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ABSTRAK 

IDHAM HIDAYATULLAH. Model Produksi Input-Output Leontief dan 

Aplikasinya dalam Kontrol Inventori. Dibimbing oleh TEDUH WULANDARI 

MAS’OED dan FARIDA HANUM. 

Matriks input-output adalah suatu matriks dengan elemen berupa nilai 

perbandingan hasil produksi suatu industri dengan total produksi semua komoditas 

dalam sistem ekonomi. Matriks input-output digunakan untuk menentukan besaran 

hasil produksi suatu industri untuk memenuhi permintaan pasar. Jika hasil produksi 

melebihi nilai pemintaan pasar, maka hasil produksi tersebut akan disimpan 

sehingga menimbulkan biaya penyimpanan. Maka dari itu diperlukan hasil 

produksi yang efisien agar meminimisasi biaya penyimpanan namun tetap 

memenuhi permintaan pasar. Karya ilmiah ini membuktikan bahwa jika suatu 

himpunan vektor produksi bukan himpunan kosong, maka himpunan tersebut 

memiliki nilai elemen terkecil. Selanjutnya jika suatu vektor produksi merupakan 

solusi dari pemrograman linear minimisasi, maka vektor produksi tersebut 

merupakan nilai elemen terkecil dari himpunan vektor produksi. Karya ilmiah ini 

juga membuktikan bahwa model Leontief terelaksasi dapat digunakan untuk 

menentukan nilai hasil produksi yang efisien sehingga meminimisasi biaya 

penyimpanan. 

Kata kunci : kontrol inventori, matriks input-output, model Leontief terbuka.  

 

ABSTRACT 
 

IDHAM HIDAYATULLAH. Leontief Input-Output Production Model and Its 

Application to Inventory Control. Supervised by TEDUH WULANDARI 

MAS’OED and FARIDA HANUM. 

 

Input-output matrix is a matrix with elements in the form of comparative 

values of the production of an industry with respect to the total production of all 

commodities in the economic system. The input-output matrix is used to determine 

the amount of production of an industry to meet market demand. If the production 

exceeds the market demand value, it will be stored so that it causes inventory costs. 

Therefore, an efficient production is needed to minimize inventory costs, while still 

meet market demand. In this manuscript, it is proved that if a set of production 

vectors is not empty, then the set has the smallest element value. Furthermore, if a 

production vector is a solution of linear minimization programming, the production 

factor is the smallest element value of the set of production vectors. In this 

manuscript it is also proved that the relaxed Leontief model can be used to 

determine the value of efficient production results which minimize inventory costs. 

 

Keywords: input-output matrix, inventory control, Leontief open model.  
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PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Matematika merupakan ilmu dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai 

bidang keilmuan. Salah satu terapan dari matematika yaitu pada bidang ekonomi 

yang menggunakan matriks, model matematika, dan pemrograman linear untuk 

menyelesaikan suatu permasalahan dalam sistem perekonomian. Salah satu 

ilmuwan yang memodelkan sistem perekonomian adalah Wassily Wassilyevich 

Leontief. Wassily Wassilyevich Leontief adalah seorang ekonom Rusia-Amerika 

yang terkenal dengan penelitiannya dalam ilmu ekonomi bahwa perubahan pada 

salah satu industri ekonomi memberikan efek pada industri lainnya (Chiang dan 

Wainwright 2005).  

Model ekonomi Leontief adalah sebuah model yang digunakan untuk 

menganalisis input dan output dari suatu sistem ekonomi (Chiang dan Wainwright 

2005). Pada dasarnya model produksi input-output Leontief menggunakan matriks 

atau sistem persamaan linear untuk merepresentasikan ekonomi suatu negara. 

Representasi tersebut menunjukkan bagaimana suatu industri saling bergantung 

terhadap industri lainnya dalam suatu sistem ekonomi. Pada model Leontief 

terdapat vektor produksi yang merepresentasikan total output dari suatu sektor 

industri. 

Jika suatu komoditas diproduksi melebihi permintaan, maka kelebihan 

jumlah komoditas tersebut akan disimpan sehingga menimbulkan biaya 

penyimpanan. Untuk memperkecil biaya penyimpanan dapat dilakukan minimisasi 

total produksi suatu komoditas namun tetap memenuhi nilai permintaan. Pada karya 

ilmiah akan digunakan model Leontief terelaksasi serta pemrograman linear 

minimisasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Sumber utama karya 

ilmiah ini ialah tulisan dari Obikwere dan Ebiefung (2014) yang berjudul “The 

Leontief Input-Output Production Model and Its Application to Inventory Control”. 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan dari karya ilmiah ini antara lain: 

1. mengkaji syarat cukup agar himpunan vektor produksi memiliki nilai elemen 

terkecil,  

2. mengkaji syarat cukup agar nilai elemen terkecil suatu himpunan vektor 

produksi merupakan solusi optimal dari pemrograman linear,  

3. mengaplikasikan model Leontief terelaksasi pada masalah kontrol inventori. 
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TINJAUAN PUSTAKA 

Sebelum membahas tentang model produksi Leontief input-output, maka 

diperlukan definisi-definisi, teorema, lema, dan akibat berikut ini. 

