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Overview

Syllabus, Reading

 Riset Operasi: Overview

 Model Pemrograman Linier

 Analisis Sensitivitas

 Model Transportasi

 Model Penugasan

 Teori Permainan

 Analisis Jaringan

Syllabus

Introduction to Operations 

Research, Juraj Stacho, 

Columbia University

Reading

Operations Research: Model-

model Pengambilan Keputusan, 

Tjutju Tarliah Dimyati

Other Readings



Do
 Penuhi standar minimal 

pertemuan (75%) dari total 

pertemuan

 Tidak terlambat hadir kuliah 

(toleransi s.d. 30 menit dari 

jadwal kuliah)

 Tidak hadir kuliah 

menggunakan surat 

ijin/keterangan

 Konsentrasi mengikuti kuliah 

(HP di nonaktifkan)

 Sering banyak membaca 

sumber belajar (manfaatkan 

internet)

 Sering banyak latihan

 Penuhi tugas-tugas kuliah

 Tugas dibuat sendiri, tidak 

mencontek/menjiplak teman

Overview

Rule 

 Hadir kuliah kurang dari 75%, 

merengek minta kebijaksanaan 

dosen agar ikut ujian

 Malas kuliah, kuliah sering 

terlambat, toleransi kuliah tidak 

ditaati

 Tidak mengumpulkan surat 

ijin/keterangan tidak bisa ikut 

kuliah

 Hadir kuliah tapi sibuk dengan 

HP (sambil main game, WA dll)

 Malas mencari sumber belajar, 

bahan dari dosen jarang dibaca, 

tidak didownload dll

 Tidak pernah latihan

 Tidak mengumpulkan tugas

 Tugas mencontek/menjiplak 

teman

Don’t



Grading

Why SDP?

Tugas : 25%

UTS : 35%

UAS : 40%

Mahasiswa wajib 

memenuhi standar 

minimal kehadiran kuliah 

75% dari total pertemuan 

kuliah.

Banyak pelajaran 

hidup yang tidak 

dipelajari dari buku, 

melainkan dari 

pengalaman hidup.

Anyone who has never made a mistake has 

never tried anything new.



any questions?



Operations Research

History

 OR (Operations Research)/MS (Management 

Science) “bukanlah” merupakan displin ilmu yang 

baru. 

 Pada jama dulu, OR/MS belum dipelajari secara 

sistematis sebagai kajian khusus di akademik.

 Akhir tahun 1930 an, Riset Operasi baru dipelajari 

secara sistematis.

Riset operasi berasal dari Inggris dan merupakan 

suatu hasil studi antara team militer bersama dengan 

para ilmuwan saat operasi militer selama Perang 

Dunia II dengan tujuan untuk mengefektifkan 

penggunaan sumber-sumber kemiliteran yang serba 

terbatas.

Setelah perang selesai, potensi komersialnya segera 

disadari dan penggunaannya menyebar sampai ke 

Amerika Serikat, yang selanjutnya dikenal dengan 

nama Riset Operasi (Operation Research). 

Faktanya, banyak keputusan utama yang 

harus diambil oleh manajer dalam 

perusahaan untuk mencapai tujuan yang 

diinginkan perusahaan dalam situasi 

lingkungan yang serba terbatas. 

Batasan-batasan tersebut meliputi 

terbatasnya sumber daya seperti tenaga 

kerja, waktu, bahan baku, uang, dsb.



Operations Research

History



“
Riset Operasi (RO) atau Operations Research (OR) 

merupakan pendekatan ilmiah (scientific approach) untuk 

pengambilan keputusan, yang mengandung:

Pemodelan matematika dari sebuah situasi (yang 

kompleks)

Pengembangan teknik solusi yang digunakan untuk 

menyelesaikan model

Kemampuan yang efektif untuk menyampaikan solusi 

kepada pihak pengambil keputusan

Riset Operasi banyak diterapkan dalam menyelesaikan masalah-

masalah manajemen untuk meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi. Dalam literatur manajemen, riset operasi sering disebut 

sebagai Management Science.

