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Bab II 

Pengenalan Program Linear 

 

Program Linear adalah suatu alat yang digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi 

suatu model linear dengan keterbatasan-keterbatasan sumber daya yang tersedia. 

Masalah program linear berkembang pesat setelah diketemukan suatu metode 

penyelesaian program linear dengan metode simpleks yang dikemukakan oleh George 

Dantzig pada tahun 1947. Selanjutnya berbagai alat dan metode dikembangkan untuk 

menyelesaikan masalah program linear bahkan sampai pada masalah riset operasi hingga 

tahun 1950 an seperti pemrograman dinamik, teori antrian, dan teori persediaan.   

 
Program Linear banyak digunakan untuk menyelesaikan masalah optimasi didalam 

industri, perbankkan, pendidikan dan masalah-masalah lain yang dapat dinyatakan dalam 

bentuk linear. Bentuk linear di sini berarti bahwa seluruh fungsi dalam model ini 

merupakan fungsi linear. 

 
Secara umum, fungsi pada model ini ada dua macam yaitu fungsi tujuan dan fungsi 

pembatas. Fungsi tujuan dimaksudkan untuk menentukan nilai optimum dari funsi tersebut 

yaitu nilai maksimal untuk masalah keuntungan dan nilai minimal untuk masalah biaya. 

Fungsi pembatas diperlukan berkenaan dengan adanya keterbatasan sumber daya yang 

tersedia, misalnya jumlah bahan baku yang terbatas, waktu kerja, jumlah tenaga kerja, 

luas gudang persediaan. Tujuan utama dari program linear ini adalah menentukan nilai 

optimum (maksimal/minimal) dari fungsi tujuan yang telah ditetapkan.  

 
Banyak cara untuk menyelesaikan masalah dalam  program linear yaitu dari cara manual 

yaitu menggunakan perhitungan biasa sampai menggunakan bantuan komputer untuk 

penyelesaian masalah yang cukup rumit. Apabila banyaknya variabel (peubah) hanya dua 

buah, maka kita dapat menyelesaikan masalah program linear dengan metode grafik, 

tetapi dengan keterbatasan metode ini, maka untuk masalah dengan banyaknya variabel 

yang lebih dari dua, metode ini kurang cocok. Untuk langkah awal ini kita akan 

menyelesaikan masalah program linear dua peubah dengan menggunakan metode grafik. 
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1. Penyelesaian dengan Metode Grafik 

 
Contoh 1 

Pada suatu hari minggu Anis akan kedatangan teman-tamannya, oleh karena itu untuk 

menjamu temannya itu, Anis akan membuat dua macam roti, yaitu roti cokelat dan roti 

keju. Semua bahan untuk membuat kedua jenis roti tersebut telah disiapkan, dan ternyata 

jumlah keju dan jumlah cokelatnya terbatas, yaitu 300 gram keju dan 200 gram cokelat. 

Bahan-bahan lain seperti gandum, gula, mentega dan lain-lain cukup. Sebuah roti keju 

memerlukan 30 gram keju dan 10 gram cokelat. Sedangkan roti cokelat memerlukan 10 

gram keju dan 20 gram cokelat.  

Tentukan banyaknya masing-masing roti agar jumlah roti yang dibuat sebanyak-

banyaknya! 

 

Penyelesaian Contoh 1 

Untuk menyederhanakan masalah ini, kita buat tabel berkenaan dengan masalah pada 

contoh 1 ini. 

 
Tabel 1. Kebutuhan dan persediaan bahan Roti 

 

Bahan 

Jenis Roti Persediaan 

Bahan Roti Keju Roti Cokelat 

Keju 30 10 300 

Cokelat 10 20 200 

Banyaknya x1  x2  

Dari Tabel 1 di atas, kemudian dibuat model matematikanya sebagai berikut: 

Fungsi tujuan:  

Maksimumkan  

Z = x1 + x2 

Fungsi pembatas: 

 30 x1 + 10 x2 ≤ 300 

 10 x1 + 20 x2 ≤ 200 

x1 ≥ 0,  x2 ≥ 0. 
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Untuk membuat grafik, pertama-tama buatlah sistem sumbu koordinat dengan sumbu x1 

mendatar dan sumbu x2 tegak, kemudian buatlah garis dengan persamaan  

30 x1 + 10 x2 = 300 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x1

x2

(10, 0)

(0,30)

Gambar 1. 

Titik potong dengan sumbu x1 yaitu 
dengan memberikan 0 pada nilai 
x2, sehingga diperoleh: 
30 x1 + 10 x2 = 300 
⇔ 30 x1 + 10*0 = 300  
⇔ 30 x1 = 300 
⇔  x1 = 10 
Diperoleh titik (10,0) 
 
Titik potong dengan sumbu x2 yaitu 
dengan memberikan 0 pada nilai 
x1, sehingga diper-oleh: 
30 x1 + 10 x2 = 300 
⇔ 30*0 + 10 x2 = 300  
⇔ 10 x2 = 300 
⇔  x2 = 30 
Diperoleh titik (0,30) 
Hubungkan kedua titik itu. 

 
Gambar 2. 

Untuk memenuhi pertidaksamaan 30 
x1 + 10 x2 ≤ 300, maka ambillah 
sebarang titik bukan pada garis 
tersebut, misalnya titik (0, 0).  
Titik (0, 0) ini memenuhi persyaratan, 
maka belahan garis 30 x1 + 10 x2 = 
300 yang memuat (0 , 0) tidak di arsir 
(tidak diberi warna), sedangkan 
daerah yang tidak memenuhi 30 x1 + 
10 x2 ≤ 300 diarsir (diberi warna). 
Hasilnya terlihat pada Gambar 2 di 
samping ini: 
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Selanjutnya dengan cara yang sama, digambar dari fungsi pembatas 10 x1 + 30 x2 ≤ 200, 

sehingga diperoleh grafik seperti pada Gambar 3 berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istilah-istilah yang digunakan dalam program linear 

Solusi fisibel adalah solusi yang memenuhi semua syarat pembatas, sedangkan solusi 

infisibel adalah solusi yang sekurang-kurangnya memuat tidak memenuhi salah satu 

syarat pembatas. Pada gambar di atas, daerah yang tidak di arsir adalah titik-titik yang 

memenuhi solusi fisibel, yang kemudian disebut daerah solusi fisibel (daerah yang 

memenuhi syarat solusi) dan daerah yang di arsir disebut daerah infisibel (daerah 

penolakan solusi). 

Solusi optimal adalah solusi fisibel yang memiliki nilai fungsi tujuan paling 

menguntungkan. Nilai fungsi tujuan paling menguntungkan adalah nilai terbesar untuk 

fungsi tujuan maksimum, dan nilai terkecil untuk fungsi tujuan minimum. 

Kebanyakan masalah dalam program linear hanya memiliki sebuah nilai optimum, akan 

tetapi dimungkinkan adanya jawaban optimum yang tidak tunggal. Jika ditemukan jawaban 

optimum tidak tunggal umumnya jawaban optimum tersebut adalah banyak. 

Solusi fisibel titik ujung (ekstrim) adalah solusi yang terletak pada titik ujung (titik 

ekstrim). 

Gambar 3. 

Daerah yang tidak diarsir adalah 
daerah solusi atau daerah fisibel. 
Daerah solusi ini kalau diperbesar 
seperti berikut: 
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Teorema 

Misalkan sebuah masalah program linear mempunyai daerah fisibel dan daerah 

fisibelnya terbatas. Jika masalah program linear tersebut memiliki solusi fisibel titik 

ekstrim, maka sekurang-kurangnya sebuah solusi fisibel titik ekstrim adalah solusi 

optimal. 

Selanjutnya jika masalah memiliki satu solusi optimal, maka solusi tersebut adalah 

solusi fisibel titik ekstrim, dan jika masalah memiliki banyak solusi optimal, maka 

sekurang-kurangnya memuat dua solusi optimal pada solusi fisibel titik ekstrim. 

 
Dari teorema di atas, maka nilai maksimum akan terjadi di titik (0, 0), (10, 0), (8, 6), atau 

(0, 10). Fungsi tujuan pada persoalan ini adalah memaksimumkan Z = x1 + x2, sehingga 

nilai Z dari titik-titik ujung itu adalah: 

Tabel 2. Nilai fungsi tujuan pada solusi fisibel titik ekstrim 

Titik Nilai Z 

(0, 0) 0 

(10, 0) 10 

(8, 6) 14 

(0, 10) 10 

 

Dari Tabel 2,  terlihat bahwa, nilai Z maksimum terjadi pada titik (8, 6) dengan nilai Z = 14. 

Ini berarti bahwa supaya diperoleh jumlah roti maksimum, maka harus dibuat 8 buah roti 

keju dan 6 buah roti cokelat. 

 

Selain menggunakan tabel, dapat pula digunakan garis selidik. 

Garis selidik adalah garis-garis yang persamaannya diperoleh dari fungsi tujuan dengan 

memberikan nilai k (Z = k, k berubah-ubah), dengan demikian diperoleh garis-garis yang   

sejajar dengan fungsi tujuan dengan Z = 0. Nilai Z optimal akan terjadi dengan menggeser 

garis selidik ini ke titik ujung paling dekat dengan garis selidik di Z = 0 untuk fungsi tujuan 

minimum dan titik paling jauh dengan garis selidik di Z = 0 untuk fungsi tujuan  maksimum. 
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Dari gambar di samping terlihat 
bahwa Z optimal terjauh dari O yaitu 
di titik (8,6). Ini menunjukkan bahwa 
nilai maksimum di titik (8, 6) dan Z = 
16, atau jumlah roti paling banyak 
dibuat 14 buah, yaitu dengan 
membuat 8 buah roti keju dan 6 buah 
roti cokelat. 