 

Matriks 

 Berikut ini adalah definisi beberapa matriks dan lema yang diperlukan 

dalam pembahasan karya ilmiah ini yang diambil dari (Leon 2014). 

Matriks 

 Matriks adalah bilangan-bilangan yang disusun dalam bentuk persegi 

panjang. Matriks yang memiliki 𝑚 baris dan 𝑛 kolom dikatakan berorde 

𝑚 × 𝑛 yang dapat dituliskan sebagai 

𝐴 = (𝑎𝑖𝑗), 𝑖 = 1,… ,𝑚 ;  𝑗 = 1,… , 𝑛, atau 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑚𝑛

) 

Matriks Identitas 

 Matriks identitas adalah matriks 𝐼 = (𝛿𝑖𝑗) berorde 𝑛 ×  𝑛, dengan 

𝛿𝑖𝑗 = {
1, jika 𝑖 = 𝑗
 0, jika 𝑖 ≠ 𝑗

 

Transpos Matriks 

 Transpos dari suatu matriks 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) berorde 𝑚 ×  𝑛 adalah matriks  

𝐵 = (𝑏𝑗𝑖) berorde 𝑛 ×  𝑚 yang didefinisikan oleh: 

𝑏𝑗𝑖 = 𝑎𝑖𝑗 

untuk 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 dan 𝑖 = 1, 2, … ,𝑚. Transpos dari 𝐴 dinotasikan dengan 𝐴𝑇. 

Minor Kofaktor 

 Misalkan 𝐴 = (𝑎𝑖𝑗) adalah matriks berukuran 𝑛 ×  𝑛 dan didefinisikan 𝑀𝑖𝑗 

sebagai matriks berukuran (𝑛 − 1)  ×  (𝑛 − 1)  yang diperoleh dari A dengan 

menghapus baris dan kolom yang mengandung 𝑎𝑖𝑗. Determinan dari 𝑀𝑖𝑗  disebut 

minor dari 𝑎𝑖𝑗.  

Didefinisikan kofaktor 𝐴𝑖𝑗 dari 𝑎𝑖𝑗 adalah  

𝐴𝑖𝑗 = (−1)
𝑖+𝑗 det(𝑀𝑖𝑗). 

Determinan 

 Determinan dari suatu matriks 𝐴  berorde 𝑛 ×  𝑛 , dinyatakan sebagai 

det (𝐴), adalah suatu skalar yang diasosiasikan dengan matriks A dan didefinisikan 

secara induktif sebagai: 

det(𝐴) = |𝐴| = {
𝑎11, jika 𝑛 = 1

𝑎11𝐴11  +  𝑎12𝐴12 + …+ 𝑎1𝑛𝐴1𝑛, jika 𝑛 > 1
 

dengan 

𝐴𝑖𝑗 = (−1)
𝑖+𝑗det (𝑀𝑖𝑗)  ,  𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 
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Lema 1 

 Misalkan 𝐴 adalah matriks 𝑛 × 𝑛. Jika 𝐴𝑗𝑘  menyatakan kofaktor dari 𝑎𝑗𝑘 

untuk 𝑘 = 1, 2, … , 𝑛, maka : 

𝑎𝑖1𝐴𝑗1 + 𝑎𝑖2𝐴𝑗2 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛𝐴𝑗𝑛 = {
det(𝐴)                  jika 𝑖 = 𝑗
0                            jika 𝑖 ≠ 𝑗

 

Matriks Adjoint 

 Misalkan 𝐴 adalah matriks 𝑛 ×  𝑛. Didefinisikan sebuah matriks baru yg 

disebut adjoint dari 𝐴 dengan:  

adj 𝐴 = (

𝐴11 𝐴21 ⋯ 𝐴𝑛1
𝐴12 𝐴22 ⋯ 𝐴𝑛2
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝐴1𝑛 𝐴2𝑛 ⋯ 𝐴𝑛𝑛

) 

Untuk membentuk adjoint dari matriks, setiap elemen dalam matriks diganti 

dengan kofaktornya dan kemudian matriks yang terbentuk ditransposkan. 

Berdasarkan Lema 1 

𝑎𝑖1𝐴𝑗1 + 𝑎𝑖2𝑎𝑗2 +⋯+ 𝑎𝑖𝑛𝐴𝑗𝑛 = {
det(𝐴)                  jika 𝑖 = 𝑗
0                            jika 𝑖 ≠ 𝑗

 

Matriks Taksingular 

 Suatu matriks 𝐴 berorde 𝑛 ×  𝑛 dikatakan sebagai matriks taksingular jika 

dan hanya jika |𝐴| ≠ 0. 

Invers Matriks 

Suatu matriks 𝐴 berorde 𝑛 ×  𝑛 dikatakan mempunyai invers jika terdapat 

matriks 𝐵  sehingga 𝐴𝐵 = 𝐵𝐴 = 𝐼 , dengan 𝐼  adalah matriks identitas. Matriks 𝐵 

disebut sebagai invers perkalian (multiplicative inverse) dari matriks 𝐴. 

