
 

i 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JURNAL ILMIAH 
BINALITA SUDAMA 

 

 

 

 

MODEL PERENCANAAN PRODUKSI TERPADU DENGAN ADANYA KETIDAKPASTIAN 

(Ana Uzla BatuBara) 

 

ANALISIS SIFAT FISIS KOMPOSIT POLIMER DENGAN FILLER SERAT DAUN NANAS 

(ANANAS COMOSUS) DAN PEMANFAATAN POLIPROPILEN DAUR ULANG ( Emilia Sari)  

 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN BERBASIS 

PENGALAMAN  PADA  SISWA  KELAS VII SMP NEGERI 1 KOLANG (Kesya Nirma 

Lumbantobing) 

 
IMPLEMENTASI PENDIDIKAN UMUM DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 

(Sharfina Yusna Aminy) 

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SERTIFIKASI DALAM MELAKSANAKAN 

PEMBELAJARAN DI SD NEGERI KECAMATAN KOTARIH SERDANG BEDAGAI (Nurweni 

Fefiana br Sitepu) 

HUBUNGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK DENGAN PERUBAHAN BERAT BADAN PADA 

ASEPTOR KB SUNTIK DI PUSKESMAS PINGGIR JATI KABUPATEN LABUHANBATU 

UTARA (Widyawati) 

 

VOLUME 4        NOMOR 2      MEI 2020 

ISSN: 2541-1039 



 

i 
 

JURNAL ILMIAH 
BINALITA SUDAMA 

 

Diterbitkan oleh Yayasan Binalita Sudama Medan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelindung 

Pembina Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Penasehat 

Pengurus Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Penanggungjawab 

1. Suhardiono, M.Kes 

2. Ns. Widyawati, S.Kep, M.Kes 

3. Imnadir, MT 

4. Arya Novika Naulista Siregar, RO, M.Pd 

 

Pemimpin Redaksi 

Elvi Susanti Lubis, M.Kes 

 

Sekretaris Redaksi 

Zulianti, RO, SKM 

 

Bendahara 

Havija Sihotang, M.Kep 

 

Tim Editor 

1. Teguh Supriyadi, MPH 

2. Hj. Eriyani, M.Kep 

3. Riny Apriani, M.Kep 

4. Roy Chandra Nainggolan, RO, SE 

 

 

 

 

 
 



 

ii 
 

JURNAL ILMIAH 

BINALITA SUDAMA 

Diterbitkan oleh Yayasan Binalita Sudama Medan 

 

Jadwal Penerbitan 

Terbit dua kali dalam setahun 

 

Penyerahan Naskah 

Naskah merupakan hasil penelitian dan kajian pustaka ilmu kesehatan yang 

belum pernah dipublikasikan/diterbitkan paling lama 5 (lima) tahun terakhir. 

Naskah dapat dikirim melalui e-mail atau diserahkan langsung ke Redaksi 

dalam bentuk rekaman Compact Disk (CD) dan Print-out 2 eksemplar, ditulis 

dalam MS Word atau dengan program pengolahan data yang kompatibel. 

Gambar, ilustrasi, dan foto dimasukkan dalam file naskah. 

 

Penerbitan Naskah 

Naskah yang layak terbit ditentukan oleh Dewan Redaksi setelah mendapat 

rekomendasi dari Mitra Bestari. Perbaikan naskah menjadi tanggung jawab 

penulis dan naskah yang tidak layak diterbitkan akan dikembalikan kepada 

penulis. 

 

Alamat Redaksi 

Akper Binalita Sudama Medan 

Jl. Gedung PBSI/ Jl. Pancing No.1 Pasar V Barat 

Medan Estate 20371 

Telp. (061) 6620661, Fax. (061) 6620661  

 



 

iii 
 

PENGANTAR REDAKSI 

 

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha 

Esa atas segala rahmatNya sehingga Jurnal Ilmiah Binalita Sudama ini dapat 

kami terbitkan. 

 Jurnal Ilmiah Binalita Sudama ini diterbitkan dalam  rangka 

memberikan wadah bagi para dosen/mahasiswa untuk mempublikasikan hasil 

penelitian dan karya ilmiah dalam bidang kesehatan. 

