
Pertemuan 3

Riset OperasiRiset Operasi



Masalah yang bisa diselesaikan dengan program linier adalah sebagai 
berikut:
1. Semua variabel penyusunnya bernilai positif
2. Fungsi obyektif dapat dinyatakan sebagai fungsi linier variabel-

variabelnya.
3. Kendala dapat dinyatakan suatuu persamaan
Secara matematis, bentuk standar model program linier adalah sebagai 
berikut :
Mencari X = (x1, x2,.....xn)≥ 0 yang memaksimumkan/meminimumkan
f(X)= f(x1, x2, ....xn) = c1x1 + c2x2 + .... + cnxn

Dengan kendala:
a11x1 + a12x2 + .... + a1nxn  = b1

a21x1 + a22x2 + .... + a1nxn  = b2

......
am1x1 + am2x2 + .... + amnxn  = bm



1. Dipenuhi oleh banyak masalah karena pada umumnya variabel 
yang digunakan (x1, x2, ....xn) menyatakan suatu kuantitas 
(misalnya : jumlah barang, lama waktu, dll) yang hendak 
dioptimalkan.Jelas kuantitas tersebut tidak negatif. Akan tetapi 
bila diinginkan ada variabel yang bernilai negatif, model program 
PL dapat diselesaikan dengan suatu tranformasi.

2. Bahwa setiap variabel memiliki koefisien konstan. Tidak bolah 
ada variabel yang bernilai selain 1 dan tidak boleh ada 
pergandaan variabel.



1. Tentukan variabel-variabel keputusan. Variabel 
keputusan adalah besaran yang harus ditentukan 
nilainya agar optimalitas yang diinginkan dapat 
tercapai.

2. Buatlah fungsi sasaran, yaitu fungsi yang akan 
dioptimalkan. Fungsi harus merupakan kombunasi 
linier variabel-variabel keputusan.

3. Tentukan kendala berdasarkan keterbatasan sumber 
daya atau karena kondisi yang harus terpenuhi. Seperti 
halnya fungsi sasaran, fungsi setiap kendala harus 
merupakan fungsi linier variabel keputusan. Kendala 
bisa berupa suatu persamaan atau pertidaksamaan



Seorang pengusaha bahan kimia membuat 2 macam cairan 
pembunuh serangga, yaitu jenis superior (C1) dan jenis standar 
(C2). Kedua jenis cairan tersebut dibuat dari 2 macam bahan 
yang sama, yaitu A dan B, dengan komposisi yang berbeda.
Setiap liter cairan jenis superior dibuat dari campuran 1 unit 
bahan A dan 3 unit bahan B. Karena keterbatasan pasokan, 
setiap hari ia hanya dapat memperoleh 20 unit bahan A dan 20 
unit bahan B.
Untuk setiap liter carian jenis superior yang ia buat, ia akan 
memperoleh keuntungan sebesar Rp.30.000,-. Sedangkan 
untuk setiap liter cairan jenis standar , ia memperoleh 
keuntungan sebesar Rp.20.000,-
Jika diasumsikan bahwa semua cairan yang dibuat laku terjual, 
berapa liter cairan masing-masing jenis harus ia buat tiap hari 
agar keuntungan dapat dioptimakan.

Contoh soal



1. Variabel keputusan yang harus ditentukan adalah jumlah (liter) cairan yang dibuat 
(dengan keterbatasan bahan) agar keuntungan maksimum. Maka ada 2 variabel 
yaitu:

X1 =jumlah cairan superior
X2 =jumlah cairan standar
X1 dan X2 harus ≥ 0
Harga X1 dan X2 inilah yang akan dicari agar keuntungan bisa maksimum

2. Fungsi sasaran yang hendak dimaksimumkan adalah keuntungan. 
- keuntungan untuk setiap liter cairan C1 adalah Rp.30.000  maka jika dibuat X1 
liter C1, keuntungan didapat adalah 30.000 C1
- keuntungan untuk setiap liter cairan C1 adalah Rp.20.000 maka jika dibuat X2 liter 
C2. Dengan demikian keuntungan yang didapat jika dibuat X1 liter C1 dan X2 liter 
C2 adalah sebesar 30.000X1 + 20.000 X2. fungsi keuntungan inilah yang akan 
dimaksimumkan
fungsi sasaran : Maksumumkan f(X1,X2) = 30.000 X1 + 20.000 X2

