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Tugas Kelompok Metode Kuantitatif 

(Studi Kasus) 

 

 Toko Sukamaju telah 6 bulan sebagai toko pengecer kebutuhan pokok 

sehari-hari. Salah satu yang dijual adalah mie instant yang dibeli dari toko grosir. 

Dalam beberapa minggu terakhir seringkali mengalami penumpukan mie instant, 

padahal pasaran mata dagangan tersebut cukup baik. Pemilik toko tersebut ingin 

memperkirakan periode waktu dan kuantitas pembelian dalam minggu yang akan 

datang (sebut minggu ke-3 Januari). Dari pengalaman sebelumnya, biaya angkut 

beberapa karton mie instant dari toko grosir ke toko miliknya untuk sekali angkut 

(tidak tergantung banyaknya mie) adalah Rp. 5.000,- , sedangkan nilai depresiasi 

mie instant adalah Rp. 5,- per bungkus per hari. 

 Toko tersebut memiliki data penjualan (dalam karton mie) untuk 6 minggu 

sebelumnya sebagai berikut : 

 

     Minggu  | 1(Des) 2 3 4 1(Jan) 2

 __________________________________________________ 

 Penjualan  | 12 10 16 8 14 18 

 

(1 karton berisi 50 bungkus mie instant) 

 

 Di samping itu, pemilik toko tersebutingin melakukan renovasi tokonya 

pada minggu ke-4 Januari. Terdapat 2 alternatif renovasi, yaitu renovasi kecil 

(biaya sekitar Rp. 500.000,-) dan renovasi besar (biaya sekitar Rp. 1.000.000,-). 

Pemilik toko tersebut bingung untuk menentukan alternatif mana yang akan 

dipilih.  

 Cobalah Saudara bantu pemilik toko tersebut memecahkan masalahnya 

dan berikan saran – sarannya (Hint : keuntungan / bungkus = Rp. 200,-). 

 

 

 

 



Solusi Kasus 

 

Dari studi kasus Toko Sukamaju, paling tidak ditemukan beberapa 

masalah : 

1. Toko Sukamaju akan melakukan renovasi pada minggu ke-4 Januari, 

padahal data terbaru (minggu ke-3 Januari) belum tersedia. 

2. Mie instant memiliki pasaran yang baik, namun sering terjadi 

penumpukan persediaan mie instant di gudang. 

3. Toko Sukamaju memerlukan biaya untuk renovasi, tetapi belum ada 

perkiraan uang yang tersedia untuk renovasi. 

4. Dengan perkiraan uang yang belum ada, pemilik toko kesulitan 

mengambil keputusan sehubungan alternatif renovasi yang akan 

dipilih. 

Untuk setiap permasalahan yang ada, akan digunakan berbagai pendekatan 

untuk  menyelesaikan masalah. Setiap pendekatan digunakan sesuai dengan jenis 

permasalahan sehingga solusi yang dihasilkan efektif dan tepat guna. Jenis model 

kuantitatif yang digunakan dan tahapan – tahapan penyelesaiannya akan 

dijelaskan sebagai berikut : 

1. Masalah data minggu ke-3 yang belum tersedia 

Masalah ini dapat diselesaikan dengan pendekatan prediksi 

(Forecasting) dimana pendekatan ini digunakan untuk memprediksi 

nilai yang belum diketahui (belum terjadi) dengan mengolah data 

observasi yang telah diketahui. Dalam hal ini, data yang dicari adalah 

data penjualan minggu ke-3 Januari.  Yang perlu diperhatikan adalah 

data observasi yang digunakan adalah data penjualan mie instant per 

minggu selama 6 minggu terakhir dimulai dari minggu pertama 

Desember hingga minggu kedua Januari.  