Sebagai jurnal yang baru pertama diterbitkan, kami menyadari tentunya 

banyak sekali kekurangan baik dari segi tampilan maupun isinya. Karena itu 

kritik dan  saran amat kami butuhkan demi perbaikan jurnal ini dikemudian 

hari. 

Akhir kata semoga jurnal ini dapat memberi manfaat besar bagi dunia 

pendidikan, khususnya bidang kesehatan. 

 

    Medan,       Mei 2020 

 

 

          Redaksi 

 

 

 

 



 

iv 
 

 

MODEL PERENCANAAN PRODUKSI TERPADU DENGAN ADANYA 

KETIDAKPASTIAN 

Ana Uzla BatuBara  ......................................................................................... 1 

 

ANALISIS SIFAT FISIS KOMPOSIT POLIMER DENGAN FILLER SERAT 

DAUN NANAS (ANANAS COMOSUS) DAN PEMANFAATAN 

POLIPROPILEN DAUR ULANG 

Emilia Sari ........................................................................................................ 6 

 

PENGEMBANGAN MODUL PEMBELAJARAN MENULIS CERPEN 

BERBASIS PENGALAMAN  PADA  SISWA  KELAS VII SMP NEGERI 1 

KOLANG  

Kesya Nirma Lumbantobing ………………………………………………..16 

 

IMPLEMENTASI PENDIDIKAN UMUM DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN 

INDONESIA  

Sharfina Yusna Amin ....................................................................................... 25 

 

ANALISIS KOMPETENSI PEDAGOGIK GURU SERTIFIKASI DALAM 

MELAKSANAKAN PEMBELAJARAN DI SD NEGERI KECAMATAN 

KOTARIH SERDANG BEDAGAI  

Nurweni Fefiana br Sitepu ............................................................................ 37 

 

HUBUNGAN PENGGUNAAN KB SUNTIK DENGAN PERUBAHAN 

BERAT BADAN PADA ASEPTOR KB SUNTIK DI PUSKESMAS PINGGIR 

JATI KABUPATEN LABUHANBATU UTARA 

Widyawati  ........................................................................................................ 48 

 

PEDOMAN PENULISAN  NASKAH  JURNAL   ILMIAH KESEHATAN 

BINALITA SUDAMA MEDAN ....................................................................... 59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR ISI 



 

v 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     JURNAL ILMIAH 

     BINALITASUDAMA MEDAN 

 

 

 

 

 



1 

 Jurnal Penelitian Binalita Sudama                  Volume 4, Nomor 2, Mei 2020 

 

MODEL PERENCANAAN PRODUKSI TERPADU DENGAN ADANYA 

KETIDAKPASTIAN 

 

Ana Uzla BatuBara 

anauzla@yahoo.com 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan membuat perencanaan produksi stokastik pada 

suatumanufaktur yang sedang berkembang dan memperoleh keuntungan dengan 

me-minimumkan biaya. Dalam perencanaan produksi ada beberapa 

ketidakpastianyang dapat menghambat perkembangan seperti: permintaan, bahan 

baku, per-alatan, tenaga kerja dan waktu. 

Metode yang digunakan adalah skenario dengandua tahap, yaitu tahap 

pertama dengan adanya ketidakpastian pada setiap vari-abel dan pada tahap kedua 

memberikan keputusan perencanaan produksi. Tahappertama dan tahap kedua 

memiliki skenario yang berbeda, ke dua skenario di-gabungkan sehingga 

menghasilkan model matematika total biaya yang memilikibatas atas dan batas 

bawah. Sehingga memberikan hasil keseluruhan yang ter-baik dan membantu 

pengambilan keputusan akibat ketidakpastian, baik dalamhal lembur dan biaya 

persediaan 

 

Kata kunci: Program stokastik, Model program stokastik, Perencanaan 

produksi,Program stokastik dua tahap 
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PENDAHULUAN 