Pada soal di atas, garis selidiknya adalah x1 + x2 = k. Kita memulai dengan k = 0, 

sehingga salah satu garis selidiknya adalah x1 + x2 = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contoh 2 

Tuan Jaka akan memindahkan 120 kotak besar dan 180 kotak kecil, dengan dua jenis 

mobil angkut yaitu mobil A dan mobil B. Mobil A dapat mengangkut 8 kotak besar dan 4 

kotak kecil, sedangkan mobil B dapat mengangkut 10 kotak besar dan 20 kotak kecil.  

Bilamana sewa mobil A, Rp 100.000 sebuah dan sewa mobil B, Rp 150.000 sebuah. 

Tentukan banyaknya masing-masing mobil agar total sewa mobil minimum! 

 

Jawaban Contoh 2 

Masalah di atas, disederhanakan dalam bentuk tabel sehingga diperoleh tabel berikut: 

Jenis 
Barang 

Jenis Mobil 
Jumlah Kotak 

Mobil A Mobil B 

Kotak Besar 8 10 120 

Kotak Kecil 4 20 180 

Harga Sewa 100 150  

 

Misalkan Banyaknya mobil A adalah x1 buah dan banyaknya mobil B adalah x2 buah, 

maka kita peroleh 

 
Gambar… 
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Garis selidik 

Fungsi tujuan:  

Minimumkan  100 x1 + 150 x2 

Fungsi pembatas 

8 x1 + 10 x2 ≥ 120 

4 x1 + 20 x2 ≥ 180 

x1 ≥ 0 

x2 ≥ 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari garis selidik diperoleh bahwa fungsi tujuan minimum dicapai pada x1 = 5, dan x2 = 8 

dengan Z = 1700. Jadi agar biaya memindahkan barang-barang Tuan Jaka minimal, maka 

digunakan 5 mobil A dan 8 mobil B dengan biaya sewa 1,70 juta rupiah. 

 

Soal-soal 

1. Seorang peternak ayam memiliki 1000 ekor, setiap ekor ayam setiap harinya 

sekurang-kurangnya memerlukan 10 satuan protein, 6 satuan karbohidrat, dan 5 

satuan vitamin. Ditoko makanan ayam tersedia dua bahan makanan ayam yaitu 

makanan A, dan makanan B. Makanan A dengan harga Rp 10 sebuah, berisi 8 
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protein, 6 karbohidrat, dan 4 vitamin. Makanan B dengan harga Rp 7 sebuah, berisi 4 

protein, 2 karbohidrat, dan 3 vitamin. 

Berikan saran kepada peternak tersebut tentang bahan makanan yang harus dibeli 

setiap harinya, agar ayam peternak tersebut tetap sehat tetapi biaya yang dikeluarkan 

murah.  

 

2. Seperti contoh 1, bilamana roti yang dibuat Anis akan dijual dengan harga Rp 1.500,- 

sebuah untuk roti keju dan Rp 1.000,- sebuah untuk roti cokelat. Tentukan banyaknya 

masing-masing roti yang dapat dibuat agar pendapatan maksimum. 

 

3. Perusahaan mebel akan membuat dua jenis meja makan yaitu jenis A dan jenis B. 

Jenis A memerlukan 12 batang kayu, dikerjakan selama 1 jam dan memerlukan 

tempat penyimpanan seluas 3,9 m persegi. Jenis B memerlukan 24 batang kayu, 

dikerjakan selama 1 jam, dan memerlukan tempat penyimpanan 2,6 m persegi. 

Jumlah kayu tersedia 288 batang setiap harinya, waktu kerja setiap hari sebanyak 2 

tahap, masing-masing 7 jam, sedangkan gudang tempat penyimpanan sementara 

sebelum dikirim seluas 50,7 m persegi. Keuntungan setiap set meja makan jenis A Rp 

200.000,-- dan jenis B sebesar Rp 300.000,--. Tentukan banyaknya masing-masing 

jenis meja makan agar keuntungan maksimum. 

 

2. Penyelesaian dengan Metode Simpleks 

 
a. Kasus masalah dengan funsi tujuan maksimum 
 
Perhatikan masalah berikut. 

Toko ”Arif” akan membuat 3 macam paket murah ”Akhir Tahun atau Lebaran” 

yaitu paket A, B, dan C. Paket tersebut berisi sirup, biskuit, dan permen. Paket A berisi 1 

botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 3 bungkus permen dan dijual Rp 85.000,00 per paket. 

Paket B berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 75.000,00. 

Paket C berisi 2 botol sirup, 1 biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 70.000,00. 

Banyaknya sirup, biskuit dan permen yang tersedia berturut-turut adalah 17 botol, 22 

bungkus biskuit dan 30 bungkus permen. Toko Agus ingin memperoleh hasil penjualan 
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yang sebesar-besarnya. Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi 

semua paket terjual habis. 

 

Jawaban 

Tabel yang dapat dibuat dari masalah ini adalah sebagai berikut. 

 Paket A Paket B Paket C 
Jumlah 

Barang 

Sirup 1 1 2 17 

Biskuit 2 2 1 22 

Permen 3 2 2 30 

Harga 85 75 70   

 

Dari tabel di atas, dengan memisalkan paket A sebanyak x1, paket B sebanyak x2 dan 

paket C sebanyak x3, maka permasalahan menjadi: 

Maksimumkan Z = 85000 x1 + 75000 x2 + 70000 x3 

Harus memenuhi 

     x1 +    x2 + 2 x3 ≤ 17 

  2 x1 + 2 x2 +    x3 ≤  22 

  3 x1 + 2 x2 + 2 x3 ≤  30,  x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. 

Untuk menyelesaikan masalah ini dengan grafik masih bisa, tetapi menjadi rumit. Apalagi 

kalau banyaknya variabel lebih dari tiga. 

Salah satu cara yang cukup terkenal adalah dengan Metode Simpleks. Metode ini 

diperkenalkan oleh George Dantzig pada tahun 1947. Metode ini menjadi terkenal ketika 

diketemukan alat hitung elektronik dan menjadi populer ketika munculnya komputer. 

Proses perhitungan metode ini dengan melakukan iterasi berulang-ulang sampai tercapai 

hasil optimal dan proses perhitungan ini menjadi mudah dengan komputer, karena 

memang komputer dirancang untuk melakukan pekerjaan berulang-ulang yang mungkin 

membosankan apabila pekerjaan itu dilakukan manusia.  

 

Alur pemikiran atau langkah-langkah menyelesaikan masalah program linear di atas 

dengan Metode Simpleks sebagai berikut: 
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Dari sistem pertidaksamaan 
 
Maksimumkan Z = 85000 x1 + 75000 x2 + 70000 x3 

Harus memenuhi 

     x1 +    x2 + 2 x3 ≤ 17 

  2 x1 + 2 x2 +    x3 ≤ 22 

  3 x1 + 2 x2 + 2 x3 ≤ 30,   x1 ≥ 0, x2 ≥ 0. 

 

Kita ubah menjadi sistem persamaan dengan menambahkan variabel tiruan, sebut saja 

variabel s1, s2, dan s3, sehingga terbentuk sistem persamaan berikut. 

 

Maksimumkan Z = 85000 x1 + 75000 x2 + 70000 x3 + 0 s1 + 0 s2 + 0 s3 

Harus memenuhi 

     x1 +    x2 + 2 x3 + s1            = 17 

  2 x1 + 2 x2 +    x3         + s2       = 22 

  3 x1 + 2 x2 + 2 x3           + s3  = 30, 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0, s1 ≥ 0, s2 ≥ 0, s3 ≥ 0. 

Langkah awal kita tidak membuat apa-apa, sehingga variabel yang masuk terlebih dahulu 

adalah s1, s2, dan s2. 

 
Dari sistem persamaan ini kita buat tabel berikut. 

Iterasi 0 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

 s1         

 s2         

 s3         

 Zj         

  Zj - Cj         

 
Keterangan: 

CB : koefisien variabel basis yang masuk pada fungsi tujuan 

VDB : variabel basis yang masuk 
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Q : banyaknya barang  

Zj : nilai fungsi tujuan yaitu jumlah dari hasil kali variabel ke j dan CB 

Cj : koefisien variabel pada fungsi tujuan (bilangan yang terletak di atas variabel) 

 

Selanjutnya kita isi tabel di atas sesuai dengan sistem persamaan di atas, sehingga kita 

peroleh tabel berikut. 

 
Iterasi 0 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 17 1 1 2 1 0 0  

0 s2 22 2 2 1 0 1 0  

0 s3 30 3 2 2 0 0 1  

 Zj         

  Zj - Cj         

 

Kita hitung nilai Zj  dan Zj – Cj sebagai berikut. 

 

Variabel Zj Zj-Cj 

Q 17*0 + 22*0 + 30*0 = 0  

x1  1*0 + 2*0 + 3*0      = 0 0 – 85000 = -85000 

x2 1*0 + 2*0 + 2*0      = 0 0 – 75000 = -75000 

x3 3*0 + 2*0 + 2*0      = 0 0 – 70000 = -70000 

s1  1*0 + 0*0 + 0*0      = 0 0 – 0 = 0 

s2  0*0 + 1*0 + 0*0      = 0 0 – 0 = 0 

s3  0*0 + 0*0 + 1*0      = 0 0 – 0 = 0 
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Selanjutnya kita peroleh tabel berikut 

Iterasi 0 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 17 1 1 2 1 0 0  

0 s2 22 2 2 1 0 1 0  

0 s3 30 3 2 2 0 0 1  

 Zj 0 0 0 0 0 0 0  
  Zj - Cj  -85000 -75000 -70000 0 0 0  

 

Menentukan kolom kunci, baris kunci, bilangan kunci, dan rasio 
 
Untuk kasus fungsi tujuan maksimum 

Kolom kunci adalah suatu kolom yang nilai Zj – Cj (baris evaluasi) paling kecil. 

