


• Proses merumuskan perilaku model dilakukan dalam bentuk fungsi-
fungsi suatu variabel terhadap variabel-variabel yang lain. 

Dalam formulasi model, 
seorang analis dipengaruhi
oleh pengalaman dalam
bidang profesinya. 



Asumsi dasar formulasi model

• kegiatan-kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, 
dan pengambilan keputusan dalam sistem merupakan suatu proses 
logis, sehingga hasil itu dapat diungkapkan dalam symbol dan
hubungan matematis.



Karakterisasi Sistem & Formulasi Model 

• Model matematika sebagai hasil formulasi model.

• Formulasi model berusaha menghubungkan karakterisasi sistem
dengan formulasi matematik abstrak yang sesuai.

Membutuhkan pemahaman mendalam

Kemampuan menyeleksi Formulasi

Menghubungkan dengan sistem



Tahapan Formulasi model

Pemilihan variabel yang dilibatkan

Pemilihan tingkat agregasi dan kategorisasi

Perlakuan terhadap waktu

Spesifikasi model

Kalibrasi model
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Formulasi Deterministik

1. Formulasi statis

• formulasi matematika yang melibatkan persamaan aljabar maupun optimasi
fungsi dengan satu atau lebih variabel. 

• Variabel-variabel bisa berupa skalar maupun vektor, memiliki nilai yang diskret
maupun kontinu, dan keduanya dapat dibatasi maupun tidak.
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• formulasi matematika yang melibatkan dua tipe variabel, terikat dan
bebas. 

Formulasi Deterministik

2. Formulasi dinamis

formulasi persamaan beda

• Formulasi dengan satu variabel bebas yang memiliki nilai diskret yang

Formulasi dengan satu variabel bebas yang memiliki nilai kontinu. 

formulasi persamaan beda multi dimensi.

• Formulasi dengan lebih dar satu variabel bebas yang bernilai diskret yang disebut

formulasi diferensial parsial.

• Formulasi dengan lebih dari satu variabel bebas yang bernilai kontinu

persamaan diferensial
biasa, 

persamaan integral

persamaan beda
diferensial.



Formulasi Stokastik

1. Formulasi statis

• formulasi yang termasuk persamaan aljabar atau fungsi dengan satu
atau lebih variabel random. 

Formulasi analisis variansi

• memodelkan berbagai situasi eksperimen yang mengandung
satu atau lebih faktor yang berpengaruh terhadap observasi.

Formulasi regresi

• Y=g(X1,X2, …, Xn, θ)+V
Variabel Random yang tidak diketahui

Variabel Random yang diketahui



• Formulasi matematika dengan variabel bebas t yang mewakili waktu
jika digunakan untuk model dinamis yang tidak pasti. 

• Formulasi ini dapat dibedakan menjadi dua tipe, yaitu :

Formulasi Stokastik

2. Formulasi dinamis

formulasi markov

formulasi non-markov.




