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2.1 Optimasi  

Optimasi adalah suatu sarana yang berguna untuk mengekspresikan model 

dengan tujuan untuk memecahkan masalah dengan cara terbaik (Purba dalam 

Astonis, 2012 dikutip oleh Trenggonowati, 2017). Model optimasi digunakan 

untuk menyelesaikan berbagai permasalahan seperti pada pemerintahan, bisnis, 

teknik ekonomi, ilmu-ilmu fisika, dan sosial yang terkait dengan adanya 

keterbatasan pengalokasian sumber daya (Hillier, 2004).  

Masalah optimasi merupakan suatu permasalahan memaksimumkan atau 

meminimumkan sebuah besaran tertentu yang disebut tujuan objektif (objective) 

dan bergantung pada sejumlah variabel masukan (input variabels). Variabel-

variabel tersebut dapat berupa independent maupun dependent melalui satu atau 

lebih kendala (constraints). Persoalan optimasi merupakan persoalan mengenai 

pencarian nilai numerik terbesar (maksimasi) atau terkecil (minimasi) dari sebuah 

fungsi dan sejumlah variabel tertentu (Fauziyah, 2016).  

 

2.2 Media Massa  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, media merupakan alat atau 

sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan 

spanduk. Sedangkan massa adalah sekumpulan orang yang banyak sekali. 

Beberapa definisi dari media massa dapat dirangkum sebagai berikut:  

 

2.2.1 Definisi Media Massa  

Media massa merupakan media komunikasi dan informasi yang bertujuan 

untuk menyampaikan informasi kepada khalayak sehingga informasi dapat 

diperoleh oleh semua kalangan (Bungin, 2008). Informasi yang disajikan dapat 

memberikan wawasan dan pengetahuan mengenai suatu hal yang dibutuhkan oleh 

pengguna. Hal tersebut tentunya memiliki nilai guna karena mengandung sajian 

peristiwa kehidupan.  
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Selain itu menurut Ardianto (2007), media massa merupakan penyampaian 

pesan dengan berbagai sajian peristiwa yang memiliki nilai berita ringan hingga 

tinggi dan mencerminkan proses komunikasi massa yang dialami dalam 

kehidupan. Media massa terdiri atas dua kategori yaitu media elektronik dan 

media cetak. Berdasarkan kenyataaannya, media cetak cenderung lebih banyak 

digemari dibandingkan dengan media elektronik dikarenakan dianggap lebih 

memiliki nilai akurasi dan aktualisasi yang tinggi. Anggapan ini yang menjadikan 

media cetak tetap berusaha untuk terus bersaing di dunia bisnis.  

 

2.2.2 Macam-macam Media Massa  

Media cetak terdiri dari surat kabar dan majalah, sedangkan media 

elektronik terdiri dari radio, televisi, dan film. Adapun jenis media cetak adalah 

sebagai berikut (Ardianto, 2007):  

1. Surat Kabar  

Surat kabar merupakan salah satu jenis media cetak yang memiliki fungsi 

paling menonjolkan sebagai penyampaian informasi kepada khalayak dengan 

berupa lembaran-lembaran tulisan. Hal ini dikarenakan pada jenis media 

cetak ini dapat ddiperoleh oleh semua golongan.  

2. Majalah  

Pada jenis media ini memiliki 2 fungsi yaitu sebagai penyampaian informasi 

dan hiburan. Suatu majalah dikatakan berfungsi sebagai penyampaian 

informasi apabila majalah tersebut memuat peristiwa tertentu baik didalam 

maupun diluar negeri. Fungsi majalah sebagai hiburan dikategorikan jika 

majalah tersebut mengandung hal-hal tertentu masa kini yang tujuannya lebih 

bersifat spesifik.  

Kemudian, adapun jenis media elektronik adalah sebagai berikut 

(Ardianto, 2007):  

1. Radio  

Radio merupakan salah satu jenis media elektronik yang paling lama 

digunakan. Hal ini disebabkan media elektronik pertama yang muncul dalam 
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penyampaian informasi adalah radio. Pada jenis ini komunikasi dan 

penyampaian informasi hanya berdasarkan pendengaran.  

2. Televisi  

Televisi merupakan jenis media elektronik yang digunakan sebagai 

penyampaian informasi, Pendidikan, dan hiburan. Namun, penggunaan 

televisi tidak dapat dirasakan oleh khalayak umum dikarenakan fakor 

ekonomi. Pada jenis media elektronik ini dapat dirasakan dengan cara melihat 

dan mendengarkan sehingga pengguna dapat lebih memahami lebih tepat.  

3. Film  

Pada jenis media elektronik ini hamper sama dengan televise, hanya saja 

lebih menonjolkan fungsinya sebagai media pendidikan dan hiburan. 

Penyampaian informasi berupa pendidikan diperoleh berdasarkan pemutaran 

film dengan cara tersirat, sedangkan fungsinya sebagai hiburan selalu 

terkandung didalam film.  

 

2.2.3 Peran Media Massa  

Adapun peran media massa adalah sebagai berikut (Bungin, 2008):  

1. Media edukasi  

Peran sebagai media edukasi pada media massa memiliki andil yang penting 

untuk perkembangan dimasa mendatang. Hal ini disebabkan penyampaian 

edukasi yang ada akan dicerna oleh pengguna sehingga pengguna paham dan 

mengerti untuk suatu hal tertentu.  

2. Media informasi  

Peran media massa sebagai penyampaian informasi bersifat menyeluruh. Sifat 

ini tentunya dapat dirasakan oleh khalayak umum kapan saja dan dimana saja 

sehingga penyampaian informasi pada media massa akan berdampak pada 

kebutuhan dalam memperoleh informasi.  

3. Media hiburan  

Pada peranan ini, media massa akan memberikan paparan tertentu yang dapat 

menghibur pengguna sehingga pengguna lebih merasa timbulnya pemikiran 

yang lebih dapat memberikan ketenangan tersendiri.  
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2.3 Perencanaan dan Pengendalian Produksi  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perencanaan adalah proses, 

perbuatan merencanakan (merancangkan). Sedangkan pengendalian merupakan 

proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan dan produksi adalah proses, 

mengeluarkan hasil. Berdasarkan definisi tersebut, berikut definisi perencanaan 

dan pengendalian produksi menurut beberapa ahli:  

 

2.3.1 Definisi Perencaan dan Pengendalian Produksi  

Perencanaan dan pengendalian produksi merupakann suatu proses untuk 

merencanakan dan mengendalikan aliran material yang masuk atau keluar dalam 

suatu proses produksi untuk memenuhi permintaan dalam jumlah yang tepat, 

waktu yang tepat, dan biaya produksi yang minimum (Nasution, 2008). Suatu 

perencanaan produksi dilakukan untuk dapat menentukan arah mengenai tindakan 

yang akan dilakukan dimasa mendatang yang dibuat berdasarkan data masa lalu 

sehingga diperoleh gambaran yang sesuai.  