Perencanaan produksi sebagai 

suatu perencanaan taktis yang 

bertujuan untuk memberikan 

keputusan berdasarkan sumber daya 

yang dimiliki perusahaan dalam 

memenuhi permintaan akan produk 

yang dihasilkan. Penentuan jumlah 

optimal produk yang akan diproduksi 

menjadi kunci bagi perencanaan 

yang tepat. Perencanaan produksi 

dilakukan dengan maksud memenuhi 

permintaan pada tingkat biaya yang  

minimum. Kegiatan produksi sangat 

ditentukan oleh ketersediaan bahan 

baku dan jumlah permintaan. Bahan 

baku merupakan salah satu masukan 

yang akan di proses untuk 

menghasilkan produk. Perencaaan 

dan pengendalian produksi memiliki 

peranaan yang penting dalam 

pengelolahan, persediaan, kapasitas 

dan penjadwalan. Pengelolahan 

persediaan bertujuan minimasi biaya 

dan kerusakan produk atau bahan, 

perencaan kapasitas dimaksudkan 

untuk menjamin kelancaran proses 

produksi dan penjadwalan ditujukan 

untuk menjaga kualitas dan tingkat 

persediaan yang minimum. 

Perencaan produksi bertujuan 

untuk menyesuaikan produksi 

dengan sumber keputusan untuk 

memenuhi permintaan konsumen 

yang akan datang, seperti kapasitas 

produksi, pembatasan tenaga kerja 

dan pembatasan waktu lembur yang 

mana permasalahn tersebut 

merupakan masalah optimisasi. 

Tujuan lain dari perencaan produksi 

untuk meminimalkan biaya total atau 

memaksimalkan keuntungan.  

Model matematika untuk 

perencaaan produksi secara luas 

diklasifikasikan dalam dua kategori 

yaitu model deterministik dan model 

stokastik. Model matematika yang 

digunakan untuk perencanaan 

produksi yaitu model pemprograman 

stokastik. Salah satu bentuk model 

pemprograman stokastik adalah 

model pemprograman stokastik dua 

tahap dengan recourse. Program 

stokastik dua tahap dengan recourse 

ini merupakan suatu bentuk model 

khusus yang lebih penting. Dalam 

hal model seperti ini fungsi objektif 

biasanya bersesuaian dengan 

meminimumkan biaya atau 

memaksimumkan keuntungan, 

meskipun dapat juga mengacu pada 

nilai absolut yang diharapkan atau 

penyimpangan kuadrat tujuan khusus 

tertentu atau variance dari fungsi 

sumber tahap kedua. 

Lai (2006), menyatakan 

bahwa masalah perencanaan 

produksi memegang peranan yang 

sangat penting dalam jaringan 

manajemen persediaan. Metodologi 

dari masalah perencaan produksi 

untuk memnuhi permintaan pasar. 

Dikembangkan juga suatu model 

pemprograman stokastik dengan 

penambahan batas. Digunakan juga 

model dua tahap recourse untuk 

masalah perencaan produksi dengan 

pemprograman stokastik. 

 

PERUMUSAN MASALAH 

 Masalah yang akan muncul 

pada suatu manufaktur adalah adanya 

ketidakpastian permintaan, 

ketidakpastian produksi dan 

ketidakpastian banyaknya tenaga 

kerja sehingga menghambat 

perkembangan sebuah manufaktur, 

sehingga perlu di bentuk model 

stokastik untuk perencaan produksi 

yang dapat memberikan solusi 

optimal. 

 

TUJUAN PENELITIAN 

 Tujuan dari penelitian ini 

adalah membentuk model perencaan 

produksi terpadu dengan 
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meminimalkan biaya pada suatu 

manufaktur yang sedang berkembang 

sehingga memberikan solusi optimal. 

 

METODE PENELITIAN 

 Adapun metode penelitian 

yang akan dilakukan yaitu : 

1. Mendefinisiskan pengertian tahap 

pertama dan tahap kedua 

2. Menentukan variabel – variaabel 

yang digunakan dalam 

perencanaan produksi stokastik, 

yang meliputi antara lain :  

a. Menentukan dan 

mendefinisikan parameter 

dengan tebakan terbaik 

b. Menentukan dan 

mendefinisikan parameter di 

waktu yang akan datang 

c. Menentukan variabel 

keputusan. 