Matriks Simetris 

 Suatu matriks 𝐴 berorde  𝑛 ×  𝑛 disebut simetris jika 𝐴𝑇 = 𝐴. 

Matriks Taknegatif 

 Suatu matriks 𝐴  berorde 𝑛 ×  𝑛  dengan entri bilangan real disebut 

taknegatif jika 𝑎𝑖𝑗 ≥ 0 untuk setiap 𝑖 dan 𝑗, dan disebut positif jika 𝑎𝑖𝑗 > 0 untuk 

setiap 𝑖 dan 𝑗. 

 

Pemrograman Linear 

 Definisi dasar mengenai pemrograman linear dan perangkatnya dalam karya 

ilmiah ini diambil dari (Winston 2004). 

Pertidaksamaan linear dan persamaan linear 

 Untuk sembarang fungsi linear 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) dan sembarang bilangan 𝑏, 

pertidaksamaan 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≤ 𝑏  dan 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ≥ 𝑏  adalah 

pertidaksamaan linear. 

 Suatu persamaan 𝑓(𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) = 𝑏 merupakan persamaan linear. 

Pemrograman linear 

 Pemrograman linear (PL) adalah suatu masalah optimisasi yang memenuhi 

ketentuan-ketentuan sebagai berikut. 
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1. Tujuan masalah tersebut adalah memaksimisasi atau meminimisasi suatu 

fungsi linear dari sejumlah variabel keputusan. Fungsi yang akan 

dimaksimisasi atau minimisasi ini disebut fungsi objektif. 

2. Nilai-nilai dari variabel keputusan harus memenuhi suatu himpunan kendala. 

Setiap kendala harus berupa persamaan atau pertidaksamaan linear. 

3. Ada pembatasan tanda untuk setiap variabel keputusan dalam masalah ini. 

Untuk Sembarang variabel 𝑥𝑖 , pembatasan tanda menentukan  𝑥𝑖  harus 

bernilai taknegatif (𝑥𝑖 ≥ 0) atau tidak berbatas. 

Pemrograman linear dapat dituliskan sebagai berikut: 

 

max 𝑧 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 +⋯+ 𝑐𝑛𝑥𝑛 

      (atau min) 

dengan kendala 

𝑎11𝑥1 + 𝑎12𝑥2 +⋯+ 𝑎1𝑛𝑥𝑛 = 𝑏1 

𝑎21𝑥1 + 𝑎22𝑥2 +⋯+ 𝑎2𝑛𝑥𝑛 = 𝑏2 

⋮ 

𝑎𝑚1𝑥1 + 𝑎𝑚2𝑥2 +⋯+ 𝑎𝑚𝑛𝑥𝑛 = 𝑏𝑚 

𝑥𝑖 ≥ 0,    (𝑖 = 1, 2, 3, … , 𝑛). 

 

Jika didefinisikan  

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 … 𝑎𝑚𝑛

) , 𝒙 = (

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

) , 𝒃 = (

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑚

) 

maka kendala tersebut dapat dituliskan sebagai sistem 𝐴𝒙 = 𝒃. 

Bentuk standar pemrograman linear 

 Suatu pemrograman linear yang berbentuk standar adalah PL: 

                maks 𝑧 = 𝒄𝑻𝒙                 

                                                   terhadap 𝑨𝒙 = 𝒃                                                           (1) 

                       𝒙 ≥ 𝟎                

dengan 𝒙 dan 𝒄 berupa vektor berukuran 𝑛, vektor 𝒃 berukuran 𝑚, sedangkan 𝑨 

berupa matriks berukuran 𝑚 × 𝑛 yang disebut juga matriks kendala (Nash & Sofer 

1996). 

Sebagai catatan, yang dimaksud dengan vektor berukuran 𝑛 adalah vektor yang 

memiliki dimensi 𝑛 × 1. 

 Pada masalah PL (1), vektor 𝒙 yang memenuhi kendala 𝑨𝒙 = 𝒃 disebut 

solusi PL (1). Misalkan matriks 𝑨  dinyatakan sebagai 𝑨 = (𝑩 𝑵) , dengan B 

adalah matriks berukuran 𝑚 ×𝑚 yang elemennya berupa koefisien variabel basis 

dan 𝑵  merupakan matriks berukuran 𝑚 × (𝑛 −𝑚)  yang elemen-elemennya 

berupa koefisien variabel nonbasis pada matriks kendala. Dalam hal ini matriks 𝑩 

disebut matriks basis untuk PL (1). 

 



 

5 

Daerah fisibel 

 Daerah fisibel dari suatu pemrograman linear adalah semua nilai 𝑥 yang 

memenuhi setiap kendala dan batasan ketaknegatifan peubah. 

Solusi basis 

 Solusi basis dari sistem 𝐴𝒙 = 𝒃  diperoleh dengan memberi nilai 𝑛 −𝑚 

peubah (𝑥) sama dengan 0 dan menyelesaikan nilai dari 𝑚 peubah yang tersisa. 

