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MENTORING UAS MKDB 2011/2012 SPA FEUI

Soal 1. Sensitivity Analysis (UAS 2010 –modifikasi)

Sebuah salon ingin menentukan jumlah stok untuk barang 1 (cat kuku merah api), barang 2 (cat kuku
merah terang), barang 3 (cat kuku hijau pucat), barang 4 (cat kuku merah muda dasar) agar memperoleh
laba maksimum. Kendala 1 menggambarkan ketersediaan ruang display dalam unit. Kendala 2
mencerminkan waktu untuk mengatur display dalam menit. Kendala 3 adalah jumlah permintaan pasar.
Sedangkan kendala 4 adalah kontrak penjualan yang sudah ditandatangani untuk dikirimkan.= $100 + $120 + $150 + $125
Subject to1. + 2 + 2 + 2 ≤ 1082. 3 + 5 + ≤ 1203. + ≤ 254. + + ≥ 15, , , ≥ 0= $7475

Variable Final Value Reduced
Cost

Objective
Coefficient

Allowable
Increase

Allowable
Decrease

x1 8 0 100 1E+30 12,5
x2 0 -5 120 5 1E+30
x3 17 0 150 12,5 25
x4 33 0 125 25 5

Final Value Shadow
Price

Constraint
R.H. Side

Allowable
Increase

Allowable
Decrease

Kendala 1 108 75 108 15,75 8
Kendala 2 57 0 120 1E+30 63
Kendala 3 25 25 25 3 17
Kendala 4 50 -25 15 4 8,5

Pertanyaan:

a. Apakah jawaban di atas unik? Mengapa?
b. Produk mana yang harganya lebih fleksibel untuk dinaikkan sekitar 20% dan tidak mengubah

solusi optimal di atas?
c. Jika ada yang menawarkan tambahan ruang display sebanyak 20 unit pada harga $50 per

unitnya, apa yang harus dilakukan perusahaan?



d. Dalam kondisi apa cat kuku merah terang akan disediakan?
e. Berapa nilai Z jika harga barang 1 dinaikkan 1,5 kali?
f. Agar shadow price kendala 2 mempunyai nilai (dan tidak 0) dalam solusi di atas, berapa jumlah

maksimum kendala 2?
g. Berapa nilai Z jika ruas kanan kendala 2 menjadi 58?
h. Apabila terjadi kenaikan permintaan sebesar 20% dan karenanya perusahaan harus

mengeluarkan biaya tambahan sebesar $80, haruskah perusahaan memenuhi permintaan
tersebut?

i. Jelaskan arti dari angka -25 pada kolom shadow price kendala 4. Berikan contoh atau ilustrasi.

Soal 2A. Integer Programming (Modelling)

Brenda, seorang mahasiswi Akuntansi FEUX, sedang menentukan jadwal mata kuliah (matkul) yang akan
dipilihnya untuk semester 3. Dia mempertimbangkan 7 matkul dengan jumlah kredit masing-masing 3
sks, seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah, dengan rata-rata jumlah jam (termasuk kuliah,
asistensi, lab, studi mandiri, belajar kelompok, dll) setiap minggunya berdasarkan informasi dari senior.
Dia juga menghendaki nilai minimum untuk setiap matkulnya, yang juga berdasarkan informasi rata-rata
yang diperolehnya.

Mata Kuliah Rata-rata Jumlah Jam per Minggu Nilai Minimum
Akuntansi Biaya 7 B+
Akuntansi Keuangan 1 6 A-
Manajemen Keuangan 8 B
Manajemen Pemasaran 4 A
Mikroekonomi 1 5 B+
Pengantar Hukum Bisnis 3 A
Perpajakan 1 7 B-

Secara kuantitatif, dengan skala 0-4, nilai huruf tersebut mempunyai bobot sebagai berikut:

Nilai Bobot
A 4
A- 3,7
B+ 3,3
B 3
B- 2,7

IP yang dia peroleh pada semester 2 hanya memungkinkan Brenda untuk mengambil matkul sebanyak
15 sks saja. Dia berharap dapat meningkatkan IP-nya hingga cum laude di semester 3 mendatang
(minimal 3,5). Meskipun demikian, ada beberapa hal yang perlu Brenda pertimbangkan:

a. Brenda mempunyai bisnis di luar kuliah sehingga jumlah jam maksimum yang tersedia untuk
kuliah adalah 30 jam per minggu.