3. Kendala, dengan adanya keterbatasan pasokan, maka jumlah kedua jenis cairan 
yang dapat dibuat keuntungan yang didapat juga terbatas. Tabel dibawah ini 
menyatakan ringkasan permasalahan yang dihadapi

Penyelesaian 



Penyelesaian (Lanjutan) 

• Perhatikan tabel diatas, penggunaan bahan A dalam pembuatan kedua cairan. Setiap liter C1 
membutuhkan 1 unit bahan A, maka untuk membuat X1 liter C1, dibutuhkan 1.X1=X1 unit 
bahan A. Untuk membuat seliter C2 dibutuhkan 2 unit bahan B, maka untuk membuat X2 liter 
C2, maka dibutuhkan 2.X2 unit bahan B. Secara keseluruhan untuk membuat X1 liter C1 dan 
X2 liter C2 dibutuhkan bahan A sejumlah X1+2X2. karena persediaan hanya 20 unit maka 
jumlah bahan yang digunakan untuk membuat C1 dan C2 tidak boleh melebihi 20 unit. 
Didapatkan kendala X1+2X2 ≤ 20
hal yang sama untuk bahan B. Untuk membuat X1 liter C1, dan X2 liter C2 dibutuhkan bahan B 
sejumlah 3.X1 + X2. karena bahan B hanya tersedia 20 unit maka kendala yang harus dipenuhi 
adalah 3.X1 + X2 ≤20

• Model untuk masalah pengusaha kimia tersebut adalah :
Maksimumkan  f(X1,X2) =30.000 X1 + 20.000 X2
Kendala X1+2X2 ≤ 20

3.X1 + X2 ≤20 ; X1,X2 ≥ 0

Bahan Cairan jenis Superior
(C1)

Cairan jenis Standar (C2) Pasokan 
Maksimum

A 1 2 20

B 3 1 20

Keuntungan 30.000 20.000



• Metode grafik kendala digunakan sebagai alat untuk 
mencari titik optimum. Kendala dalam PL selalu 
akan membentuk bidang datar segi-n yang 
merupakan himpunan konveks sehingga titik 
optimum pasti terjadi pada titik sudut bidang datar 
yang terbetuk..

• Metode ini relatif mudah dikerjakan tetapi untuk 2 
kendala saja.

Penyelesaian dengan Metode Grafik



1. Buat model yang sesuai dengan masalah yang ada.
2. Gambar grafik kendala-kendalanya.
3. Tentukan daerah fisibel, yaitu daerah dalam grafik 

yang memenuhi semua kendala.
4. Hitung nilai fungsi di titik-titik sudut segi-n daerah 

fisibel.
5. Cari titik yang menghasilkan nilai fungsi yang 

paling optimal.

Langkah penyelesaian PL dengan Metode 
Grafik



Model yang akan diselesaikan adalah:
Maksimumkan f(X1,X2)=30.000 X1 + 20.000 X2 = 3 X1 + 2 X2 (puluhan ribu)
Kendala    X1+2.X2 ≤ 20

3.X1 + X2  ≤ 20 ; X1,X2 ≥ 0

Langkah pertama yang harus dilakukan adalah menggambar grafik kendala (bukan 
grafik fungsi sasaran). Karena hanya ada 2 variabel berarti grafiknya dalam bidang 2 
dimensi. Syarat X1,X2 ≥ 0 berarti bahwa titik yang diperhatikan hanyalah titik yang 
terletak pada Kuadran 1. 
Untuk membuat grafik yang berbentuk pertidaksamaan, mula-mula gantilah menjadi 
persamaan.grafik akan berupa suatu garis lurus yang membagi bidang di kuadran 1 
menjadi 2, tentukan salah satu dari kedua bagian yang merupakan darerah 
penyelesaian kendala.
Kendala X1+2.X2 ≤ 20 jika dijadikan bentuk persamaan akan didapat garis dengan 
persamaan X1+2.X2 = 20 . Untuk menggambar garis X1+2.X2 = 20 cari 2 titik berbeda
yang memenuhi persamaan. Caranya memilih salah satu variabelnya berharga=0. 
Untuk X1=0, maka 0+2X2=20, maka X2= 20/2=10, didapat titik A(0,10)
Untuk X2=0, maka X1+2(0)=20, maka X1=20/1=20, didapat titik B(20,0), jadi bidang 
yang dibatasi segitiga AOB merupakan penyelesaian kendala X1+2.X2 ≤ 20 

Maka dapat digambarkan grafik seperti dibawah ini!

