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LINIER PROGRAMMING
Formulasi Masalah dan Pemodelan



Tahap-tahap Pemodelan dalam RO (Riset Operasional):

1. Merumuskan masalah

2. Pembentukan model

3. Mencari penyelesaian masalah

4. Validasi model



 Merumuskan definisi persoalan secara tepat

 Terdapat tiga hal yang penting yaitu

 Variabel keputusan

yaitu unsur-unsur dalam persoalan yang dapat dikendalikan

oleh pengambil keputusan, sering disebut sebagai instrumen. 

 Tujuan (objective)

Penetapan tujuan membantu pengambil keputusan

memusatkan perhatian pada persoalan dan pengaruhnya

terhadap organisasi. Tujuan ini diekspresikan dalam variabel

keputusan.

 Kendala (constraint) adalah pembatas-pembatas terhadap

alternatif tindakan yang tersedia.

1. Merumuskan Masalah



2. Pembentukan Model

 Model merupakan ekspresi kuantitatif dari tujuan dan

kendala-kendala persoalan dalam variabel keputusan. 

 Jika model yang dihasilkan cocok dengan salah satu

model matematik yang biasa (misalnya linier), maka

solusinya dapat dengan mudah diperoleh dengan program

linier. 



3. Mencari penyelesaian masalah

Aplikasi bermacam-macam teknik dan metode solusi

kuntitatif yang merupakan bagian utama dari OR

Disamping solusi terhadap model, perlu juga informasi

tambahan:  Analisa Sensitivitas.



4. Validasi Model

Model harus diperiksa apakah dapat merepresentasikan

berjalannya sistem yang diwakili.

Validitas model dilakukan dengan cara membandingkan

performance solusi dengan data aktual. 

Model dikatakan valid jika dengan kondisi input yang 

serupa, dapat menghasilkan kembali performance seperti

kondisi aktual.



Model Pemrograman Linier

Prinsip

Setiap organisasi berusaha mencapai tujuan yang telah

ditetapkan sesuai dengan keterbatasan sumberdaya. 

Linear Programming (LP) : 

Teknik pengambilan keputusan dalam permasalahan yang 

berhubungan dengan pengalokasian sumberdaya secara

optimal 



Karakteristik Persoalan LP: 

Ada tujuan yang ingin dicapai

Tersedia beberapa alternatif untuk mencapai

tujuan

Sumber daya dalam keadaan terbatas

Dapat dirumuskan dalam bentuk matematika

(persamaan/ketidaksamaan) 



Contoh Persoalan 1

Suatu perusahaan menghasilkan dua produk, meja dan

kursi yang diproses melalui dua bagian fungsi: perakitan

dan pemolesan. Pada bagian perakitan tersedia 60 jam 

kerja, sedangkan pada bagian pemolesan hanya 48 jam 

kerja. Untuk menghasilkan 1 meja diperlukan 4 jam kerja

perakitan dan 2 jam kerja pemolesan, sedangkan untuk

menghasilkan 1 kursi diperlukan 2 jam kerja perakitan dan

4 jam kerja pemolesan,Laba untuk setiap meja dan kursi

yang dihasilkan masing-masing Rp. 80.000 dan Rp. 60.000,-

. Berapa jumlah meja dan kursi yang optimal dihasilkan?



Proses
Waktu yang dibutuhkan per unit Total jam 

tersediaMeja Kursi

Perakitan 4 2 60

Pemolesan 2 4 48

Laba/unit 80.000 60.000

Perumusan persoalan dlm bentuk matematika:
Maks :  Laba = 8X1 + 6 X2          (dalam satuan Rp.10. 000)
Dengan kendala:   4X1 + 2X2   60 

2X1 + 4X2   48
X1, X2  0

Penyelesaian

Perumusan persoalan dalam bentuk tabel :



Langkah-langkah dalam Perumusan Model LP

1. Definisikan Variabel Keputusan (Decision Variable), Variabel

yang nilainya akan dicari

2. Rumuskan Fungsi Tujuan: Maksimisasi atau Minimisasi dan

Tentukan koefisien dari variabel keputusan

3. Rumuskan Fungsi Kendala Sumberdaya: Tentukan kebutuhan

sumberdaya untuk masing-masing peubah keputusan dan

Tentukan jumlah ketersediaan sumberdaya sebagai pembatas.