b. Mata kuliah Akuntansi Biaya dan Akuntansi Keuangan 1 merupakan mata kuliah krusial yang
menjadi prasyarat untuk pengambilan mata kuliah di semester berikutnya sehingga Brenda
harus mengambilnya.

c. Brenda tidak suka matkul hitung-hitungan sehingga dia akan memilih hanya satu dari matkul
Manajemen Keuangan atau Mikroekonomi 1.

d. Brenda juga tidak suka matkul hafalan sehingga dari ketiga matkul (Manajemen Pemasaran,
Pengantar Hukum Bisnis, dan Perpajakan 1) Brenda mungkin hanya mampu mengambil
sebanyak 2 matkul.

e. Seniornya menyarankan agar mata kuliah Manajemen Keuangan diambil berbarengan dengan
Pengantar Hukum Bisnis agar bisa saling melengkapi, namun tidak boleh berbarengan dengan
Perpajakan 1 karena keduanya dianggap sangat sulit.

Anda sebagai temannya yang baik, bantulah Brenda memformulasikan model untuk masalah yang
dihadapinya agar tujuan Brenda di semester 3 dapat tercapai.

Soal 2B. Solver

Dari model yang dibuat pada soal 2A, masukkan model tersebut ke dalam excel (termasuk formula yang
diperlukan) dan solver yang tersedia pada lembar kerja terlampir.

Soal 3. Decision Analysis (UAS 2010)

Pak Reynaldi berniat untuk mengasuransi isi rumahnya terhadap ancaman pencurian. Estimasi total nilai
harta benda yang ada di rumahnya adalah sebesar Rp 40.000.000.

Statistik kejahatan di daerah tempat tinggal Pak Reynaldi menunjukkan bahwa peluang terjadinya
pencurian hanyalah 0,03 per tahun. Jika terjadi pencurian, ada tiga kemungkinan bahwa harta yang
dicuri nilainya adalah 10%, 20%, atau 40% dari nilai total harta pemilik rumah, dengan probabilitas
kejadian masing-masing sebesar 0,50; 0,35; dan 0,15.

Berikut ini penawaran dari tiga perusahaan asuransi yang sedang dipertimbangkan:

 Perusahaan A: biaya premi Rp 300.000/tahun, menjamin akan mengganti seluruh kerugian yang
diderita pemilik rumah (tanpa kecuali).

 Perusahaan B: biaya premi murah, yaitu Rp 200.000/tahun, akan mengganti seluruh kerugian,
namun pemilik rumah harus membayar biaya tambahan Rp 100.000 per kejadian pencurian.

 Perusahaan C: biaya premi paling muran yaitu Rp 150.000/tahun, namun hanya mengganti
sebagian (40%) dari total kerugian yang diderita pemilik rumah.

Asumsikan bahwa pencurian hanya terjadi satu kali per tahun.

Pertanyaan:



a. Lengkapi tebel pay-off berikut yang telah disiapkan untuk mengoptimalkan pengambilan
keputusan oleh Pak Reynaldi. Sebagian angka telah diberikan. Hitunglah angka-angka yang diberi
tanda “?”

Pilihan
Kerugian yang ditanggung pemilik Total premi + kerugian per tahun

EMV
Premi/tahun 10% 20% 40% Tidak ada pencurian 10% 20% 40%

Tidak
diauransikan - 4.000.000 ? ? - ? ? ? ?
A 300.000 - ? ? 300.000 ? ? ? ?
B 200.000 100.000 ? ? 200.000 ? ? ? ?
C 150.000 2.400.000 ? ? 100.000 ? ? ? ?

Probabilitas (kecurian) 0,97 0,015 ? ?
b. Buatlah pohon keputusan (decision tree) berdsarkan tabel pay-off yang telah Anda lengkapi. Apa

saran Anda untuk Pak Reynaldi jika tujuan Pak Reynaldi adalah memaksimalkan Expected
Monetary Value (EMV)?

c. Asumsikan bahwa Pak Reynaldi bisa mendapatkan informasi yang sempurna (perfect
information) dan persentase kehilangan yang dialami (10%, 20%, atau 40%). Hitunglah Expected
Value of Perfect Information (EVPI)!

d. Asumsikan bahwa persentase kerugian yang diganti oleh perusahaan C berubah (bukan lagi
40%). Berapa persentase penggantian minimum yang harus ditawarkan oleh perusahaan C agar
Pak Reynaldi bersedia mempertimbangkannya?

