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ABSTRACT

This article discusses of the multi-item inventory problem with backorder using
assignment model as mixed integer linear programming problem with branch-and-
bound method. This model aims to determine optimal policy of inventory problem
by meeting the specified constrains. The mathematical model for this problem
is designed using the LINGO 18.0 application. The solution of the assignment
model is compared with EOQ model with backorder. Based of the comparison of
the two models, it is concluded that the assignment model as mixed integer linear
programming problems are more efficient in minimizing total company’s inventory
costs and can be considered to obtain an optimal inventory policy.

Keywords: Inventory problem, assignment model, mixed integer linear programming

problem, backorder

ABSTRAK

Artikel ini membahas masalah persediaan multi-item dengan backorder menggu-
nakan model penugasan sebagai masalah program linear bilangan bulat campuran
dengan metode branch-and-bound. Model ini bertujuan untuk menentukan kebi-
jakan optimal suatu masalah persediaan dengan memenuhi kendala yang ditentukan.
Model matematika pada permasalahan ini dirancang dengan menggunakan aplikasi
LINGO 18.0. Solusi dari model penugasan yang diperoleh dibandingkan dengan
model EOQ dengan backorder. Berdasarkan perbandingan dari kedua model
tersebut disimpulkan bahwa model penugasan sebagai masalah program linear
bilangan bulat campuran lebih efisien dalam meminimumkan biaya persediaan
suatu perusahaan sehingga dapat dipertimbangkan untuk memperoleh kebijakan
persediaan optimal.

Kata kunci: Masalah persediaan, model penugasan, masalah program linear bilangan

bulat campuran, backorder
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1. PENDAHULUAN

Persaingan pasar global yang semakin ketat mengharuskan setiap perusahaan
mengelola sumber daya yang dimiliki seoptimal mungkin. Optimalisasi perse-
diaan meningkatkan daya saing dan mengurangi biaya produksi yang terintegrasi
pada sejumlah entitas bisnis dalam perusahaan [7]. Salah satu alasan pentingnya
melakukan manajemen persediaan adalah untuk mengurangi risiko perubahan tingkat
permintaan dan penawaran [5].

Kebijakan persediaan dengan manajemen persediaan dilakukan melalui pe-
modelan matematika yang tepat sehingga mampu menghasilkan total biaya
persediaan optimal. Model yang sering digunakan pada masalah persediaan
backorder untuk menentukan kebijakan persediaan yaitu model EOQ dengan back-

order. Dalam perkembangannya, model persediaan mulai banyak dikaji oleh para
peneliti, diantaranya Begnaud et al. [1] yang merumuskan masalah persediaan
sebagai program linear bilangan bulat campuran dan gagasan echelon persediaan di-
gunakan untuk membangun kelas pertidaksamaan baru yang valid yang disebut
echelon-cut. Selanjutnya, Roushdy [7] mengembangkan model pemrograman
bilangan bulat campuran dalam menentukan keputusan produksi untuk mem-
peroleh biaya persediaan minimum dalam sistem persediaan. Selanjutnya Khalil
et al. [6] membahas model penugasan untuk menggambarkan sistem persediaan
sebagai masalah program linear bilangan bulat campuran untuk memperoleh total
biaya persediaan optimal. Adapun struktur artikel ini adalah pada bagian kedua
menjelaskan model EOQ dengan backorder. Bagian ketiga masalah program
linear bilangan bulat campuran dan metode branch-and-bound. Bagian keempat
membahas model penugasan sebagai masalah program linear bilangan bulat
campuran. Kemudian dilanjutkan bagian kelima perbandingan hasil yang diper-
oleh dari penyelesaian suatu masalah persediaan dengan model yang diusulkan dan
dengan model EOQ dengan backorder untuk memperoleh kebijakan persediaan
optimal.

