
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Linear programming merupakan suatu model umum yang dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasikan sumber-sumber yang 

terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang 

diharuskan memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang 

dilakukanya, dimana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang 

sama sedangkan jumlahnya terbatas. Secara sederhana, dapat digambarkan 

sebuah contoh keadaan bagian produksi suatu perusahaan yang dihadapkan 

pada masalah penentuan tingkat produksi masing-masing jenis produk 

dengan memperhatikan  batasan faktor-faktor produksi seperti mesin, tenaga 

kerja, bahan baku, dan sebagainya untuk memperoleh tingkat keuntungan 

maksimal atau biaya yang minimal. 

Dalam memecahkan masalah di atas linear programming menggunakan 

model matematis. Sebutan linear berarti bahwa semua fungsi matematis yang 

disajikan dalam model ini haruslah fungsi-fungsi linier. Kata programming 

adalah perencanaan. Jadi linear programming mencakup perencanaan 

kegiatan-kegiatan untuk mencapai suatu hasil yang optimal yaitu suatu hasil 

yang mencerminkan tercapainya sasaran tertentu yang paling baik menurut 

model matematis diantara alternatif-alternatif yang mungkin, dengan 

menggunakan fungsi linier. 

 

Sejarah Perkembangan Linear Programming 

Ide linear programming pertama kali dicetuskan oleh seorang ahli 

matematika asal Rusia bernama L.V. Kantorivich dalam bukunya yang 

berjudul Mathematical Methods In The Organization And Planning Of 

Production. Dengan buku ini, ia telah merumuskan pertama kalinya 

persoalan Linear Programming. Namun, cara-cara pemecahan persoalan ini di 
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Rusia tidak berkembang dengan baik dan ternyata para ahli di negara Barat 

dan AS yang menggunakan cara ini dimanfaatkan dengan baik. 

Pada tahun 1947, seorang ahli matematika dari AS yang bernama 

George B. Dantzig menemukan suatu cara untuk memecahkan persoalan-

persoalan linear programming. Cara pemecahan ini dinamakan Simplex 

Method, yang diuraikan dalam bukunya Linear Programming And Extention. 

Selanjutnya teori ini berkembang pesat sekali terutama di bidang kemiliteran 

yang menyangkut optimisasi dalam strategi perang dan di bidang-bidang 

lainnya. 

 

Pengertian Linear Programming 
Secara umum linear programming (pemrograman linier) merupakan 

salah satu teknik penyelesaian riset operasi dalam hal ini adalah khusus 

menyelesaikan masalah-masalah optimasi (memaksimalkan atau 

meminimumkan) tetapi hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat 

diubah menjadi fungsi linier. Demikian pula kendala-kendala yang ada juga 

berbentuk linier. 

Secara khusus, persoalan linear programming adalah suatu persoalan 

untuk menentukan besarnya masing-masing nilai variabel (variabel 

pengambilan keputusan) sedemikian rupa sehingga nilai funsi tujuan atau 

objektif (objective function) yang linier menjadi optimum (maksimum atau 

minimum) dengan memperhatikan pembatasan-pembatasan (kendala-

kendala) yang ada yaitu pembatasan ini harus dinyatakan dengan 

ketidaksamaan yang linier (linear inequalities). 

Pendapat pakar yang lain menyatakan bahwa linear programming 

adalah merupakan suatu teknik perencanaan yang bersifat analitis yang 

analisis-analisisnya memakai model matematika, dengan tujuan untuk 

menemukan beberapa kombinasi alternatif pemecahan masalah, lalu dipilih 

yang terbaik dalam rangka menyusun strategi dan alokasi sumber daya dan 

dana untuk mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan secara optimal. 

Secara singkat, linear programming adalah teknik matematika yang 

dirancang untuk membantu manager dalam merencanakan dan membuat 

keputusan dalam mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk 

mencapai tujuan perusahaan. 
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Asumsi-asumsi Dasar dalam Linear Programming 
Untuk membentuk suatu model linear programming perlu diterapkan 

asumsi-asumsi dasar, yaitu: 

1. Linearity 

Fungsi obyektif dan kendala haruslah merupakan fungsi linier dan 

variabel keputusan. Hal ini akan mengakibatkan fungsi bersifat 

proporsional dan additif, misalnya untuk memproduksi 1 kursi 

dibutuhkan waktu 5 jam, maka untuk memproduksi 2 kursi dibutuhkan 

waktu 10 jam. 

2. Divisibility  

Nilai variabel keputusan dapat berupa bilangan pecahan. Apabila 

diinginkan solusi berupa bilangan bulat (integer), aka harus digunakan 

metoda untuk integer programming. 

3. Non negativity variable 

Nilai variabel keputusan haruslah tidak negatif (  0).  

4. Certainty  

Semua konstanta (parameter) diasumsikan mempunyai nilai yang pasti. 

Bila nilai-nilai parameternya probabilistik, maka harus digunakan 

formulasi pemrograman masalah stokastik. 

Secara lebih teknis, beberapa pakar menyatakan bahwa asumsi dasar 

pada model linear programming adalah meliputi: 

1. Proportionality 

Asumsi ini berarti bahwa naik turunnya nilai Z dan penggunaan sumber 

daya atau fasilitas yang tersedia akan berubah secara sebanding 

(proportional) dengan perubahan tingkat kegiatan. 

Misalnya: 

a. Z = C1 X1 + C2 X2+ C3 X3 + . . . + Cn Xn 

Setiap pertambahan 1 unit X1 akan menaikan Z dengan C1. 

