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2.1 Perencanaan Produksi 

 Perencanaan proses produksi adalah salah satu kegiatan dari manajemen 

perusahaan, dimana manajemen memberikan solusi kepada pimpinan. Solusi dari 

manajemen dapat berupa penentuan tindakan atau usaha yang perlu diambil 

pimpinan dengan mempertimbangkan masalah yang akan timbul pada saat proses 

produksi ataupun dimasa yang akan datang. Perencanaan proses produksi meliputi 

perencanaan dan pengorganisasian orang-orang, bahan-bahan, mesin-mesin, 

peralatan serta modal yang diperlukan untuk melakukan proses produksi (Rio 

Armindo, 2006).  

Perencanaan produksi dalam suatu perusahaan merupakan faktor penting 

dari kelangsungan perusahaan. Untuk menghindari pemborosan biaya produksi 

yang dikeluarkan perusahaan dalam proses produksi dan ketepatan waktu 

produksi diperlukan perencanaan yang baik. Perencanaan produksi dan 

pengendalian produksi yang baik perusahaan juga akan mendapatkan pendapatan 

yang optimal, penghematan biaya bahan atau produksi, pemanfaatan sumber daya 

baik fasilitas produksi (mesin), tenaga kerja serta waktu yang optimal. 

 

2.2 Program Linier 

Sebelum membahas goal programming terlebih dahulu akan dibahas 

tentang program linier, karena dasar dari goal programming adalah program 

linier. Program linier atau sering disebut dengan Linear Programming (LP) adalah 

suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang 

terbatas di antara beberapa aktivitas yang bersaing, dengan cara yang terbaik yang 

mungkin dilakukan. Model ini menggunakan model matematis untuk menjelaskan 

persoalan yang dihadapinya. Sifat “linier” disini memberi arti bahwa seluruh 

fungsi matematis dalam model ini merupakan fungsi yang linier, sedangkan kata 

“programa” merupakan sinonim untuk perencanaan. Maka programa linier adalah 

perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, 
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yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan yang terbaik di antara seluruh alternatif 

yang fisibel (Tjutju, dkk 2010). 

 Bentuk umum model program linier (Tjutju, 2011) adalah : 

 Maksimumkan/minimumkan                         (2.1) 

dengan kendala : 

                           

                                

                                                          

                           

dimana : 

   = variabel keputusan ke - j 

              = koefisien fungsi tujuan ke - j 

              = kapasitas kendala ke - i 

             = koefisien fungsi kendala ke – i untuk variabel keputusan ke – j 

 

2.3 Goal Programming 

2.3.1 Pengertian Goal Programming 

Goal programming merupakan perluasan dari program linier. Goal 

programming adalah salah satu metode matematis yang dipakai sebagai dasar 

pengambilan keputusan untuk menganalisa dan mencari solusi optimal yang 

melibatkan banyak tujuan. Pendekatan dasar dari goal programming adalah untuk 

menetapkan suatu tujuan yang dinyatakan dengan angka tertentu untuk setiap 

tujuan, merumuskan suatu fungsi tujuan, dan kemudian mencari penyelesaian 

dengan meminimumkan jumlah penyimpangan-penyimpangan dari fungsi tujuan 

(Hiller, dkk 1990). 

Menurut Siswanto (2007) metode yang dikembangkan oleh A. Charnes dan 

W.M Cooper ini merupakan perluasan dari program linier, maka seluruh asumsi, 

notasi, formulasi model matematis, prosedur perumusan model dan 

penyelesaiannya tidaklah jauh berbeda. Perbedaannya hanyalah terletak pada 

kehadiran sepasang variabel deviasonal yang akan muncul difungsi tujuan dan 

difungsi kendala. Variabel deviasional berfungsi untuk menampung 
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penyimpangan-penyimpangan yang terjadi pada nilai ruas kiri suatu persamaan 

kendala terhadap nilai ruas kanannya. Agar deviasi itu minimum, artinya nilai 

ruas kiri suatu persamaan kendala sebisa mungkin mendekati nilai ruas kanannya, 

maka variabel deviasional itu harus diminimumkan di dalam fungsi tujuan. 

 

2.3.2  Konsep Dasar Goal Programming 

Model goal programming berasal dari model program linier yang 

mempunyai tiga unsur utama, yaitu variabel keputusan, fungsi tujuan, dan fungsi 

kendala. 