Perencanaan dan pengendalian produksi bertujuan dalam merencanakan 

dan mengendalikan aliran material yang masuk atau keluar dengan 

mengoptimalkan keuntungan perusahaan (Kusuma, 1999). Pengendalian produksi 

dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk 

memenuhi permintaan konsumen dan menghasilkan keuntungan perusahaan. Pada 

suatu perusahaan, terdapat sumber daya yang menjadi kendala dalam 

penggunaannya sehingga suatu perusahaan perlu mengoptimalkan sumber daya 

yang tersedia. Adapun sumber daya yang terdapat pada perusahaan berupa bahan 

baku, tenaga kerja, ataupun fasilitas produksi yang dapat menjadi kendala bagi 

proses produksi seperti waktu produksi atau kapasitas sumber daya yang tersedia.  

 

2.3.2 Fungsi Perencanaan Produksi  

Adapun fungsi perencanaan produksi adalah sebagai berikut (Kusuma, 

1999):  

1. Melakukan peramalan mengenai kuantitas produk  

Peramalan yang dilakukan dalam perencanaan produksi sesuai dengan 

permintaan konsumen. Hal ini tentunya dapat dilakukan berdasarkan data 



II-5 

 

historis mengenai permintaan yang akan diramalkan sehingga diperoleh 

gambaran yang mendekati jumlah produksi berdasarkan permintaan 

konsumen.  

2. Melakukan penetapan mengenai jumlah dan waktu pemesanan bahan baku  

Penetapan jumlah dan waktu pemesanan bahan baku didasarkan pada jumlah 

permintaan yang melihat ketersediaan dari sumber daya perusahaan. 

Kapasitas sumber daya pada perusahaan akan mempengaruhi pemenuhan 

kebutuhan permintaan yang ada.  

3. Melakukan penetapan keseimbangan antara tingkat kebutuhan produksi, 

teknik pemenuhan pesananan, dan memonitor tingkat persediaan produk jadi  

Penetapan ini dilakukan agar perusahaan dalam mengetahui mengenai jumlah 

atau kapasitas produk jadi yang tersedia sehingga dapat memenuhi tingkat 

kebutuhan produksi yang ada berdasarkan pesananan.  

4. Melakukan pembuatan jadwal produksi dan penugasan  

Pembuatan jadwal produksi dan penugasan dilakukan agar suatu sistem 

produksi dapat berjalan sesuai dengan target produksi dan pelaksanaan suatu 

produksi berjalan sesuai dengan tugas yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

 

2.3.3 Sifat-sifat Perencanaan Produksi  

Adapun sifat-sifat dalam perencanaan produksi adalah sebagai berikut 

(Nasution, 2008):  

1. Berjangka Waktu  

Suatu perencanaan produksi memerlukan jangka waktu dalam merencanakan 

suatu produksi sesuai dengan modal, bahan baku, tenaga kerja, maupun 

informasi yang terkait mengenai produksi tersebut. Hal-hal yang menjadikan 

pola data bersifat tidak stabil (berfluktuasi) adalah berdasarkan permintaan 

ataupun pengaruh faktor internal dan eksternal perusahaan. Pada perencanaan 

produksi, terdapat 3 jenis perencanaan berdadarkan periode waktu sebagai 

berikut (Nasution, 2008):  
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a.   Perencanaan Produksi Jangka Panjang  

Pada perencanaan produksi jangka Panjang, biasanya melihat 5 tahun 

atau lebih kedepan. Hal ini dibuat dengan mempertimbangkan kondisi 

perekonomian dan kependudukan, maupun pesaing.  

b.   Perencanaan Produksi Jangka Menengah  

Perencanaan produksi jangka menengah biasanya disebut dengan 

perencanaan agregat yang mempunyai horizon waktu antara 1-12 bulan 

yang telah ditetapkan berdasarkan peramalan jangka panjang. 

Perencanaan ini didasarkan pada permintaan tahunan dari bulan dan 

sumber daya yang ada.   

c.   Perencanaan Produksi Jangka Pendek  

Perencanaan produksi jangka pendek mempunyai horizon waktu kurang 

dari 1 bulan dengan bentuk perencanaannya berupa jadwal produksi. 

Tujuan dibuatnya jadwal produksi adalah untuk menyeimbangkan 

permintaan dengan ketersediaan sumber daya.  

2. Berjenjang  

Perencanaan produksi tidak bisa dilakukan hanya sekali, maka dalam 

perencanaan produksi dilakukan secara bertahap berdasarkan level-level 

tertentu.  

3. Terpadu  

Pada perencanaan produksi selalu melibatkan berbagai faktor seperti bahan 

baku, mesin, tenaga kerja, atau waktu sesuai dengan kebutuhan yang telah 

direncanakan agar target produksi dapat tercapai.  

4. Berkelanjutan  

Suatu perencanaan produksi dibuat dengan tujuan untuk dapat memeberikan 

gambaran mengenai tindakan yang akan dilakukan dimasa mendatang sesuai 

dengan target yang telah ditetapkan. Untuk itu, perencanaan produksi perlu 

dilakukan pembaharuan agar dapat digunakan sebagai acuan kedepannya 

secara terus-menerus.  
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5. Terukur  

Adanya perencanaan produksi dapat menjadi acuan dalam suatu produksi 

kedepannya sehingga hal tersebut dapat mengukur antara realita (aktual) 

terhadap perencanaan yang telah dibuat.  

6. Realistik  

Suatu rencana produksi dibuat berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan 

sehingga rencana produksi yang dihasilkan dapat mencapai target yang telah 

ditetapkan.  

7. Akurat  

Perencanaan produksi dibuat berdasarkan informasi-informasi yang akurat 

mengenai kondisi yang ada sehingga target produksi dalam perusahaan dapat 

tercapai dengan baik.  

8. Menantang  

Hasil dari rencana produksi akan memberikan gambaran mendatang dalam 

suatu produksi berdasarkan sumber daya yang tersedia. Namuun hal ini dapat 

terealisasi dengan baik dengan usaha yang sungguh-sungguh.  