 

 

 

 



Minggu  | 1(Des) 2 3 4 1(Jan) 2

 _____________________________________________________________ 

Penjualan  | 12 10 16 8 14 18 

 

Dari data penjualan tersebut, tidak terlihat adanya tren peningkatan 

atau penurunan penjualan. Sebaran data juga bersifat fluktuatif dan tidak 

mendekati konstan. Dengan karakteristik data observasi tersebut, maka 

model kuantitatif yang paling cocok untuk diterapkan dalam prediksi data 

penjualan ini adalah model Forecasting dengan metode Moving Average 

System (MAS). Metode ini memprediksikan data yang akan datang 

dengan rata-rata bergerak dari data sebelumnya. Untuk menentukan N 

terbaik (jumlah minggu terakhir yang dirata-ratakan) menggunakan Mean 

Absolute Division (MAD). Berikut ini adalah perhitungan MAD untuk 

N=2 hingga N = 5: 

 

N = 2   N = 3    N = 4   N = 5 
Mg P F |F-P|  Mg P F |F-P|  Mg P F |F-P|  Mg P F |F-P| 

Des  

1 

12    Des  1 12    Des  1 12    Des  1 12   

2 10    2 10    2 10    2 10   

3 16 11 5  3 16    3 16    3 16   

4 8 13 5  4 8 12.67 4.667  4 8    4 8   

Jan 1 14 12 2  Jan 1 14 11.33 2.667  Jan 1 14 11.5 2.5  Jan 1 14   

2 18 11 7  2 18 12.67 5.333  2 18 12 6  2 18 12 6 

3(?)     3(?)     3(?)     3(?)    

MAD   19/4  MAD   13.6/3  MAD   4.25/2  MAD   6/1 

MAD = 4.75  MAD = 4.222   MAD= 4.25         MAD = 6 

 

Dari hasil perhitungan MAD, ternyata nilai rata-rata bergerak 

terbaik (MAD terkecil) didapat dari pengunaan N = 3  forecasting 

optimal mengunakan data penjualan 3 minggu terakhir. Dengan demikian, 

data penjualan mie instan pada minggu ke-3 Januari diprediksikan 

berdasarkan rata-rata bergerak penjualan 3 minggu terakhir = 

(8+14+18)/3=13.33 ≈13 (karton). Penjualan 1 bulan terakhir dapat 

dihitung = 8 + 14 + 18 + 13 = 53 karton = 2650 bungkus 



   2650 5000 
2.-------.  ------- 
      30     5 

2. Masalah penumpukan mie instant di gudang 

Seperti yang telah dikemukakan, mie instan merupakan komoditas 

yang memiliki pasaran yang baik di toko Sukamaju. Akan tetapi, 

sering terjadi penumpukan mie instant di gudang. Hal ini menjadi 

masalah karena untuk setiap bungkus mie instant yang menumpuk di 

gudang akan mengalami penurunan nilai (depresiasi). Oleh karena itu, 

perlu adanya pengendalian persediaan mie instant berupa periode 

waktu dan jumlah pembelian yang disesuaikan dengan tingkat 

penjualan per minggu sehingga biaya akibat penumpukan dapat 

dikurangi seminimal mungkin. Pendekatan kuantitatif yang dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah ini adalah Inventory Control. 

Yang perlu diperhatikan adalah beberapa karakteristik persediaan yang 

dimiliki oleh toko Sukamaju yakni : jenis persediaan barang hanya 1 

macam (dalam konteks kasus ini, penumpukan persediaan mie instant 

yang menjadi inti permasalahan), waktu pemesanan / lead time 

diasumsikan = 0 (pesanan segera datang setelah dilakukan pemesanan), 

periode waktu pemesanan diasumsikan teratur dengan jumlah pesanan 

tetap, dan tidak ada kekurangan persediaan (back order). Karakteristik 

persediaan tersebut dapat dioptimalkan dengan model Economic Order 

Quantity (EOQ). Metode ini dapat menghitung periode waktu 

pembelian dan jumlah pembelian berdasarkan tingkat penjualan per 

minggu dari data observasi yang dimiliki. Untuk menghitung periode 

dan jumlah pembelian, metode EOQ membutuhkan beberapa 

parameter diantaranya : 

 D = waktu observasi = 1 bulan = 30 hari 

 N = total penjualan selama D (1 bln) = 53 karton = 2650 bungkus 

 Cp = biaya pesan (dalam hal ini,biaya sekali angkut) = Rp. 5.000 

 Cs =  biaya simpan (dalam hal ini,biaya depresiasi) = Rp. 5 / bks/hr 

          

Jadi, nmin = √    =  √   = 420,3 bks 
        ≈ 9 karton 
 
 

