
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Optimisasi adalah salah satu bidang ilmu di matematika yang mempelajari 

tentang pemilihan sistematis nilai variabel real atau bulat dari suatu himpunan 

yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsi real. Optimisasi yang 

sering didengar adalah program linear.  Program linear telah banyak digunakan di 

berbagai bidang antara lain ekonomi, teknik, industri, dan lain sebagainya.  

Masalah program linear dikembangkan oleh George B. Dantzig sekitar 

tahun 1947. Program linier merupakan suatu teknik pengoptimalan suatu fungsi 

sasaran yang linier dengan kendala-kendala yang secara linier dapat berbentuk 

kesamaan atau ketidaksamaan. Pada umumnya, masalah program linier dapat 

diselesaikan dengan metode grafik atau metode simpleks. Metode grafik dapat 

digunakan untuk menyelesaikan masalah dengan dua variabel. Sementara masalah 

program linier yang mencakup lebih dari dua variabel dapat diselesaikan dengan 

metode simpleks. Selain metode simpleks, juga terdapat metode simpleks direvisi 

yang dapat digunakan dalam menyelesaikan masalah program linier yang 

mencakup lebih dari dua variabel. 

Selain program linier juga terdapat program pecahan linier. Program 

pecahan linier adalah jenis khusus dari masalah program non-linier dimana fungsi 

tujuan berbentuk rasio. Letak kelebihan program pecahan linier adalah pada 

fungsi tujuan yang berupa rasio. Rasio adalah perbandingan antara dua besaran 

atau lebih dimana perbandingan harus menggunakan satuan yang sama. Rasio 

juga dapat diartikan sebagai suatu angka yang dapat menilai kinerja, menilai 

keefektifan ataupun menunjukkan hubungan antar suatu unsur dengan unsur 

lainnya. Optimasi dalam bentuk rasio sering ditemukan dalam permasalahan 

ekonomi, seperti analisis rasio likuiditas, rasio profitabilitas, rasio kepemilikan 

dan lain sebagainya.  

Saat ini sudah banyak metode yang dapat menyelesaikan permasalahan 

program pecahan linier diantaranya metode convex, metode transformasi Charnes 
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dan Cooper, pendekatan transformasi aljabar dan sebagainya. Pada penelitian ini 

penulis akan menggunakan pendekatan dengan transformasi aljabar sehingga 

program pecahan linier dapat ditransformasikan dan diselesaikan ke dalam bentuk 

program linier.  

Penelitian mengenai program pecahan linier sebelumnya pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti diantaranya adalah M. Khahfi Zuhanda dkk (2013) dengan 

judul “Optimasi Program Linier Pecahan dengan Fungsi Tujuan Berkoefisien 

Interval”. Selanjutnya oleh Bobby Reynaldo dkk (2017) dengan judul 

“Pengembangan Program Pecahan Linier dengan Transformasi Aljabar”. 

Berdasarkan kedua penelitian di atas penulis tertarik untuk melanjutkan penelitian 

yang dilakukan oleh Bobby Reynaldo dkk menggunakan studi kasus pada Usaha 

Pengetaman Kayu Iqbal Jl. Kubang Raya. Oleh karena itu, penulis mengambil 

judul penelitian dengan judul “Penyelesaian Program Pecahan Linier dengan 

Transformasi Aljabar dan Simpleks Direvisi”.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok masalah 

dalam penelitian ini adalah “Bagaimana menyelesaikan masalah program pecahan 

linier dengan transformasi aljabar serta bagaimana menyelesaikan masalah 

program linier menggunakan metode simpleks direvisi pada Usaha Pengetaman 

Kayu Iqbal?”. 

 

1.3 Batasan Masalah 

Penelitian ini dilakukan dengan memberi batasan-batasan masalah agar 

tidak melenceng dari pembahasan yang diinginkan. Adapun batasan masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

a. Terdiri dari 6 fungsi kendala yaitu bahan mentah, pegawai, bahan kimia, 

peralatan sekali pakai, biaya operasional dan tahap finishing, serta kapasitas 

gudang. 

b. Terdiri dari 7 variabel keputusan yaitu satu set lengkap produk dengan bahan 

dasar kayu mahang, satu set lengkap produk dengan bahan dasar kayu 
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meranti, satu set lengkap produk dengan bahan dasar kayu kulim, satu set 

lengkap produk dengan bahan dasar kayu trembesi, satu set lengkap produk 

dengan bahan dasar kayu balam, satu set lengkap produk dengan bahan dasar 

kayu kruing, dan satu set lengkap produk dengan bahan dasar kayu rengas.   

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dan batasan masalah diatas, tujuan yang 

ingin dicapai pada penelitian ini adalah mencari rasio dan solusi optimal dari 

masalah program pecahan linier dengan transformasi aljabar.  

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah: 

a. Membantu penyelesaian masalah program pecahan linier dengan transformasi 

aljabar.  

b. Membantu pencarian solusi optimal menggunakan metode simpleks direvisi. 

c. Sebagai salah satu penerapan ilmu yang didapat oleh penulis selama masa 

perkuliahan.  

d. Serta untuk sumbangan pemikiran atau studi banding bagi mahasiswa 

ataupun pihak yang melakukan penelitian yang sejenis. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab. Berikut 

ini penjelasan tentang masing-masing bab: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.  

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini dijelaskan mengenai program linier, program pecahan 

linier, transformasi program pecahan linier dan metode simpleks 

direvisi. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini membahas tentang langkah-langkah dalam menyelesaikan 

masalah program pecahan linier dengan transformasi aljabar serta 

langkah-langkah dalam metode simpleks direvisi. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang hasil-hasil yang diperoleh dari penyelesaian 

masalah program pecahan linier dengan transformasi aljabar serta 

penerapan metode simpleks direvisi setelah transformasi.  

BAB V PENUTUP  

Bab ini membahas tentang kesimpulan serta saran dari seluruh 

pembahasan dalam penyelesaian masalah program pecahan linier 

dengan transformasi aljabar serta penerapan metode simpleks direvisi 

setelah transformasi. 


