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Pengembangan Model Matematis 

Menurut Taha (2002), pengembangan model matematis dapat 
dimulai dengan menjawab ketiga pertanyaan berikut ini: 
1. Apa yang diusahakan untuk ditentukan oleh model 

tersebut? Dengan kata lain, apa variabel dari masalah 
tersebut ? 

2. Apa batasan yang harus dikenakan atas variabel untuk 
memenuhi batasan sistem yang di model tersebut? 

3. Apa tujuan yang harus dicapai untuk menentukan 
pemecahan optimum (terbaik) dari semua nilai yang layak 
dari variabel tersebut? 

 
 



Linear Programming 

• Linear Programming merupakan salah satu model 
matematis dalam pengambilan keputusan. Linear berarti 
bahwa semua fungsi matematis yang disajikan dalam 
model ini haruslah fungsi linear, atau secara praktis dapat 
dikatakan bahwa persamaan tersebut bila digambarkan 
pada grafik akan berbentuk garis lurus. Programming 
merupakan sinonim dari perencanaan.  

 
• LP mencakup perencanaan aktivitas-aktivitas untuk 

memperoleh suatu hasil yang optimum, yaitu suatu hasil 
yang mencerminkan tercapainya sasaran tertentu yang 
paling baik berdasarkan model matematis di antara 
alternatif yang mungkin dengan menggunakan fungsi linear 



Fungsi – fungsi dalam LP 

Dalam model LP dikenal dua macam fungsi yaitu : 

• Fungsi Tujuan (objective function) : adalah fungsi 
yang menggambarkan tujuan/sasaran yang 
berkaitan dengan pengaturan secara optimal 
sumber daya-sumber daya untuk memperoleh 
keuntungan maksimal atau biaya minimal. 

• Fungsi Batasan (constraint function) : merupakan 
bentuk penyajian secara matematis batasan-
batasan kapasitas yang tersedia yang akan 
dialokasikan secara optimal ke berbagai kegiatan  

 



Reddy mikks company 

Reddy Mikks Company memiliki sebuah pabrik kecil yang menghasilkan cat, baik 
untuk interior maupun eksterior untuk didistribusikan kepada para grosir. Dua 
bahan mentah, A dan B, dipergunakan  untuk membuat cat tersebut. 
Ketersediaan A maksimum 6 ton satu hari, ketersediaan B adalah 8 ton satu hari. 
Kebutuhan harian akan bahan mentah per ton cat interior dan eksterior 
diringkaskan dalam tabel berikut ini.  

 

 

 

 

 

Sebuah survey pasar telah menetapkan bahwa permintaan harian akan cat 
interior tidak akan lebih dari 1 ton lebih tinggi dibandingkan permintaan akan cat 
eksterior. Survey tersebut memperlihatkan bahwa permintaan maksimum akan 
cat interior adalah terbatas pada 2 ton per hari. Harga grosir per ton adalah $ 
3.000 untuk cat eksterior dan $ 2.000 untuk cat interior. Berapa banyak cat 
interior dan ekterior yang harus dihasilkan perusahaan tersebut setiap hari untuk 
memaksimumkan pendapatan kotor ? 

Ton bahan Mentah per Ton cat 
Ketersediaan 

Maks Ekterior Interior 

Bahan A 1 2 6 

Bahan B 2 1 8 



Maksimasi 
Maksimasi dapat berupa memaksimalkan keuntungan atau hasil 

Contoh:  

PT LAQUNATEKSTIL memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, 
yaitu kain sutera dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan 
baku benang sutera, bahan baku benang wol dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan 
benang sutera adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 
jam per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja 
dapat dilihat dalam tabel berikut: 

 

 
Jenis bahan 

baku dan tenag 
kerja 

Kg bahan baku dan jam tenaga 
kerja 

Maksimum 
penyediaan 

Kain Sutera Kain Wol 

Benang Sutera 2 3 60 Kg 

Benang Wol - 2 30 Kg 

Tenaga Kerja 2 1 40 Jam 

Kedua jenis produk memberikan keuntungan sebesar Rp 40 juta untuk kain 
sutera dan Rp 30 juta untuk kain wol. Masalahnya adalah bagaimana 
menentukan jumlah unit setiap jenis produk yang akan diproduksi setiap hari 
agar keuntungan yang diperoleh bisa maksimal 



Minimisasi 
Minimisasi dapat berupa meminimumkan biaya produksi. Solusi optimal 
tercapai pada saat garis fungsi tujuan menyinggung daerah fasible yang 
terdekat dengan titik origin. 

Contoh: 

Perusahaan makanan ROYAL merencanakan untuk membuat dua jenis 
makanan yaitu Royal Bee dan Royal Jelly. Kedua jenis makanan tersebut 
mengandung vitamin dan protein. Royal Bee paling sedikit diproduksi 2 unit 
dan Royal Jelly paling sedikit diproduksi 1 unit. Tabel berikut menunjukkan 
jumlah vitamin dan protein dalam setiap jenis makanan: 

Jenis Makanan Vitamin 
(Unit) 

Protein (Unit) Biaya per Unit 
(Ribu Rupiah) 

Royal Bee 2 2 100 

Royal Jelly 1 3 80 

Minimum kebutuhan 8 12 

Bagaimana menentukan kombinasi kedua jenis makanan agar meminimumkan 
biaya produksi 