4. Tetapkan kendala non-negatif . Setiap keputusan (kuantitatif) 

yang diambil tidak boleh mempunyai nilai negatif.



Perumusan persoalan dalam model LP untuk contoh 1

1.Definisi variabel keputusan: 
Keputusan yg akan diambil adalah berapakah jumlah meja dan
kursi yang akan dihasilkan. Jika meja disimbolkan dengan X1 
dan kursi dengan X2, maka definisi variabel keputusan:
X1 =  jumlah meja yang akan dihasilkan (dalam satuan unit)
X2 = jumlah kursi yang akan dihasilkan (dalam satuan unit)

2. Perumusan fungsi tujuan: 
Laba utk setiap meja dan kursi yg dihasilkan masing2 Rp. 
80.000 dan Rp. 60.000. Tujuan perusahaan adalah untuk
memaksimumkan laba dari sejumlah meja dan kursi yg
dihasilkan. Dengan demikian, fungsi tujuan dapat ditulis:
Maks.:     Laba = 8X1 + 6X2    (dalam satuan Rp.10. 000) 



3. Perumusan Fungsi Kendala
a. Kendala pada proses perakitan

Utk menghasilkan 1 buah meja diperlukan waktu 4 jam dan
untuk menghasilkan 1 buah kursi diperlukan waktu 2 jam 
pada proses perakitan. Waktu yang tersedia adalah 60 jam. 

4X1 + 2X2   60
b. Kendala pada proses pemolesan

Untuk menghasilkan 1 buah meja diperlukan waktu 2 jam dan
untuk menghasilkan 1 buah kursi diperlukan waktu 4 jam 
pada proses pemolesan. Waktu yang tersedia adalah 48 jam. 

2X1 + 4X2   48 

4. Kendala non-negatif
Meja dan kursi yang dihasilkan tidak memiliki nilai negatif.

X1, X2   0

Perumusan persoalan dalam model LP untuk contoh 1 (Lanjutan)



Contoh Persoalan 2

Sebuah perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-
masing dari tiga produk yang berbeda yang akan dihasilkan dengan
tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh keuntungan
maksimum. Kebutuhan buruh dan bahan mentah dan sumbangan
keuntungan masing-masing produk adalah sebagai berikut : 

Produk Kebutuhan sumber daya Keuntungan (Rp/Unit)Buruh (jam/unit) Bahan (kg/unit)
A 5 4 3
B 2 6 5
C 4 3 2

Tersedia 240 jam kerja dan bahan mentah sebanyak 400 Kg. 
Masalahnya adalah menentukan jumlah masing-masing produk
agar keuntungan maksimum. Rumusan model LP-nya adalah : 



Tugas

Untuk menjaga kesehatan, seseorang harus memenuhi kebutuhan
minimum perhari akan beberapa zat makanan. Misalkan hanya ada
tiga jenis zat makanan yang dibutuhkan yaitu kalsium, protein, dan
vitamin A. Sementara makanan yang tersedia ada tiga jenis juga yaitu, 
makanan A, B dan C yang harganya, zat-zat yang tekandung
didalamnya, dan kebutuhan minimum perhari akan zat-zat makanan
tersebut dapat dilihat pada tabel berikut : 

Kandungan Makanan
Kebutuhan minimumI II III

Kalsium 5 1 0 8
Protein 2 2 1 12

Vitamin A 1 5 4 22
Harga/unit 0.5 0.8 0.6

Masalahnya adalah bagaimana kombinasi ketiga jenis makanan
itu akan memenuhi kebutuhan minimum perhari dan memberikan
biaya terendah. 



THANK YOU

Education is not the learning of facts, 
but the training of the mind to think.

Albert Einstein