Soal 4. Goal Programming (UAS 2010)

Manajemen perusahaan penerbangan PT Empiris Airlines mempertimbangkan beberapa aspek ketika
akan menentukan jenis dan jumlah pesawat yang akan dibelinya dengan keterangan sebagai berikut:

Jenis
Harga
(juta)

Jumlah
Penumpang

Total jarak terbang
(km) per hari

Catatan
Keselamatan

Boeing 737-800 8.900 170 10.000 1/190.000
Airbus 320-300 7.250 165 9.400 1/200.000
Fokker 100-30 4.300 120 6.500 1/135.000
BAE 146-300 6.700 135 12.000 1/145.000
Embrarer 130 6.200 140 8.500 1/150.000

Berikut ini prioritas yang menjadi bahan pertimbangan:

a. Perusahaan bermaksud untuk tidak melebihi anggaran pembelian pesawat yang telah
ditetapkan sebesar Rp 10.000.000.000.000.

b. Perusahaan tidak melanggar aturan pemerintah yang menyatakan bahwa penerbangan harus
memiliki setidaknya 5 buah pesawat

c. Setiap harinya pesawat Empiris Airlines harus terbang dengan total jarak setidaknya 48.000 km.
d. Jumlah kapasitas tempat duduk yang tersedia dalam satu kali terbang adalah 700 orang.
e. Untuk meningkatkan reputasi, seluruh pesawat yang dimiliki perusahaan harus memiliki catatan

keselamatan dengan rata-rata maksimal sebesar 1/155.000.



f. Pesawat Fokker 100-30, BAE 146-300, dan Embrarer 130 adalah pesawat tua. Perusahaan hanya
mau memilih satu dari tiga jenis pesawat ini.

g. Pesawat Airbus 320-300, Fokker 100-30, dan BAE 146-300 adalah buatan perusahaan Eropa.
Hanya dua dari tiga jenis pesawat yang bisa dipilih guna menjaga hubungan baik dengan negara
lain.

h. Jumlah jarak terbang seluruh pesawat Empiris Airlines per hari tidak boleh melebihi 53.000 km.

Formulasikan model goal programming yang dapat digunakan oleh pihak manajemen Empiris Airlines
untuk memilih alternatif terbaik.

Soal 5. Game Theory (UAS 2009)

Negara Indonusa mempunyai saat ini sedang mempunyai hajat besar, yaitu penyelenggaraan pemilihan
presiden dan wakil presiden secara langsung. Ada dua blok besar yang mengajukan pasangan presiden
dan wakil presiden, yaitu Blok eSBe dimana calon presidennya incumbent yang mencalonkan lagi dan
Blok JeWe. Pada saat ini hasil survey yang dilakukan lembaga independen, blok eSBe menguasai
persentase pendukungan dengan perkiraan sebesar 53%, sedangkan selebihnya adalah pendukung JeWe
(47%).

Untuk memenangkan pemilihan, Blok eSBe mempunyai strategi:

(1) Mengklaim keberhasilan program selama masa pemerintahan 5 tahun
(2) Menyampaikan misi pemerintahan
(3) Melakukan iklan melalui media massa

Sedangkan Blok JeWe menerapkan strategi:

(a) Mengekspos indikator ekonomi seperti pengangguran dan utang negara
(b) Menyampaikan visi program
(c) Beriklan melalui media cetak maupun elektronik

Strategi di atas dapat dirangkum dalam tabel payoff (kenaikan persen dukungan) sebagai berikut:

JeWe

eSBe

Strategi a b c
1 -1 3 2
2 -3 4 5
3 4 5 3

Pertanyaan:

a. Apa makna angka -3 pada tabel payoff di atas?
b. Sempurnakan tabel payoff di atas dengan menghilangkan strategi yang didominasi dtrategi lain.



c. Menurut Anda, aka nada strategi tunggal atau strategi gabungan yang akan dimainkan oleh
masing-masing pihak? Jelaskan jawaban Anda.

d. Berapa nilai permainan ini?

