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• Mengapa engineer tertarik pada optimasi?  
• Apa manfaat menggunakan metode optimasi dibandingkan membuat 

keputusan secara intuitif?   
• Engineer → meningkatkan desain awal peralatan dan berusaha 

meningkatkan operasional peralatan yang telah diinstal sehingga dapat 
mewujudkan : 

 ❶ produktivitas yang terbesar,  
 ❷ keuntungan terbesar,  
 ❸ biaya yang minimal,  
 ❹ penggunaan energi yang paling sedikit,  
 ❺ kondisi operasi paling aman, 
 ❻ dan seterusnya.  
• Pada operasional  pabrik, manfaat yang muncul dari optimasi adalah  

kinerja pabrik yang meningkat: meningkatkan hasil dari produk yang 
berharga (atau mengurangi kontaminan produk), pemakaian energi 
yang menurun, laju produksi yang lebih tinggi, dan waktu yang lebih 
lama di antara shutdowns 



• Optimasi juga dapat mengarah kepada: 
 ❶ biaya pemeliharaan yang dapat berkurang,  
 ❷ pemakaian alat yang berkurang,  
 ❸ pemanfaatan/pemberdayaan staf yang lebih baik.  
 ❹ interaksi antar operator pabrik, insinyur, dan     
      manajemen yang  lebih baik 
 
• Hal ini sangat membantu untuk secara sistematis 

mengidentifikasi tujuan, kendala, dan derajat kebebasan 
dalam proses atau pabrik, yang mengarah pada manfaat 
seperti peningkatan kualitas desain, dan pemecahan 
masalah yang lebih  tepat dan  dapat lebih diandalkan, 
dan pengambilan keputusan yang lebih cepat. 



Ruang Lingkup dan Hirarki Optimisasi 
 

⍟ Ruang lingkup masalah optimasi : 
 ❶ seluruh perusahaan, 
 ❷ area pabrik,  
 ❸ area proses,  
 ❹ sebuah unit operasi,  
 ❺ peralatan tunggal dalam operasi, atau  
 ❻ sistem intermediate diantaranya.  
 
⍟ Kompleksitas analisis : 
  ❶ mungkin hanya melibatkan fitur sementara atau mungkin memeriksa  
      secara detail,  
  ❷ tergantung pada penggunaan yang hasilnya akan dimasukkan,  
  ❸ ketersediaan data yang akurat,  
  ❹ dan waktu yang tersedia untuk melaksanakan optimasi.  



• Dalam perusahaan/industri, optimasi dapat digunakan di tiga wilayah:
 ❶ manajemen,  

 ❷ desain proses dan spesifikasi peralatan, dan  
 ❸ operasi pabrik. 
 



⍟ Berikut ini adalah atribut proses yang mempengaruhi biaya  atau 
keuntungan yang menjadikannya menarik pada palikasi optimasi : 

1) Sales limited by production  
2) Sales limited by market 
3) Large  unit  throughputs 
4) High raw material or energy consumption: Significant savings can 

be made by reducing consumption of those items with high unit 
costs. 

5) Product quality exceeds product specifications 
6) Losses of valuable components through waste streams 
7) High labor costs  

 



1) Determining the best sites for plant location.  
2) Routing tankers for the distribution of crude and refined products.  
3) Sizing and layout of a pipeline.  
4) Designing equipment and an entire plant.  
5) Scheduling maintenance and equipment replacement.  
6) Operating equipment, such as tubular reactors, columns, and 

absorbers.  
7) Evaluating plant data to construct a model of a process.  
8) Minimizing inventory charges.  
9) Allocating resources or services among several processes.  
10) Planning and scheduling construction 
 

Tipikal proyek yang melibatkan Optimasi : 



Komponen dalam Problem Optimasi 

⍟ Setiap problem optimasi mengandung tiga kategori penting:  
❶ Minimal ada satu funsi objektif (objetive function) yang akan dioptimasi 

(profit function, cost function, etc.).  
❷ Equality constraints (equations) 
❸ Inequality constraints (inequalities) 

⍟ Kategori  ❷ dan  ❸ berkitan dengan model proses atau peralatan,  kategori 
❶  disebut dengan economic model. 

⍟ Solusi yang layak (feasible solution) problem optimasi diartikan sebagai 
seperngkat variabel yang memenuhi kategori ❷ dan  ❸ . 

⍟ Daerah yang layak (feasible region) disefinisikan sebagai wilayah yang 
memenuhi kategori ❷ dan  ❸ yang terdiri suatu garis yang dibatasi oleh 
dua inequality constraints. 

⍟ Optimal solution adalah seperangkat nalai variabel yang memenuhi 
komponen kategori ❷ dan ❸ juga merupakan nilai optimal untuk 
kategori ❶. 



• Feasible region untuk problem 
optimasi yang melibatkan dua 
variabel bebas.  

• Garis tipis menunjukkan sisi 
inequality constraints dalam 
bidang yang membentuk bagian 
infeasible region.  

• Garis tebal menunjukkan   
feasible region. 



Notasi berikut ini  digunakan untuk setiap kategori problem optimasi: 

dengan :  
• x  adalah vektor  n variabel (x1, x2, . . . , xn), 
• h(x) adalah vektor persamaan dimensi m1 

• g(x) adalah vektor inequalities dimensi  m2. 
• Jumlah total konstrain adalah m = (m1 + m2). 

Minimmize  : f(x)   objective function 
Subject to : h(x) = 0   equality constraints 
    g(x) ≥ 0   inequality constraints 



The six steps used to solve optimization problems (Edgar, 2001) 
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