 

2.4 Peramalan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, peramalan merupakan proses, 

cara, perbuatan meramal. Berikut merupakan rangkuman definisi peramalan:   

 

2.4.1 Definisi Peramalan  

Pada aktivitas bisnis terdapatnya permintaan konsumen yang 

mengharuskan perusahaan untuk dapat memenuhi permintaan tersebut dengan 

tepat. Pemenuhan permintaan tersebut dapat dilakukan melalui peramalan 

mengenai jumlah permintaan konsumen dimasa mendatang yang dilakukan 

berdasarkan data historis sesuai dengan sumber daya yang tersedia. Peramalan 

merupakan suatu dugaan terhadap permintaan yang akan datang berdasarkan 

variabel peramalan dan data historis (Gaspersz, 1998). Variabel peramalan berasal 

dari hal yang akan diramal dimasa mendatang, sedangkan data historis berasal 

dari sejumlah data masa lalu yang berkaitan dengan peramalan yang akan 

dilakukan.  
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Selain defenisi tersebut, menurut Kusuma (2008) peramalan merupakan 

proses untuk memperkirakan kebutuhan dimasa mendatang yang meliputi 

kebutuhan dalam ukuran kuatitas, kualitas, waktu, dan lokasi yang dibutuhkan 

dalam rangka memenuhi permintaan barang ataupun jasa. Peramalan dilakukan 

untuk permintaan yang cenderung berfluktuasi dikarenakan faktor-faktor tertentu. 

untuk itu, informasi mengenai permintaan tersebut dilakukan secara akurat 

sehingga hasildari peramalan dapat dijadikan sebagai pengambilan keputusan 

yang tepat.  

 

2.4.2 Peran Peramalan dalam Perencanaan  

Perencanaan memiliki keterkaitan terhadap peramalan. Suatu perencanaan 

dilakukan berdasarkan kondisi aktual mengenai sumber daya yang tersedia 

sehingga peramalan dapat memberikan hasil atau output dari perencanaan yang 

telah ditentukan. Adapun peranan peramalan daam perencanaan adalah sebagai 

berikut (Makridakis, 2000):  

1. Memberikan fokus mengenai pentingnya suatu perencanaan  

2. Memperkenalkan seperangkat alat yang dapat menjadi pengambilan 

keputusan dimasa mendatang  

3. Meningkatkan keuntungan dengan melakukan hal-hal terkait sesuai dengan 

sumber daya yang tersedia  

 

2.4.3 Konsep Dasar Sistem Peramalan dalam Manajemen Permintaan  

Adapun konsep dasar sistem peramalan dalam manajemen permintaan 

adalah sebagai berikut (Gaspersz, 1998):  

1. Menentukan tujuan peramalan  

Pada sebuah peramalan hal utama yang harus dilakukan adalah menentukan 

tujuan dari peramalan yang dilakukan. Penentuan ini dilakukan agar hasil atau 

output dari peramalan yang dilakukan sesuai dengan tujuan yang dimaksud.  

2. Memilih item independent demand yang akan diramalkan  

Pemilihan item dalam sebuah peramalan merupakan hal yang penting. Hal ini 

dikarenakan dalam sebuah peramalan hanya bisa dilakukan untuk item 
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indepent demant yang artinya hanya item bebas yang tidak terkait pada Bill of 

Material (BOM) suatu produk tersebut.  

3. Menentukan horizon waktu dari peramalan  

Penentuan horizon waktu dalam sebuah peramalan dilakukan berdasarkan 

variabel atau item dari peramalan. Variabel atau item tersebut dapat 

menentukan suatu peramalan dikategorikan berjangka pendek, menengah, 

atau panjang sehingga peramalan dapat ditentukan berdasarkan jangka bulan 

ataupun tahun sesuai dengan horizon waktu peramalan.  

4. Memilih model-model peramalan  

Pemilihan model peramalan dilakukan berdasarkan pola data historis yang 

ada. Setiap model peramalan memiliki kriteris tertentu dalam penggunaannya.  

5. Memperoleh data yang dibutuhkan untuk melakukan peramalan  

Perolehan data dalam peramalan berasal dari informasi atau data historis yang 

berkaitan terhadap peramalan yang akan dilakukan. Informasi tersebut harus 

bersifat akurat agar hasil atau output peramalan dapat memberikan gambaran 

yang tepat.  

6. Validasi model peramalan  

Validasi model peramalan dapat dilakukan dengan salah satu caranya yaitu 

melalui tracking signal yang melihat batas kendali dalam peramalan yang 

memiliki batas atas dan batas bawah sehingga peramalan yang tepat adalah 

peramalan yang berada pada batas kendali.  

7. Membuat peramalan  

Pembuatan peramalan dilakukan berdasarkan metode-metode yang telah 

dipilih sesuai dengan plot data yang dihasilkan. Output peramalan dapat 

memberikan gambaran dimasa mendatang mengenai suatu hal yang 

diramalkan.  

8. Implementasi hasil peramalan  

Setelah output peramalan diperoleh, maka perusahaan dapat 

mengimplementasikan pada perusahaan sehingga dapat dianalisa antara 

aktual dan hasil peramalan.  
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9. Memantau hasil peramalan  

Pemantauan hasil peramalan dilakukan agar hasil peramalan dapat 

memberikan gambaran yang sesuai terhadap kondisi aktual sehingga dapat 

ditentukan mengenai pembaharuan peramalan selanjutnya.  

 

2.4.4 Pola Data Peramalan  

Adapun pola data yang terdapat dalam peramalan adalah sebagai berikut 

(Makridakis, 1999):  

1. Pola Horisontal (H)  

Pada pola data ini terjadi jika pola data yang dihasilkan berfluktuasi disekitar 

nilai rata-rata yang konstan. Hal ini dapat dicontohkan jika jumlah produksi 

dalam suatu proses produksi tidak bersifat naik atau turun selama waktu 

tertentu. jumlah produksi yang cenderung stabil atau berfluktuasi disekitar 

nilai rata-rata memberikan gambaran bahwa hal tersebut tidak memiliki 

pengaruh berdasarkan faktor-faktor tertentu. faktor-faktor tersebut akan 

menyebabkan pola data cenderung memiliki kenaikan atau penurunan pada 

waktu tertentu sehingga pola data tidak dapat dikategorikan cenderung 

berfluktuasi atau stabil.  

 
Gambar 2.1 Pola Data Horisontal 

(Sumber: Makridakis, 1999) 

 

Gambar 2.1 menunjukkan pola data yang berfluktuasi mendekati garis 

konstan dengan data yang diperoleh tidak bersifat naik ataupun turun secara 
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ekstrim dengan sumbu horizontal merupakan data waktu dan sumbu vertikal 

merupakan data jumlah data historis.  

2. Pola Musiman (S)  

Pada pola data ini, terjadi jika suatu pola data dipengaruhi oleh musim 

tertentu seperti tahun baru atau hari-hari kebesaran yang dapat meningkatkan 

atau menurunkan jumlah permintaan.  

 
Gambar 2.2 Pola Data Musiman 

(Sumber: Makridakis, 1999)  

 

Gambar 2.2 menunjukkan pola data yang bersifat naik maupun turun dalam 

kurun waktu tertentu dengan sumbu horizontal merupakan data waktu dan 

sumbu vertikal merupakan data jumlah data historis. 

3. Pola Siklis (C) 

Pola data ini dapat terjadi jika dipengaruhi oleh fluktuasi ekonomi jangka 

panjang seperti siklus bisnis dalam suatu penjualan.  