Setiap pertambahan 1 unit X2 akan menaikan Z dengan C2. 

dan seterusnya. 

b. a11 X1  + a12 X2 + a13 X3 + ……. + a1n Xn   ≤ b1 

Setiap pertambahan 1 unit X1 akan menaikan penggunaan sumber 

daya atau fasilitas 1 dengan a11. Setiap pertambahan 1 unit X2 akan 

menaikan penggunaan sumber daya atau fasilitas 1 dengan a12. dan 

seterusnya. Dengan kata lain, setiap ada kenaikan kapasitas riil tidak 

perlu ada biaya persiapan (set up cost). 
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2. Additivity 

Berarti bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling mempengaruhi, atau 

dalam LP dianggap bahwa kenaikan dari nilai tujuan (Z) yang 

diakibatkan oleh kenaikan suatu kegiatan dapat ditambahkan tanpa 

mempengaruhi bagian nilai Z yang diperoleh dari kegiatan lain. 

3. Divisibility 

Keluaran (output) yang dihasilkan oleh setiap kegiatan dapat berupa 

bilangan pecahan. Demikian pula dengan nilai Z yang dihasilkan. 

4. Deterministic 

Semua parameter yang terdapat dalam model LP (aij, bj, Cj) dapat 

diperkirakan dengan pasti, meskipun jarang dengan tepat. 

Untuk merumuskan suatu masalah ke dalam bentuk model linear 

programming, harus dipenuhi syarat-syarat berikut: 

1. Tujuan masalah harus jelas. 

2. Harus ada sesuatu atau beberapa alternatif yang ingin dibandingkan. 

3. Adanya sumber daya yang terbatas. 

4. Bisa dilakukan perumusan kuantitatif. 

5. Adanya keterkaitan peubah (variabel). 

Linear Programming memiliki empat ciri khusus, yaitu: 

1. Penyelesaian masalah mengarah pada pencapaian tujuan maksimisasi 

atau minimisasi. 

2. Kendala yang ada membatasi tingkat pencapaian tujuan. 

3. Ada beberapa alternatif penyelesaian. 

4. Hubungan matematis bersifat linier. 

 

Ruang Lingkup Linear Programming 
Pada umumnya persoalan-persoalan yang dipecahkan dalam linear 

programming yaitu meliputi: 

1. Allocation Problem 

Ini merupakan pemecahan dalam alokasi bahan-bahan/barang dalam 

produksi 

2. Blending Problem 

Ini merupakan cara pemecahan persoalan dari berbagai bahan campuran 

yang masing-masing unit dipecahkan dan digabung (blending) untuk 

menghasilkan output. 

3. Persoalan Transportasi 
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Ini merupakan pemecahan persoalan yang menyangkut adanya 

unit/barang/pasokan dan lain-lain pada beberapa tempat yang akan 

dipindahkan ke beberapa tempat lainnya.   

4. Persoalan Personil  

Ini merupakan penempatan personil sesuai dengan jabatan/tempatnya 

(assigment problem). 

Suatu persoalan disebut persoalan linear programming apabila 

memenuhi hal-hal sebagai berikut: 

1. Tujuan (objective) 

Apa yang menjadi tujuan permasalahan yang dihadapi yang ingin 

dipecahkan dan dicari jalan keluarnya. Tujuan ini harus jelas dan tegas 

yang disebut fungsi tujuan (objective function). Fungsi tujuan tersebut 

dapat berupa dampak positip, manfaat-manfaat, atau dampak negatip, 

kerugian-kerugian, resiko-resiko, biayabiaya, jarak, waktu yang ingin 

diminimumkan. 

2. Alternatif perbandingan 

Harus ada sesuatu atau alternatif yang ingin diperbandingkan, misalnya 

antara kombinasi waktu tercepat dan biaya tertinggi dengan waktu 

terlambat dan biaya terendah, atau alternatif padat modal dengan padat 

karya, proyeksi permintaan tinggi dengan rendah, dan seterusnya. 

3. Sumber Daya 

Sumber daya yang dianalisis harus berada dalam keadaan terbatas. 

Misalnya keterbatasan tenaga, bahan mentah terbatas, modal terbatas, 

ruangan untuk menyimpan barang terbatas, dan lain-lain. Pembatasan 

harus dalam ketidaksamaan linier (linear inequality). Keterbatasan dalam 

sumber daya tersebut dinamakan sebagai fungsi kendala atau syarat 

ikatan. 

4. Perumusan Kuantitatif 

Fungsi tujuan dan kendala tersebut harus dapat dirumuskan secara 

kuantitatif dalam model matematika. 

5. Keterikatan Perubah 

Perubah-perubah yang membentuk fungsi tujuan dan fungsi kendala 

tersebut harus memiliki hubungan keterikatan hubungan keterikatan 

atau hubungan fungsional. 
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Model Linear Programming 

Model matematis perumusan umum pengalokasian sumber daya 

untuk berbagai kegiatan, disebut sebagai model linear programming (LP). 

Model LP ini merupakan bentuk dan susunan dalam menyajikan masalah-

masalah yang akan dipecahkan dengan teknik LP. Dalam model LP dikenal 2 

(dua) macam “Fungsi”, yaitu fungsi tujuan (objective fungtion) dan fungsi-

fungsi batasan (constraint fungtion). Fungsi tujuan adalah fungsi yang 

menggambarkan tujuan/sasaran didalam permasalahan LP yang berkaitan 

dengan pengaturan secara optimal sumber daya-sumber daya, untuk 

memperoleh keuntungan maksimal atau biaya minimal. 

Pada umumnya nilai yang akan dioptimalkan dinyatakan dengan Z, 

sedangkan fungsi batasan merupakan bentuk penyajian secara matematis 

batasan kapasitas yang tersedia yang akan dialokasikan secara optimal 

keberbagai kegiatan. Dalam pembahasan model LP ini digunakan simbol-

simbol sebagai berikut: 

m = macam batasan-batasan sumber atau fasilitas yang tersedia. 

n = macam kegiatan-kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas 

tersebut. 