Rasio adalah bilangan yang ditentukan oleh perbandingan antara Q dan kolom kunci. 

Baris kunci adalah suatu baris yang memiliki rasio positif paling kecil. 

Bilangan kunci adalah bilangan yang terletak pada pertemuan antara kolom kunci dan 

baris kunci. 

 
Untuk kasus fungsi tujuan minimum 

Kolom kunci adalah suatu kolom yang nilai Zj – Cj (baris evaluasi) paling besar. 

Rasio adalah bilangan yang ditentukan oleh perbandingan antara Q dan kolom kunci. 

Baris kunci adalah suatu baris yang memiliki rasio positif paling kecil. 

Bilangan kunci adalah bilangan yang terletak pada pertemuan antara kolom kunci dan 

baris kunci. 

Dari pengertian ini terlihat bahwa baik untuk kasus fungsi tujan maksimum maupun 

minimum adalah sama, kecuali pada pengertian kolom kunci. 

 
Kembali pada penyelesaian masalah 

Kolom kunci pada langkah ini adalah kolom pada variabel x1. 

Kita hitung rasionya. Rasio untuk baris pada variabel:  

s1 = 17/1 = 17 

s2 = 22/2 = 11 

s3 = 30/3 = 10.   
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Jadi baris kuncinya adalah baris yang memuat variabel s3 (rasio paling kecil yaitu sebesar 

10), sehingga tabel menjadi.  

 
Iterasi 0 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 17 1 1 2 1 0 0 17 

0 s2 22 2 2 1 0 1 0 11 

0 s3 30 3 2 2 0 0 1 10 

 Zj 0 0 0 0 0 0 0  

  Zj - Cj  -85000 -75000 -70000 0 0 0  

 

Dari perhitungan diatas, selanjutnya x1 menggantikan s3, CB kita isi koefisien x2 yaitu 

sebesar 85000, dan pada baris ini bilangan kunci kita ubah menjadi 1 yaitu dengan 

membagi 3. Dengan demikian, maka baris ini kita bagi dengan tiga, maka kita peroleh 

tabel berikut. 

Iterasi 1 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1         

0 s2         

85000 x1 10 1 2/3 2/3 0 0 1/3  

 Zj         

  Zj - Cj         

 
Lakukan operasi baris elementer, sehingga bilangan pada kolom kunci menjadi 0 

 
Untuk lebih mudahnya kita gunakan B1 (baris 1 adalah baris pertama yang berada 

pada matriks utama), B2 (baris 2 adalah baris ke-dua pada matriks utama) dan 

seterusnya, sehingga Bn adalah baris ke-n pada matriks utama.  Selanjutnya Bn* 

adalah baris ke-n baru dalam suatu iterasi. 

 
Pada baris ke-1, dengan rumusan B1 - B3*, dan  

pada baris ke-2, dengan rumusan B2 – 2*B3*, kemudian kita hitung nilai Zj  dan Zj – Cj, 

B1 

 B2 

B3 
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sehingga kita peroleh tabel berikut. 

 
Iterasi 1 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 7 0 1/3 4/3 1 0 -1/3  

0 s2 2 0 2/3 -1/3 0 1 -2/3  

85000 X1 10 1 2/3 2/3 0 0 1/3  

 Zj 850000 85000 170000/3 170000/3 0 0 0  

  Zj - Cj  0 -55000/3 -40000/3 0 0 85000/3  

Kolom kunci adalah kolom yang memuat x2, kemudian kita hitung rasio dan mementukan 

bilangan kunci. Sehingga kita peroleh tabel. 

 
Iterasi 1 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 7 0 1/3 4/3 1 0 -1/3 21 

0 s2 2 0 2/3 -1/3 0 1 -2/3 3 

85000 X1 10 1 2/3 2/3 0 0 1/3 15 

 Zj 850000 85000 170000/3 170000/3 0 0 0  

  Zj - Cj  0 -55000/3 -40000/3 0 0 85000/3  

 
Variabel yang masuk selanjutnya adalah x2, dengan demikian s2 diganti dengan x2, CB 

pada baris ke-dua kita isi 75000 dan bilangan-bilangan pada baris ini kita bagi dengan 2/3, 

sehingga kita peroleh tabel berikut. 

 
Iterasi 2 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1         

75000 x2 3 0 1 -1/2 0 3/2 -1  

85000 x1         

 Zj         

  Zj - Cj         
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Dengan melakukan OBE pada baris pertama dan ke-tiga, menghitung Zj dan Zj-Cj seperti 

perhitungan di atas, maka kita peroleh. 

 

Iterasi 2 85000 75000 70000 0 0 0 
Rasi
o 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   
0 s1 18 0 0 9/2 3 -3/2 0  

7500
0 x2 3 0 1 -1/2 0 3/2 -1  

8500
0 x1 8 1 0 1 0 -1 1  

 Zj 
90500
0 85000 75000 95000/2 0 

55000/
2 

1000
0  

  Zj - Cj  0 0 -42000/2 0 
55000/
2 

1000
0  

 
Dari tabel di atas ini, maka kolom kunci adalah kolom yang memuat x3, selanjutnya 

dengan menghitung rasio, maka kita peroleh baris kunci dan bilangan kunci. 

 

Iterasi 2 85000 75000 70000 0 0 0 

Rasi

o 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

0 s1 18 0 0 9/2 3 -3/2 0 4 

7500

0 x2 3 0 1 -1/2 0 3/2 -1 -6 

8500

0 x1 8 1 0 1 0 -1 1 8 

 Zj 

90500

0 85000 75000 95000/2 0 

55000/

2 

1000

0  

  Zj - Cj  0 0 -42000/2 0 

55000/

2 

1000

0  

 
Dari perhitungan di atas, maka variabel x3 masuk untuk menggantikan s1, dan menganti 

nilai CB menjadi 70000.  

 
Dengan melakukan OBE pada ke-semua baris, maka kita peroleh tabel berikut. 
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Iterasi 3 85000 75000 70000 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

7000

0 x3 4 0 0 1 2/3 -1/3 0  

7500

0 x2 5 0 1 0 1/3 4/3 -1  

8500

0 x1 4 1 0 0 -2/3 -2/3 1  

 Zj 995000 85000 75000 70000 15000 20000 10000  

  Zj - Cj  0 0 0 15000 20000 10000  

 

Dari tabel di atas ini terlihat bahwa baris evaluasi (Zj - Cj) sudah tidak ada yang negatif, 

maka program telah optimal. Dengan demikian dari tabel ini dapat disimpulkan bahwa, x1 

= 4, x2 = 5, dan x2 = 4, dengan Z = 995000.  

Jadi agar diperoleh keuntungan maksimum, maka harus dibuat 4 buah paket A, 5 buah 

paket B, dan 4 buah paket C. Pendapatan kotor dari penjualan adapah Rp 995.000,--. 

  

b. Kasus masalah dengan fungsi tujuan minimum 

Kita perhatikan masalah pada contoh 2 di atas dengan sedikit perubahan sebagai berikut. 

 

Contoh 2 

Tuan Jaka akan memindahkan 120 kotak besar dan 180 kotak kecil, dengan dua jenis 

mobil angkut yaitu mobil A dan mobil B. Mobil A dapat mengangkut 8 kotak besar dan 4 

kotak kecil, sedangkan mobil B dapat mengangkut 10 kotak besar dan 20 kotak kecil.  

Bilamana sewa mobil A, Rp 96.000 sebuah dan sewa mobil B, Rp 150.000 sebuah. 

Tentukan banyaknya masing-masing mobil agar sewa mobil minimum! 

 

Penyelesaian 

Masalah di atas, disederhanakan dalam bentuk tabel dan dengan menggunakan satuan 

uang dalam ribuan, maka diperoleh tabel berikut: 
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Bahan 

Jenis Mobil 
Jumlah Kotak 

Mobil A Mobil B 

Kotak Besar 8 10 120 

Kotak Kecil 4 20 180 

Harga Sewa 96 150  

 

Misalkan Banyaknya mobil A adalah x1 buah dan banyaknya mobil B adalah x2 buah, 

maka kita peroleh 

 

Fungsi tujuan:  

Minimumkan  96 x1 + 150 x2 

Fungsi pembatas 

8 x1 + 10 x2 ≥ 120 

4 x1 + 20 x2 ≥ 180 

x1 ≥ 0 

x2 ≥ 0. 

 

Dengan menambahkan variabel tiruan s1 dan s2 maka kita peroleh sistem persamaan 

 

Minimumkan  96 x1 + 150 x2 - 0 s1 - 0 s2 

Fungsi pembatas 

8 x1 + 10 x2 – s1        = 120 

4 x1 + 20 x2        - s2  = 180 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, s1 ≥ 0, s2 ≥ 0. 

 

Apakah yang terjadi apabila pada langkah awal kita masukkan x1 = 0, dan x2 = 0? 

Dengan memasukkan x1 = 0, dan x2 = 0, maka diperoleh s1 = -120 dan s2 = -180. Ini tidak 

mungkin, karena s1 ≥ 0, s2 ≥ 0. 
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Untuk menyelesaikan Masalah seperti ini, maka kita tambah variabel lagi yang disebut 

variabel tambahan xa dan xb dengan koefisien M yaitu bilangan yang cukup besar. 