2. MODEL EOQ MULTI-ITEM DENGAN BACKORDER

Model EOQ dengan backorder terjadi ketika adanya permintaan item tetapi
kuantitas persediaan tidak tersedia di toko. Jika pelanggan dapat menunggu
persediaan pada toko dengan pemesanan yang dipenuhi segera setelah persediaan
diterima maka disebut dengan situasi backorder [6, h. 395]. Pada model ini di-
asumsikan kemungkinan terjadinya kehabisan persediaan yang sudah dapat diduga
sebelumnya. Penerimaan pesanan dari pelanggan akan tetap diterima walaupun
pada saat itu tidak ada persediaan. Pembeli dijanjikan bahwa pesanan akan datang
ataupun tersedia pada periode berikutnya [2, h. 488].

Asumsi yang digunakan pada model EOQ dengan backorder adalah sebagai
berikut [8]:

(i) Permintaan bersifat konstan untuk setiap item dan diketahui dengan pasti
selama periode perencanaan persediaan.
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(ii) Pemesanan persediaan datang pada satu titik waktu yang sama dan langsung
dapat digunakan.

(iii) Biaya pembelian item bersifat konstan selama periode perencanaan.

(iv) Biaya pemesanan per pesanan tetap.

(v) Biaya penyimpanan ditetapkan per unit per pesanan per unit waktu.

(vi) Kekurangan persediaan diperbolehkan atau backorder diizinkan.

(vii) Biaya backorder ditetapkan per unit per pesanan per unit waktu.

Total biaya persediaan yang dimisalkan dengan TBPb untuk model EOQ multi-
item dengan backorder diperoleh dengan menjumlahkan biaya pemesanan, biaya
penyimpanan, biaya pembelian dan biaya backorder yang secara berurutan dapat
dituliskan sebagai berikut:

TBPb = pD +
q2h

2Q
+

sD

Q
+

(Q− q)2b

2Q
.

dengan
D := Permintaan persediaan per unit waktu,
s := Biaya pemesanan persediaan setiap kali pemesanan dilakukan,
h := Biaya penyimpanan persediaan per unit barang per unit waktu,
p := Biaya pembelian persediaan per unit barang per unit waktu,
Q := Kuantitas permintaan persediaan ekonomis per order,
b := Biaya pemesanan kembali per unit barang per unit waktu,
q := Tingkat persediaan maksimum per unit waktu,
qs := Tingkat kekurangan persediaan maksimum per unit waktu,
F := Jumlah frekuensi pemesanan persediaan per unit waktu,
W := Waktu perencanaan pemesanan,
Wp := Waktu antar pesanan.

Untuk meminimumkan total biaya persediaan akan ditentukan Q dan q optimal,
melalui turunan pertama dari total biaya persediaan terhadap Q dan q yang harus
sama dengan 0.

∂TBPb

∂Q
=

∂

∂Q

(

q2h

2Q
+

(Q− q)2b

2Q
+ pD +

sD

Q

)

= 0, (1)

dan
∂TBPb

∂q
=

∂

∂q

(

q2h

2Q
+

(Q− q)2b

2Q
+ pD +

sD

Q

)

= 0. (2)

Dengan menyelesaikan sistem persamaan (1)-(2) diperoleh Q dan q optimal, yaitu

Q =
√

2sD
h

√

h+b
b

dan q =
√

2sD
h

√

h
h+b

,
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dengan total biaya persediaan minimum menjadi

TBPb =
q2h

2Q
+

(Q− q)2b

2Q
+

sD

Q
.

Tingkat kekurangan persediaan maksimum diperoleh melalui persamaan berikut [11,
h. 875]:

qs = Q− q.

Waktu pemesanan persediaan (Reorder point)
Model EOQ merupakan gabungan antara model sistem periodik dan sistem peme-
sanan tetap [10, h. 757],[9, h. 428]. Frekuensi pemesanan persediaan pada model
EOQ multi-item dengan backorder adalah sebagai berikut:

Frekuensi Pemesanan =
Permintaan persediaan per unit waktu

Kuantitas permintaan persediaan per order
,

F =
D

Q
.

Sedangkan untuk menentukan waktu antar pemesanan adalah sebagai berikut:

Waktu antar pesanan =
Periode waktu perencanaan pemesanan

Frekuensi pemesanan ulang
,

Wp =
W

F
.