1. Variabel Keputusan 

Variabel keputusan adalah variabel persoalan yang mempengaruhi nilai 

tujuan yang hendak dicapai. Di dalam proses pemodelan, penemuan variabel 

keputusan tersebut harus dilakukan terlebih dahulu sebelum merumuskan fungsi 

tujuan dan fungsi kendala-kendalanya (Siswanto, 2007). 

2. Fungsi Tujuan 

Menurut Siswanto (2007) fungsi tujuan adalah fungsi dari variabel 

keputusan yang akan diminimumkan atau dimaksimumkan. Ciri khas lain yang 

menandai model goal programming adalah kehadiran variabel simpangan di 

dalam fungsi tujuan yang harus diminimumkan. Model goal programming 

terdapat tiga jenis fungsi tujuan, yaitu: 

1. Fungsi tujuan yang digunakan jika variabel simpangan dalam suatu masalah 

tidak dibedakan menurut prioritas atau bobot, yaitu: 

         ∑    
     

    
                 (2.2) 

2. Fungsi tujuan yang digunakan jika urutan tujuan diperlukan, tetapi variabel 

simpangan di dalam setiap tingkat prioritas memiliki kepentingan yang 

sama. Fungsi tujuannya adalah: 

         ∑   
 
   (  

    
 )                  (2.3) 

3. Fungsi tujuan yang digunakan jika tujuan-tujuan diurutkan dan variabel 

simpangan pada setiap tingkat prioritas dibedakan dengan menggunakan 

bobot yang berlainan    . Semakin besar nilai bobot yang diberikan pada  
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variabel tertentu maka semakin tinggi prioritas pada variabel tersebut. 

Fungsi tujuannya adalah : 

              (  
    

 )                 (2.4) 

3. Fungsi Kendala 

Menurut Mulyono (2007) fungsi kendala merupakan fungsi matematika 

yang menyajikan batasan sumber daya yang tersedia untuk digunakan. Ada enam 

jenis kendala tujuan yang berlainan. Maksud setiap jenis kendala itu ditentukan 

oleh hubungannya dengan fungsi tujuan. Enam jenis kendala tersebut dapat 

disajikan pada tabel sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Jenis-Jenis Kendala Tujuan  

Kendala 

Tujuan 

Variabel 

Simpangan 

Kemungkinan 

Simpangan 

Penggunaan Nilai RHS  

yang Diinginkan 

        
       

 
 Negatif Sama dengan    

        
       

 
 Positif Sama dengan    

        
    

       
 

 Negatif dan Positif                            

        
    

       
 

 Negatif dan Positif                            

        
    

       
       

   Negatif dan Positif Sama dengan    

 

Berdasarkan Tabel 2.1 terlihat bahwa setiap kendala tujuan memiliki satu 

atau dua variabel simpangan yang keuanya atau salah satunya ditempatkan pada 

fungsi tujuan. 

 

2.3.3 Model Umum Goal Programming 

 Secara umum model goal programming dapat dirumuskam sebagai berikut  

(Orumie, dkk 2013) : 

                                ∑      
    

   
            (2.5) 

dengan kendala : 

∑          
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∑                

 

   

   

                                             

            

 dan 

       ,   
  dan    

                             

       dimana : 

   
  = Jumlah unit deviasi yang kekurangan (-) 

  
  = Jumlah unit deviasi yang berlebihan (+) 

    = Bobot yang diberikan terhadap suatu unit penyimpangan. 

     = Koefisien teknologi fungsi kendala tujuan. 

     = Peubah pengambilan keputusan. 

             = Tujuan atau target yang akan dicapai. 

     = Koefisien teknologi fungsi kendala biasa. 

     = Jumlah kendala   yang tersedia. 

 

2.3.4 Formulasi Masalah Goal Programming untuk Produk Optimal 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam peneltian ini adalah penentuan 

jumlah produk yang optimal. Karena ada beberapa faktor yang membatasi 

produksi optimal seperti (bahan baku, modal dan jumlah permintaan) maka pihak 

vloera handmade harus memiliki beberapa tujuan. 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai agar produksi menjadi optimal adalah : 

a. Memenuhi kuota penjualan produk atau memenuhi jumlah permintaan. 

b. Memaksimalkan keuntungan. 

c. Meminimumkan pemakaian jam kerja. 

d. Meminimumkan biaya produksi. 