Sehingga kita peroleh sistem persamaan. 

 

Minimumkan  96 x1 + 150 x2 - 0 s1 - 0 s2 + M xa + M xb 

Fungsi pembatas 

8 x1 + 10 x2 – s1        + xa          = 120 

4 x1 + 20 x2        - s2          + xb  = 180 

x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, s1 ≥ 0, s2 ≥ 0, xa ≥ 0, xb ≥ 0. 

  

Dengan sistem persamaan ini, apabila kita memulai memasukkan nilai x1 = 0, dan x2 = 0, 

maka variabel lain yang memenuhi persyaratan dapat dicari. 

 

Langkah-langkah pengerjaan masalah sebagai berikut. 

Tabel awalnya berbentuk. 

 
Iterasi 0 96 150 0 0 M M Rasio 

CB VDB Q x1 x2 s1 s2 xa xb   

M xa 120 8 10 -1 0 1 0  

M xb 180 4 20 0 -1 0 1  

 Zj 300M 12M 30M -M -M M M  

  Zj - Cj  12M-96 30M-150 -M -M 0 0  

 

Mementukan kolom kunci, menghitung rasio, baris kunci dan bilangan kunci. 

Kolom kunci adalah kolom dengan baris evaluasi terbesar yaitu 30M-150, sehingga kolom 

kunci adalah kolom yang memuat x2. Setelah kita hitung rasio, maka akan kita peroleh 

bilangan kunci sebagai berikut. 

 
Iterasi 0 96 150 0 0 M M Rasio 

CB VDB Q x1 x2 s1 s2 xa xb   

M xa 120 8 10 -1 0 1 0 12 
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M xb 180 4 20 0 -1 0 1 9 

 Zj 300M 12M 30M -M -M M M  

  Zj - Cj  12M-96 30M-150 -M -M 0 0  

 
Dengan memasukkan variabel x2 menggantikan xb, mengganti CB dengan 150,  

melakukan Operasi Baris Elementer (OBE), menghitung Zj dan Zj-Cj, maka kita peroleh. 

 
Iterasi 1 96 150 0 0 M M Rasio 

CB VDB Q x1 x2 s1 s2 xa xb   

M xa 30 6 0 -1 1/2 -1/2 0  

150 x2 9 1/5 1 0 -1/20 0 1/20  

 Zj 30M-135 6M-30 150 -M (M-15)/2 M (15-M)/2  

  Zj - Cj  6M-126 0 -M (M-15)/2 0 (15-M)/2  

 

Mementukan kolom kunci, menghitung rasio, baris kunci dan bilangan kunci. 

Kolom kunci adalah kolom dengan baris evaluasi terbesar yaitu 6M-126, sehingga kolom 

kunci adalah kolom yang memuat x1. Setelah kita hitung rasio, maka akan kita peroleh 

bilangan kunci sebagai berikut. 

 

Iterasi 1 96 150 0 0 M M Rasio 

CB VDB Q x1 x2 s1 s2 xa xb   

M xa 30 6 0 -1 1/2 -1/2 0 5 

150 x2 9 1/5 1 0 -1/20 0 1/20 45 

 Zj 30M-135 6M-30 150 -M (M-15)/2 M (15-M)/2  

  Zj - Cj  6M-126 0 -M (M-15)/2 0 (15-M)/2  

 

Dengan memasukkan variabel x1 menggantikan xa, mengganti CB dengan 96,  melakukan 

Operasi Baris Elementer (OBE), menghitung Zj dan Zj-Cj, maka kita peroleh. 

 

Iterasi 2 96 150 0 0 M M Rasio 

CB VDB Q x1 x2 s1 s2 xa xb   
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96 x1 5 1 0 -1/6 1/12 1/6 -1/12  

150 x2 8 0 1 1/30 -1/15 -1/30 1/15  

 Zj 1680 96 150 -11 -2 11 2  

  Zj - Cj  0 0 -11 -2 11-M 2-M  

 

Baris evaluasi pada tabel yang terakhir ini sudah tidak ada yang negatif, jadi program telah 

optimal. 

 
Dengan demikian x1 = 5, x2 = 8 dan Z = 1680. 

Jadi agar biaya pemindahan barang minimum, maka digunakan 5 buah mobil A dan 8 

buah mobil B, dengan besarnya sewa = Rp 1.680.000,--. 
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3. Primal dan Dual 

a. Masalah Primal dan Dual 
 
Masalah primal dan dual pada program linear adalah dua masalah yang saling 

berpasangan. Untuk lebih jelasnya kita lihat masalah berikut. 

 
Masalah Primal 

Toko ”Arif” akan membuat 3 macam paket murah”Akhir Tahun atau Lebaran” yaitu 

paket A, B, dan C. Paket tersebut berisi sirup, biskuit, dan permen. Paket A berisi 1 botol 

sirup, 2 bungkus biskuit dan 3 bungkus permen dan dijual Rp 85.000,00 per paket. Paket B 

berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 75.000,00. Paket C 

berisi 2 botol sirup, 1 biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 70.000,00. Banyaknya sirup, 

biskuit dan permen yang tersedia berturut-turut adalah 17 botol, 22 bungkus biskuit dan 30 

bungkus permen. Toko Agus ingin memperoleh hasil penjualan yang sebesar-besarnya. 

Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi semua paket terjual habis. 

 
Jawaban 

Tabel yang dapat dibuat dari masalah ini adalah sebagai berikut. 

 Paket A Paket B Paket C 
Jumlah 

Barang 

Sirup 1 1 2 17 

Biskuit 2 2 1 22 

Permen 3 2 2 30 

Harga 85 75 70   

 
Dari tabel di atas, dengan memisalkan paket A sebanyak x1, paket B sebanyak x2 dan 

paket C sebanyak x3, maka permasalahan menjadi: 

 
Masalah primalnya adalah 

Maksimumkan Z1 = 85000 x1 + 75000 x2 + 70000 x3 

Harus memenuhi 

     x1 +    x2 + 2 x3 ≤ 17 
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  2 x1 + 2 x2 +    x3 ≤ 22 

  3 x1 + 2 x2 + 2 x3 ≤ 30,  x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. 

Sedangkan masalah dualnya adalah 

Minimumkan Z2 =  17 y1 + 22 y2 + 30 y3 

Harus memenuhi 

     y1 +  2 y2 + 3 y3 ≥ 85 

     y1 + 2 y2 +  2 y3 ≥ 75 

  2 y1 +   y2 + 2 y3 ≥ 70,  x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. 

 
Kita perhatikan bahwa variabel yn adalah variabel yang menyangkut harga, jadi y1 adalah 

menggambarkan harga sebotol sirup, y2 harga sekaleng biskuit, dan y2 harga sebungkus 

permen. 

Sekarang kita lakukan perhitungan dengan menggunakan metode Simpleks untuk 

menghitung y1, y2, dan y3. 

 
Dengan melakukan operasi baris elementer (OBE) tiap-tiap baris tiap-tiap baris yang 

sesuai dengan beberapa iterasi kita peroleh berturut-turut tabel-tabel berikut : 

 

Iterasi 0 17 22 30 0 0 0 M M M Rasio 

CB VDB Q y1 y2 y3 s1 s2 s3 ya yb yc   

M ya 85 1 2 3 -1 0 0 1 0 0 28.33 

M yb 75 1 2 2 0 -1 0 0 1 0 37.5 

M yc 70 2 1 2 0 0 -1 0 0 1 35 

  Z 230M 4M 5M 7M -M -M -M M M M   

  Z - Cj   4M-17 5M-22 7M-30 -M -M -M 0 0 0   

 

Dari iterasi 0 kita peroleh kolom kunci adalah kolom y3 dan baris kunci adalah baris ya, 

dengan demikian maka bilangan kunci pada iterasi 0 ini adalah 3. selanjutnya dengan 

melakukan operasi baris elementer yang berdasarkan pada bilangan kunci ini dan cara 

seperti yang pernah dibahas sebelumnya, maka kita peroleh tabel iterasi 1 berikut. 
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Iterasi 1 17 22 30 0 0 0 M M M Rasio 

CB VDB Q y1 y2 y3 s1 s2 s3 ya yb yc   

30 y3 28.33 0.33 0.67 1.00 -0.33 0.00 0.00 0.33 0 0 85 

M yb 18.33 0.33 0.67 0.00 0.67 -1.00 0.00 -0.67 1 0 55 

M yc 13.33 1.33 -0.33 0.00 0.67 0.00 -1.00 -0.67 0 1 10 

  Z 850+95M/3 10+5M/3 20+M/3 30 4M/3-10 -M -M 10-4M/3 -M M   

  Z - Cj   5M/4-7 M/4-2 0 4M/3-11 -M -M 10-7M/3 -2M 0   

 
Dari iterasi 1 kita peroleh kolom kunci adalah kolom y1 dan baris kunci adalah baris yc, dengan demikian maka bilangan kunci pada iterasi 1 

ini adalah 1,33 (4/3). Selanjutnya dengan melakukan operasi baris elementer yang berdasarkan pada bilangan kunci ini, maka kita peroleh 

tabel iterasi 2 berikut 

 
Iterasi 2 17 22 30 0 0 0 M M M Rasio 

CB VDB Q y1 y2 y3 s1 s2 s3 ya yb yc   

30 y3 25 0 0.75 1 -0.5 0 0.25 0.5 0 -0.25 33 

M yb 15 0 0.75 0 0.5 -1 0.25 -0.5 1 -0.25 20 

17 y1 10 1 -0.25 0 0.5 0 -0.75 -0.5 0 0.75 -40 

  Z 920+15M 17 (73+3M)/4 30 (M-13)/2 -M (M-21)/4 (13-M)/2 M (21-M)/4   

  Z - Cj   0 (-11+3M)/4 0 (M-13)/2 -M (M-21)/4 (13+M)/2 0 (21+3M)/4   
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Dari iterasi 2 kita peroleh kolom kunci adalah kolom y2 dan baris kunci adalah baris yb, 

dengan demikian maka bilangan kunci pada iterasi 2 ini adalah 0,75 (3/4). Selanjutnya 

dengan melakukan operasi baris elementer yang berdasarkan pada bilangan kunci ini, 

maka kita peroleh tabel iterasi 3 berikut 

 
Iterasi 3 17 22 30 0 0 0 M M M Rasio 

CB VDB Q y1 y2 y3 s1 s2 s3 ya yb yc   

30 y3 10 0 0 1 -1 1 0 1 -1 0   

22 y2 20 0 1 0 0.67 -1.33 0.33 -0.67 1.33 -0.33   

17 y1 15 1 0 0 0.67 -0.33 -0.67 -0.67 0.33 0.67   

  Z 995 17 22 30 -4 -5 -4 4 5 4   

  Z - Cj   0 0 0 -4 -5 -4 4-M 5-M 4-M   

 