 
Gambar 2.3 Pola Data Siklis 

(Sumber: Makridakis, 1999) 

 



II-12 

 

Gambar 2.3 menunjukkan pola data yang bersifat siklis cenderung naik dan 

turun secara bergelombang dengan sumbu horizontal merupakan data waktu 

dan sumbu vertikal merupakan data jumlah data historis. 

4. Pola Trend (T)  

Pada pola data ini terjadi jika terdapatnya kenaikan atau penurunan suatu data 

dalam waktu tertentu.  

 
Gambar 2.4 Pola Data Trend 

(Sumber: Makridakis, 1999) 

 

Gambar 2.4 menunjukkan pola data yang cenderung naik dalam kurun waktu 

tertentu dengan sumbu horizontal merupakan data waktu dan sumbu vertikal 

merupakan data jumlah data historis. 

 

2.4.5 Model Peramalan  

Adapun model-model yang terdapat dalam peramalan adalah sebagai 

berikut (Gaspersz, 1999):  

1. Model Rata-rata Bergerak (Moving Averages Model)  

Model ini menggunakan sejumlah data aktual permintaan yang baru untuk 

memperoleh nilai peramalan dimasa mendatang. Pada model ini digunakan 

untuk pola data yang relatif stabil atau berfluktuasi tidak jauh dari nilai rata-

rata konstan pola data dari waktu ke waktu. Berikut merupakan rumus yang 

digunakan pada model rata-rata bergerak (moving averages model) (Gaspersz, 

1998):  

Rata-rata Bergerak n-Periode =  (2.1) 

Dimana n adalah banyaknya periode dalam rata-rata bergerak.  



II-13 

 

2. Model Pemulusan Eksponensial (Exponential Smoothing Model)   

Model ini dilakukan jika galat ramalan (forecast error) adalah positif yang 

berarti nilai aktual permintaan lebih tinggi daripada nilai ramalan (A – F > 0), 

maka model pemulusan eksponensial akan secara otomatis meningkatkan 

nilai ramalan. Proses penyesuaian ini berlangsung terus-menerus, kecuali 

galat ramalan telah mencapai 0. Model ini sama halnya dengan model Rata-

rata Bergerak (Moving Averages) yang cocok digunakan untuk pola data 

permintaan yang cenderung stabil atau berfuktuasi tidak jauh dari rata-rata 

konstan nilai data. Berikut merupakan rumus yang digunakan pada model 

pemulusan eksponensial (exponential smoothing model) (Gaspersz, 1998):  

Ft = Ft-1 + α(At-1 – Ft-1)  ...... (2.2) 

dimana:  

Ft = nilai ramalan untuk periode waktu ke-t  

Ft-1 = nilai ramalan untuk satu periode waktu yang lalu, t-1  

At-1 = nilai aktual untuk satu periode waktu yang lalu, t-1  

α = konstanta pemulusan (smoothing constant) 

Permasalahan umum yang dihadapi apabila menggunakan model pemulusan 

eksponensial adalah memilih konstanta pemulusan, α, yang diperkirakan 

tepat. Nilai konstanta pemulusan, α, dapat dipilih antara 0 dan 1, karena 

berlaku: 0 < α < 1. Adapun panduan dalam penetapan nilai α (Gaspesz, 

1998):  

a.  Apabila pola historis dari data aktual permintaan sangat bergejolak atau 

tidak stabil dari waktu ke waktu, maka memilih nilai α yang mendekati 

satu. Biasanya dipilih nilai α = 0,9; namun dapat mencoba nilai-nilai α 

yang lain, seperti α = 0,8; 0,95; 0,99, tergantung pada sejauh mana 

gejolak dari data itu. Semakin bergejolak, nilai α yang dipilih harus 

semakin tinggi menuju ke nilai satuan.  

b.  Apabila pola historis dari data aktual permintaan tidak berfluktuasi atau 

relatif stabil dari waktu ke waktu, maka memilih nilai α yang mendekati 

nol. Biasanya α = 0,1; namun dapat mencoba nilai-nilai α yang mendekati 

nol, seperti α = 0,2; 0,15; 0,05; 0,01, dan lain-lain, tergantung pada sejauh 
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mana kestabilan dari data itu. Semakin stabil, nilai α yang dipilih harus 

semakin kecil menuju ke nilai nol.  

3. Model Analisis Garis Kecenderungan (Trend Line Analysis Model)  

Model ini digunakan jika pola historis dari data aktual permintaan 

menunjukkan adanya suatu kecenderungan menaik dari waktu ke waktu 

(Gaspesz, 1998). Adapun rumusan model peramalan Moving Averages 

(Nasution, 2008):  

ŷ = a + bx  ...... (2.3) 

a =  – b   ...... (2.4)  

b =   ...... (2.5)   

 

dimana:  

ŷ  = perkiraan permintaan  

x  = variabel bebas yang mempengaruhi y  

a  = nilai tetap y bila x = 0 (merupakan perpotongan dengan sumbu y)  

b  = derajat kemiringan persamaan garis regresi  

 

2.4.6 Ukuran Akurasi Hasil Peramalan  

Suatu peramalan mengandung kesalahan yang dapat diukur melalui 

beberapa pengukuran. Akurasi peramalan akan semakinn tinggi apabila nilai-nilai 

dari pengukuran akurasi hasil peramalann semakin kecil. Berikut merupakan 

pengukuran akurasi hasil peramalan (Nasution, 2008):  

1. Rata-rata Deviasi Mutlak (Mean Absolute Deviation = MAD)  

MAD merupakan rata-rata kesalahan mutlak selama periode tertentu tanpa 

memperhatikan hasil peramalan lebih besar atau lebih kecil dibandingkan 

nilai aktualnya. Berikut merupakan rumus yang digunakan pada MAD 

(Nasution, 2008):   

MAD = ∑ | |   ...... (2.6) 
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dimana:  

A = Permintaan aktual pada periode-t  

F1 = Peramalan permintaan (Forecast) pada periode-t  

n = Jumlah periode peramalan yang terlibat  

2. Rata-rata Kuadrat Kesalahan (Mean Square Error = MSE)  

MSE dapat dihitung dengan menjumlahkan kuadrat semua kesalahan 

peramalan pada setiap periode dan membaginya dengan jumlah periode 

peramalan. Berikut merupakan rumus yang digunakan pada MSE (Nasution, 

2008):  

MSE = ∑    ...... (2.7) 

3. Rata-rata Kesalahan Peramalan (Mean Forecast Error = MFE)  

 MFE dihitung dengan menjumlahkan semua kesalahan peramalan selama 

periode peramalan dan membaginya dengan jumlah periode peramalan. 