Soal 6. Network Flow Model

Dynaco Company memproduksi barang dalam lima tahapan (stage). Setiap tahapan dari proses produksi
dilakukan pada plant yang berbeda-beda. Berikut ini jaringan yang menunjukkan lima tahapan dan rute
pergerakan produk yang telah selesai pada setiap plant dan dapat diproses kemana selanjutnya:

Meskipun setiap node merepresentasikan plant yang berbeda, namun plant pada stage yang sama
melakukan aktivitas yang sama pula. Biaya produksi per unit dari setiap plant adalah sebagai berikut:

Stage 1 Stage 2 Stage 3 Stage 4
1. $3 2. $5 5. $22 7. $12

3.   7 6.   19 8.   14
4.   4 9.   16

Tidak ada biaya di Stage 5 karena Stage 5 merupakan pusat distribusi, hanya sebagai penyimpanan
barang jadi. Dengan budget yang tersedia adalah $700.000, tentukan jumlah maksimum produk yang
dapat diproses melalui produksi lima tahapan tersebut.



Daftar Formula:



Jawaban

Soal 1.

a. Ya, karena allowable increase dan allowable decrease pada tabel pertama (variable) tidak ada
yang bernilai 0.

b. Produk 1 dan 4, karena kenaikan harga masih kurang dari atau sama dengan batas maksimum
allowable increase. Harga produk 1 naik 20 (20%x100), harga produk 2 naik 24 (20%x120), harga
produk 3 naik 30 (20%x150), dan harga produk 4 naik 25 (20%x125).

c. Ya. Tambahan cost=20x50=$1.000. Sementara tambahan revenue =15,75x25=$1.181,25 lebih
besar dari tambahan cost.

d. Cat kuku merah terang (X2) harus disediakan ketika harganya 120-(-5)=125. (objective
coefficient – reduced cost)

e. Kenaikan profit = [(1,5x100)-100]x8 = 400, Z = 7.475+400 = 7.875.
f. Jumlah maksimum kendala 2 haruslah 120-63 = 57.
g. Besarnya penurunan adalah 62 (120-58) masih dalam batas allowable increase, sehingga profit

akan berkurang senilai 62x0 = 0. Jadi nilai Z tetap 7.475.
h. Tidak. Kenaikan permintaan adalah sebesar 5 (20%x25). Maksimum allowable increase adalah 3,

sehingga tambahan revenue adalah 3x25 = 75, lebih kecil dati tambahan cost sebesar 80.
i. Ketika jumlah kendala 4 ditambah sebanyak 1 unit, perusahaan akan kehilangan pendapatan

sebesar 25. Misalnya setiap terjadi satu kontrak perusahaan, perusahaan harus setuju dengan
harga yang telah ditetapkan kontrak. Dalam hal ini, kontrak tersebut membuat perusahaan
kehilangan pendapatan sebesar 25 dibandingkan ketika perusahaan menjual barang tersebut
tidak dengan kontrak.

Soal 2A

Objective function: memaksimalkan IP (dilihat dari jumlah nilai diperoleh) karena jumlah kredit sama
maka setiap matkul tidak perlu dikalikan dengan bobot kreditnya.

Subject to:

 Maksimum SKS

 Persyaratan a)

 Persyaratan b)

 Persyaratan c)



 Persyaratan d)

 Persyaratan e)

 Integer Variables (0 or 1)

Soal 2B

Daftar formula:

 Objective function
B19=(B2*B12+C2*B13+D2*B14+E2*B15+F2*B16+G2*B17+H2*B18)/(B12+B13+B14+B15+B16+B

17+B18)

 Constraints:
I4=B4*$B$12+C4*$B$13+D4*$B$14+E4*$B$15+F4*$B$16+G4*$B$17+H4*$B$18

I5==B5*$B$12+C5*$B$13+D5*$B$14+E5*$B$15+F5*$B$16+G5*$B$17+H5*$B$18

 Left over
L4=K4-I4



Soal 3.

a.