Diasumsikan bahwa pemberian nilai 𝑛 −𝑚  peubah dengan 0  ini menghasilkan 

nilai unik untuk 𝑚 peubah yang tersisa, atau secara ekuivalen bahwa kolom-kolom 

dari 𝑚 peubah yang tersisa membentuk matriks taksingular. 

Solusi fisibel basis 

 Solusi basis dari sistem 𝐴𝒙 = 𝒃 dengan semua peubah bernilai taknegatif  

disebut solusi fisibel basis. 

Solusi optimal 

 Solusi optimal dari pemrograman linear adalah suatu nilai pada daerah 

fisibel yang memiliki hasil terbesar pada fungsi objektif suatu permasalahan 

maksimisasi. Begitupula jika permasalahan minimisasi, solusi optimal merupakan 

nilai pada daerah fisibel yang memiliki hasil terkecil pada fungsi objektif. 

 

Matriks pre-Leontief dan Matriks Leontief 

Berikut ini adalah definisi dari matriks pre-Leontief, matriks Leontief, 

teorema dan akibat yang diperlukan dalam pembahasan karya ilmiah ini yang 

diambil dari (Cottle dan Veinott 1972). 

Matriks pre-Leontief 

Suatu matriks 𝐴 berorde 𝑚 × 𝑛 dikatakan matriks pre-Leontief jika setiap 

kolom dari matriks 𝐴 memiliki paling banyak 1 elemen yang bernilai positif.  

Matriks Leontief 

 Suatu matriks pre-Leontief 𝐴 yang berorde 𝑚 × 𝑛 disebut matriks Leontief 

jika terdapat vektor 𝒙 ∈ 𝑅𝑛, 𝒙 ≥ 𝟎 sedemikian sehingga 𝐴𝒙 bernilai positif. 

Teorema 1 

 Misalkan 𝑋𝑏 ≡ {𝑥 ∈ 𝑅
𝑛|𝐴𝑥 ≥ 𝑏} dengan 𝐴 adalah matriks dengan elemen  

real berorde 𝑚 × 𝑛 dan 𝑏 ∈ 𝑅𝑚. Pernyataan berikut adalah setara  

(a) 𝑋𝑏  memiliki nilai elemen terkecil untuk setiap 𝑏 , akibatnya 𝑋𝑏  bukan 

himpunan kosong. 

(b) Terdapat basis 𝐵  sehingga 𝑐𝐵−1 ≥ 0  untuk suatu vektor positif 𝑐 , dan 

setiap basis memiliki invers taknegatif. 

Selain itu, jika matriks identitas merupakan submatriks berorder 𝑛 dari A, 

maka pernyataan di atas setara dengan pernyataan berikut: 

(c) 𝐴𝑇 adalah matriks Leontief. 

Catatan 1 

 Misalkan 𝑋𝑏 ≡ {𝑥 ∈ 𝑅
𝑛|𝐴𝑥 ≥ 𝑏} dengan 𝐴 adalah matriks dengan elemen  

real berorde 𝑚 × 𝑛  dan 𝑏 ∈ 𝑅𝑚 . Himpunan 𝑋𝑏  bukan himpunan kosong untuk 

setiap 𝑏 jika dan hanya jika terdapat 𝑥 untuk setiap 𝐴𝑥 yang bernilai positif. 
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Akibat 1 

Misalkan 𝑋𝑏 ≡ {𝑥 ∈ 𝑅
𝑛|𝐴𝑥 ≥ 𝑏}  dengan 𝐴  adalah matriks dengan elemen real 

berorde 𝑚 × 𝑛  dan 𝑏 ∈ 𝑅𝑚 . Untuk 𝑎 ∈ 𝑅𝑛 , misalkan [𝑎,∞) ≡ {𝑥|𝑎 ≤ 𝑥}  dan 

 𝑋𝑏
+ ≡ 𝑋𝑏 ∩ [0,∞). Setiap pernyataan berikut adalah setara: 

(a) 𝑋𝑏
+ memiliki nilai elemen terkecil untuk setiap 𝑏 sedemikian sehingga 𝑋𝑏

+ 

bukan himpunan kosong. 

(b) 𝐴𝑇 adalah matriks pre-Leontief. 

 

 

PEMBAHASAN 

Dalam sistem perekonomian suatu negara terdapat 𝑛-sektor industri yang 

dapat dituliskan sebagai 𝑆1, 𝑆2, … , 𝑆𝑛  dengan 𝑆𝑖  merupakan sektor industri ke-𝑖 .  

Sistem perekonomian tersebut dapat direpresentasikan ke dalam model matematika 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan di dalamnya. Model matematika yang 

dapat digunakan salah satunya adalah model ekonomi Leontief. Model tersebut 

merupakan sebuah model yang digunakan untuk menganalisis input dan output dari 

suatu sistem ekonomi (Chiang dan Wainwright 2005). Model ekonomi Leontief 

terbagi menjadi dua yaitu model Leontief terbuka dan model Leontief tertutup. 

