tersebut sehingga keuntungan yang didapat perusahaan ini adalah
maksimum. Seorang ahli OR dikontrak.
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Contoh: Penyelesaian (1)

1. Formulasi permasalahannya

 Objektif : Max keuntungan

 Dec. variable : banyaknya masing-masing pintu dan jendela yang 
harus diproduksi

 Parameter : keuntungan per unit, kapasitas pabrik yang 
diperlukan per unit

 Constraint : kapasitas masing-masing pabrik

Koleksi data : parameters

Pabrik

Produk Kapasitas yang diperlukan 
per unit produk

Kapasitas total 
yang tersedia

A B

1 1 0 4K

2 0 2 12K

3 3 2 18K

Laba 3K 5K

Soal: Penyelesaian (2)

2. Bentuk model matematiknya

x1 : banyaknya produk A yang diproduksi

x2 : banyaknya produk B yang diproduksi

z  : keuntungan

OBJEKTIF:

Max : z = 3x1 + 5x2

CONSTRAINT:

Subject to :         x1  4K

+ 2x2    12K

3x1 + 2x2    18K

x1 , x2         0
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Soal: Penyelesaian (3)

3. Penyelesaian dari model tersebut

x1 = 2K ; x2 = 6K ; z : 36M 

4. Model dan solusinya

a) Cek dengan Bagian Pemasaran, Bagian Personalia, Bagian
Keuangan dsb.

Bagian Pemasaran: paling banyak mampu menjual total 7K 

b) Tambahkan konstrain

Model yang baru : Max z = 3x1 + 5x2

ST           x1   4K

x1 + 2x2     12K

3x1 + 2x2    18K

x1 +   x2    7K

x1 , x2         0

c) Penyelesaian: x1 = 1 dan x2 = 6

d) OK

Soal: Penyelesaian (4)

5. Kontrol solusinya: Sensitivitas

 Apa yang harus dilakukan apabila dari Produk B 
keuntungannya turun menjadi 3K per unit

 Kalau kapasitas dari Pabrik 1 dapat diperbesar menjadi 10K, 
bagaimana distribusinya?

6. Implementasi

 Berapa banyak tenaga kerja yang harus ditugaskan pada
masing-masing pabrik?

 Dsb.

Metode seperti di atas dikenal sebagai 
“Program Linear”, salah satu teknik OR 

yang paling banyak dipakai
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Teknik-teknik dalam OR

• Metode seperti di atas dikenal sebagai “Program Linear”, salah satu 
teknik OR yang paling banyak dipakai

• Teknik-teknik yang lain yaitu

Data di atas didapatkan dari survey yang dilakukan terhadap 
perusahaan yang tergolong dalam “Fortune 500” pada tahun 1971. 
Sekarang frekuensinya jauh lebih tinggi

Teknik OR
Frekuensi Pemakaian 
(dari seluruh Project)

Statistik 29%

Simulasi 25%

Program Linear 19%

Teori Inventori 6%

Project Network 6%

Program Dinamik 4%

Program Nonlinear 3%

Model Antrian 1%
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Teknik-teknik dalam OR

• Apalagi setelah komputer membudaya dan banyak software package 
OR yang tersedia. Hal ini juga menunjukkan bahwa OR besar sekali 
manfaatnya.

• Mengapa OR bermanfaat?

▫ Memperhitungkan interaksi yang ada di dalam sistem secara 
luas dan menyeluruh

▫ Mempertimbangkan seluruh alternatif yang ada

▫ Memfokuskan diri pada penyelesaian isu yang kritis

• Manfaat tersebut akan dapat dirasakan dalam bentuk

▫ Keputusan yang lebih baik

▫ Koordinasi yang lebih baik

▫ Kontrol yang lebih baik

▫ Secara keseluruhan: sistem yang lebih baik
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Teknik-teknik dalam OR

• Survey untuk mengetahui hasil dari teknik-teknik dalam OR 

• Hasil survey di atas menunjukkan bahwa di atas 90% dari para 
pemakai teknik OR puas dengan hasil yang didapatkan.

• Seringkah OR dipakai?

Hasil
Program

Linear
Program 
Nonlinear

Program 
Dinamik

Baik 76% 57% 53%

Biasa 16% 28% 29%

Jelek 3% 9% 6%

Tidak Pernah Sangat Sering

1 2 3 4 5

Regresi 9.5 2.7 17.6 21.6 48.6 3.97

Program Linear 15.4 14.1 21.8 16.7 32.0 3.36

Simulasi 11.4 15.7 25.7 24.3 22.9 3.31

Network 39.1 29.0 15.9 10.1 5.8 2.14

Antrian 36.6 39.4 16.9 5.6 1.4 1.96

Teknik Mean

(hasil Survey tahun 1977)
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Penggunaan Teknik OR

Dimanakah dan untuk apakah OR dipakai?

• Manufacturing : simulasi, antrian, program dinamik, program linear

• Industri kimia : program linear, regresi, network

• Telekomunikasi : antrian, network

• Penerbangan (transportasi) : network, program dinamik, antrian

• Rumah sakit: antrian, program dinamik

• Kontraktor : network, program dinamik

• Listrik : program linear, program nonlinear, program dinamik, 
network

• dsb