Adapun rumus yang digunakan pada MFE adalah sebagai berikut (Nasution, 

2008):  

MFE = ∑    ...... (2.8) 

4. Rata-rata Persentase Kesalahan Absolut (Mean Absolute Percentage Error = 

MAPE)  

Pada perhitungan MAPE hasil yang diperoleh berupa persentase kesalahan 

hasil peramalan terhadap permintaan aktual selama periode tertentu yang 

akan memberikan informasi persentase kesalahan terlalu tinggi atau terlalu 

rendah. Berikut merupakan rumus yang digunakan pada perhitungan MAPE 

(Nasution, 2008):  

MAPE =  ∑    ...... (2.9) 

 

2.4.7 Validasi Model Peramalan  

Tracking signal adalah suatu ukuran dalam ramalan untuk memperkirakan 

nilai-nilai aktual (Gaspesz, 1998). Adapun rumus yang digunakan pada validasi 

model peramalan adalah sebagai berikut (Gaspersz, 1998):  
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Tracking Signal =    ...... (2.10) 

=   

 

dimana:  

MAD =    ...... (2.11) 

 

Tracking signal yang positif menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan 

lebih besar daripada ramalan, sedangkan tracking signal yang negatif berarti nilai 

aktual permintaan lebih kecil daripada ramalan. Suatu tracking signal disebut 

“baik” apabila memiliki RSFE yang rendah, dan mempunyai positive error yang 

sama banyak atau seimbang dengan negative error, sehingga pusat dari tracking 

signal mendekati nol. Setelah melakukan perhitungan tracking signal, maka 

tahapan selanjutnya adalah membuat peta kontrol yang memiliki batas kontrol 

atas (upper control limit) dan batas kontrol bawah (lower control limit).  

Beberapa ahli dalam sistem peramalan seperti George Plossl dan Oliver 

Weight, dua pakar production planning and inventory control, menyarankan 

untuk menggunakan nilai tracking signal maksimum + 4, sebagai batas-batas 

pengendalian untuk tracking signal. Dengan demikian apabila tracking signal 

telah berada diluar batas-batas pengendalian, model peramalan perlu ditinjau 

kembali, karena akurasi peramalan tidak dapat diterima.  

 

2.4.8 Karakteristik Peramalan yang Baik  

Berikut merupakan karakteristik peramalan yang baik (Nasution, 2008):   

1. Akurasi  

Akurasi dari sebuah peramalan dilihat dari informasi atau data historis yang 

digunakan sehingga dapat menghasilkan peramalan yang konsisten dapat 

digunakan untuk beberapa waktu tertentu.  

2. Biaya  

Pemilihan metode peramalan harus disesuaikan dengan biaya yang tersedia. 

Peramalan yang baik tentunya mempertimbangankan biaya yang tersedia 
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terhadap metode yang tepat yang akan digunakan dalam peramalan untuk 

menghasilkan gambaran dimasa mendatang.   

3. Kemudahan  

Penggunaan metode yang sederhana dapat menjadikan kemudahan pada 

perusahaan disebabkan pengguanaan metode tersebut dapat lebih 

diimplementasikan dengan menyesuaikan sumber daya yang tersedia dan 

menghasilkan keuntungan perusahaan.  

 

2.4.9 Beberapa Sifat Hasil Peramalan  

Sebuah oeramalan memiliki beberapa sifat yang perlu dikaji agar hasil dari 

peramalan dapat dianalisa untuk diimplementasikan lebih lanjut. Berikut 

merupakan beberapa sifat hasil peramalan (Nasution, 2008):  

1. Peramalan mengandung kesalahan  

Sebuah peramalan akan menghasilkan gambaran yang tidak dapat 

menghasilkan kepastian seutuhnya, namuan hanya bisa mengurangi 

ketidakpastian yang akan terjadi dimasa mendatang.  

2. Peramalan memberikan informasi tentang ukuran kesalahan 

Suatu peramalan memiliki tingkat kesalahan yang dapat diukur melalui 

pengukuran-pengukuran akurasi hasil peramalan. Untuk itu, hasil peramalan 

perlu diinformasikan mengenai seberapa besar ukuran kesalahan yang 

dihasilkan.  

3. Peramalan jangka pendek lebih akurat dibandingkan peramalan jangka 

panjang.  

Tingkat akurat yang berbeda ini dapat terjadi disebabkan karena pada 

peramalan jangka pendek faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan 

relatif masih konstan. Semakin panjang periode peramalan maka semakin 

besar terjadinya perubahan faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan.  

 

2.5 Linear Programming  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, linier adalah terletak pada suatu 

garis lurus. Sedangkan program merupakan rancangan mengenai asas serta usaha 
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yang akan dijalankan. Berdasarkan definisi tersebut, berikut definisi Linear 

Programming menurut beberapa ahli:  

 

2.5.1 Definisi Linear Programming  

 Linear Progamming merupakan suatu cara yang digunakan untuk 

pengalokasian sumber daya yang terbatas diantara aktivitas yang bersaing dengan 

cara terbaik yang mungkin dilakukan (Tarliah, 2010). Suatu persoalan mengenai 

pengalokasian sumber daya dapat muncul jika adanya aktivitas-aktivitas tertentu 

yang dapat bersaing yang mengharuskan terpenuhinya kebutuhan. Persoalan yang 

ada kemudian diterjemahkan kedalam formulasi matematis agar persoalan dapat 

lebih disajikan dalam bentuk yang sederhana.  

Selain definisi tersebut, menurut Soekartawi (1992), Linear Programming 

merupakan suatu metode programasi yang variabelnya disusun dengan persamaan 

linier. Penyusunan variabel dalam program linier dilakukan berdasarkan 

permasalahan yang terjadi dengan hasil atau output dari program linier tersebut 

akan menjawab fungsi tujuan yang didasarkan atas variabel yang terdapat 

didalamnya.  

 

2.5.2 Kelebihan dan Kekurangan Linear Programming   

Suatu Linear Progamming memiliki beberapa kelebihan yang daoat 

menjadikan dasar atau pertimbangan terhadap pengambilan keputusan untuk 

memilih Linear Progamming sebagai solusi dari permasalahan yang ada. Adapun 

kelebihan dari Linear Progamming adalah sebagai berikut (Soekartawi, 1992):  

1. Mudah dilaksanakan  

Kemudahan dalam pelaksanaan Linear Progamming jika dilakukan dengan 

menggunakan komputer. Hal ini dikarenakan persoalan yang terjadi telah 

diterjemahkan terlebih dahulu dalam bentuk formulasi matematis sehingga 

persoalan dapat disajikan lebih sederhana.  

2. Menggunakan banyak variabel  

Suatu Linear Progamming bisa terdapat banyak variabel sesuai dengan 

permasalahan yang ada sehingga dalam Linear Progamming penggunaan 

variabel tidak dibatasi untuk mencapai solusi dari permasalahan tersebut.  
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3. Fungsi tujuan dapat difleksibelkan sesuai dengan tujuan penelitian  

Permasalahan yang ada tentunya memiliki tujuan yang nantinya akan menjadi 

solusi dari permasalahan tersebut. Linear Progamming dapat membuat fungsi 

tujuan berdasarkan permasalahan yang ada sehingga tidak ada batasan dalam 

penentuan fungsi tujuan dalam Linear Progamming.  