Model Leontief terbuka adalah model yang digunakan untuk menganalisis 

input dan output dalam suatu sistem ekonomi dengan tujuan akhir memenuhi 

permintaan pasar di luar industri.  Jika permintaan di luar industri dimasukkan ke 

dalam sistem sebagaimana industri lainnya, maka model tersebut akan menjadi 

model Leontief tertutup. 

Pada pembahasan kali ini, yang digunakan adalah model Leontief terbuka. 

Pada sektor terbuka, jumlah elemen-elemen dalam setiap kolom matriks koefisien 

input 𝐴  (atau singkatnya, matriks input 𝐴)  harus kurang dari 1. Setiap jumlah 

kolom merupakan biaya input parsial (tidak termasuk biaya input primer) yang 

digunakan dalam memproduksi beberapa komoditas seharga 1 satuan. Oleh karena 

itu, bila jumlah ini lebih besar atau sama dengan 1, maka produksi tersebut secara 

ekonomi tidak dapat dibenarkan (Chiang dan Wainwright 2005). Dengan demikian, 

jika diberikan suatu matriks input A, maka dapat dituliskan sebagai berikut 

 

𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

) , 0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 < 1 untuk setiap 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 

dan 

                                                        ∑𝑎𝑖𝑗

𝑛

𝑖=1

≤ 1, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛.                                  
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Asumsi-asumsi pada model Leontief terbuka ialah  

i. Setiap industri hanya menghasilkan satu komoditas yang sama (hal ini bila 

diartikan secara luas akan membenarkan adanya kasus dua atau lebih 

komoditas yang secara bersama diproduksi asalkan dalam proporsi yang 

tetap satu terhadap lainnya). 

ii. Setiap industri menggunakan perbandingan input yang tetap (atau 

kombinasi faktor produksi) untuk menghasilkan output-nya. 

iii. Produksi di setiap industri tunduk pada constant return to scale, sehingga 

perubahan 𝑘 kali dalam setiap input akan menghasilkan perubahan output 

yang persis sama 𝑘 kali. 

iv. Kondisi pasar dalam keadaan seimbang antara penawaran dan permintaan 

(ekuilibrum). 

v. Harga tetap dan permintaan tetap. 

Dari asumsi model Leontief terbuka, untuk menghasilkan setiap komoditas 

ke-𝑗 diperlukan input dari komoditas ke-𝑖 dalam jumlah yang tetap (Chiang dan 

Wainwright 2005).  

 

Formulasi model 

 Berdasarkan asumsi-asumsi pada model Leontief terbuka, model produksi 

input-output Leontief dinotasikan sebagai berikut. Misalkan 

  𝑥𝑖 = total 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 dari sektor 𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛, dan 𝑥𝑖 ≥ 0 

  𝑏𝑖  = total permintaan akhir untuk produk dari sektor 𝑖, 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛    

            𝑎𝑖𝑗 = input dari sektor 𝑖 yang dibutuhkan oleh sektor 𝑗  

untuk menghasilkan 1 produk dari sektor 𝑗, 1 ≤ 𝑖, 𝑗 ≤ 𝑛. 

Total input dari setiap sektor membentuk suatu matriks yang disebut matriks 

teknologi untuk ekonomi, sehingga total input dan output dari sektor i dapat 

dituliskan  sebagai berikut: 

                                       𝑥𝑖 =∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑖  , 1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛

𝑛

𝑗=1

                      …                    (2) 

Model (2) dinamakan model Leontief. 

Misalkan  

𝒙 = (

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

) ,         𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

) ,                  𝒃 = (

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑛

) 

dengan  

            𝒙 = vektor produksi,   

         𝐴 = matriks teknologi untuk ekonomi, 

𝒃 = vektor permintaan eksternal untuk 𝑜𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 dari suatu sektor, 

Maka sistem (2) dapat dituliskan sebagai: 

                   𝒙 = 𝐴𝒙 + 𝒃  
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⟺    𝒙 − 𝐴𝒙 = 𝒃  

⟺ (𝐼 − 𝐴)𝒙 = 𝒃  

𝒙 ≥ 𝟎  

dengan I adalah matriks identitas berorde 𝑛 × 𝑛. Jika matriks (𝐼 − 𝐴) taksingular, 

maka solusi unik dari sistem (2) akan didapatkan, yaitu  

𝒙 = (𝐼 − 𝐴)−1𝒃. 

 

Prosedur relaksasi 

 Jika hasil produksi dari sektor i bernilai setara atau lebih besar dari nilai 

yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan internal dan eksternal, maka model 

Leontief dapat dituliskan sebagai berikut: 

                                                            𝑥𝑖 ≥∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 + 𝑏𝑖

𝑛

𝑗=1

                   …                         (3) 

                                                           𝑥𝑖 ≥ 0,         1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑛.  