   N Cp
2.--- .  --- 
   D   Cs 



Tmin= D . nmin= 30 . 420,3  =  4,76 hari ≈ 5 hari  
     N  2650 
 
BBmin = √(2.N.D.Cp,Cs) = √(2 .  2650 . 30 . 5000 . 5) = Rp. 63.048 
 
Dari hasil perhitungan tersebut, maka supaya persediaan optimal 

dengan  biaya minimal, maka pemilik toko Sukamaju sebaiknya setiap  

5 hari membeli mie instant ke pedagang grosir sebanyak 420 bungkus 

( ≈ 9 karton, karena biasanya pedagang grosir tidak menjual per 

bungkus), sehingga biaya minimum didapat sebesar Rp.  63.048.  

3. Perkiraan uang yang tersedia untuk renovasi 

Jumlah uang yang tersedia untuk renovasi dapat dihitung berdasarkan 

keuntungan yang telah didapat dikurangi dengan estimasi biaya selama 

toko beroperasi. Pendekatan ini sering disebut juga metode perkiraan 

anggaran. Dengan asumsi keuntungan / bungkus selalu tetap (Rp. 200 / 

bungkus), dapat dihitung keuntungan kotor dari penjualan komoditi 

mie instant : 

 Rata – rata penjualan mie instant/ bulan = 2650 bungkus 

 Keuntungan kotor dari mie instant saja  = Rp 200 x 2650 

       = Rp 530.000 

 Keuntungan kotor dari mie instant selama 6 bulan beroperasi: 

 Rp 530.000 x 6 = Rp 3.180.000 

Toko Sukamaju tidak hanya menjual mie instant akan tetapi penjualan 

komoditi lain tidak sebesar penjualan mie instant. Dengan asumsi 

maksimal total keuntungan kotor komoditi lain menyamai total 

keuntungan kotor mie instant, maka : 

Keuntungan kotor komoditi (selain mie instant) per bulan 

≤ 

Keuntungan kotor mie instant per bulan 

Maka, keuntungan kotor komoditi selain mie instant per bulan ≈ 

Rp.530.000 sehingga total keuntungan kotor komoditi selain mie 

instant selama 6 bulan beroperasi = 6 x Rp.530.000 = Rp 3.180.000. 

Dengan demikian, total keuntungan kotor dari semua barang dagangan 

adalah Rp 3.180.000 + Rp 3.180.000 = Rp. 6.360.000.  



Setelah memperkirakan total keuntungan kotor yang didapat toko, 

selanjutnya adalah membuat perkiraan  biaya. Besarnya biaya yang 

dikeluarkan oleh toko Sukamaju sangat ditentukan jenis usaha dari 

pemilik toko. Apabila toko Sukamaju adalah usaha utama, maka biaya 

yang dikeluarkan akan lebih besar daripada apabila toko Sukamaju 

adalah usaha sampingan. Dengan asumsi toko Sukamaju adalah usaha 

sampingan dengan biaya per bulan = Rp. 500.000, maka total estimasi 

biaya dalam waktu 6 bulan beroperasi = Rp. 3.000.000.  

Setelah mengetahui perkiraan keuntungan kotor dan biaya, keuntungan 

bersih dapat dihitung sebagai berikut : 

Keuntungan bersih  = total keuntungan – total biaya 

    = Rp. 6.360.000 -  Rp. 3.000.000 

    = Rp. 3.360.000 

 

Sesuai asumsi toko Sukamaju adalah usaha sampingan, maka alokasi 

dana untuk pengembangan usaha tidak sebesar alokasi dana 

pengembangan usaha apabila toko Sukamaju adalah usaha utama. 

Alokasi dana ini diambil dari keuntungan bersih toko Sukamaju 

selama beroperasi untuk membiayai perbaikan kualitas dan 

pengembangan usaha toko Sukamaju, termasuk di antaranya adalah 

renovasi.  Alokasi dana untuk pengembangan usaha dibedakan dengan 

biaya karena bukan merupakan pengeluaran operasional rutin toko. 

Bila diasumsikan nilai alokasi sebesar 30% dari keuntungan bersih, 

maka estimasi jumlah uang yang tersedia untuk renovasi adalah = 25% 

x Rp. 3.360.000 = Rp. 840.000. 