Setelah iterasi ke-3, baris evaluasi sudah tidak mengandung bilangan yang positif. Jadi 

program telah optimal, yaitu dengan y1 = 15, y2 = 20, dan y3 = 10, dengan Z = 995. 

Ini berarti harga sebotol sirup Rp 15.000,--, sekaleng biskuit Rp 15.000,--, dan sebungkus 

permen Rp 10.000,-- Dengan pendapatan Rp 995.000,--. 

 

b. Hubungan Primal dan Dual 

 
Untuk melihat hubungan antara primal dan dual pada masalah program kita perhatikan 

kedua tabel hasil akhir perhitungan primal dan dual masalah di atas. 

 
Tabel hasil akhir masalah primal, jika satuan uang adalah ribuan rupiah, maka diperoleh. 

 
Iterasi 3 85 75 70 0 0 0 Rasio 

CB VDB Q x1 x2 x3 s1 s2 s3   

70 x3 4 0 0 1 2/3 -1/3 0  

75 x2 5 0 1 0 1/3 4/3 -1  

85 x1 4 1 0 0 -2/3 -2/3 1  

 Zj 995 85 75 70 15 20 10  

  Zj - Cj  0 0 0 15 20 10  
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Sedangkan hasil akhir perhitungan dual sebagai berikut. 

 
Iterasi 3 17 22 30 0 0 0 M M M Rasio 

CB VDB Q y1 y2 y3 s1 s2 s3 ya yb yc   

30 y3 10 0 0 1 -1 1 0 1 -1 0   

22 y2 20 0 1 0 0.67 -1.33 0.33 -0.67 1.33 -0.33   

17 y1 15 1 0 0 0.67 -0.33 -0.67 -0.67 0.33 0.67   

  Z 995 17 22 30 -4 -5 -4 4 5 4   

  Z - Cj   0 0 0 -4 -5 -4 4-M 5-M 4-M   

 

Dari kedua tabel di atas terlihat bahwa nilai Z kedua tabel adalah sama. Nilai y1, y2, dan 

y3 berturut-turut sama dengan nilai Zj pada s1, s2, dan s3. Demikian pula sebaiknya nilai 

x1, x2, dan x3 berturut turut sama dengan negatif dari nilai Zj pada s1, s2, dan s3. 

 
Selanjutnya dari hasil perhitungan di atas terlihat bahwa, dalam melakukan perhitungan 

masalah minimum perhitungannya cukup rumit, dan hasil akhirnya kembali ke tabel awal. 

Untuk itu apabila tidak sangat diperlukan, kita gunakan model masalah maksimum untuk 

menghitung semua masalah program linear, sedangkan bilamana masalahnya adalah 

masalah minimum, maka hasilnya dapat dilihat pada hasil dualnya. 
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4. Program Komputer Lindo, Lingo, dan Solver 

 
Dengan berkembangnya teknologi komputer, maka bermunculan pula perangkat lunak 

(software) yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear. Perangkat 

lunak ini dibuat dengan tujuan untuk membantu manusia (user) dalam mempermudah 

menyelesaikan masalah atau pekerjaannya. Software-software itu dirancang sesuai 

dengan kebutuhan sesuai keperluan masing-masing, seperti kalau untuk keperluan 

membuat laporan secara umum, maka microsoft word lebih cocok, untuk pengolahan 

data sederhana dengan laporannya, maka mocrosoft excel akan lebih tepat, untuk 

mengolah data statistik akan lebih tepat menggunakan SPSS daripada menggunakan 

Excel meskipun Excel juga dapat digunakan untuk mengolah data statistik. 

Untuk keperluan penyelesaian program linear sudah tersedia beberapa program khusus, 

antara lain Lindo, Lingo, dan Solver yang berada di bawah program Excel. 

 

a. Lindo 

 
Perkembangan yang pesat dibidang ilmu dan teknologi dewasa ini menuntut adanya 

kemampuan manusia dalam mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum 

mengambil keputusan dan tindakan. Keputusan-keputusan, terutama pada dunia usaha 

yang mengandung resiko besar tentunya perlu didukung oleh perhitungan yang matang, 

agar resiko kerugian yang besar dapat dihindari. Dengan memperhatihan keadaan 

tersebut, maka diperlukan peralatan-peralatan, teknik-teknik, atau metode-metode 

kuantitatif yang lebih sempurna untuk memecahkannya. Kita perhatikan bahwa untuk 

pekerjaan pada program linear dengan tiga variabel saja, untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan metode simpleks diperlukan waktu yang cukup lama dan dengan 

ketelitian yang cukup tinggi. Komputer dengan programnya yang disebut Lindo (Linear 

INteractive Discrete Optimizer) dapat membantu menyelesaikan masalah diatas dengan 

mudah, cepat, dan akurat bahkan mampu menyelesaikan masalah program linear sampai 

100 constraints (fungsi kendala) dengan 200. Sebelum menggunakan program ini ada 

baiknya kita bahas terlebih dahulu tentang program Lindo, cara penggunaan program dan 

cara membaca keluaran (output) yang dihasilkan oleh program ini. 
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i. LINDO (Linear INteractive Discrete Optimizer) 

LINDO (Linear Interactive Discrete Optimizer) merupakan salah satu perangkat 

lunak (software) komputer. Kegunaan utama program ini adalah untuk memasukkan 

rumusan program linear dengan cepat, menyelesaikannya, dan menetapkan perbaikan 

atau pengecekan rumusan dasar pada penyelesaian. Kemudian dengan menggunakan 

modifikasi sederhana digunakan untuk perumusan dan pengulangan proses (Linus 

Schrage, 1997: 19). 

 Penyelesaian masalah program linear dengan banyak variabel akan lebih mudah 

dengan menggunakan program komputer. Prinsip kerja yang utama dari program LINDO 

adalah memasukkan rumus, menyelesaikannya serta menaksir kebenaran dan kelayakan 

rumus berdasarkan penyelesaiannya. Rumus yang dimaksud di sini adalah dalam bentuk 

matematika. Permasalahan ini mampu dipecahkan dengan program linear menggunakan 

program komputer LINDO.  

 

ii. Prosedur Penggunaan Software LINDO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINDO (Linear Interactive Discrete Optimizer) merupakan salah satu perangkat lunak 

(software) komputer. Kegunaan utama program ini adalah untuk memasukkan rumusan 

program linear dengan cepat, menyelesaikannya, dan menetapkan perbaikan atau 

Gambar 1. Tampilan papan Lindo sebelum ditulis program 
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pengecekan rumusan dasar pada penyelesaian. Menu utama pada LINDO yaitu: File, 

Edit, Solve, Report, Window, Help. Pemilihan menu utama pada LINDO dapat dilakukan 

dengan menekan Alt + F, Alt + E, Alt + S, Alt + R, Alt + W, Alt + H atau sorot dengan 

mouse lalu tekan klik pada icon yang disorot tersebut. 

Tampilan layar Lindo seperti terlihat pada gambar di atas. 

1.  Membuka File 

Untuk membuka file baru maka klik File, New atau klik icon New dan akan masuk ke 

editor data.  Apabila telah mempunyai data pada file tertentu dan akan dibuka kembali 

file tersebut maka klik File, Open. Suatu file perlu sebuah nama dan tipe file serta 

alamat atau direktori untuk penyimpanan dan pemanggilan kembali. 

 
2.  Menyimpan File 

Untuk menyimpan file, kursor harus diarahakan pada papan editor yang akan diaktifkan.  

Pada LINDO terdapat dua macam papan editor, yakni papan editor data dan papan 

editor report. Papan editor data berfungsi untuk mengisi fungsi tujuan dan fungsi 

kendala yang akan dioptimasi.  Papan editor report berisi hasil olahan optimasi berupa 

solusi terhadap permasalahan yang dituliskan pada papan editor data. 

 

3.Mengedit File 

Pada menu edit terdapat beberapa pilihan yaitu:  

1) Edit Undo digunakan untuk membatalkan perintah sebelumya. 

2) Edit Cut digunakan untuk menghapus blok tulisan pada papan editor.  

3) Edit Copy, dan Edit Paste merupakan menu yang berfungsi secara simultan. 

Fungsinya untuk menyalin suatu blok pada papan editor.  

4) Edit Find replace digunakan untuk mencari huruf/kata tertentu pada papan editor 

dan kalau perlu menggantinya. 