Pilihan

Kerugian yang ditanggung pemilik Total premi + kerugian per tahun

EMV
Premi/tahun 10% 20% 40% Tidak ada

pencurian 10% 20% 40%

Tidak
diauransikan 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 216000

A 300.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300000

B 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 203000

C 150.000 2.400.000 4.000.000 9.600.000 150.000 2.550.000 4.150.000 9.750.000 271200
Probabilitas (kecurian) 0,97 0,015 0,0105 0,0045

b. Jika Pak Reynaldi ingin memaksimalkan EMV, maka dia harus memilih alternatif yang meminimalkan
kerugian, yakni asuransi B.

c. Expected Return of Perfect Information,

Soal 3.

a.

Pilihan

Kerugian yang ditanggung pemilik Total premi + kerugian per tahun

EMV
Premi/tahun 10% 20% 40% Tidak ada

pencurian 10% 20% 40%

Tidak
diauransikan 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 216000

A 300.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300000

B 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 203000

C 150.000 2.400.000 4.000.000 9.600.000 150.000 2.550.000 4.150.000 9.750.000 271200
Probabilitas (kecurian) 0,97 0,015 0,0105 0,0045

b. Jika Pak Reynaldi ingin memaksimalkan EMV, maka dia harus memilih alternatif yang meminimalkan
kerugian, yakni asuransi B.

c. Expected Return of Perfect Information,

Soal 3.

a.

Pilihan

Kerugian yang ditanggung pemilik Total premi + kerugian per tahun

EMV
Premi/tahun 10% 20% 40% Tidak ada

pencurian 10% 20% 40%

Tidak
diauransikan 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 0 4.000.000 8.000.000 16.000.000 216000

A 300.000 0 0 0 300.000 300.000 300.000 300.000 300000

B 200.000 100.000 100.000 100.000 200.000 300.000 300.000 300.000 203000
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b. Jika Pak Reynaldi ingin memaksimalkan EMV, maka dia harus memilih alternatif yang meminimalkan
kerugian, yakni asuransi B.

c. Expected Return of Perfect Information,



EVPI = 203.000 – 9.000 = 194.000
d. Agar Pak Reynaldi mau mempertimbangkan Asuransi C, maka EMV dari Asuransi C harus sama

dengan EMV Asuransi B. Misalkan persentase penggantian minimum baru yang ditawarkan adalah
sebesar x, maka:

Jadi, penggantian minimum yang harus ditawarkan perusahaan Asuransi C adalah 75% agar Pak
Reynaldi mau mempertimbangkannya.

Soal 4.
Misalkan:
Boeing 737-800 = X1 d1 = Anggaran d6 = Pesawat tua
Airbus 320-300 = X2 d2 = Banyak pesawat d7 = Pesawat Eropa
Fokker 100-30 = X3 d3 = Jarak minimum d8 = Jarak maksimum
BAE 146-300 = X4 d4 = Kapasitas
Embrarer 130 = X5 d5 = Catatan keselamatan

Objective function:

 revisi jadi P8d8+

Subject to:



Notes : d5- dan d5+ tidak ikut dibagi 5.

 harusnya X2 + X3 + X4 +d7- - d7+ =2

Soal 5.
a. Angka -3 pada tabel payoff tersebut adalah ketika eSBe memilih strategi 2 dan JeWe memilih

strategi a, maka eSBe akan kehilangan dukungan sebesar 3%, sementara JeWe akan mendapat
tambahan dukungan sebanyak 3% (besarnya dukungan yang eSBe yang hilang).b.

b.

JeWe

eSBe
Strategi a b c

min
(strategi)

1 -1 3 2 -1 (a)
2 -3 4 5 -3 (a)
3 4 5 3 3 (c)

max (strategi) 4 (3) 5 (3) 5 (2)

Strategi 1 dan strategi b harus dihilangkan.
Tabel payoff baru:

JeWe

eSBe
Strategi a c

2 -3 5
3 4 3

c. Strategi eSBe (maximin) adalah strategi 3 dengan nilai 3 (min strategi 2 adalah -3; min strategi 3
adalah 3).
Strategi JeWe (minimax) adalah strategi a dengan nilai 4 (max strategi a adalah 4; max strategi c
adalah 5).
Karena nilai yang tidak sama tersebut maka akan terjadi closed loop. Hal ini dijelaskan sebagai
berikut:
Ketika eSBe memilih strategi 3, maka JeWe akan memilih strategi c agar meminimumkan
kenaikan dukungan bagi JeWe. Menyadari akan hal ini, maka eSBe akan berganti strategi
menjadi 2 karena akan menghasilkan nilai 5. JeWe pun merespon dengan mengubah strateginya
menjadi a. eSBe mengubah strateginya menjadi 3 dan kembali ke kondisi semula.
Maka dari itu, mixed strategy (strategi gabungan) yang akan dimainkan.



d. eSBe
Misalkan probabilitas eSBe memilih strategi 2 adalah p, maka probabilitas eSBe memilih strategi
3 adalah 1-p. Jika JeWe memilih strategi a,

Jika JeWe memilih strategi c,

Kedua expected gain haruslah sama sehingga,

JeWe
Misalkan probabilitas JeWe memilih strategi a adalah p, maka probabilitas JeWe memilih
strategi c adalah 1-p. Jika eSBe memilih strategi 2,

Jika eSBe memilih strategi 3

Kedua expected gain haruslah sama sehingga,

Jadi, nilai permainan tersebut adalah 3,22.

Soal 6.
Barang di node 1 akan disalurkan ke node 2, 3, dan 4. Karena biaya node 4 paling rendah, maka kita akan
memaksimalkan arus barang ke node 4 terlebih dahulu.
1-4 = 8 (maks 1 menyalurkan barang ke node 4 < maks node 4 menyalurkan barang.
4-5 = 8
5-7 = 3 7-10 = 3
5-8 = 4
5-9 = 1
Selanjutnya adalah arus dari node 1 ke node 2. Perhatikan bahwa kuota di node 5 telah terisi penuh dari
node 4, sehingga node 2 hanya akan mentransfer barang ke node 6 sebanyak 6, maka dari itu node 1
haruslah mengirimkan barang sebanyak 6 ke node 2.
1-2 = 6
2-5 = 0
2-6 = 6



Barang dari node 6 hendaklah disalurkan ke node 8 terlebih dahulu (biaya node 8 lebih murah daripada
node 9). Kuota node 8 tersisa 3 (telah diisi 4 dari node 5) dapat diisi dari node 6, dan sisa 3 barang node
6 barulah disalurkan untuk node 9. Kuota node 8 sudah penuh sehingga dapat ditransfer ke node 10.
6-8 = 3
8-10 = 3
6-9 = 3
Terakhir adalah transfer dari node 1 ke node 3 yang kemudian akan disalurkan hanya ke node 6 (kuota
node 5 sudah penuh), dan dari node 6 akan disalurkan hanya ke node 9 (karena kuota node 8 sudah
penuh). Kuota node 9 masih tersisa 3 (7-1-3), dan jumlah ini mungkin dipenuhi mengingat jumlah
transfer dari node 1 ke node 3 lalu ke node 6 lalu ke node 9 semuanya lebih dari 4 (berturut-turut adalah
10, 5, 8-3=5).
Jumlah biaya mentransfer 1.000 unitnya melalalui jalur tersebut adalah 3+7+19+16=45.
Sebelum menentukan jumlah yang akan ditransfer dari node 1 ke node 3, terlebih dahulu kita hitung
biaya yang telah digunakan atas transfer dari node 1 ke node 2 dan node 4.

Dengan total buget 700.000, sisa budget yang belum terpakai adalah 108.000 (700.000-592.000).
Untuk mentransfer barang melalui jalur 1-3-6-9-10 dibutuhkan biaya 45 per unitnya. Maka jumlah
barang yang dapat ditransfer adalah 108.000/45=2.400 unit.
Secara total, barang yang diproduksi (setelah mencapai node 10) adalah:
Dari node 7: 3.000
Dari node 8: 7.000
Dari node 9: 6.400
Total barang yang diproduksi: 16.400 unit.

node unit diproses biaya per unit total biaya

1 14.000 3 42.000

2 6.000 5 30.000

3 - 7 -

4 8.000 4 32.000

5 8.000 22 176.000

6 6.000 19 114.000

7 3.000 12 36.000

8 7.000 14 98.000

9 4.000 16 64.000
Total 592.000