Model (3) dinamakan model Leontief terelaksasi (MLT). Dalam masalah kontrol 

inventori diasumsikan jika 𝑏𝑖 ≥ 0, maka 𝑏𝑖  menyatakan banyaknya produk yang 

harus dihasilkan sektor i. Jika 𝑏𝑖 < 0, maka −𝑏𝑖  menyatakan banyaknya produk 

yang telah tersimpan di sektor i untuk memenuhi permintaan. Dalam notasi matriks 

Model (3) dapat dituliskan sebagai berikut: 

MLT:                             (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃,           𝒙 ≥ 0.                                                       (4)  

 

Formulasi sebagai program linear 

 Untuk menyelesaikan Model 3 (MLT) dapat digunakan pemrograman linear 

minimisasi (PLM) yang diformulasikan sebagai berikut: 

                                                          min 𝑧 =∑𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

                         …                         (5) 

dengan kendala  

                                                            (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃                             …                        (6) 

                  𝒙 ≥ 𝟎         

dengan 𝑐𝑖 = 1, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 . Hasil yang didapat dari PLM merupakan nilai 

minimum yang memenuhi kendala, sehingga hasil dari PLM merupakan 

penyelesaian MLT. 

 

Vektor produksi 

 Misalkan 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) , 𝒙  merupakan vektor produksi dengan 𝑥𝑖 

merupakan total output dari sektor i , 𝑖 = 1, 2, … , 𝑛 . Didefinisikan 𝑋  sebagai 

himpunan vektor produksi yang fisibel yang dapat dinotasikan sebagai berikut: 

𝑋 = {𝒙;  𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛), 𝑥𝑖 −∑𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗 ≥ 𝑏𝑖

𝑛

𝑖=1

, 𝑥𝑖 ≥ 0} 

dengan 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ∈ 𝑅
𝑛, 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛. 
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Elemen terkecil himpunan vektor produksi 

 Misalkan 𝒙 = (𝑥1, 𝑥2, … , 𝑥𝑛) ∈  𝑋. Vektor 𝒙 disebut elemen terkecil dari 𝑋 

jika untuk semua 𝒚 = (𝑦1, 𝑦2, … , 𝑦𝑛) ∈  𝑋, berlaku 𝑥𝑗 ≤ 𝑦𝑗 , 𝑗 = 1,… , 𝑛 (Obikwere 

dan Ebiefung 2014). 

 

Teorema 2 

Misalkan diberikan 𝐴  ialah matriks teknologi untuk ekonomi, 𝒃 ialah vektor 

permintaan eksternal, 𝒙 ialah vektor produksi yang memenuhi (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃, dan 

𝑋 merupakan himpunan solusi-solusi dari vektor produksi yang fisibel. Jika 𝑋 ≠ ∅, 

maka 𝑋 memiliki nilai elemen terkecil (Obikwere & Ebiefung 2014) 

Bukti 

 Misalkan 𝑋 ≠ ∅, maka ada 𝒙 ∈ 𝑋, sehingga 𝑥𝑖 − ∑ 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑖
𝑛
𝑗=1 ≥ 𝑏𝑖  dengan 

𝑥𝑖 ≥ 0. Untuk 𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛 dapat dituliskan sebagai berikut 

                     (

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

) − (

𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛

)(

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

) ≥ (

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑛

)                  …         (7) 

Misalkan 

matriks 𝐴 = (

𝑎11 𝑎12 ⋯ 𝑎1𝑛
𝑎21 𝑎22 ⋯ 𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮
𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 ⋯ 𝑎𝑛𝑛

) , dengan 0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 < 1 untuk setiap  

𝑖, 𝑗 = 1, 2, … , 𝑛. 

Selanjutnya pertaksamaan (7) dapat ditulis sebagai 

          𝒙 − 𝐴𝒙 ≥ 𝒃 

⟺ (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃 

                  (

1 − 𝑎11 −𝑎12 ⋯ −𝑎1𝑛
−𝑎21 1 − 𝑎22 ⋯ −𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

−𝑎𝑛1 −𝑎𝑛2 ⋯ 1 − 𝑎𝑛𝑛

)(

𝑥1
𝑥2
⋮
𝑥𝑛

) ≥ (

𝑏1
𝑏2
⋮
𝑏𝑛

)               …        (8) 

Dari pertaksamaan (8) didapat matriks (𝐼 − 𝐴) sebagai berikut: 

𝐼 − 𝐴 = (

1 − 𝑎11 −𝑎12 ⋯ −𝑎1𝑛
−𝑎21 1 − 𝑎22 ⋯ −𝑎2𝑛
⋮ ⋮ ⋱ ⋮

−𝑎𝑛1 −𝑎𝑛2 ⋯ 1 − 𝑎𝑛𝑛

). 