5) Edit Option digunakan untuk mengisi beberapa metode optimasi dan sistem 

iterasi yang diperlukan untuk mendapatkan solusi proses optimasi. 
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6) Edit Go to line, digunakan untuk menggerakkan kursor pada baris tertentu pada 

papan editor.  

7) Edit Paste_symbol, digunakan untuk menggandakan symbol (variable) yang 

dipakai pada kasus optimasi yang sedang dibahas. 

8) Edit Select-All, digunakan untuk mengeblok seluruh papan editor yang sedang 

diaktifkan.   

9) Edit Clear-All, digunakan untuk membersihkan seluruh isi papan editor yang 

sedang diaktifkan.   

10) Edit Choose-New-Font, digunakan untuk memilih bentuk huruf yang akan 

digunakan untuk penulisan pada papan editor.   

 
4.  Laporan (Report) 

Yang dimaksud laporan pada software LINDO ini adalah solusi yang akan dicari pada 

kasus optimasi.  Solusi tersebut dipecahkan secara bertahap dan akan diprint pada 

papan editor report. 

Pertama anda klik Report, maka akan keluar beberapa altematif menu, yakni Report 

Solution, Report Range, Report Parametric, Report Statistic, Report Peruse, 

Report Picture, Report Basis_picture, Report Table, Report Formulation, Report 

Show_coloum, dan Report Positive_definite. 

 

5.  Solve 

Menu Solve digunakan untuk menampilkan hasil secara lengkap dengan beberapa 

pilihan antara lain : Solve Solve, Solve Compile model, Solve Debug, Solve Pivot, 

Solve Preemptive Goal. 

Solve Solve, digunakan untuk menampilkan hasil optimasi dari data pada papan editor 

data secara lengkap.  Pada tampilan hasil mencakup nilai peubah keputusan serta 

nilai dual price-nya.  Pada nilai peubah keputusan ditampilkan pula nilai peubah 

keputusan yang nol. Perbedaannya dengan Report Solution adalah pada Report 

Solution kadang-kadang jawaban iterasinya tidak optimal, sedangkan pada Solve 

Solve jawaban yang ditampilkan bernilai optimal.  Report Solution tidak menampilkan 
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nilai dual price serta ada pilihan apakah perlu ditampilkan nilai peubah keputusan yang 

nol. 

Solve Compile_model, digunakan untuk mengecek apakah struktur penyusunan data 

pada papan editor data sudah benar.  Jika penulisannya tidak benar, maka akan 

ditampilkan pada baris keberapa kesalahan tersebut terdapat.  Jika tidak ada 

kesalahan, maka proses dapat dilanjutkan untuk mencari jawaban yang optimal. 

Solve Pivot, digunakan untuk menampilkan nilai slack sedangkan Solve Debug, 

digunakan untuk mempersempit permasalahan serta mencari pada bagian mana yang 

mengakibatkan solusi tidak optimal. 

 

6. Window 

Pilihan menu Window digunakan untuk memilih window yang akan diaktifkan.  Kursor 

akan aktif pada window yang telah terpilih.  Setelah diklik Window, maka akan tersaji 

beberapa altematif pilihan, antara lain: Window Open command_window, Window 

Status-window, Window Send to back, Window Cascade, Window Tile-window, 

Window Arrang_lcon. 

 

7. Print Hasil 

Untuk mencetak hasil optimasi, dapat dilakukan melalui dua cara.  Cara pertama, 

dengan menyalin semua hasil optimasi pada papan editor report, lalu dibuka melalui 

MS-Word.  Cara kedua, dapat langsung di-print semua hasil olahan pada papan editor 

report melalui File Print. 

 

b. Menyelesaikan Masalah Program Linear dengan Lindo 

Untuk mempermuhah membahas informasi 1, kita tulis kembali  dengan 

mengubah sedikit untuk menyingkat masalah sebagai berikut: 

Informasi 1 

Pada suatu hari minggu Anis akan kedatangan teman-tamannya, oleh karena itu 

untuk menjamu temannya itu, Anis akan membuat dua macam roti, yaitu roti cokelat dan 
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roti keju. Semua bahan untuk membuat kedua jenis roti tersebut telah disiapkan, dan 

ternyata jumlah cokelat dan jumlah kejunya terbatas, yaitu 890 gram cokelat dan 860 gram 

keju. Bahan-bahan lain seperti gandum, gula, mentega dan lain-lain cukup. Sebuah roti 

keju memerlukan 50 gram keju dan 20 gram cokelat. Sedangkan roti cokelat memerlukan 

20 gram keju dan 50 gram cokelat. Tentukan banyaknya masing-masing roti yang harus 

dibuat Anis agar jumlah roti yang dapat dibuat tersebut paling banyak! 

 

Penyelesaian 

Misalkan banyaknya roti keju = x1 dan  

banyaknya roti cokelat = x2, maka diperoleh hubungan: 

Fungsi tujuan: 

Maks Z = x1 + x2 

Fungsi Pembatas: 

Jumlah cokelat: 20 x1 + 50 x2 ≤ 890 

Jumlah keju: 50 x1 + 20 x2 ≤ 860 

Maka dalam program Lindo kita tuliskan sebagai berikut: 

 

Setelah program kita 

tuliskan pada papan 

Lindo, maka program kita 

jalankan dengan meng-klik 

Solve kemudian solve lagi, 

sehingga akan kita 

peroleh layar pada 

Gambar 3: 

 

Dari hasil setelah dipilih Solve, maka ada menu pilihan: 

Do range (Sensitivity) Analysis. Pilihannya ada dua, yaitu Yes atau No.  

Pilihan Yes bila kita ingin melakukan analisis sentitivitas masalah di atas, dan Pilihan No 

untuk tidak melakukan analisis sensitivitas. 

 

Gambar 2. Papan Lindo setelah ditulisi program  
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Gambar 3. Tampilan setelah program dijalankan  

 

Untuk sementara pilihlah No, maka pada layar akan hilang menu pilihan Analisis 

Sensitivitasnya. 

Setelah menu Lindo kita tutup dengan memilih Close, maka akan kita peroleh hasil 

perhitungan. 

Namun demikian hasil perhitungan berada pada layar dibelakang papan program. Untuk 

melihat hasil perhitungan sekaligus programnya, maka kita pilih dengan meng-klik 

Windows – Tile – Vertical (Horizontal), sehingga kita peroleh Gambar 4 berikut: 
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Dari hasil pada Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa Fungsi tujuan max Z = x1 + x2 

dicapai pada x1 = 12 dan x2 = 13, sehingga Z = 25. 

 
Untuk fungsi tujuan meminimumkan Z, maka bentuk programnya seperti di atas, dengan 

mengganti max menjadi min. 

 
Tanda  ≤ dalam matematika, dalam Lindo dituliskan <= 

Tanda ≥ dalam matematika, dalam Lindo dituliskan >= 

Cobalah pula untuk mengerjakan soal-soal latihan dan data perusahaan dengan Lindo. 

Hasil perhitungan Lindo maupun programnya dapat disimpan dengan memilih File – Save 

kemudian berilah nama file. File akan tersimpan dengan extention .ltx dan sewaktu-waktu 

dapat dibaca tanpa harus menjalankan program. 

 

b. Menyelesaikan Masalah Program Linear dengan Lindo 

 Untuk menyelesaikan masalah  Primal diatas yaitu 

Gambar 4. Tampilan program beserta hasilnya  
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Toko ”Arif” akan membuat 3 macam paket murah”Akhir Tahun atau Lebaran” yaitu 

paket A, B, dan C. Paket tersebut berisi sirup, biskuit, dan permen. Paket A berisi 1 botol 

sirup, 2 bungkus biskuit dan 3 bungkus permen dan dijual Rp 85.000,00 per paket. Paket B 

berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 75.000,00. Paket C 

berisi 2 botol sirup, 1 biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 70.000,00. Banyaknya sirup, 

biskuit dan permen yang tersedia berturut-turut adalah 17 botol, 22 bungkus biskuit dan 30 

bungkus permen. Toko Agus ingin memperoleh hasil penjualan yang sebesar-besarnya. 

Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi semua paket terjual habis. 

 

Jawaban. 

Dari tabel di atas, dengan memisalkan paket A sebanyak x1, paket B sebanyak x2 dan 

paket C sebanyak x3, maka permasalahan menjadi: 

 

Maksimumkan Z1 = 85000 x1 + 75000 x2 + 70000 x3 

Harus memenuhi 

     x1 +    x2 + 2 x3 ≤ 17 

  2 x1 + 2 x2 +    x3 ≤ 22 

  3 x1 + 2 x2 + 2 x3 ≤ 30,  x1 ≥ 0, x2 ≥ 0, x3 ≥ 0. 

 

Dalam program Lindo kita tuliskan 

 

  MAX     85000 X1 + 75000 X2 + 70000 X3 

  SUBJECT TO 

            X1 + X2 + 2 X3 <=   17 

            2 X1 + 2 X2 + X3 <=   22 

            3 X1 + 2 X2 + 2 X3 <=   30 

  END 

 

Setelah program dijalankan dan memilih Yes pada Analysis Sensitivity maka diperoleh 

hasil berikut 

 



 

 

46 

 LP OPTIMUM FOUND AT STEP      3 
 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      995000.0 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

        X1         4.000000          0.000000 

        X2         5.000000          0.000000 

        X3         4.000000          0.000000 

 

 

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000      15000.000000 

        3)         0.000000      20000.000000 

        4)         0.000000      10000.000000 

 

 NO. ITERATIONS=       3 

 

 

 RANGES IN WHICH THE BASIS IS UNCHANGED: 

 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

       X1    85000.000000     22500.000000     10000.000000 

       X2    75000.000000     10000.000000     15000.000000 

       X3    70000.000000     60000.000000     22500.000000 

 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

        2       17.000000         6.000000         6.000000 

        3       22.000000         6.000000         3.750000 

        4       30.000000         5.000000         4.000000 

 

Kita bahas arti keluaran dari program Lindo ini 

Hasil utama adalah 

 

LP OPTIMUM FOUND AT STEP      3 

 

        OBJECTIVE FUNCTION VALUE 

 

        1)      995000.0 

 

  VARIABLE        VALUE          REDUCED COST 

        X1         4.000000          0.000000 

        X2         5.000000          0.000000 

        X3         4.000000          0.000000 
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Penyelesaian ini dilakukan dengan tiga kali iterasi dengan Z = 995000, X1 = 4, X2 = 5, dan 

X3 = 4. Dalam kasus di atas, pendapatan Rp 995.000,-- dengan membuat paket A 

sebanyak 4 buah, paket B sebanyak 5 buah, dan paket C sebanyak 4 buah. 