I  = nomor setiap macam sumber atau fasilitas yang tersedia     (I = 1, 2, 3, 

…, m). 

J  = nomor setiap macam kegiatan yang menggunakan sumber atau fasilitas 

yang tersedia (j = 1, 2, 3, … , n). 

xj   =  tingkat kegiatan ke  j (j = 1, 2, 3, … , n). 

aij = banyaknya sumber I yang diperlukan untuk menghasilkan setiap unit 

keluaran (output) kegiatan ke  j (I = 1, 2, 3, … , m, dan j = 1, 2, 3, …, n). 

bi = banyaknya sumber (fasilitas) I yang tersedia untuk dialokasikan ke 

setiap unit kegiatan (I = 1, 2, 3, … , n). 

Z  = nilai yang dioptimalkan (maksimum atau minimum). 

Cj  = kenaikan nilai Z apabila ada pertambahan tingkat kegiatan (xj) dengan 

satu satuan (unit); atau merupakan sumbangan setiap satuan keluaran 

kegiatan j terhadap nilai Z. 

Keseluruhan simbol-simbol diatas selanjutnya disusun kedalam bentuk 

tabel standar LP seperti dalam tabel 7.1 berikut ini: 
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Tabel 7.1  Data untuk Model Linear Programming 

Kegiatan 

Sumber 

Pemakaian sumber per unit Kegiatan 

(keluaran) 

Kapasitas 

Sumber 

1 A11          a12           a13     ……..        a1n B1 

2 A21          a22           a23     ……..        a2n B2 

3 A31          a32           a33     ……..        a3n B3 

. 

. 

. 

  .             .              .            .            .    

  .             .              .            .            . 

  .             .              .            .            . 

. 

. 

. 

M am1          am2           am3     ……..       amn Bm 

∆Z 

pertambahan 

tiap unit 

 

 C1           C2             C3     ……..       Cn 

 

 

Tingkat 

kegiatan 

 

 X1          X2             X3     ……..       Xn 

 

 

 

Dari tabel di atas kemudian dapat disusun suatu model matematis 

yang digunakan untuk mengemukakan suatu permasalahan LP sebagai 

berikut: 

 

Fungsi Tujuan: 

 

Maksimumkan   Z = C1 X1 + C2 X2+ C3 X3 + . . . + Cn Xn 

 

Dengan batasan: 

1. a11 X1  + a12 X2 + a13 X3 + ……. + a1n Xn   ≤ b1 

2. a11 X1  + a12 X2 + a13 X3 + ……. + a1n Xn   ≤ b1 

3. a31 X1  + a22 X2 + a33 X3 + ……. + a3n Xn   ≤ b3 

m. am1 X1 + am2 X2 + am3 X3 + ……. + amn Xn  ≤ bm 

dan 

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0, X3 ≥ 0,  ………., Xn ≥ 0 
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Bentuk atau model LP di atas merupakan bentuk standar bagi masalah-

masalah LP yang akan dipakai selanjutnya, apabila setiap masalah dapat 

diformulasikan secara matematis mengikuti model di atas, maka masalah 

tersebut dapat dipecahkan dengan teknik LP. 

Terminologi umum untuk model LP yang diuraikan diatas dapat 

diringkaskan sebagai berikut: 

1. Fungsi yang akan dimaksimumkan: C1 X1 + C2 X2+ C3 X3 + . . . + Cn Xn 

disebut fungsi tujuan (objective fungtion). 

2. Fungsi-fungsi batasan dapat dikelompokan menjadi dua macam, yaitu: 

a. Fungsi batasan fungsional, yaitu fungsi-fungsi batasan sebanyak m 

(ai1 X1  + ai2 X2 + ai3 X3 + ……. + aim Xn ). 

b. Fungsi-fungsi non negatif yaitu fungsi-fungsi batasan yang 

dinyatakan dengan Xi ≥ 0. 

c. Variabel-variabel  Xj disebut sebagai decision variabels. 

d. aij, bi dan Cj, yaitu masukan-masukan (input) konstan disebut 

sebagai parameter model. 

Di dalam praktek tidak semua masalah LP dapat persis mengikuti 

model diatas. Masalah-masalah tersebut antara lain: 

1. Masalah Minimisasi, dimana seseorang dituntut untuk menentukan 

kombinasi (output) yang dapat minimumkan pengorbanan (misalnya 

biaya). Dalam hal ini, fungsi tujuan dinyatakan sebagai berikut: 

  

 Meminimumkan   Z = C1 X1 + C2 X2+ C3 X3 + . . . + Cn Xn 

 

2. Masalah dengan fungsi batasan fungsional yang memiliki tanda 

matematis ≥; sehingga apabila dirumuskan terlihat sebagai berikut: 

 

 ai1 X1  + ai2 X2 + ai3 X3 + ……. + aim Xn ≥ bi 

 

3. Masalah dengan fungsi batasan fungsional yang memiliki tanda 

matematis =; sehingga bila dirumuskan sebagai berikut: 

 

 ai1 X1  + ai2 X2 + ai3 X3 + ……. + aim Xn ≥ bi 

 

4. Masalah tertentu, dimana fungsi batasan non-negatif tidak diperlukan; 

atau dengan kata lain xj tidak terbatas. 
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Penyimpangan-penyimpangan dari bentuk standar ini akan dibahas 

lebih terperinci pada bab-bab selanjutnya. 