Karena 0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 < 1, akibatnya elemen matriks 𝐼 − 𝐴 akan bernilai negatif untuk 

𝑎𝑖𝑗 dengan 𝑖 ≠ 𝑗. Untuk 𝑖 = 𝑗 didapat 

0 ≤ 𝑎𝑖𝑗 < 1 

−1 < −𝑎𝑖𝑗 ≤ 0 

1 − 1 < 1 − 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1 − 0 

0 < 1 − 𝑎𝑖𝑗 ≤ 1 
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Jadi elemen diagonal utama dari matriks 𝐼 − 𝐴 bernilai positif, akibatnya matriks 

𝐼 − 𝐴 merupakan matriks pre-Leontief. Berdasarkan Akibat 1, jika matriks 𝐼 − 𝐴 

merupakan matriks pre-Leontief maka 𝑋 memiliki nilai elemen terkecil. Jadi jika 

𝑋 ≠ ∅, maka 𝑋 memiliki nilai elemen terkecil. ■ 

 Berdasarkan prosedur relaksasi, vektor produksi 𝒙 yang merupakan anggota 

himpunan 𝑋  merupakan solusi dari PLM (5) & (6) sehingga vektor produksi 𝒙 

dapat menyelesaikan MLT: (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃. Selanjutnya akan dibuktikan bahwa Jika 

𝒙 merupakan solusi PLM (5) & (6), maka 𝒙 merupakan elemen terkecil dari 𝑋. 

 

Teorema 3 

 Misalkan diberikan 𝐴  matriks teknologi untuk ekonomi, 𝒃 vektor 

permintaan eksternal, 𝒙 vektor produksi yang merupakan anggota himpunan 𝑋 dan 

solusi dari (𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝑏 . Jika 𝒙  merupakan solusi PLM (5) & (6), maka 𝒙 

merupakan elemen terkecil dari 𝑋. 

Bukti (Obikwere & Ebiefung 2014) 

 Misalkan 𝒙 merupakan solusi optimal PLM (5) & (6) dan andaikan 𝒙 bukan 

elemen terkecil 𝑋, maka ada 𝒚 ∈ 𝑋 yang merupakan elemen terkecil, sehingga  

𝒚 ≤ 𝒙. 

Misalkan 𝐶 = (𝑐1, 𝑐2, … , 𝑐𝑛)
𝑇 ∈ 𝑅𝑛 , dengan 𝑐𝑖 > 0 untuk setiap 𝑖. Karena 𝐶 > 0, 

maka  

𝐶𝑇𝒚 ≤ 𝐶𝑇𝒙 

Berdasarkan prosedur relaksasi, untuk mendapatkan solusi optimal dapat digunakan 

PLM sebagai berikut: 

min 𝑧 =∑𝑐𝑖𝑥𝑖

𝑛

𝑖=1

 

dengan kendala  

(𝐼 − 𝐴)𝒙 ≥ 𝒃 

Karena 𝐶𝑇𝒚 ≤ 𝐶𝑇𝒙 , ini berimplikasi bahwa 𝒚 adalah solusi optimal untuk PLM 

(5) & (6). Kontradiksi dengan 𝒙 adalah solusi optimal untuk PLM (5) & (6). Jadi 

terbukti bahwa Jika 𝒙 merupakan solusi PLM (5) & (6), maka 𝒙 merupakan elemen 

terkecil dari 𝑋. ■  

Berdasarkan Teorema 2, 𝒙 adalah solusi optimal untuk PLM (5) & (6), sehingga 𝒙 

adalah jumlah produksi minimum yang dapat memenuhi permintaan internal dan 

eksternal dengan menggunakan prosedur relaksasi. 

 

Aplikasi MLT pada Kontrol Inventori 

 Misalkan sistem perekonomian suatu negara terdiri dari 6 sektor industri 

sebagai berikut: pertanian, transportasi, perminyakan, energi, konstruksi, dan 

garmen. Matriks teknologi input-output diberikan sesuai Tabel 1, dengan setiap unit 

dalam 1 juta dolar.  
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 Permasalahan utama dalam kasus ini ialah menentukan jumlah produksi 

setiap unit sektor agar seluruh permintaan internal dan eksternal dapat dipenuhi 

dengan biaya penyimpanan seminimum mungkin.  

 

Tabel 1. Matriks teknologi input-output 

 

Sektor 

 Ekonomi 

Per- 

tani- 

an 

Tran- 

portasi 

Per- 

minyakan 
Energi 

Kon- 

struksi 

Gar- 

men 

Per- 

mintaan 

Eksternal 

Input 

Pertanian 

Out-

put 

 

 

0.10 

 

 

  0.20 

 

 

    0.10 

 

 

  0.10 

 

 

   0.02 

 

 

 0.10 1000 

Transportasi 

 

0.20 

 

  0.10 

 

    0.05 

 

  0.01 

 

   0.02 

 

 0.40     2000 

Per- 

minyakan 

0.01    0.20     0.30   0.04    0.15  0.20     1000 

 

Energi 0.14   0.10     0.25   0.10    0.25  0.01  1500 

Konstruksi 

 

0.12 

 

  0.15 

    

    0.03 

 

  0.30 

 

   0.17 

 

 0.11  3000 

Garmen 

 

0.01 

 

 0.04 

    

    0.10 

 

  0.10 

 

   0.20 

 

 0.10     1000 

 

Dengan menggunakan notasi pada formulasi model produksi input-output, maka 

Tabel 1 dapat dituliskan sebagai berikut: 

   𝐴 =

(

  
 