3. Membentuk model perencanaan 

produksi dua tahap sesuai dengan 

skenario perencaaan. 

4. Mengembangkan model pada 

langkah ketiga dengan menambah 

beberapa variabel, yaitu : 

a. Batas atas dan batas bawah 

dari skenario 

b. Probabilitas dari perencaan 

skenario 

5. Pembentukan biaya total dari 

model perencaan produksi sesuai 

dengan skenario. 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 Variabel keputusan logis 

dengan model diskrit diatur dengan 

beberapa tahap dan program 

stokastik, probabilistik 

pemprograman, dan program 

stokastik dinamis (Sahinidis, 2004). 

Salah satu pendekatan untuk masalah 

dengan ketidakpastian ini 

menggunakan program stokastik 

yaitu memecahkan permasalahan 

perencaaan produksi dimana 

kuantitas produksi dibatasi oleh 

kapasitas penyimpanan persediaan 

(Liu dan Tu (2008)). Permasalahan 

lebih lanjut mengasusmsikan bahwa 

kehabisan stok dan kapasitas 

penyimpanan persediaan bersifat 

konstan, model perencaan produksi 

yang digunakan untuk 

mengembangkan jadwal produksi 

yang optimal (Lee et. Al (2005)). 

 Menurut Prajapati (2008), 

model matematika untuk perencaan 

produksi permintaan deterministik 

dapat diformulasikan sebagai berikut 

: 

Minimum 

 

      (1) 

 

Kendala 

a. Keseimbangan persediaan 

                                                       (2) 

 

b. Kapasitas 

       (3) 

 

c. Non negatif dan integer 

       (4) 

 

Persamaan (1) yaitu untuk 

minimalkan biaya, termasuk biaya 

tenaga kerja, biaya produksi dan 

biaya penyediaan. Persaan (2) 

memberikan kepastian persediaan 

pada setiap waktu ditambah dengan 

permintaan sama dengan jumlah 

persediaan dari waktu sebelumnya 

dan produksi terus menerus. 

Persamaan (3) menyataakan 

keterbatasan kapasitas dan 

persamaan (4) menunjukkan variabel 

keputusan 𝑃(𝑡) dan non-negatif dan 

𝑦(𝑡) adalah biner. 

 

1. Model Perencanaan Produksi 

Terpadu 

 Dalam perencanaan produksi 

akan melibatkan banyak faktor, 

seperti bahan baku, mesin, tenaga 
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kerja, permintaan, biaya dan waktu. 

Semua faktor harus sesuai dengan 

kebutuhan dan direncanakan dalam 

pencapaian target produksi. Untuk 

pencapaian produksi yang baik 

diperlukan model yang sesuai dengan 

permintaan, dalam pembentukan 

model perencanaan produksi faktor – 

faktor yang ada saling 

mempengarusi, apa lagi dengan 

adanya ketidakpastian dari 

permintaan konsumen pasar. 

Persediaan produksi harus sesuai 

dengan permintaan, sehingga suatu 

manufaktur dapat merencanakan 

berapa banyak yang harus 

diproduksi. 

 Penentuan keputusan dan 

pelaksanaan dalam memproduksi 

akibat ketidakpastian membuat 

manufaktur yang sedang berkembang 

sulit untuk menentukan keputusan 

untuk beberapa banyak yang 

diproduksi. Akibat dari 

ketidakpastiaan tersebut diperlkan 

perencanaan yang baik, sehingga 

diperlukan model stokastik yang 

dapat memberikan solusi yang 

optimal dalam hal pembiayaan. 

Untuk pembentukan model tersebut 

diperlukan perencanaan dengan 

adanya ketidakpastian dan 

selanjutnya setelah adanya kepastian. 

Model stokastik yang akan dibuat 

untuk meeminimalkan banyaknya 

biaya yang akan dikeluarkan dalam 

produksi dan memberikan solusi 

akibat ketidak konsistenan semua 

faktor. 