INTRODUCTION to OR

What is OR?

 Di Inggris/Eropa, dikenal 

dengan istilah “Operational 

Research", sedangkan di 

America dikenal dengan istilah

“Operations Research“. Sama-

sama disingkat dengan OR.

 Seringkali OR juga dikenal 

dengan istilah “Management 

Science" ("MS"). Di America, 

OR dan MS biasa 

dikombinasikan secara 

bersamaan sebagai "OR/MS" 

atau "ORMS". 

 Kadang-kadang OR juga 

dikenal sebagai “Industrial 

Engineering" ("IE") dan 

“Decision Science" ("DS").



“

INTRODUCTION to OR

Definisi dan Tujuan

Hamdi A. Taha

Riset operasi adalah pendekatan dalam 

pengambilan keputusan yang ditandai 

dengan penggunaan pengetahuan ilmiah 

melalui usaha kelompok antar disiplin yang 

bertujuan menentukan penggunaan terbaik 

dari ketersediaan sumber daya yang 

terbatas. 

RO pada umumnya memanfaatkan 

pemodelan matematika untuk 

menyelesaikan masalah-masalah 

optimisasi yang bersifat 

deterministik.

 Deterministik: Semua parameter 

problem diketahui secara pasti

 Optimisasi: Meminimalkan atau 

memaksimalkan sumber daya 

dan/atau tujuan



OR View

Science vs Art

Riset Operasi bisa 

dipandang sebagai 

perpaduan ilmu dan seni

RO

Dipandang sebagai ilmu 

karena riset operasi 

menggunakan teknik-

teknik dan algoritma-

algoritma matematik untuk 

memecahkan masalah 

yang ada.

Dipandang sebagai seni karena  

keberhasilan dari penyelesaian 

model matematis ini sangat 

tergantung pada kreativitas dan 

kemampuan seseorang sebagai 

pelaku analisis dalam proses 

pengambilan keputusan.



“
Dalam penyelesaian persoalan dalam proses 

pengambilan keputusan harus diidentifikasi dulu 

2 komponen utamanya, yaitu :

 Objective (tujuan)

 Variabel-variabel

adalah hasil akhir 

yang ingin dicapai.
Resources

Strength

opportunities

treat

weakness

Internal: SDM, Capital, Time, 

Machine, etc.

Eksternal: Politic, Monetary, 

Technology, Competitors, etc.

Should and/or Must be

controlled/managed

OR View

Components



OR View

Applications

Marketing

Organization Behaviour

Finance
Research and Development

Programmes Decisions

Production 
and Facilities 
Planning

Allocation and Distribution in Projects

And many more…



7 Steps of Problem Solving

(First 5 steps are the process of decision making)

1. Identify and define the problem.

2. Determine the set of alternative solutions.

3. Determine the criteria for evaluating the alternatives.

4. Evaluate the alternatives.

5. Choose an alternative.

---------------------------------------------------------------

6. Implement the chosen alternative.

7. Evaluate the results.

DECISION 

MAKING PROBLEM 

SOLVING

OR View

Problem Solving and Decision Making

Riset Operasi pada dasarnya merupakan alat bantu (tool) untuk 

pengambilan keputusan (decision making) dan penyelesaian 

masalah (problem solving).



OR View

Lintas Bidang Ilmu

Dalam praktek, Riset Operasi 

tidak hanya melibatkan 

Matematika saja untuk 

pemodelan, namun juga 

melibatkan banyak bidang ilmu 

sesuai area aplikasi dimana 

Riset Operasi diterapkan.

Dalam praktek, Riset Operasi tidak hanya 

melibatkan Matematika saja untuk 

pemodelan, namun juga melibatkan 

banyak bidang ilmu sesuai area aplikasi 

dimana Riset Operasi diterapkan.



OR View

Videos

Operational Research: Origin Story

https://www.youtube.com/watch?v=0oMVVx81kCs

https://www.youtube.com/watch?v=ILWbaWrjgU4

What is Operations Research?



End of this day
Next Chapter: Linear Programming