2. MASALAH PROGRAM LINEAR BILANGAN BULAT

CAMPURAN DAN METODE BRANCH-AND-BOUND

Masalah Program Linear Bilangan Bulat Campuran
Program linear bilangan bulat adalah program linear dengan beberapa atau semua
variabelnya dibatasi bernilai integer atau diskrit [9, h. 349]. Secara umum bentuk
masalah program linear bilangan campuran adalah sebagai berikut[4, h. 616]:

maks z =
n

∑

j=1

cjxj,

kendala
n

∑

j=1

aijxj ≤ bi ; i = 1, 2, 3, . . . , n,

xj ≥ 0 dan integer; j = 1, 2, . . . , l; l ≤ n. (3)

dengan
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z := nilai skalar pengambilan keputusan atau fungsi tujuan,
xj := variabel keputusan program linear bilangan bulat, j = 1, 2, . . . , l,
cj := koefisien variabel keputusan dalam fungsi tujuan, j = 1, 2, . . . , l,
bi := nilai fungsi kendala, i = 1, 2, . . . , n,
aij := koefisien variabel keputusan dalam kendala ke-i, i = 1, 2, . . . , n,

j = 1, 2, . . . , l,
n := jumlah variabel keputusan,
m := jumlah kendala.

Bentuk masalah program bilangan bulat 0 atau 1 sama dengan bentuk masalah
program linear bilangan bulat campuran tetapi bentuk persamaan (3) pada masalah
program bilangan bulat 0 atau 1 berbentuk xj = 0 atau 1 dengan j = 1, 2, . . . , l.

Metode branch-and-bound
Langkah-langkah penyelesaian masalah program linear bilangan bulat campuran
menggunakan metode branch-and-bound untuk persoalan minimasi adalah sebagai
berikut [4, h. 618] :

(i) Inisialisasi z∗ = ∞, kemudian bentuk relaksasi program linear dari masalah
program linear bilangan bulat campuran.

(ii) Menerapkan metode simpleks [3, h. 25] pada program linear relaksasi sehingga
diperoleh solusi optimal program linear relaksasi.

(iii) Selanjutnya, perhatikan solusi optimal yang diperoleh menggunakan metode
simpleks, jika variabel keputusan yang diperoleh adalah bilangan bulat, solusi
optimum bilangan bulat telah tercapai. Jika satu atau lebih variabel yang
diperoleh ternyata bukan bilangan bulat, melanjutkan ke langkah berikutnya.

Langkah-langkah untuk setiap iterasi berikutnya adalah sebagai berikut:

(a) Branching atau percabangan. Diantara seluruh submasalah yang ada
unfathomed , pilih salah satu submasalah yang dibuat paling baru bernilai
lebih besar. Bentuk percabangan dari titik submasalah untuk membuat
dua submsalah baru. Misalkan x∗ dan xj nilai pada solusi. Cabangkan
titik ini dengan membuat submasalah baru dengan menambahkan fungsi
kendala secara berurutan xj ≤ ⌊xj∗⌋ dan xj ≥ ⌊xj∗⌋ + 1. Sedangkan
untuk masalah zero-one integer programming variabel yang ditetapkan
secara berurutan bernilai 1 dan 0.

(b) Bounding atau pembatasan. Untuk setiap submasalah baru, dapatkan
batasan dengan mengaplikasikan metode simpleks pada setiap relaksasi
program linear dan pembulatan kebawah pada nilai z untuk solusi optimal
yang dihasilkan.

(c) Fathoming atau pemutusan. Untuk setiap submasalah baru, terapkan
tiga uji fathomed dan buang submasalah yang diputus dari uji yang di-
lakukan sebagai berikut:

5



(i) Nilai batasan kurang dari atau sama dengan (≤) z∗ untuk fungsi
tujuan maksimum.

(ii) Solusi program linear relaksasi yang diperoleh tidak layak.

(iii) Solusi optimal untuk program linear relaksasi bernilai bilangan bulat
(jika solusi lebih optimal dari batas sebelumnya, solusi ini menjadi
batas baru, dan pengujian diterapkan kembali sehingga diperoleh
nilai z∗ yang lebih optimal).

(d) Uji optimalitas. Perhitungan dihentikan jika tidak ada lagi submasalah
selanjutnya dengan incumbent yang diperoleh adalah optimal.

