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1. Sebuah restoran cepat saji mempunyai fasilitas drive in. Rata - rata terdapat 40 
pelanggan perjam yang datang ke fas ilitas tersebut Dibutuhkan rata - rata satu menit 
untuk meiayani satu pelanggan. Diasumsikan bahwa waktu anta r kedatangan dan waktu 
layanan menyebar secara eksponensial. 

a. Secara rata - rata berapa pelanggan yang harus mengantri sebelum dilayani? (8) 
b. Secara rata - rata berapa lama pelanggan menghabiskan waktu di fasi li tac 

tersebut, sejak mulai masuk sampai selesai? ._ 0 1 

c. Berapa peluang terdapat kurang dari 3 pelanggan yang berada di fas ilitas ini?(B) 

2. Mr. X menyimpan uangnya di rekening suatu bank tertentu, dengan bunga simpanan 
sebesar 10% per tahun. Setiap kali Mr. X pergi ke bank untuk mengambil uangnya, dia 
menghabiskan 15 menit waktunya yang berharga $10 per jamnya. Dalam satu tahun, Mr. 
X membutuhkan untuk mengambil $10.000 untuk segala keperluannya. Analog dengan 
model sediaan deterministik dasar, lakukan analisis yang sesuai untuk menjawab 
pertanyaan - pertanyaan beriktit ini: 

a. Setiap kali ke bank, berapa banyak uang yang harus Mr. X ambil? (10) 
b. Berapa sering Mr. X harus ke bank untuk mengambil uang dalam satu tahun?(S) 
c. Jika kebutuhan uang Mr. X meningkat, apakah dia akan lebih sering at.au lebih 

jarang? (8) 
d. Jika bank tersebut menambah teller sehingga mempersingkat waktu pelayanan, 

apakah Mr. X lebih sering atau lebih jarang pergi ke bank? (8) 

3. Pada model EOQ dengan backorder, struktur biaya total adalah fungsi dari jumlah 

barang yang dipesan ( q) dan tingkat sediac1n maksimum (M) sbb: 

TC(q, M) = hM 2 ~-s (q- M)2 + KD 
2q 2q q 

a. Buktikan bahwa q* d=ir.. M* sebagai sol~si yang meminimumkan biaya total 

ad<1lah: 
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q* = EO~\ ; s dan M* = EOQ h: s , dengan: 

Ord1::1ing cost (K) per pesan, Purcl1asing cost (p) per unit, Holding c03t (hJ per 
unit per tahun, Stoc~out/sh0rtage cost (s) per unit per t:ahun. (10) 

b. Apa efek terhadap solusi tersebut jika biaya penyimpanan naik tiga kali lipat? 

(10) 



4. Seorang penjual roti di taman kota menjual setiap rotinya seharga Rp 2000,00. Dia 
membeli roti - roti tersebut di pabrik roti seharga masing - masing Rp 1.500,00. Semua 
roti yang tidak laku di sampai dengan jam 12 siang, akan dijualnya di taman lain pada 
sore hari dengan harga Rp 1.200,00 per buah. Permintaan roti harian bagi penjual 
tersebut diasumsikan berdistribusi normal dengan rata - rata 30 buah roti dan 
simpangan baku 10. 

a. Berapa banyak roti yang harus dia pesan setiap pagi, untuk memaksimumkan 
profit hariannya? (1 5) 

b. Ketika dia membeli 42 buah roti dari pabrik, berapa peluang bahwa dia dapat 
melayani seluruh permintaan roti di taman kota sebelum jam 12 siang? (10) 

Catatan: Tabel sebaran normal tersedia di halaman terakhir. 
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