 

Contoh Soal: 
1. Sebagai contoh dalam memformulasikan permasalahan, berikut ini akan 

dibahas perusahaan Krisna Furniture yang akan membuat meja dan 

kursi. Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah $7,- 

sedangkeuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah $5,-. 

Namun untuk meraih keuntungan tersebut Krisna Furniture menghadapi 

kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja dia 

memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi dia 

membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 

jam kerja, dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. 

Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 

240 jam per minggu sedang jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 

100  jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya 

diproduksi agar keuntungan perusahaan maksimum? 

2. Suatu perusahaan akan memproduksi 2 macam barang yang jumlahnya 

tidak boleh lebih dari 18 unit. Keuntungan dari kedua produk tersebut 

masing-masing adalah Rp. 750,- dan Rp. 425,- per unit. Dari survey 

terlihat bahwa produk I harus dibuat sekurang-kurangnya 5 unit 

sedangkan produk II sekurang-kurangnya 3 unit. Mengingat bahan baku 

yang ada maka kedua produk tersebut dapat dibuat paling sedikit 10 

unit. Tentukan banyaknya produk yang harus dibuat untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimum? 

3. Sebuah pabrik obat menyediakan 2 jenis campuran A dan B. Bahan-

bahan dasar yang terkandung dalam tiap kg campuran A dan B adalah 

sebagai berikut: 

 

Bahan Dasar 
 

Bahan-1 Bahan-2 

Campuran A 0,4 kg 0,6 kg 

Campuran B 0,8 kg 0,2 kg 
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Dari campuran A dan B hendak dibuat campuran C. Campuran C ini 

sekurang-kurangnya mengandung bahan-1 sebanyak 4 kg dan bahan-2 

sebanyak 3 kg. Harga tiap kg campuran A adalah Rp. 20.000,00 dan tiap 

kg campuran B adalah Rp.10.000,00. Berapakah campuran A dan B harus 

dibeli supaya biaya total pembuatan campuran C semurah-murahnya 

dan berapa biaya yang harus dikeluarkan? 

 

Pemecahan: 
1. Misalkan akan diproduksi meja sebanyak X1 unit dan akan diproduksi 

kursi sebanyak X2 unit. 

a. Fungsi Tujuan : Memaksimalkan Z = $7 X1 + $5 X2 

b. Fungsi Kendala: 

- Waktu pembuatan: 4 X1 + 3 X2 ≤ 240 jam/minggu 

- Waktu pengecatan: 2 X1 +   X2 ≤ 100 jam/minggu 

c. Syarat non negative: X1 ≥ 0, X2 ≥ 0 

 

2. Misalkan akan diproduksi produk I sejumlah X unit dan akan diproduksi 

produk II sejumlah Y unit. 

a. Fungsi tujuan: Memaksimalkan Z = Rp. 750 X + Rp. 425 Y 

b. Fungsi Kendala: 

X + Y ≤ 18 unit 

X ≥ 5 unit 

Y ≥ 3 unit 

X + Y ≥ 10 unit 

c. Syarat Non Negatif: X ≥ 0, Y ≥ 0 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metode grafik hanya bisa digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan dimana hanya terdapat dua variabel keputusan. Untuk 

menyelesaikan permasalahan tersebut, langkah pertama yang harus 

dilakukan adalah memformulasikan permasalahan yang ada ke dalam 

bentuk LP. 

Pada metode ini, masalah disajikan dalam bentuk grafik dan 

diinterpretasikan solusinya. Tahapannya meliputi: 

1. Identifikasi variabel keputusan. 

2. Identifikasi fungsi obyektif. 

3. Identifikasi kendala-kendala. 

4. Menggambarkan bentuk grafik dari semua kendala. 

5. Identifikasi daerah solusi yang layak. 

6. Menggambarkan bentuk grafik dari fungsi obyektif dan menentukan titik 

yang memberikan nilai obyektif optimal pada daerah solusi yang layak. 

7. Mengartikan solusi yang diperoleh. 

 

Contoh 1: (Maksimalisasi) 
Perusahaan Krisna Furniture yang akan membuat meja dan kursi. 

Keuntungan yang diperoleh dari satu unit meja adalah $7,- sedang 

keuntungan yang diperoleh dari satu unit kursi adalah $5,-. 

Namun untuk meraih keuntungan tersebut Krisna Furniture 

menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja 

dia memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi dia 

membutuhkan 3 jam kerja. Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam 

kerja, dan untuk pengecatan 1 unit kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam 

kerja yang tersedia untuk pembuatan meja dan kursi adalah 240 jam per 

minggu sedang jumlah jam kerja untuk pengecatan adalah 100 jam per 
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minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi agar 

keuntungan perusahaan maksimum? 

Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa tujuan perusahaan adalah 

memaksimumkan profit. Sedangkan kendala perusahaan tersebut adalah 

terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembuatan dan pengecatan. Apabila 

permasalahan tersebut diringkas dalam satu tabel akan tampak sebagai 

berikut: 

 

 Jam kerja per 1 unit produk 

 Meja Kursi 

Total waktu tersedia 

per minggu 

Pembuatan 4 2 240 

Pengecatan 2 1 100 

Profit per Unit 7 5  

 

Mengingat produk yang akan dihasilkan adalah meja dan kursi, maka 

dalam rangka memaksimumkan profit, perusahaan harus memutuskan 

berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi. Dengan demikian 

dalam kasus ini, yang merupakan variabel keputusan adalah meja (X1) dan 

kursi (X2). 