Selain kelebihan, Linear Progamming juga memiliki kelemahan yaitu jika 

alat komputer tidak tersedia, maka akan menyulitkan dalam pengerjaan dan 

analisisnya dikarenakan jika dikerjakan dengan cara manual maka banyak tahapan 

yang harus diselesaikan untuk suatu permasalahan Linear Progamming sehingga 

membutuhkan waktu yang cukup lama untuk memperoleh solusi Linear 

Progamming.  

 

2.5.3 Teknik dalam Linear Programming  

Adapun teknik dalam Linear Programming adalah sebagai berikut 

(Soekartawi, 1992):  

1. Minimasi atau meminimumkan  

Teknik ini dilakukan dengan cara meminimumkan biaya namun tetap 

meningkatkan keuntungan  

2. Maksimasi atau memaksimumkan  

Teknik ini dilakukan dengan cara memaksimumkan keuntungansesuai dengan 

sumber daya yang tersedia 

 

2.5.4 Simbol dalam Linear Programming  

Pada Linear Programming terdapat beberapa simbol yang digunakan 

untuk memberikan solusi dari permasalahan yang ada. Berikut merupakan simbol 

yang terdapat pada Linear Programming (Hillier, 2004):  

Z = nilai dari semua standar performansi  

xj = tingkat aktivitas (untuk j = 1, 2, …, n)  

cj = penambahan terhadap Z yang diakibatkan oleh peningkatan tiap unit  

ditingkat aktivitas j  

bi = jumlah sumber daya i yang tersedia untuk aktivitas (i = 1, 2, …, m)  

aij = jumlah sumber daya i yang dipakai oleh tiap unit aktivitas j  
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2.5.5 Model Linear Programming  

Berikut merupakan 3 unsur utama dalam Linear Programming (Siswanto, 

2006):  

1. Variabel Keputusan  

Variabel keputusan merupakan variabel dari suatu permasalahan yang akan 

mempengaruhi fungsi tujuan sehingga variabel harus terlebih dahulu 

ditentukan sebelum menentukan fungsi tujuan.  

2. Fungsi Tujuan  

Fungsi tujuan dalam Linear Programming merupakan tujuan yang hendak 

dicapai dari suatu permasalahan.  

3. Fungsi Kendala  

Fungsi kendala dalam Linear Programming merupakan pembatas dari suatu 

permasalahan.  

 

2.5.6 Bentuk Standar Model Matematis Linear Programming  

Adapun bentuk model matematis Linear Programming adalah sebagai 

berikut (Hillier, 2004):  

Memaksimalkan  Z = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn   ...... (2.12) 

Sesuai dengan batasan:  

a11 x1 + a12 x2 + … + a1n xn < b1  

a21 x1 + a22 x2 + … + a2n xn < b2  

. 

. 

. 

am1 x1 + am2 x2 + … + amn xn < bm  

dan  

x1 > 0, x2 > 0, …, xn > 0  
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Tabel 2.1 Data yang Diperlukan Untuk Model Pemograman Linier yang 

Melibatkan Alokasi Sumber Daya ke Aktivitas  

SUMBER DAYA 

Penggunaan Sumber Daya per 

Unit Aktivitas  
Jumlah Sumber 

Daya yang 

Tersedia  
Aktivitas  

1 2 … N 

1 a11 a12 … a1n b1 

2 a21 a22 … a2n b2 

… … … … … … 

M am1 am2 … amn bm 

Z/Unit C1 C3 … Cn  

Kontribusi 

terhadap Z per unit 

aktivitas  

c1 c2 … cn  

(Sumber: Hillier, 2004) 

 

Berikut beberapa bentuk model matematis Linear Programming (Hillier, 

2004):  

1. Meminimalkan fungsi tujuan:  

Minimalisasi  Z = c1 x1 + c2 x2 + … + cn xn   ...... (2.13)  

2. Beberapa kendala fungsional pertidaksamaan dengan tanda lebih besar dari 

atau sama dengan:  

ai1 x1 + ai2 x2 + … + ain xn > bi untuk beberapa nilai i 

3. Beberapa kendala fungsional dengan bentuk persamaan:  

ai1 x1 + ai2 x2 + … + ain xn = bi untuk beberapa nilai i 

4. Menghilangkan kendala nonnegativitas untuk beberapa variabel keputusan:   

xj tidak dibatasi (unrestricted) untuk beberapa nilai j  

 

2.6 Metode Simpleks  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, metode simpleks merupakan 

metode yang digunakan dalam pemecahan masalah program linear untuk 

memperoleh penyelesaian optimum. Berdasarkan definisi tersebut, berikut 

rangkuman definisi metode simpleks:  

 

2.6.1 Definisi Metode Simpleks  

Metode simpleks merupakan prosedur aljabar yang bersifat iteratif, yang 

bergerak selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrem pada daerah 
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fisibel (ruang solusi) menuju ketitik ekstrem yang optimum (Tarliah, 2010). Pada 

metode ini dilakukan iterasi-iterasi secara bertahap hingga menghasilkan solusi 

yang optimum mengenai permasalahan Linear Programming.  

Selain definisi tersebut, menurut Soekartawi (1992), metode simpleks 

merupakan teknik dalam Linear Programming yang dilakukan secara manual 

untuk penyelesaian optimum. Penyelesaian secara manual ini tentunya dapat 

dilakukan dengan variabel tertentu. Banyaknya jumlah variabel pada penyelesaian 

Linear Programming akan menyebabkan kesulitan dalam penyelesaian persoalan 

dengan tepat. Untuk itu, jika variabel yang akan dilakukan penyelesaian ersifat 

banyak maka penyelesaian dapat dilakukan dengan program komputer.  

 

2.6.2 Tahapan dalam Metode Simpleks  

Adapun tahapan dalam metode simpleks adalah sebagai berikut (Tarliah, 

2010):  

1. Mengkonversikan formulasi kedalam bentuk standar.  

2. Mencari solusi basis fisibel (BFS).  

3. Jika seluruh NBV (variabel nonbasis) memiliki koefisien nonnegatif 

(berharga positif atau nol) pada baris fungsi tujuan (baris persamaan z yang 

disebut baris 0), maka BFS sudah optimal. Namun, jika baris 0 masih terdapat 

koefisien negatif, maka pilih salah satu nilai negatif terbesar yang disebut 

sebagai Entering Variable (EV).  

4. Menghitung rasio pada setiap baris pembatas melalui rumus berikut:  

Rasio =   ......(2.14)  

Setelah melakukan perhitungan rasio, maka dipilih nilai rasio terkecil yang 

menjadi Leaving Variable (LV).  