4. Pengambilan keputusan terhadap alternatif renovasi yang tersedia. 

Dalam mengambil keputusan renovasi, pemilik toko dihadapkan pada 

pilihan renovasi kecil atau besar. Masing – masing memiliki biaya dan 

ekspektasi tersendiri. Untuk membantu pemilik toko mengambil 

keputusan, dapat digunakan perdekatan kuantitatif dengan teori 

keputusan deterministik. Teori ini digunakan dengan pertimbangan 

pemilik toko mengenal dengan pasti (yakin) akan kejadian – kejadian 



yang akan terjadi. Adapun teori keputusan ini melibatkan beberapa 

komponen masalah antara lain : 

 Alternatif keputusan, dalam hal ini adalah renovasi kecil/besar 

 Kejadian, dalam hal ini adalah banyak uang tersedia 

Dari kedua komponen ini, akan dibentuk tabel pay-off dimana 

akan tergambar manfaat yang diperoleh dari pengambilan keputusan dan 

kejadian tertentu. Kejadian tersedianya uang dikategorikan dalam 3 kolom 

yakni (i) 0 - 500 rb ,(ii) 500 – 1 juta, dan (iii) > 1 juta. Berikut ini adalah 

tabel pay-off untuk masalah renovasi : 

 

Table pay-off 0 – 500 ribu 500 – 1 juta  > 1 juta 

Renovasi kecil .........(5) .........(25) .........(50) 

Renovasi besar .........(-10) .........(-5) .........(20) 

 

 Terdapat 3 pendekatan dalam teori keputusan deterministik : 

- MaksiMin (memaksimalkan payoff minimum) : 

Identifikasi payoff minimum untuk setiap alternatif (5 untuk  

renovasi kecil dan -10 untuk renovasi besar) kemudian cari nilai 

maksimum dari payoff minimum (5 untuk renovasi kecil) 

- MaksiMaks (memaksimumkan payoff maksimum)  

Identifikasi payoff maksimum untuk setiap alternatif (50 untuk  

renovasi kecil dan 20 untuk renovasi besar) kemudian cari nilai 

maksimum dari payoff maksimum (50 untuk renovasi kecil) 

- MiniMaks (meminimumkan loss maksimum)  

Untuk pendekatan ini, digunakan tabel loss yang entrinya diperoleh 

dari selisih payoff terbesar dengan payoff lainnya dalam satu 

kejadian / kolom. Berikut ini adalah penyajian table loss : 

 

Table loss 0 – 500 ribu 500 – 1 juta > 1 juta 

Renovasi kecil 0 0 0 

Renovasi besar 15 30 30 



Identifikasi loss maksimum untuk setiap alternatif (0 untuk  

renovasi kecil dan 15 untuk renovasi besar) kemudian cari nilai 

minimum dari loss maksimum (0 untuk renovasi kecil) 

 

Dari hasil ketiga pendekatan tersebut, keputusan terbaik yang sebaiknya 

diambil pemilik toko Sukamaju adalah melakukan renovasi kecil.  

 

Kesimpulan 

Dari hasil analisa terhadap permasalahan yang dialami toko Sukamaju, kami 

menyarankan beberapa hal sebagai berikut : 

 Pemilik toko dapat menggunakan pendekatan Forecasting untuk 

memprediksi tingkat penjualan yang akan datang , mengantisipasi hal – 

hal yang tidak diinginkan dan sebagai masukan dalam membuat 

perencanaan strategis untuk jangka waktu tertentu 

 Supaya persediaan optimal dengan  biaya minimal, maka pemilik toko 

Sukamaju sebaiknya setiap  5 hari membeli mie instant ke pedagang 

grosir sebanyak 420 bungkus ( ≈ 9 karton, karena biasanya pedagang 

grosir tidak menjual per bungkus), sehingga biaya minimum didapat 

sebesar Rp.  63.048.  

 Pemilik toko dapat memperkirakan keuntungan yang didapat dan biaya 

yang harus dikeluarkan oleh toko Sukamaju dalam jangka waktu tertentu 

sehingga mampu merumuskan langkah efisiensi dan pengembangan dalam 

rangka meningkatkan keuntungan. 

 Pemilik toko dapat merencanakan dengan baik alokasi anggaran dan 

waktu untuk melakukan renovasi sesuai dengan kebutuhan toko.  

 

 

 

 