 

Jawab: 
Fungsi Tujuan 

Profit = ($7 x jml meja yang diproduksi) + ($5 x jml kursi yang 

diproduksi) 

Secara matematis dapat ditulis: 

Maksimisasi : Z = 7 X1 + 5 X2 

 

Fungsi Kendala 

Kendala waktu pembuatan 

1 unit meja memerlukan 4 jam untuk pembuatan  ->  4 X1 

1 unit kursi memerlukan 3 jam untuk pembuatan -> 3 X2 

Total waktu yang tersedia per minggu untuk pembuatan -> 240 Jam 

Dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis  -> 4 X1  + 3 X2  240 

 

 

Kendala waktu pengecatan 

1 unit meja memerlukan 2 jam untuk pengecatan  -> 2 X1 
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1 unit kursi memerlukan 1 jam untuk pengecatan -> 1 X2 

Total waktu yang tersedia per minggu untuk pengecatan  -> 100 Jam 

Dirumuskan dalam pertidaksamaan matematis  -> 2 X1  +  X2  100 

 

Formulasi masalah secara lengkap: 

Fungsi Tujuan: Maks.  Z = 7 X1 + 5 X2 

Fungsi Kendala: 4 X1  + 3 X2  240 

   2 X1  +    X2   100 

   X1  , X2   0  (kendala non-negatif) 

 

Setelah formulasi lengkapnya dibuat, maka Kasus Krisna Furniture 

tersebut akan diselesaikan dengan metode grafik. Keterbatasan metode 

grafik adalah bahwa hanya tersedia dua sumbu koordinat, sehingga tidak 

bisa digunakan untuk menyelesaikan kasus yang lebih dari dua variabel 

keputusan. 

Langkah pertama dalam penyelesaian dengan metode grafik adalah 

menggambarkan fungsi kendalanya. Untuk menggambarkan kendala 

pertama secara grafik, kita harus merubah tanda pertidaksamaan menjadi 

tanda persamaan seperti berikut. 

 

4 X1 + 3 X2 = 240 

 

Untuk menggambarkan fungsi linear, maka cari titik potong garis 

tersebut dengan kedua sumbu. Suatu garis akan memotong salah satu 

sumbu apabila nilai variabel yang lain sama dengan nol. Dengan demikian 

kendala pertama akan memotong X1, pada saat X2 = 0, demikian juga kendala 

ini akan memotong X2, pada saat X1 = 0. 

 

Kendala I: 

4 X1 + 3 X2 = 240  

memotong sumbu X1 pada saat X2 = 0  

4 X1 + 0 = 240  

X1 = 240 / 4  

X1 = 60.  

memotong sumbu X2 pada saat X1 = 0  

0 + 3 X2 = 240  

X2 = 240/3  
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X2 = 80  

Kendala I memotong sumbu X1 pada titik (60, 0) dan memotong sumbu 

X2 pada titik (0, 80).  

 

Kendala II:  

2 X1 + 1 X2 = 100  

memotong sumbu X1 pada saat X2 = 0  

2 X1 + 0 = 100  

X1 = 100/2  

X1 = 50  

memotong sumbu X2 pada saat X1 =0  

0 + X2 = 100  

X2 = 100  

Kendala II memotong sumbu X1 pada titik (50, 0) dan memotong sumbu 

X2 pada titik (0, 100).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Titik potong kedua kendala bisa dicari dengan cara substitusi atau eliminasi 
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2 X1 + 1 X2 = 100  ->  X2 = 100 - 2 X1 

 

4 X1 + 3 X2 = 240      X2 = 100 - 2 X1  

4 X1 + 3 (100 - 2 X1) = 240     X2 = 100 - 2 * 30  

4 X1 + 300 - 6 X1 = 240     X2 = 100 - 60  

- 2 X1 = 240 - 300      X2 = 40  

- 2 X1 = - 60  

X1 = -60/-2 = 30.  

 

Sehingga kedua kendala akan saling berpotongan pada titik (30, 40). 

 

Tanda ≤ pada kedua kendala ditunjukkan pada area sebelah kiri dari 

garis kendala. Feasible region (area layak) meliputi daerah sebelah kiri dari 

titik A (0; 80), B (30; 40), dan C (60; 0). 

Untuk menentukan solusi yang optimal, ada dua cara yang bisa 

digunakan yaitu: 

1. Dengan menggunakan garis profit (iso profit line) 

2. Dengan titik sudut (corner point) 

Penyelesaian dengan menggunakan garis profit adalah penyelesaian 

dengan menggambarkan fungsi tujuan. Kemudian fungsi tujuan tersebut 

digeser ke kanan sampai menyinggung titik terjauh dari dari titik nol, tetapi 

masih berada pada area layak. Untuk menggambarkan garis profit, kita 

mengganti nilai Z dengan sembarang nilai yang mudah dibagi oleh koefisien 

pada fungsi profit. Pada kasus ini angka yang mudah dibagi angka 7 

(koefisien X1) dan 5 (koefisien X2) adalah 35. Sehingga fungsi tujuan menjadi 

35 = 7 X1 + 5 X2. Garis ini akan memotong sumbu X1 pada titik (5, 0) dan 

memotong sumbu X2 pada titik (0, 7). 
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Iso profit line menyinggung titik B yang merupakan titik terjauh dari 

titik nol. Titik B ini merupakan titik optimal. Untuk mengetahui berapa nilai 

X1 dan X2, serta nilai Z pada titik B tersebut, kita mencari titik potong antara 

kendala I dan kendala II (karena titik B merupakan perpotongan antara 

kendala I dan kendala II). Dengan menggunakan eliminiasi atau subustitusi 

diperoleh nilai X1 = 30, X2 = 40. dan Z = 410. Dari hasil perhitungan tersebut 

maka dapat disimpulkan bahwa keputusan perusahaan yang akan 

memberikan profit maksimal adalah memproduksi X1 sebanyak 30 unit, X2 

sebanyak 40 unit dan perusahaan akan memperoleh profit sebesar 410. 