4. MODEL PENUGASAN SEBAGAI MASALAH PROGRAM

LINEAR BILANGAN BULAT CAMPURAN

Menurut Khalil et al. [5] asumsi model penugasan sebagai masalah program linear
bilangan bulat campuran untuk masalah persediaan multi-item dengan backorder

adalah sebagai berikut:

(i) Permintaan bervariasi dengan waktu dan diketahui.

(ii) Harga beli per unit bersifat konstan dalam periode yang direncanakan.

(iii) Unit item yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan dalam periode ter-
tentu, dapat diperoleh setiap saat termasuk saat backorder.

(iv) Biaya backorder dapat berubah sewaktu-waktu.

(v) Waktu tunggu penambahan kembali diketahui dengan pasti sehingga pengiri-
man dapat diatur waktunya agar terjadi sesuai.

(vi) Biaya variabel per unit tidak bergantung pada kuantitas penambahan yang
berarti tidak ada kuantitas diskon yang diizinkan.

(vii) Jika jumlah kuantitas permintaan diperoleh dalam periode yang sama, maka
biaya penyimpanan (holding cost) dan biaya kekurangan (backorder cost) sama
dengan nol.

Misalkan terdapat i periode pengiriman persediaan dan j periode penerimaan
persediaan untuk item n. Biaya penyimpanan untuk setiap unit item persediaan
pada periode i yang diterima pada periode perencanaan horizon j untuk item n

adalah hijn, sedangkan biaya pemesanan kembali untuk setiap unit item persediaan
yang dipesan pada periode i dan datang pada perencanaan horizon lain j untuk
item n adalah bijn. Dalam hal ini model penugasan sebagai masalah program linear
bilangan bulat campuran untuk masalah persediaan multi-item dapat disusun dalam
Tabel 1.

Dalam model matematika model penugasan sebagai masalah bilangan bulat
campuran untuk masalah persediaan dapat ditulis sebagai berikut:
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Tabel 1: Sistem Persediaan Model Penugasan
Item No.n Periode
Periode 1 2 3 · · · m

1 0 hn
12

hn
13

· · · hn
1m

2 bn
21

0 hn
23

· · · hn
2m

...
...

...
...

...
...

m bnm1
bnm2

bnm3
· · · 0

min z =
m
∑

i=1

m
∑

j=i+1

n
∑

k=1

hijkxijk +
m
∑

i=2

i−1
∑

j=1

n
∑

k=1

bijkxijk +
m
∑

i=1

Siyi,

kendala
m
∑

j=1

xijk ≤ Qkyi ; i = 1, 2, . . . ,m, ; k = 1, 2, . . . , n,

m
∑

i=1

xijk ≥ djk ; j = 1, 2, . . . ,m, ; k = 1, 2, . . . , n,

yi = 0, 1 ; i = 1, 2, . . . ,m,

xijk ≥ 0; i = 1, 2, . . . ,m; j = 1, 2, . . . ,m; k = 1, 2, 3, . . . , n.

dengan
m := Jumlah periode pada perencanaan horizon,
n := Jumlah item yang dipesan untuk persediaan,
xijk := Jumlah persediaan yang diperoleh pada periode i untuk permintaan

pada periode j, untuk item k,

hijk := Holding cost atau biaya penyimpanan per unit untuk persediaan
pada periode i dan diterima pada periode j, untuk item k,

bijk := Backorder cost atau biaya pemesanan kembali per unit untuk
persediaan pada periode i dan diterima pada periode perencanaan,
horizon lain j, untuk item k,

djk := Jumlah unit yang dibutuhkan setiap item pada periode j untuk item k,

Si := Biaya pemesanan persediaan pada periode i,

Qk := Jumlah kuantitas unit setiap item k,

i := 1, 2, f3, . . . ,m ; j = 1, 2, 3, . . . ,m ; k = 1, 2, 3, . . . , n,

yi :=

{

1, jika terjadi pemesanan pada periode i,

0, jika tidak terjadi pemesanan pada periode i.

