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Permasalahan Penugasan 
Kasus penugasan lebih mudah dipahami dengan 
mengendalikan sejumlah pekerjaan (sumber) yang akan 
didistribusikan ke sejumlah pekerja (tujuan). 
Masing-masing pekerja dapat mengerjakan semua jenis 
pekerjaan tetapi dengan bobot (waktu, upah dll) yang 
berbeda. 
Masalah yang dihadapi bagaimana mendistribusikan 
pekerjaan ke pekerja sehingga total bobotnya minimum 



1. Tentukan Penyelesaian fisibel awal 
2. Uji optimalitasnya. Jika sudah optimal proses 

dihentikan. Jika belum lakukan langkah 3 
3. Revisi tabel untuk meningkatkan optimalitas. 

Kembali ke langkah 2 

Algoritma yang sering dipakai dalam penyelesaian masalah ini 
adalah algortima Hungarian. 
Prinsip dasar algoritma Hungarian sama dengan metode 
Transportasi yaitu: 



1. Dalam setiap baris tentukan sel yang bobotnya 
terkecil. Kurangkan seluruh sel pada baris 
tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil.  

2. Ulangi langkah 1 setiap kolom 
3. Dengan menyelesaikan langkah 1-2 maka setiap 

baris dan kolom tabel pasti tidak ada yang 
negatif, paling sedikit nilai nol. Elemen nol inilah 
yang berupakan variabel basis 

Algoritma untuk menentukan penyelesaian fisibel awal adalah 
sebagai berikut: 



Tutup semua variabel basis (0) dalam penyelesaian 
visibel awal dengan kombinasi garis horisontal dan 
vertikal sedikit mungkin. Jika dalam tabel terdiri dari 
n baris dan n kolom, maka paling banyak akan 
dibutuhkan n garis. Jika garis yang dibutuhkan 
untuk menutup semua nol dalam tabel <n, maka 
tabel belum optimal dan harus direvisi 



1. Tentukan sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. 
Misal bobotnya adalah c 

2. Kurangkan setiap sel yang tidak tertutup garis dengan c 
3. Tambahkan setiap sel yang tertutup 2 garis dengan c 
Lakukan langkah pengujian dan revisi tabel berulang-ulang 
hingga tabel optimal 

Ada 3 jenis sel hasil uji optimalitas yaitu: 
1. Sel yang tidak tertutup garis 
2. Sel yang tertutup garis 
3. Sel yang tertutup oleh perpotongan 2 buah garis horisontal 

dan vertikal.  
Dalam revisi tabel sel yang berpengaruh dan nilainya harus 
direvisi adalah sel yang jenis pertama dan ketiga. 
Algortima untuk merevisi tabel adalah sebagai berikut: 



1. Carilah baris/kolom yang hanya memuat sebuah nol 
kemudian ambilah sel tersebut sebagai alokasi optimalnya. 

2. Hapuslah baris dan kolom sesuai dengan sel terpilih 
tersebut. 

3. Ulangi langkah 1-2 untuk elemen 0 lainnya hingga semua 
baris/kolom dialokasikan. 

Untuk memperjelas langkah-langkah metode hungarian 
perhatikan contoh berikut: 

Alokasi optimal ditunjukkan dengan elemen 0 pada tabel 
optimal. Untuk menentukan alokasi optimal lakukan langkah 
berikut: 



Contoh: 
Seorang pelatih renang memiliki 4 orang perenang yang akan diterjunkan 
dalam lomba 400 meter gaya ganti perorangan. Dalam lomba masing-
masing perenang akan berenang 100 meter dalam salah satu gaya dari 4 
gaya yang diwajibkan (gaya punggung, dada, kupu-kupu dan gaya bebas). 
Semua perenang dapat berenang dalam setiap gaya. Akan tetapi setiap 
spesialisasi yang berbeda-beda, maka waktu yang dibutuhkan untuk 
melakukannya juga berbeda-beda. Pada tabel berikut ini menunjukkan 
waktu (dalam detik) yang dibutuhkan perenang dengan gaya yang 
ditentukan 