 

Selanjutnya  

       ROW   SLACK OR SURPLUS     DUAL PRICES 

        2)         0.000000      15000.000000 

        3)         0.000000      20000.000000 

        4)         0.000000      10000.000000 

 

Menunjukkan bahwa semua bahan untuk membuat paket (sirup, biskuit, dan permen) 

habis terpakai dengan dual price berturut-turut 15000, 20000, 10000. Ini memberikan arti 

bahwa nilai harga sebotol sirup Rp 15.000,-, sekaleng biskuit Rp 20.000,-, dan sebungkus 

permen Rp 10.000,-. 

 

Hasil keluaran 

                           OBJ COEFFICIENT RANGES 

 VARIABLE         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                   COEF          INCREASE         DECREASE 

       X1    85000.000000     22500.000000     10000.000000 

       X2    75000.000000     10000.000000     15000.000000 

       X3    70000.000000     60000.000000     22500.000000 

 

Hasil ini berkaitan dengan perubahan harga paket. Hasil ini memberikan arti bahwa harga 

paket A, paket B, dan paket C dalam perhitungan ini berturut-turut Rp 85.000,-, Rp 75.000-

, dan Rp 70.000,-. Jika harga paket B dan paket C tidak berubah maka untuk 

mendapatkan pendapatan optimal, Toko Arif akan tetap membuat membuat paket A 

sebanyak 4 buah, paket B sebanyak 5 buah, dan paket C sebanyak 4 buah, walaupun 

harga paket A dapat berubah naik sebesar Rp 22.500 atau turun sebesar Rp 10.000,- Jadi 

Toko Arif akan membuat sejumlah paket tersebut di atas, walaupun harga paket A berubah 

diantara Rp 75.000,- dan Rp 107.500,-. Harga paket A kurang dari Rp 75.000,- atau lebih 

dari Rp 107.500,- akan mengubah jumlah masing-masing paket yang akan dibuat. 
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Dengan cara yang sama, jika harga paket A dan paket C tetap, maka jumlah masing-

masing paket akan dibuat tetap walaupun perubahan harga paket B bergerak diantara Rp 

60.000,- dan Rp 85.000,-. Demikian pula jika harga paket A dan paket B tetap, maka 

jumlah masing-masing paket akan dibuat tetap walaupun perubahan harga paket C 

bergerak diantara Rp 10.000,- dan Rp 92.500,-. 

 

Hasil keluaran terakhir 

                           RIGHTHAND SIDE RANGES 

      ROW         CURRENT        ALLOWABLE        ALLOWABLE 

                    RHS          INCREASE         DECREASE 

        2       17.000000         6.000000         6.000000 

        3       22.000000         6.000000         3.750000 

        4       30.000000         5.000000         4.000000 

 

Hasil ini berkaitan dengan persediaan barang. Jika persediaan barang ke-dua (raw 3) dan 

barang ke-tiga (raw 4) tetap, maka barang pertama (raw 2) dapat berubah menjadi 

diantara 11 dan 23. Artinya harga satuan semua barang tidak akan berubah apabila 

persediaan barang pertama bergerak diantara 11 botol dan 23 botol. Dengan cara yang 

sama, jika persediaan barang pertama dan barang ke-tiga tetap, maka barang ke-dua (raw 

3) dapat berubah menjadi diantara 18,25 dan 28. Artinya harga satuan semua barang tidak 

akan berubah apabila persediaan barang ke-dua bergerak diantara 18,26 botol dan 28 

kaleng. Demikian pula, jika persediaan barang pertama dan barang ke-dua tetap, maka 

barang ke-dua (raw 4) dapat berubah menjadi diantara 26 dan 35. Artinya harga satuan 

semua barang tidak akan berubah apabila persediaan barang ke-dua bergerak diantara 26 

botol dan 35 bungkus. 
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c. Lingo untuk Menyelesaaikan Program Linear 

Lingo adalah salah satu perangkat lunak (program) dibawah Winston termasuk satu paket 

dengan Lindo. 

Tampilan Lingo tidak 

jauh berbeda dengan 

Lindo, Program Lingo 

lebih dekat dengan 

bentuk pemrograman 

bahasa tertentu.  

Sejauh pengamatan 

penulis, semua program Lindo dapat dikerjakan dengan program Lingo, tetapi tidak 

sebaliknya, misalnya pada program Lingo dapat membuat grafik non-linear, misalnya 

grafik sinus, sementara program Lindo tidak dapat melakukannya. 

Membuat program pada Lingo 

Cara membuat program pada Lingo untuk menyelesaikan program linear tidak jauh 

berbeda dengan program pada Lindo, misalnya pada program Lindo kita tuliskan 

 

  MAX     85000 X1 + 75000 X2 + 70000 X3 

  SUBJECT TO 

            X1 + X2 + 2 X3 <=   17 

            2 X1 + 2 X2 + X3 <=   22 

            3 X1 + 2 X2 + 2 X3 <=   30 

  END 

 

Maka pada program Lingo kita tuliskan  

 

MAX = 85000 * X1 + 75000 * X2 + 70000 * X3; 

 X1 + X2 + 2 * X3 < 17; 

 2 * X1 + 2 * X2 + X3 < 22; 

 3 * X1 + 2 * X2 + 2 * X3 < 30; 

 



 

 

50 

Perhatikan perbedaan kedua program di atas. Pada program Lingo, setelah perintah MAX 

ada tanda/lambang ”=” dan bentuk perkalian diberi lambang ”*” serta lambang ”<=” 

berubah menjadi ”<”, selain itu setiap baris dalam Lingo diakhiri dengan lambang ”;”. 

 

Apabila program Lingo ini dijalankan maka akan diperoleh hasil 

 

Rows=      4 Vars=      3 No. integer vars=      0  ( all are linear) 

 Nonzeros=     15 Constraint nonz=     9(     3 are +- 1) Density=0.938 

 Smallest and largest elements in absolute value=    1.00000        

85000.0 

 No. < :   3 No. =:   0 No. > :   0, Obj=MAX, GUBs <=   1 

 Single cols=    0 

 

 Optimal solution found at step:         0 

 Objective value:                 995000.0 

 

                       Variable           Value        Reduced Cost 

                             X1        4.000000           0.0000000E+00 

                             X2        5.000000           0.0000000E+00 

                             X3        4.000000           0.0000000E+00 

 

                            Row    Slack or Surplus      Dual Price 

                              1        995000.0            1.000000 

                              2       0.0000000E+00        15000.00 

                              3       0.0000000E+00        20000.00 

                              4       0.0000000E+00        10000.00 

 

Hasil utama dari program Lingo terletak di bagian bawah, dalam hal soal di atas diperoleh 

hasil Nilai fungsi tujuan (Z) adalah Rp 995.000,-, dengan membuat X1, X2, dan X3 

berturut-turut sebanyak 4 buah, 5 buah, dan 4 buah. 

Dual price, yaitu harga satuan bahan, Rp 15.000,- untuk sebotol sirup, Rp 20.000,- untuk 

sekaleng roti, dan Rp 10.000,- untuk sebungkus permen. 

 

Bagian atas keluaran program ini menjelaskan berbagai keterangan tentang data dalam 

program, misalnya banyaknya baris pada program ada 4, banyaknya variabel ada 3 buah, 

banyaknya variabel integer pada program tidak ada (0), kesemua masalah linear, bilangan 
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tak-nol ada 15 buah, konstrin tak-nol ada 9 buah, kerapatan sebesar 0,938, bilangan 

pengali pada program yang terkecil adalah 1 dan terbesar adalah 85000, banyaknya 

lambang < ada 5, lambang = tidak ada (0), dan lambang > tidak ada (0) tujuan program 

memaksimumkan. 

 
Untuk masalah program linear yang sederhana ini, Lingo nampaknya tidak lebih bagus 

daripada Lindo, tetapi untuk masalah yang rumit atau memerlukan looping, maka program 

Lingo akan lebih bagus. Masalah ini akan dikaji pada bagian selanjutnya. 

 

d. Solver untuk Menyelesaikan Program Linear 

Solver adalah program add in yang berada dibawah program Excel. Program Solver ini 

berisi perintah-perintah yang berfungsi untuk melakukan analisis terhadap masalah 

optimasi. Kalau kita instal Microsoft Excel tidak secara otomatis Solver ini terinstall, jadi 

harus diinstall secara khusus setelah program Excel terinstlall pada komputer.  

Program solver ini cukup baik untuk menyelesaikan masalah optimasi. Menjalankan 

programnya juga sederhana apalagi kalau sudah dapat menggunakan program Excel.  

Kita ambil contoh, misalnya untuk menyelesaikan masalah pembuatan paket diatas. Untuk 

mudahnya masalah pembuatan paket ini kita tulis lagi sebagai berikut. 