5. CONTOH KASUS DAN PENYELESAIANNYA

Contoh 1 Sebuah perusahaan menjual berbagai macam produk elektronik dengan
melakukan pemesanan dari supplier tetap selama beberapa tahun. Data yang diper-
oleh perusahaan tentang persediaan adalah data berdasarkan periode pemesanan
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dalam satu tahun. Perusahaan tersebut melakukan pemesanan untuk jangka waktu
enam periode dalam satu tahun dengan kuantitas rata-rata yang diperlukan dari
berbagai jenis produk elektronik dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Produk elektronik yang dibutuhkan setiap periode (Unit)
Item Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5 Periode 6

Kipas angin 200 100 100 200 200 100
Rice cooker 480 560 425 460 560 400
Dispenser 320 200 275 280 245 320
Kulkas 240 110 160 230 210 150
Mixer 80 70 75 85 75 70
Blender 310 390 410 350 410 370
Microwave 145 100 140 250 195 130
Food chopper 190 130 195 170 110 185

Perusahaan mengalami kekurangan persediaan dari produk yang akan dijual
yang menyebabkan munculnya biaya pemesanan kembali backorder cost. Selain
itu, setiap kali pemesanan dilakukan perusahaan harus membayar biaya yang
disebut sebagai biaya pemesanan. Pemesanan produk elektronik dalam jumlah
lot menyebabkan timbulnya biaya penyimpanan untuk persediaan. Biaya peme-
sanan kembali, biaya pemesanan dan biaya penyimpanan perusahaan dapat dilihat
pada Tabel 3, Tabel 4 dan Tabel 5.

Tabel 3: Biaya penyimpanan produk elektronik per unit (Holding cost)
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5

Kipas angin 40 80 120 160 200
Rice cooker 52 104 156 208 260
Dispenser 55 110 165 220 275
Kulkas 35 70 105 140 175
Mixer 27 54 81 108 135
Blender 33 66 99 132 165
Microwave 15 30 45 60 75
Food chopper 38 76 114 152 190

Tabel 4: Biaya backorder produk elektronik per unit
Periode 1 Periode 2 Periode 3 Periode 4 Periode 5

Kipas angin 76 90 105 121 138
Rice cooker 82 98 115 132 151
Dispenser 87 104 122 141 161
Kulkas 63 75 88 101 116
Mixer 41 50 61 73 86
Blender 58 69 81 95 110
Microwave 32 39 47 56 67
Food chopper 74 88 102 117 133
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Tabel 5: Biaya Pemesanan
Biaya Pemesanan (Rp)

Periode 1 80000

Periode 2 80000

Periode 3 80000

Periode 4 80000

Periode 5 80000

Periode 6 80000

Secara umum model penugasan sebagai masalah program linear bilangan bulat
campuran masalah persediaan perusahaan adalah sebagai berikut:

min z =
6

∑

i=1

6
∑

j=i+1

8
∑

k=1

hijkxijk +
6

∑

i=2

i−1
∑

j=1

8
∑

k=1

bijkxijk +
6

∑

i=1

Siyi,

kendala
6

∑

j=1

xij ≤ Qk · yi ; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; k = 1, 2, , 3, 4, 5, 6, 7, 8

6
∑

i=1

xij ≥ djk ; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6 ; k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

yi = 0, 1 ; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6;

xijk ≥ 0; i = 1, 2, 3, 4, 5, 6; j = 1, 2, 3, 4, 5, 6; k = 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

Solusi optimal dari masalah persediaan perusahaan dengan model penugasan
sebagai masalah program linear bilangan bulat campuran menggunakan metode
branch-and-bound diselesaikan dengan LINGO 18.0 diperoleh bahwa pemesanan
persediaan dilakukan sebanyak tiga kali pemesanan dengan waktu siklus pemesanan
satu periode adalah empat bulan. Pemesanan pertama terjadi pada periode per-
tama untuk menutupi jumlah kebutuhan persediaan periode pertama dan kedua.
Pemesanan kedua terjadi pada periode ketiga untuk menutupi jumlah kebutuhan
persediaan periode ketiga dan keempat. Pemesanan ketiga terjadi pada periode
kelima untuk menutupi jumlah kebutuhan persediaan periode kelima dan keenam.
Jumlah unit pesanan persediaan perusahaan untuk masing-masing item sesuai
urutan pembelian dapat dilihat pada Gambar 1. Total biaya persediaan perusahaan
dalam satu tahun berdasarkan LING0 18.0 adalah Rp459.325.