 

2.7 Metode Dual Simpleks  

Apabila pada suatu iterasi diperoleh persoalan program linier yang sudah 

optimum (berdasarkan kondisi optimalitas), tetapi belum fisibel (ada pembatas 

nonnegatif yang tidak terpenuhi), maka persoalan tersebut harus diselesaikan 

dengan menggunakan metode dual simpleks. Syarat digunakannya metode ini 
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adalah bahwa seluruh pembatas harus merupakan ketidaksamaan yang bertanda 

(<), sedangkan fungsi tujuan bisa berupa maksimasi atau minimasi. Berikut 

merupakan karakteristik dalam menggunakan metode dual simpleks (Tarliah, 

2010):  

1. Leaving Variable (Kondisi Fisibilitas) 

Pada metode ini yang menjadi Leaving Variable adalah variabel basis yang 

memiliki harga negatif terbesar. Jika semua variabel basis telah berharga 

positif atau nol, berarti keadaan fisibel telah tercapai.  

2. Entering Variable (Kondisi Optimalitas)  

a.   Menentukan perbandingan (rasio) antara koefisien persamaan z dengan 

koefisien persamaan Leaving Variable dan mengabaikan penyebut yang 

positif atau nol. Jika semua penyebut berharga positif atau nol, berarti 

persoalan yang bersangkutan tidak memiliki solusi fisibel.  

b.   Untuk persoalan minimasi, Entering Variable adalah variabel dengan 

rasio terkecil, sedangkan untuk persoalan maksimasi, Entering Variable 

adalah variabel dengan rasio absolut terkecil.  

 

2.8 Integer Programming  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integer adalah bilangan bulat 

sedangkan program merupakan rancangan mengenai asas serta usaha yang akan 

dijalankan. Berdasarkan definisi tersebut, berikut definisi Integer Programming 

menurut beberapa ahli:  

 

2.8.1 Definisi Integer Programming  

 Pemograman bilangan bulat (Integer Programming) merupakan sebuah 

model penyelesaian matematis yang menghasilkan bilangan bulat dari bilangan 

pecahan (noninteger) tanpa meninggalkan optimalitas dalam program linier 

(Siswanto, 2006). Istilah Integer Programming mencakup dua teknis analisis yang 

berbeda. Pertama, teknik analisis untuk menghasilkan penyelesaian optimal 

pemograman linear bilangan bulat. Kedua, teknik analisis pemograman linear 

yang menggunakan bilangan biner (binary) 0 dan 1 sehingga teknik ini juga sering 

dikenal sebagai zero-one programming.  
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Pemograman bilangan bulat (Integer Programming) untuk menghasilkan 

penyelesaian optimal bilangan bulat berasal dari hasil program linier yang berupa 

pecahan. Hasil tersebut kemudian dilakukan penyelesaian lebih lanjut agar 

diperoleh bilangan bulat (Integer) dengan tetap mempertimbangkan solusi 

tersebut bersifat optimal.   

 

2.8.2 Model Integer Programming  

Berikut merupakan model Integer Programming yang digunakan dalam 

persoalan program linier (Tarliah, 2010):  

Maks./Min.:  z =    ...... (2.15) 

berdasarkan:  

  bi, i = 1, 2, …, m    

xj  > 0, j = 1, …, n 

xj integer untuk j = 1, 2, …, p (p < n)  

 

2.8.3 Solusi Bilangan Bulat atau Integer  

Berikut merupakan beberapa solusi dalam mengahasilkan penyelesaian 

bilangan bulat atau Integer (Maslihah, 2015):  

1. Metode Pembulatan  

Metode pembulatan merupakan suatu cara yang termudah, praktis dan efisien 

dalam menyelesaikan masalah Integer Programming (Maslihah, 2015). 

Contohnya yaitu pakaian yang harus diproduksi sebanyak 5734,34 maka 

dengan menggunakan metode pendekatan menjadi 5734 potong pakaian. 

Dalam beberapa kasus metode pembulatan kurang tepat untuk digunakan 

karena ada kemungkinan solusi pembulatan yang diperoleh lebih buruk dari 

pada solusi bulat sesungguhnya, atau ada kemungkinan juga solusi 

pembulatan yang didapatkan tidak layak.  

2. Metode Cutting Planes  

Metode Cutting Planes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk 

menyelesaikan masalah program linier untuk variabelnya harus bulat, baik 
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bulat murni maupun campuran dengan penambahan batasan baru yang 

disebut dengan gomory (Maslihah, 2015). Pada metode ini dapat digunakan 

jika variabel keputusan belum bulat (bernilai pecahan). Berikut merupakan 

langkah-langkah dalam penyelesaian metode Cutting Planes (Maslihah, 

2015):  

a.   Menyelesaikan masalah Integer Programming dengan menggunakan 

metode simpleks.  

b.   Memeriksa solusi optimum yang diperoleh dari langkah 1, jika variabel 

keputusan solusi optimum sudah bernilai bulat (integer) maka proses 

selesai. Jika variabel keputusan pada solusi optimum masih bernilai 

pecahan maka proses berlanjut ke tahap berikutnya.  

c.   Membuat batasan atau kendala Gomory dan selesaikan dengan metode 

dual simpleks.  

d.   Selanjutnya, kembali ke langkah b.  

Tabel 2.2 Solusi Optimal Program Linear  

B X1 … Xm S1 … Sn 
Nilai 

Kanan/Solusi 

X1 1 … 0 a11 … cn b1 

… 0 … … … … … … 

Xm 0 … 1 am1 … amn bm 

Z 0 … 0 c1 … cn b0 

(Sumber: Maslihah, 2015)  

 

Dengan xi adalah variabel basis, i = 1, 2, 3, …, m  

sj adalah variabel non basis, j = 1, 2, 3, …, n  

3. Metode Branch and Bound  

Metode Branch and Bound (cabang dan batas) adalah salah satu metode yang 

sering digunakan untuk menghasilkan penyelesaian optimal program linier 

yang menghasilkan variabel-variabel keputusan bilangan bulat (Maslihah, 

2015).  
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2.9 Analisa Sensitivitas  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, analisa merupakan analisis 

sedangkan sensitivitas merupakan perihal cepat menerima rangsangan atau 

kepekaan. Berikut terangkum definisi analisa sensitivitas:  

 

2.9.1 Definisi Analisa Sensitivitas  

Analisis sensitivitas adalah analisis yang dilakukan untuk mengetahui 

akibat atau pengaruh dari perubahan yang terjadi pada parameter-parameter 

Linear Programming terhadap solusi optimal yang telah dicapai (Tarliah, 2010). 

Perubahan-perubahan yang terdapat pada parameter Linear Programming dapat 

menjadikan pertimbangan dalam pengambilan keputusan terhadap persoalan 

tersebut. Adanya analisa sensitivitas ini menjadi dasar pertimbangan jika 

terjadinya perubahan-perubahan persoalan secara aktual namun tetap bisa diatasi 

secara optimal.  