Penyelesaian dengan menggunakan titik sudut (corner point) artinya 

kita harus mencari nilai tertinggi dari titik-titik yang berada pada area layak. 

Dari peraga 1, dapat dilihat bahwa ada 4 titik yang membatasi area layak, 

yaitu titik 0 (0, 0), A (0, 80), B (30, 40), dan C (50, 0). 

 

Keuntungan pada titik O (0, 0) adalah (7 x 0) + (5 x 0) = 0.  

Keuntungan pada titik A (0; 80) adalah (7 x 0) + (5 x 80) = 400.  

Keuntungan pada titik B (30; 40) adalah (7 x 30) + (5 x 40) = 410.  

Keuntungan pada titik C (50; 0) adalah (7 x 50) + (5 x 0) = 350.  
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Karena keuntungan tertinggi jatuh pada titik B, maka sebaiknya 

perusahaan memproduksi meja sebanyak 30 unit dan kursi sebanyak 40 unit, 

dan perusahaan memperoleh keuntungan optimal sebesar 410. 

 

Contoh 2: (Maksimalisasi) 
Diketahui: 

Fungsi tujuan 

CV. Mentaya Gemilang merupakan produsen furnitur terkemuka di 

Sampit yang memproduksi meja dan kursi taman. Laba untuk setiap 

meja dan kursi yang dihasilkan masing2 Rp. 80.000 dan Rp. 60.000. 

Tujuan perusahaan adalah untuk memaksimumkan laba dari sejumlah 

meja dan kursi yang dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat 

ditulis: 

 

Maksimumkan: Laba = Z = 8 M + 6 K (dalam satuan Rp.10. 000) 

 

Fungsi Kendala 

Kendala pada proses perakitan (fungsi kendala I) 

Untuk menghasilkan 1 buah meja diperlukan waktu 4 jam dan 1 buah 

kursi diperlukan waktu 2 jam pada proses perakitan. Waktu yg tersedia 

adalah 60 jam. 

 

4M + 2K ≤ 60 

 

Kendala pada proses pemolesan (fungsi kendala II) 

Untuk menghasilkan 1 buah meja diperlukan waktu 2 jam dan 1 buah 

kursi diperlukan waktu 4 jam pada proses pemolesan. Waktu yang 

tersedia adalah 48 jam. 

 

2M + 4K ≤ 48 

 

Kendala non-negatif 

Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif. 

 

M ≥ 0; K ≥ 0 
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Jawab: 

Penyelesaian secara grafis 

Fungsi kendala 1: 

4M + 2K ≤ 60 

Pertemuan dengan sumbu Y pada M = 0, berarti K = 30,  (0; 30) 

Pertemuan dengan sumbu X pada K = 0, berarti M = 15,  (15; 0) 

Tariklah garis dari koordinat (0; 30) ke (15; 0) 

 

Fungsi kendala 2: 

2M + 4K ≤ 48 

Pertemuan dengan sumbu Y pada M = 0, berarti K = 12,  (0; 12) 

Pertemuan dengan sumbu X pada K = 0, berarti M = 24,  (24; 0) 

Tariklah garis dari koordinat (0; 12) ke (24; 0) 

 

Dengan menggunakan garis iso profit: 

Garis iso profit diambil dari fungsi tujuan 

Z = 8 M + 6 K, untuk mudahnya, anggap Z = 8 x 6 = 48; berarti: 

8 M + 6 K = 48 

Pertemuan dengan sumbu Y pada M = 0, berarti K = 8,  (0; 8) 

Pertemuan dengan sumbu X pada K = 0, berarti M = 6,  (6; 0) 

Tariklah garis dari koordinat (0; 8) ke (6; 0)/garis bantu iso profit 

Kemudian seretlah garis bantu iso profit ke kanan atas (menjauhi nol) 

secara sejajar sampai menyentuh titik terjauh dari nol pada area layak 

(feasible region). 

 

Dengan menggunakan titik sudut (corner point) 

Pada A: M = 0, K = 12,  (0; 12) 

Laba = 8M + 6K 

Laba = 0 + 6(12) = 72 

 

Pada B: M = 12, K = 6,  (12; 6) 

Laba = 8(12) + 6(6) = 96 + 36 = 132 

 

Pada C: M = 15, K = 0,  (15; 0) 

Laba = 8 (15) + 0 = 120 
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Keputusan: 

M = 12 dan K = 6 

Laba yg diperoleh = 132 x Rp 10.000,- = Rp. 1.320.000,- 

 

Agar CV. Mentaya Gemilang dapat mencapai laba maksimum, yaitu 

sebesar Rp. 1.320.000,-, maka harus memproduksi furnitur dengan komposisi 

12 buah meja dan 6 buah kursi. 

Bentuk grafisnya adalah sebagai berikut: 

 

 K 

 32 

 

 28 

 

 24 

 

 20 4M + 2K ≤ 60 

 

 16 

 

 12 A 

 

 8 

  B (12; 6) 

 4 

  2M + 4K ≤ 48 

 

 0 4 8 12 C 16 24 28 M 

 

Soal-soal: 

1. PT. Tuntung Lakasi memproduksi dua macam batako: batako semen dan 

batako kapur. Biaya pembuatan batako semen diperkirakan Rp. 150,- 

sedang biaya pembuatan batako kapur diperkirakan Rp. 100,-. Batako 

semen dijual seharga Rp. 400,- dan batako kapur dijual seharga Rp. 250,-.  