GAYA 
PERENANG Punggung Dada Kupu-kupu Bebas 

1 65 73 62 57 
2 67 70 65 58 
3 68 72 69 55 
4 71 69 75 57 



Penyelesaian 1 
 Menentukan penyelesaian fisibel awal 

1. Dalam setiap baris tentukan sel yang bobotnya terkecil. Kurangkan 
seluruh sel pada baris tersebut dengan sel yang bobotnya terkecil. 
Dalam ini sel yang terkecil adalah baris-1=57, baris-2=58, baris-
3=55, baris-4=57 

2. Cari elemen terkecil untuk tiap kolom didapat kolom-1=8, kolom-
2=12, kolom-3=5, kolom-4=0, kurangkan tiap elemen dengan kolom 
terkecil 
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2 67 70 65 58 

3 68 72 69 55 

4 71 69 75 57 
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Penyelesaian 2 
 Pengujian Optimalitas 

1. Tutup semua 0 dalam tabel dengan kombinasi garis vertikal dan 
horisontal (tidak boleh diagonal) . 

2. Beri garis vertikal pada kolom-4, beri garis horisontal pada baris-1, 
beri garis vertikal pada kolom-2. 

3. Dengan ketiga garis ini semua 0 sudah tertutup. Karena jumlah garis 
sebanyak 3 maka 3<4 berarti tabel belum optimal 
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Penyelesaian 3 
 Revisi tabel 

1. Tentukan sel yang tidak tertutup garis dengan bobot terkecil. Dalam 
hal ini yang terkecil adalah 1 

2. Kurangkan semua elemen yang tidak  tertutup garis dengan nilai 1. 
3. Sebaliknya  tambahkan semua sel yang tertutup 2 garis (sel x12 dan 

x14 dengan 1 
4. Uji Optimalitas kembali dilakukan, bagaimanapun caranya pasti 

dibutuhkan 4 garis yang menutup semua 0. ini berarti tabel sudah 
optimal 
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Penyelesaian 4 
 Revisi tabel 
Untuk menentukan alokasi optimalnya perhatikan elemen-elemen 0 pada tabel dibawah 
ini. Pada baris-1 terdapat 2 buah sehingga kita tidak menentukan sel mana yang harus 
kita pilih. Elemen 0 tunggal pada baris-3 (sel x34)dan kolom-3 (sel x13). Ambilah kedua 
sel ini sebagai alokasi optimal )beri tanda lingkaran. Kemudian hapuslah baris-3 dan 
kolom-4, serta baris-1 dan kolom-3 ( diarsir). Elemen yang dilingkari adalah alokasi yang 
dipilih dan baris/kolom yang diarsir adalah baris/kolom yang sudah tidak boleh 
dialokasikan lagi. Alokasi 0 yang tunggal berada di baris-4(sel x42). Ambilah sel 42 
sebagai alokasi dan hilangkan baris -4 dan kolom-2. satu-satunya elemen yang tersisa 
adalah sel x21 yang diambil sebagai alokasi terakhir. 
Jadi alokasi optimalnya adalah perenang-1 gaya kupu-kupu (62 detik), perenang-2 gaya 
punggung (67 detik), perenang-3 gaya bebas (55 detik), perenang-4 gaya dada (69 
detik), total waktnya adalah 62+67+55+69=253 detik 
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Soal latihan 
Matriks dibawah ini menunjukkan biaya penempatan 
suatu pekerjaan ke mesin tertentu 
 
 
 
 
 
 
 
Selesaikan masalah penugasan tersebut agar total 
biaya minimum. 

Mesin 

Pekerjaan A B C D 

1 380 610 330 220 

2 210 380 415 200 

3 260 210 300 350 

4 270 260 320 290 