Selain definisi tersebut menurut Siswanto (2006), analisis sensitivitas 

(Sensitivity Analysis) merupakan penjelasan mengenai parameter-parameter model 

pemograman linear, yaitu koefisien fungsi tujuan dan nilai ruas kanan kendala 

tanpa mempengaruhi solusi optimal atau penyelesaian optimal. Kemudian, 

menurut Soekartawi (1992), analisa sensitivitas merupakan penjelasan mengenai 

parameter sumber daya yang tersedia dengan perubahan-perubahan tertentu 

namun tetap bersifat mengoptimalkan dengan batas paling kecil (lower limit) dan 

batas paling besar (upper limit).  

Perubahan-perubahan yang terdapat pada parameter Linear Programming 

tersebut menjadi gambaran persoalan secara aktual jika terjadi perubahan. 

Perubahan tersebut tentunya menjadi pertanyakan mengenai penyelesaian tersebut 

tetap optimal atau berubah seperti perubahan pada parameter Linear 

Programming. Namun, perubahan tersebut tidak bersifat merubah solusi atau 

penyelesaian optimum yang diperoleh.  

 

2.9.2 Tahapan Analisa Sensitivitas dengan Tabel Simpleks  

Adapun tahapan analisa sensitivitas dengan menggunakan metode 

simpleks adalah sebagai berikut (Tarliah, 2010):  
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1. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel nonbasis  

Perubahan ini terjadi pada fungsi tujuan berupa keuntungan atau modal 

dengan variabel nonbasis sebagai representasi dari perubahan tersebut.  

2. Perubahan koefisien fungsi tujuan untuk variabel basis  

Perubahan ini terjadi pada fungsi tujuan berupa keuntungan atau modal 

dengan variabel basis sebagai representasi dari perubahan tersebut. 

3. Perubahan pada ruas kanan suatu pembatas  

Perubahan ini terjadi pada kapasitas-kapasitas sumber daya yang tersedia 

sebagai kendala dalam Linear Programming.  

4. Perubahan kolom untuk suatu variabel nonbasis  

Perubahan ini terjadi pada kolom variabel nonbasis yang dapat merubah nilai 

variabel nonbasis yang telah ditentukan sebelumnya.  

5. Penambahan suatu variable atau aktivitas baru  

Penambahan ini dilakukan untuk melihat perubahan yang diizinkan jika 

adanya variabel tambahan dengan solusi atau penyelesaian tetap optimal.  

6. Penambahan suatu pembatas baru  

Penambahan ini dilakukan untuk melihat perubahan yang diizinkan jika 

adanya sumber daya atau kendala tambahan dengan solusi atau penyelesaian 

tetap optimal.  

 

2.10 Software LINDO (Linear Ineractive Discrete Optimizer)  

Berikut merupakan penjelasan terkait mengenai software LINDO:  

 

2.10.1 Definisi Software LINDO (Linear Ineractive Discrete Optimizer)  

LINDO merupakan singkatan dari Linear Interactive Discrete Optimizer 

yang merupakan sebuah program yang dirancang untuk menyelesaikan kasus-

kasus pemograman linear (Siswanto, 2006). Pada software ini, permasalahan yang 

ada dilakukan perubahan menjadi bentuk model matematis pemograman linear 

yang menggunakan format tertentu agar dapat diolah oleh program LINDO. 

Pembentukan model matematis tersebut dapat lebih memberikan kesan sederhana 

dan mudah dipahami sehingga software ini juga dapat menjalankan fungsinya 

dengan tepat.  
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2.10.2 LINDO: Input  

Pada program ini dilakukan pembuatan model matematis terlebih dahulu 

mengenai permasalahan yang ada dengan selanjutnya model tersebut akan 

menjadi input pada software ini. Adapun langkah-langkah input pada software 

LINDO adalah sebagai berikut (Siswanto, 2006):  

1. Menuliskan fungsi tujuan pada baris pertama yang disimbolkan dengan “1)”.  

2. Menuliskan “SUBJECT TO” yang berarti kendala pada model akan 

dituliskan pada baris selanjutnya.  

3. Menuliskan fungsi kendala yang dimulai pada baris kedua dengan simbol 

“2)”.  

4. Kemudian, setelah penulisan model matematis selesai maka diakhiri dengan 

“END”.  

 

2.10.3 LINDO: Output  

Adapun output dari software LINDO adalah sebagai berikut (Siswanto, 

2006):  

1. Optimal Solution atau Solusi Optimal  

Pada output ini terdiri dari 5 macam informasi dari Linear Programming 

sebagai berikut (Siswanto, 2006):  

a.   Nilai fungsi tujuan dibawah label Objective Functioon Value  

Output ini berisikan informasi berupa notasi “1)” yang bertujuan untuk 

menunjukkan bahwa fungsi tujuan berada pada baris ke-1 dan fungsi 

kendala pada baris ke-2 pada input LINDO.  

b.   Nilai optimal variabel keputusan dibawah label Value  

Output ini memeberikan informasi mengenai variabel keputusan yang 

ditandai dengan label Variable.  

c.   Sensitivitas Cj bila Xj = 0 dibawah kolom Reduced Cost  

Output ini memberikan informasi mengenai sejauh mana nilai Cj harus 

diturunkan agar nilai variabel keputusan menjadi positif. Nilai Reduced 

Cost akan selalu nol bila nilai variabel keputusan positif; dan sebaliknya, 
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nilai Reduced Cost akan menjadi positif bila nilai variabel keputusan 

adalah nol.   

d.   Slack Variable atau Surplus Variable dibawah label Slack or Surplus  

Output ini memberikan informasi mengenai nilai Slack atau Surplus 

masing-masing kendala ketika nilai fungsi tujuan mencapai nilai ekstrim.  

e.   Dual Price  

Output ini memberikan informasi mengenai perubahan yang akan terjadi 

pada nilai fungsi tujuan bila nilai ruas kanan berubah satu unit.  

2. Sensitivity Analysis atau Analisis Sensitivitas  

Pada bagian ini merupakan output kedua dari software LINDO yang memuat 

dua macam informasi sebagai berikut (Siswanto, 2006):  

a.   Analisa sensitivitas koefisien fungsi tujuan (Cj)  

Output ini memberikan informasi mengenai perubahan nilai Cj yang 

tidak akan mengubah nilai optimal variabel keputusan.  

b.   Analisa sensitivitas Nilai Ruas Kanan (NRK)  

Pada dual price mencerminkan nilai fungsi tujuan yang diakibatkan oleh 

perubahan setiap unit nilai ruas kanan kendala aktif. Analisa sensitivitas 

Nilai Ruas Kanan (NRK) memiliki hubungan terhadap dual price yaitu 

memberikan informasi mengenai interval perubahan nilai ruas kanan 

yang menjamin validitas dual price. Diluar interval tersebut nilai dual 

price sudah tidak lagi valid untuk mengestimasi perubahan nilai fungsi 

tujuan.  