Untuk pembuatan kedua macam batako tersebut dipergunakan 2 macam 

mesin: A: mesin pencampur dan B: mesin pencetak. Untuk mencampur 

batako semen diperlukan waktu 1 jam, dan untuk mencetaknya 
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diperlukan waktu 2 jam. Batako kapur dicampur selama 1.5 jam dan 

dicetak selama 1 jam. Selama satu bulan kapasitas mesin A 320 jam kerja. 

Sedang kapasitas mesin B adalah 480 jam kerja. Jika tujuan perusahaan 

memaksimumkan keuntungan, jawablah secara grafis.  

 

2. Seorang petani di Kalang Antang mempunyai 10 hektar sawah yang akan 

ditanami gandum putih dan gandum hitam. Dia harus menanami paling 

sedikit 7 hektar. Bagaimanapun juga dia hanya mempunyai uang Rp 

12.000.000 rupiah untuk modalnya. Biaya untuk menanami gandum 

putih adalah Rp 2.000.000 setiap hektarnya dan Rp 1.000.000 untuk 

gandum hitam. Selain itu petani ini juga harus mengerjakan dalam 

waktu 12 jam. Dibutuhkan waktu 1 jam/hektar untuk menanami gandum 

putih dan 2 jam/hektar untuk menanami gandum hitam. Jika keuntungan 

untuk gandum putih adalah Rp 5.000.000/hektar dan keuntungan dari 

gandum hitam adalah Rp 3.000.000/hektar. Berapa hektar yang ditanami 

oleh kedua gandum tersebut, supaya keuntungannya maksimal? 

 

3. PT. Baamang Sentausa akan memproduksi 2 macam barang yang 

jumlahnya tidak boleh lebih dari 18 unit. Keuntungan dari kedua produk 

tersebut masing-masing adalah Rp. 750,- dan Rp. 425,- per unit. Dari 

survey terlihat bahwa produk I harus dibuat sekurang-kurangnya 5 unit 

sedangkan produk II sekurang-kurangnya 3 unit. Mengingat bahan baku 

yang ada maka kedua produk tersebut dapat dibuat paling sedikit 10 

unit. Tentukan banyaknya produk yang harus dibuat untuk 

mendapatkan keuntungan yang maksimum. 

 

 

Minimalisasi 
Permasalahan minimisasi dapat juga diselesaikan secara grafik. 

Langkah-langkah penyelesaian permasalahan sama dengan penyelesaian 

permasalahan untuk fungsi tujuan maksimisasi yaitu: formulasi 

permasalahan, menentukan area layak, serta menentukan solusi optimal. 

Dalam menentukan solusi optimal, seperti halnya pada permasalahan 

maksimisasi, dapat digunakan pendekatan garis profit atau titik sudut. 
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Contoh 3: (Minimalisasi) 
PopMeal adalah makanan yang terbuat dari Jagung dan Kacang. 

Makanan ini memiliki kandungan sekurang-kurangnya 30% Protein dan 

Serat maksimal 5% sebagaimana tampak pada tabel berikut ini. 

 

 kandungan gizi per kilogram 

 Protein Serat Biaya (USD) 

Jagung 0.09 0.02 0.30 

Kacang 0.60 0.06 0.90 

 

PopMeal ingin menentukan biaya terrendah dari makanan tersebut.  

 

Karena makanan tersebut terbuat dari Jagung dan Kacang, variabel 

keputusan untuk model tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut: 

  

J = banyaknya jagung yang digunakan untuk campuran makanan. 

K= banyaknya kacang yang digunakan untuk campuran makanan. 

 

Fungsi tujuan adalah meminimumkan biaya dari campuran makanan, 

yang dirumuskan sebagai berikut: 
  

Minimize Z = 0,3 J + 0,9 K 
 

Kendala dari model mencerminkan jumlah yang diperlukan dan 

persyaratan kandungan gizi yang diperlukan. Karena PopMeal memerlukan 

800 kg makanan per hari, kendala tersebut bisa dirumuskan: 
 

J + K ≥ 800 
 

Kandungan protein dalam jagung (J) dan kacang (K) adalah (0,09J + 

0,6K). Kandungan protein ini sekurang-kurangnya 30% dari campuran 

makanan. Oleh karena itu persamaannya menjadi: 

  

0,09 J + 0,6 K ≥ 0,3 (PopMeal) 

0,09 J + 0,6 K ≥ 0,3 (J + K) 

0,09 J + 0,6 K ≥ 0,3 J + 0,3 K 

(0,09 J – 0,3 J) ≥ (0,3 K – 0,6 K) 
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(0,3 J – 0,09 J) ≤ (0,6 K – 0,3 K) 

(0,3 J – 0,09 J) - (0,6 K – 0,3 K) ≤ 0 

(0,3 J – 0,09 J) - (-(0,3K - 0,6 K)) ≤ 0 

(0,3 J - 0,09 J) + (0,3K - 0,6 K) ≤ 0 

0,21 J - 0,3 K ≤ 0 

 

Dengan cara yang sama, kendala dari kandungan serat bisa 

dirumuskan menjadi: 

 

0,02 J + 0,06 K ≤ 0,05 (J + K) 

0,02 J + 0,06 K ≤ 0,05 J + 0,05 K 

(0,05 J - 0,02 J) + (0,05K - 0,06 K) ≥ 0 

0,03 J – 0,01 K ≥ 0 

 

Dari uraian di atas dapat dirumuskan formulasi permasalahan secara 

lengkap sebagai berikut:  

Fungsi tujuan:  

Minimize Z = 0,3 J + 0,9 K 

 

Fungsi kendala:  

J + K ≥ 800 (kendala kebutuhan makanan per hari) 

0,21 J - 0,30 K ≤ 0 (kendala kandungan protein) 

0,03 J – 0,01 K ≥ 0 (kendala kandungan serat) 

J ≥ 0 (kendala non negatif pertama) 

K ≥ 0 (kendala non negatif kedua)  

 

Langkah pertama untuk menyelesaikan kasus PopMeal adalah dengan 

menggambarkan fungsi kendala sebagai berikut: 
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Titik potong ketiga kendala bisa dicari dengan cara substitusi atau 

eliminasi. 