 

  Toko ”Arif” akan membuat 3 macam paket murah”Akhir Tahun atau Lebaran” 

yaitu paket A, B, dan C. Paket tersebut berisi sirup, biskuit, dan permen. Paket A berisi 1 

botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 3 bungkus permen dan dijual Rp 85.000,00 per paket. 

Paket B berisi 1 botol sirup, 2 bungkus biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 75.000,00. 

Paket C berisi 2 botol sirup, 1 biskuit dan 2 bungkus permen dijual Rp 70.000,00. 

Banyaknya sirup, biskuit dan permen yang tersedia berturut-turut adalah 17 botol, 22 

bungkus biskuit dan 30 bungkus permen. Toko Agus ingin memperoleh hasil penjualan 

yang sebesar-besarnya. Tentukan banyaknya masing-masing paket dengan asumsi 

semua paket terjual habis. 

 

Jawaban. 

Tabel yang dapat dibuat dari masalah ini adalah sebagai berikut. 
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 Paket A Paket B Paket C 
Jumlah 

Barang 

Sirup 1 1 2 17 

Biskuit 2 2 1 22 

Permen 3 2 2 30 

Harga 85 75 70   

Dari tabel ini, kita buat pada lembar kerja (Worksheet) Excel, selanjutnya kita memulai 

dengan memberi nilai awal 0 untuk semua paket yang akan dibuat. Selain tabel ini, kita 

buat pula tabel kebutuhan bahan yang akan digunakan untuk membuat paket. Tampilan 

Excel adalah sebagai berikut. 
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Pertama-tama kita masukkan 0 untuk banyaknya paket, dengan demikian sel B6, B7, dan 

B8 kita isi dengan 0. Pada tabel ”Kebutuhan bahan pembuatan paket” adalah merupakan 

perkalian antara kebutuhan tiap paket dikalikan dengan banyaknya paket yang akan 

dibuat, sehingga pada sel B10 diisi dengan formula ”=B2*B6”, selanjutnya untuk sel yang 

lain diisi formula sebagai berikut. 

Sel Formula  Sel Formula 

B11 =B2*B6  C12 =C4*C6 

B12 =B3*B6  D10 =D2*D6 

C10 =C2*C6  D11 =D3*D6 

C11 =C3*C6  D12 =D4*D6 

Untuk praktisnya penulisan rumus diatas digunakan perintah copy-paste saja. Untuk itu 

pada sel B10 kita isi formula ”=B2*B$6” kemudian sel ini kita copy, kemudian kita blok 

(sorot) pada sel B10 sampai D12 lalu kita paste, maka sel B10 sampai D12 akan terisi nilai 

0.  

Jumlah barang merupakan jumlah antara kebutuhan paket A, paket B, dan paket C, 

sehingga pada sel D10 kita isi dengan formula ”=B10+C10+D10” atau dengan formula 

”=SUM(B10:D10)” selanjutnya formula pada sel ini kita copykan kedalam sel D11 dan D12. 

Pendapatan merupakan hasil kali antara Banyaknya barang (paket) dan harga satuan 

barang. Jadi sel B15 kita isikan formula ”=B5*B6+C5*C6+D5*D6” atau dengan formula 

”SUMPRODUCT(B5:D5,B6:D6)”. Dengan demikian persiapan untuk menjalankan program 

Solver selesai. 

 

Menjalankan program Solver 

Program Solver berada pada Tools, jadi lakukan klik pada Tools, Solver maka akan keluar 

menu berikut. 
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Pada Set Target Cell kita isi pendapatan, yaitu cukup meng-klik sel B15, maka pada Set 

Target Cell akan terisi $B$15. 

Equal To kita isi funsi tujuan yaitu memaksimumkan, jadi kita pilih Max. 

By Changing Sells kita isi variabel yang kita cari, yaitu banyaknya barang (paket), jadi kita 

isi sel B6 sampai D6 yaitu dengan melakukan drag pada sel sel B6 sampai D6. 

Subject to the Constraints kita isi dengan ketentuan bahwa jumlah bahan yang akan 

dipakai paling banyak sama dengan persediaan. Oleh karena itu sel E10 <= E2, E11 <= 

E3, dan E12 <= E4 yaitu dengan cara meng-klik Add dan muncul menu berikut. 
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Isikan Cell Refference dengan men-drag sel E10 sampai E12 dan pada Constraint dengan 

men-drag sel E2 sampai E4 kemudian pilih OK, maka akan kembali ke menu Solver. 

Kemudia pilih Option dengan meng-klik pada Option, sehingga muncul menu berikut. 

 

 

 

Pilihlah Assume Linear Model dan Assume Non_Negatif, kemudian pilih OK, maka akan 

kembali ke menu Solver. Selanjutnya pilih Solve, maka diperoleh hasil. 
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Kita lihat hasil perhitungan, bahwa Banyaknya paket A sebanyak 4 buah, paket B 

sebanyak 5 buah, dan paket C sebanyak 4 buah, dengan pendapatan 995. 

 

Selanjutnya apabila kita pilih OK maka pekerjaan selesai, tetapi jika kita meng-klik Answer, 

Sensitivity, dan Limits kemudian OK, maka akan kita peroleh kesimpulan atau uraian 

tentang Jawaban (Answer) , Analisis Sensitivitas, dan hasil Limitnya yang dituliskan pada 

lembar kerja sisispan (didepan sheet yang kita pakai). Lembar-lembar kerja ini apabila kita 

buka maka akan terlihat sebagai berikut. 
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Pada lembar kerja Answer 

 

Dari hasil Answer terlihat bahwa Pendapatan Rp 995.000,-,  Banyaknya Paket A adalah 4 

buah, banyaknya paket B adalah 5 buah dan banyaknya paket C adalah 4 buah. Sirup 

sebanyak 17 botol dipakai habis, demikian pula Biskuit 22 kaleng dan Permen 30 bungkus 

dipakai habis, yaitu terlihat pada Slack terisi 0. 

 
Pada Lembar kerja Sensitivity 
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Tabel Adjustable Cells kalau kita menggunakan Lindo, sama dengan RIGHTHAND SIDE 

RANGES, sedangkan Tabel Constraints sama dengan OBJ COEFFICIENT RANGES pada 

Lindo, dan Shadow Price pada Solver sama dengan Dual Price pada Lindo. 

 
Pada Lembar kerja Limit 

 

 

Dari tabel Limit di atas, terlihat bahwa Pendapatan maksimum adalah 995, jika tidak 

membuat paket A, yaitu dengan jumlah paket A adalah 0 dan 5 paket B, 4 paket C, maka 

akan memperoleh pendapatan sebesar 655, demikian pula jika tidak membuat paket B, 

pendapatannya sebesar 620, dan jika tidak membuat paket C, maka pendapatannya 

sebesar 715. 

 

Dari pembahasan di atas, untuk menyelesaikan masalah program linear sekurang-

kurangnya ada empat cara, yaitu dengan metode simpleks (konvensional), program Lindo, 

program Lingo, dan program Solver pada Excel.  

Satu pertanyaan, cara manakah yang paling tepat? Menurut pendapat penulis, tidak ada 

cara yang paling tepat, semua cara dapat dilaksanakan, tergantung kondisi yang ada. 

Apabila tidak ada komputer, maka metode Simpleks cukup baik, meskipun harus benyak 

melakukan perhitungan. Selanjutnya apabila ada komputer dan semua softwarenya, maka 

tergantung pada pengguna. Bagi orang yang sudah mahir program Excel, maka solver 
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merupakan pilihan yang tepat, bagi orang yang suka pemrograman komputer dan 

variabelnya cukup banyak, maka Lingo akan lebih cocok. Tetapi bagi pemula, akan lebih 

mudah apabila menggunakan Lindo. 

 

Soal-soal 

1. Maksimumkan 21 90100 xxZ +=  

Dengan pembatas: 

 

0,0

50105

70710

21

21

21

≥≥

≤+

≤+

xx

xx

xx

 

 

2. Minimumkan 21 400200 xxZ +=  

Dengan pembatas:  

 

0,0

1223

1002510

21

21

21

≥≥

≥+

≥+

xx

xx

xx

 

 

3. Maksimumkan 21 10080 xxZ +=  

Dengan pembatas:  

  

0,0

155

1224

21

21

21

≥≥

≤+

≤+

xx

xx

xx

 

 

4.  Maks  

 

        Harus memenuhi: 

 

 

5. Maks 

Harus memenuhi 

 

yxZ += 2

242

302

≤+

≤+

yx

yx

0,0 ≥≥ yx

yxZ 23 +=

10≤+ yx

3022 ≥+ yx 0,0 ≥≥ yx
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6. Seseorang mendapat pesanan membuat tiga macam barang, yaitu Barang I, Barang 

II, dan Barang III dengan harga berturut-turut Rp 40.000,-, Rp 50.000,-, dan Rp 

50.000,. 

Ketiga barang tersebut dibuat dari tiga macam bahan yaitu Bahan A, Bahan B, dan 

Bahan C yang berturut-turut tersedia sebanyak 22 buah, 22 buah, dan 20 buah. 

Barang I  memerlukan 2 Bahan A, 1 Bahan B, dan 2 Bahan C. 

Barang II memerlukan 4 Bahan A, 1 Bahan B, dan 2 Bahan C. 

Barang III memerlukan 1 Bahan A, 4 Bahan B, dan 2 Bahan C.  

Berapakah banyaknya masing-masing Barang yang dapat dibuat agar pendapatan 

maksimum, Berapakah pendapatan maksimum itu? 

 