0.10 0.20 0.10 0.10 0.02 0.10
0.20 0.10 0.05 0.01 0.02 0.40
0.01 0.20 0.30 0.04 0.15 0.20
0.14 0.10 0.25 0.10 0.25 0.01
0.12 0.15 0.03 0.30 0.17 0.11
0.01 0.04 0.10 0.10 0.20 0.10)

  
 
,              𝒃 =

(

  
 

1000
2000
1000
1500
3000
1000)

  
 

 

 

(𝐼 − 𝐴) =

(

  
 

0.90 −0.20 −0.10 −0.10 −0.02 −0.10
−0.20 0.90 −0.05 −0.01 −0.02 −0.40
−0.01 −0.20 0.70 −0.04 −0.15 −0.20
−0.14 −0.10 −0.25 0.90 −0.25 −0.01
−0.12 −0.15 −0.03 −0.30 0.83 −0.11
−0.01 −0.04 −0.10 −0.10 −0.20 0.90 )

  
 

  

 

Permasalahan pemrograman linear, yang berpadanan dengan matriks-matriks 

tersebut ialah 

min 𝑧 = 𝑐1𝑥1 + 𝑐2𝑥2 + 𝑐3𝑥3 + 𝑐4𝑥4 + 𝑐5𝑥5 + 𝑐6𝑥6 
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dengan kendala  

0.90𝑥1 − 0.20𝑥2 − 0.10𝑥3 − 0.10𝑥4 − 0,02𝑥5 − 0.10𝑥6      ≥ 1000 

−0.20𝑥1 + 0.90𝑥2 − 0.05𝑥3 − 0.01𝑥4 − 0.02𝑥5 − 0.40𝑥6   ≥ 2000 

−0.01𝑥1 − 0.20𝑥2 + 0.70𝑥3 − 0.04𝑥4 − 0.15𝑥5 − 0.20𝑥6   ≥ 1000 

−0.14𝑥1 − 0.10𝑥2 − 0.25𝑥3 + 0.90𝑥4 − 0.25𝑥5 − 0.010𝑥6 ≥ 1500 

−0.12𝑥1 − 0.15𝑥2 − 0.03𝑥3 − 0.30𝑥4 + 0.83𝑥5 − 0.11𝑥6    ≥ 3000 

−0.01𝑥1 − 0.04𝑥2 − 0.10𝑥3 − 0.10𝑥4 − 0.20𝑥5 + 0.90𝑥6    ≥ 1000 

dengan 𝑐𝑖 = 1, 𝑖 = 1, 2, 3, 4, 5, 6. 

Pemrograman linear tersebut diselesaikan dengan menggunakan LINGO 

11.0 didapat hasil sebagai berikut: 

𝒙 = (4949.14, 6302.837, 7189.734, 7750.521, 9213.342, 5153.665) 

dengan nilai fungsi objektif 𝑧 = 40559.24. Detail sintaks dan hasil program dapat 

dilihat di Lampiran. 

 

Interpretasi hasil 

Solusi optimal PLM didapat pada iterasi ke-6 dengan nilai fungsi objektif 

40559.24  juta dolar. Ini berarti bahwa sektor pertanian harus memproduksi 

komoditas senilai 4949.14 juta dolar, sektor transportasi memproduksi komoditas 

senilai 6302.837 juta dolar, sektor perminyakan memproduksi komoditas senilai 

7189.734 juta dolar, sektor energi memproduksi komoditas senilai 7750.521 juta 

dolar, sektor konstruksi memproduksi komoditas senilai 9213.342 juta dolar, dan 

sektor garmen memproduksi komoditas senilai 5153.665 juta dolar untuk 

memenuhi semua permintaan internal dan eksternal dengan biaya yang minimum. 

Nilai dari fungsi objektif 40559.24 juta dolar memberikan total nilai komoditas dari 

setiap sektor agar memenuhi seluruh permintaan dengan biaya penyimpanan yang 

minimum. 

 

SIMPULAN DAN SARAN 

Simpulan 

Dalam karya ilmiah ini diperoleh kesimpulan bahwa syarat cukup agar 

himpunan vektor produksi terpenuhi sehingga himpunan tersebut memiliki nilai 

elemen terkecil. Kemudian syarat cukup nilai elemen terkecil suatu himpunan dapat 

dikatakan solusi optimal dari pemrograman linear juga terpenuhi.    

Model Leontief terelaksasi (MLT) dapat diaplikasikan dalam masalah kontrol 

inventori, dengan menggunakan MLT dapat ditentukan nilai minimum vektor 

produksi dari semua sektor industri. Nilai minimum vektor produksi merupakan 

besaran nilai komoditas yang harus diproduksi agar seluruh permintaan baik 

internal maupun eksternal terpenuhi dengan biaya penyimpanan yang minimum. 
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Saran 

Pada karya ilmiah ini telah diaplikasikan model Leontief terelaksasi (MLT) 

pada sembarang kasus kontrol inventori. Bagi peneliti yang berminat melanjutkan 

topik penelitian ini, dapat mengaplikasikan MLT pada kasus nyata sehingga topik 

penelitian ini dapat bermanfaat langsung terhadap sektor industri. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1  Lingo model, Lingo solver status, dan Lingo solution report 
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