 

Titik potong kendala I (Protein: 0.21 J – 0.3 K ≤ 0) dan III (Kebutuhan 

per hari: 1 Jagung + 1 Kacang ≥ 800) 

 

0.21 J - 0.3 K = 0  

0.21J = 0.3 K  

J = (0.3/ 0.21) K  

J + K = 800  

(0.3 / 0.21) K + K = 800  

2,43 K = 800  

K = 800/2,43  
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K = 329,22 dibulatkan menjadi 329.  

J + 329,22 = 800  

J = 470,78 dibulatkan menjadi 471.  

 

Jadi titik potong kendala I (Protein: 0.21 J – 0.30 K ≤ 0) dan III 

(Kebutuhan per hari: 1 Jagung + 1 Kacang ≥ 800) terletak pada titik A (471; 

329). 

 

Titik potong kendala II (Serat: 0.03 J – 0.01 K ≥ 0) dan kendala III 

(Kebutuhan per hari: 1 J + 1 K ≥ 800) 

 

0.03 J – 0.01 K = 0  

0.03 J = 0.01 K  

J = (0.01/ 0.03) K  

J = 0.33 K  

J + K = 800  

0.33 K + K = 800  

1.33 K = 800  

K = 800 / 1.33  

K = 600  

J + 600 = 800  

J = 200  

 

Jadi titik potong kendala II (Serat: 0.03 J – 0.01 K ≥ 0) dan kendala III 

(Kebutuhan per hari: 1 J + 1 K ≥ 800) terletak pada titik B (200; 600). 

 

Tanda ≥ pada kendala Serat dan Kebutuhan per hari ditunjukkan pada 

area sebelah kanan dari garis kendala. Sebagaimana nampak pada gambar di 

bawah, feasible region (area layak) meliputi daerah sebelah kanan dari titik A 

(471; 329), B (200; 600), atau di sebelah kanan kendala II dan III serta di 

sebelah kiri kendala I. 

 

Untuk menentukan solusi yang optimal, ada dua cara yang bisa 

digunakan yaitu: 

1. Dengan menggunakan garis biaya (iso cost line)  

2. Dengan titik sudut (corner point)  
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Penyelesaian dengan menggunakan iso cost line adalah penyelesaian 

dengan menggambarkan fungsi tujuan. Kemudian fungsi tujuan tersebut 

digeser ke kiri sampai menyinggung titik terdekat dari titik nol, tetapi masih 

berada pada area layak (feasible region). Untuk menggambarkan garis iso cost, 

kita mengganti nilai Z dengan sembarang nilai yang mudah dibagi oleh 

koefisien pada fungsi biaya. Pada kasus ini angka yang mudah dibagi angka 

0.3 (koefisien J) dan 0.9 (koefisien K) adalah 270. Sehingga fungsi tujuan 

menjadi 270= 0.3 J + 0.9 K. Garis ini akan memotong sumbu J pada titik (900; 

0) dan memotong sumbu K pada titik (0; 300).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat dilihat bahwa iso cost line menyinggung titik 

A yang merupakan titik terdekat dari titik nol. Titik A ini merupakan titik 

optimal. Untuk mengetahui berapa nilai J dan K, serta nilai Z pada titik A 

tersebut, kita mencari titik potong antara kendala I dan kendala III (karena 

titik A merupakan perpotongan antara kendala I dan kendala III). Dengan 

menggunakan eliminiasi atau substitusi diperoleh nilai J = 471, K = 329, dan 

Z = 437. Dari hasil perhitungan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 
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keputusan perusahaan yang akan memberikan biaya minimal adalah J 

sebanyak 471 unit, K sebanyak 329 unit dan perusahaan akan 

mengalokasikan biaya sebesar 437 USD.  

Penyelesaian dengan menggunakan titik sudut (corner point) dari 

gambar di atas dapat dilihat bahwa ada 2 titik yang dekat yang membatasi 

area layak, yaitu titik A yang merupakan perpotongan kendala I dan III serta 

titik B yang merupakan perpotongan kendala II dan III. Untuk penyelesaian 

dengan menggunakan titik sudut kita mencari nilai Z di kedua titik tersebut 

kemudian kita pilih nilai Z yang paling kecil. Titik A nilai J = 471 dan K = 329. 

Dengan substitusi angka tersebut ke fungsi tujuan kita peroleh 0,3 J + 0,9 K = 

(0,3 x 471) + (0,9 x 329) = 437,4 dibulatkan menjadi 437 USD, dan pada titik B 

nilai J = 200 dan K = 600. Dengan mensubstitusikan nilai J dan K pada fungsi 

tujuan, kita peroleh: 0,3 J + 0,9 K = (0,3 x 200) + (0,9 x 600) = 600 USD. 

Ternyata nilai Z pada titik A lebih kecil daripada titik B. Dengan demikian 

titik A adalah titik optimal.  

 

Soal-soal (Minimalisasi) 
1. Suatu perusahaan memproduksi dua barang dengan kuantitas X1 dan 

X2. Ongkos produksinya dapat dinyatakan sebagai Z = 3X1 + 15X2. 

Kendala-kendala yang ada adalah: 

 

2X1 +   X2  ≤    8 

7X1 + 5X2  ≥  35 

X1 dan X2  ≥  0 

 

Tentukan kuantitas yang optimal yang diproduksi agar ongkos 

produksinya minimum dengan metode grafis. 
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