Selanjutnya, solusi yang diperoleh model penugasan sebagai masalah program
linear bilangan bulat campuran dengan metode branch-and-bound dibandingkan
dengan solusi yang diperoleh model EOQ dengan backorder.
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Gambar 1: Jumlah Pesanan Masing-Masing Item Perusahaan

Hasil perhitungan jumlah pemesanan ekonomis, tingkat persediaan maksimum,
tingkat kekurangan persediaan maksimum, jumlah frekuensi pemesanan, waktu
antar pesanan dan total biaya persediaan untuk masing-masing item persediaan
perusahaan dapat diringkas dalam Tabel 6.

Tabel 6: Hasil Perhitungan Masalah Persediaan Perusahaan
Q q qs F Wp TBPb (Rp)

Item 1 1328 542 786 1 12 108.437
Item 2 2198 808 1391 1 12 209.984
Item 3 1607 594 1014 1 12 163.237
Item 4 1588 633 955 1 12 110.805
Item 5 1177 458 719 1 12 61.842
Item 6 2330 932 1398 1 12 153.800
Item 7 2083 983 1100 1 12 73.726
Item 8 1416 583 833 1 12 110.758

Total Biaya Persediaan 992.589

Berdasarkan Tabel 6 total biaya persediaan perusahaan menggunakan model
EOQ dengan backorder dalam satu tahun adalah Rp992.589.

Berdasarkan hasil yang diperoleh untuk masalah persediaan perusahaan dengan
model penugasan sebagai masalah program linear bilangan bulat campuran meng-
hasilkan biaya persediaan yang lebih minimum dibandingkan dengan model EOQ
dengan backorder.

Penyelesaian masalah persediaan menggunakan model penugasan sebagai masalah
program linear bilangan bulat campuran dapat menjadi alternatif dalam menye-
lesaikan suatu masalah persediaan dengan meminimumkan jumlah pemesanan
persediaan. Total biaya persediaan yang dihasilkan lebih minimum dibandingkan
menggunakan model EOQ dengan backorder. Dengan demikian, model yang
diusulkan dapat dijadikan kebijakan persediaan optimal dalam suatu perusahaan
dibandingkan dengan model EOQ dengan backorder.

Ucapan terima kasih diberikan kepada Dr. M. D. H. Gamal, M. Sc. yang
telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan artikel ini.

10



DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Begnaud, S. Benjaafar, dan L. A. Miller, The multi-level lot sizing problem

with flexible production sequences, IIE Transactions, 41 (2009), 702-715.

[2] J. A. Fitzsimmons dan M. J. Fitzsimmons, Service Management Operations,

Strategy, Information Technology, Seventh Edition, McGraw-Hill, 2008.

[3] M. D. H. Gamal, Program Linear dan Integer: Buku Ajar, Pusat Pengemban-
gan dan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, 2007.

[4] F. S. Hiller dan G. J. Lieberman, Introduction to Operation Research, Seventh

Edition. NMcGraw-Hill Higher Education, New York, 2001.

[5] M. Khalil, E. S. Ellaimony, A. Taha, dan M. Osman, Proposed Model for

optimal inventory policy, International Journal of Scientific Advance, 2 (2021),
21-29.

[6] P. R. Murthy, Operations Research, Second Edition. New Age International
Publishers, New Delhi, 2007.

[7] B. H. Roushdy, Integer programming model for inventory optimization for a

multi echelon system, Journal of Advanced Management Science, 4 (2016) 47-
52.

[8] S. J. Surati, Economic order quantity with backorders allowed model and its

implication on total cost of inventory in comparison with basic eoq model,
International Journal of Creative Research Thoughts, 6 (2018) 496-501.

[9] H. A. Taha, Operations Research: An Indroduction, Eighth Edition, Pearson
Prentice-Hall, Upper Saddle River, 2007.

[10] B. W. Taylor III, Introduction to Management Science, Eleventh Editions,
Person, 2013.

[11] W. L. Winston, Operations Research: Applications and Algorithms, Fourth

Edition, Thomson Brooks/Cole, Boston, 2004.

11