 

2. Keputusan Tahap Pertama Dan 

Tahap Kedua 

 Definisi variabel untuk tahap 

pertama dan kedua tergantung 

bagaimana hubungan dari 

permasalahan, oleh karena itu model 

stokastik dua tahap dapat dilakukan 

dengan beberapa cara. Misalkan 

tahap pertama dapat menggabungkan 

variabel yang saling berhubungan, 

seperti lokasi dan banyaknya 

fasilitas. Tahap kedua memberikan 

keputusan perencanaan produksi 

dengan adanya permintaan. 

 Untuk mengembangkan 

model perencanaan produksi 

menggunakan: 

1. Lembur 

2. Kelengkapan 

3. Pemberhentian karyawan 

4. Backlog 

 

3. Model Perencanaan Produksi 

Dua Tahap 

 Model perencanaan produksi 

dua tahap termasuk pada multi-

skenario model perencanaan 

produksi stokastik dua tahap. 

Tujuannya adalah untuk menentukan 

rencana produksi yang optimal untuk 

meminimalkan produksi secara 

keseluruhan, persediaan dan biaya 

lembur dalam meemnuhi permintaan 

pasar setia priode waktu 𝑡 =
 1,2,3, . . . , 𝑇 , dalam hal ini tiap 

periode sama dengan satu bulan. 

Model parameter yang akan 

digunakan pada model perencanaan 

produksi stokastik dua tahap dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

Parameter : 

Indeks : 

𝑠 : indeks dari skenario 

𝑡 : indeks dari periode waktu 

Himpunan 

𝑆 : himpunan dari skenario 

𝑇 : banyak periode 

 

4. Pembentukan Model Perencanaan 

Produksi Dua Tahap 

 Pada awal dari perencanaan 

produksi suatu manufaktur harus 

membuat rancangan atau skenario, 

untuk membuat skenario, untuk 

produksi banyak faktor yang 

mempengaruhi kemungkinan, 
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pngaruh dari kemungkinan tersebut 

bersifat tidak pasti utnuk setiap 

skenario yang dibuat. Segala 

kemungkinan yang kan terjadi perlu 

diminimalisiskan untuk 

meminimalkan biaya total produksi. 

Dalam hal ini perlu yang akan 

diminimalkan yaitu biaya tenaga 

kerja sesuai dengan banyaknya 

tenaga kerja, jika terjadi peningkatan 

permintaan tidak perlu adanya 

penambahan karyawan tetapi terjadi 

lembur pada tenaga kerja, sehingga 

banyaknya unit yang dihasilkan pada 

saat lembur akan sesuai dengan biaya 

yang dikeluarkan saat lembur. Biaya 

persediaan untuk setiap unit pertahun 

harus diminimumkan untuk setiap 

tahunnya dan dalam skenario juga 

harus dihitung berapa banyak unit 

yang akan dibeli oleh konsumen. 

 

KESIMPULAN 

 Perencanaan produksi 

memegang peranan penting dalam 

perusahaan manufaktur, tetapi 

ketidakpastian dalam permintaan, 

produksi dan biaya membuat sulit 

untuk mengambil keputusan penuh 

dari model perencanaan produksi. 

Model perencaan produksi stokastik 

dua tahap diberikan untuk menangani 

permintaan, produksi dan biaya yang 

tidak pasti. Pada tahap pertama, 

membuat skenario penyesuaian 

produksi dan permintaan, produksi 

dan tenaga kerja, persediaa dan 

permintaan, persediaan dan produksi 

yang tidak pasti.  

 Akibat dari skenario yang 

dibuat ketidakpastiaan dapat 

dilanjutkan pada tahap kedua. Pada 

tahap ini, membentuk skenario 

dengan adanya kepastian disesuaikan 

dengan skenario yang belum adanya 

kepastian dengan memiliki batas atas 

dan batas bawwah jika dua skenario 

perencaan digbungkan sehingga 

dapat meminimalkan biaya total pada 

manufaktur. Model stokastik 

memberikan hasil keseluruhan yang 

terbaik dan membantu pengambilan 

keputusan akibat ketidakpastian, baik 

dalam hal lembur dan biaya 

persediaan. 

 

SARAN 

Berdasarkan kesimpulan pada 

penelitian ini, peneliti memberikan 

saran untuk melihat faktor ketidak 

pastian yang akan muncul dalam 

pembuatan Model Stokastik. 
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