Contoh kasus melanjutkan contoh diatas



Penggambaran bidang kendala 3.X1 + X2  ≤ 20 dijadikan persamaan garis 3.X1 + X2  = 
20.
Jika X1=0, maka 3(0)+X2=20, maka X2=20, didapat titik C(0,20)
Jika X2=0, maka3X1+0=20, maka X1=20/3, didapat titik D(20/3,0)
Garis 3.X1 + X2  = 20 membagi kuadran 1 menjadi 2 bagian, yaitu segitiga COD dan 
bidang tak terhingga disisi kanan. Jadi penyelesaian kendala 3.X1 + X2  ≤ 20 adalah 
segitiga COD. Perhatikan gambar 2.
Perpotongan bidang yang memenuhi semua disebut daerah fisibel. Daerah fisibel 
dalam kasus ini adalah perpotongan bisang AOB dan COD. Daerah fisibel berupa 
segiempat AEOD, bagian yang diarsis warna biru pada gambar 2.

Lanjutan contoh kasus

Daerah yang diarsir
menyatakan 
penyelesaian kendala

Gambar 1 Gambar 2



Langkah kedua adalah mencari koordinat titik sudut 
daerah fisible. Diantara keempat titik sudutnya. yang 
belum diketahui koordinatnya adalah titik E. Karena titik E 
merupakan perpotongan X1+2X2 = 20 dan 3X1 + X2  = 20, 
maka koordinat yang diperoleh dengan menyelesaikan 
kedua persamaan tersebut seperti dibawah ini:
X1 + 2X2 = 20       1x         X1 + 2X2 = 20
3X1 + X2  = 20      2x        6X1 + X2  = 40   -

-5X1  = -20
X1    = 4

Dengan mensubtitusikan X1=4 ke persamaan X1+2X2
didapat X2=8, jadi E=(4,8)



Langkah ketiga adalah menentukan nilai fungsi di titik-titik 
sudut daerah fisibel. Hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut 
ini:

Pada tabel diatas tampak nilai fungsi maksimum terjadi pada 
titik E(4,8) dengan nilai fungsi 28, jika dikembalikan kemasalah 
semula maka supaya keuntungan maksimum pengusaha harus 
membuat 4 liter cairan C1 dan 8 liter cairan C2, keuntungan 
yang didapat adalah 280.000

Titik sudut daerah fisibel Nilai fungsi = f(X1,X2)=3X1+2X2

O (0,0) 3(0) + 2(0) = 0

A (0,10) 3(0) +2(10)= 20

E (4,8) 3(4) + 2(8) = 28

D (20/3,0) 3(20/3) + 2(0) = 20



Soal  1
Perusahaan sepatu membuat 2 macam sepatu. Yang pertama merek I1, dgn
sol karet, dan merek I2 dgn sol kulit. Diperlukan 3 macam mesin. Mesin 1 
membuat sol karet, mesin 2 membuat sol kulit, dan mesin 3 membuat
bagian atas sepatu dan melakukan assembling bagian atas dengan sol. 
Setiap lusin sepatu merek I1 mula-mula dikerjakan di mesin 1 selama 2 jam, 
kemudian tanpa melalui mesin 2 terus dikerjakan di mesin 3 selama 6 jam. 
Sedang untuk sepatu merek I2 tidak diproses di mesin 1, tetapi pertama kali 
dikerjakan di mesin 2 selama 3 jam kemudian di mesin 3 selama 5 jam. Jam 
kerja maksimum setiap hari mesin 1 adalah 8 jam, mesin 2 adalah 15 jam, 
dan mesin 3 adalah 30 jam. Sumbangan terhadap laba setiap lusin sepatu
merek I1 = Rp 30.000,00 sedang merek I2 = Rp 50.000,00. Masalahnya adalah
menentukan berapa lusin sebaiknya sepatu merek I1 dan merek I2 yang 
dibuat agar bisa memaksimumkan laba.