Formulasi model untuk mencapai tujuan-tujuan diatas dibagi menjadi dua 

kategori fungsi yaitu fungsi sasaran dan fungsi kendala : 

1. Sasaran memaksimalkan produksi untuk memenuhi kuota permintaan 

 iiii PddX 


           (2.6)
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 dengan 

      Jumlah produk i yang diproduksi 

       Target permintaan produk ke- i 

    
 

= Nilai penyimpangan di bawah     

    
 

= Nilai penyimpangan di atas    

2. Sasaran memaksimalkan keuntungan 

 PKddXS kki

m

i

i 





1           (2.7)

 

 dengan : 

       = Keuntungan per unit produk i 

      = Jumlah produk i yang diproduksi 

  m   = Banyaknya jenis produk 

  PK = target keuntungan perusahaan  produk ke-i 

    
 

= Nilai penyimpangan di bawah PK 

    
 

= Nilai penyimpangan di atas PK 

3. Kendala ketersediaan jam kerja 

Adapun fungsi kendalanya adalah : 

JKXA i

m

i

ij 
1                        (2.8)

 

Bentuk goal programmingnya adalah : 

JKddXA jji

m

i
ji 






1            (2.9)

 

 dengan 

      =  Waktu yang dibutuhkan untuk memproduksi 1 unit produk 

      =  Variabel keputusan untuk jenis produk ke-i 

     =  Jumlah jam kerja yang tersedia  

  i     =  Jenis produk (i=1,2,…,m) 

  j     =  Periode  (1,2,…,n) 

    
 

= Nilai penyimpangan di bawah     

    
 

= Nilai penyimpangan di atas    
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4. Kendala biaya produksi 

 Fungsi kendalanya adalah : 

 
i

m

i

i XC
1            (2.10)

 

 Bentuk goal programmingnya adalah 

 
liii

m

i

i FddXC 





1         (2.11) 

 dengan 

  

    = Biaya produksi per unit produk  i 

      = Jumlah produk i yang diproduksi 

      =  Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan 

   
 

= Nilai penyimpangan di bawah    

    
 

= Nilai penyimpangan di atas    

5. Memformulasikan fungsi pencapaian  

Min       (  
    

 )      (  
    

 )      (  
    

 )      (  
    

 ) 

 dengan kendala 

 
iiii PddX 



         (2.12) 

 
PKddXS kki

m

i

i 





1  

 
jjji

m

i
ji JKddXA 






1  

 
liii

m

i

i FddXC 





1  

 

0,,,,,,,, 


lljjkkiii ddddddddX
 

 

2.3.5 Metode Dual Simpleks 

Algoritma yang di usulkan Schniederjans dan Kwak ini menjadi cara cepat 

untuk mendapatkan nilai optimal. Yang mana label kolom ditukarkan dengan 

label baris sebagai algoritma pertukaran variabel. Prosedur ini digunakan untuk 
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menghilangkan satu atau lebih dari kolom penyimpangan pada tabel dual simpleks 

(Olson, D. L, 1984).  Jenis dari goal programming ini dapat disebut sebagai 

prioritas terbobot yang modelnya diberikan sebagai berikut (Schniederjans, dkk): 

min       (  
    

 )         (2.13) 

dengan kendala : 

iiij

n

j

ij bddxa  




1

 mi ,,2,1   

dan  

njmiddx iij ,,2,1;,,2,1;0,,  
 

dimana   adalah  jumlah penyimpangan dari semua tujuan yang diinginkan 

memiliki tujuan m kendala dan n variabel keputusan 
jx . iw  adalah bobot yang 

diberikan terhadap suatu unit penyimpangan 

ii dd ,  untuk masing-masing 

kendala tujuan. iP  adalah prioritas preemptif himpunan tujuan yang 

dikelompokkan bersama dalam masalah formulasi.     adalah koefisien teknologi 

fungsi kendala tujuan, dan    adalah nilai ruas kanan dari masing-masing kendala. 

Bentuk umum dari goal programming menjadi tabel awal simpleks dimulai 

dengan cara yang sama dengan tabel program linier. Pertama, kendala tujuan yang 

akan menjadi variabel basis adalah penyimpangan positif yang dirumuskan 

dengan istilah variabel 

id : 

iij

n

j

iji bdxad  






1

 mi ,,2,1        (2.14) 

Jika kendala tujuan tidak memiliki variabel 

id , maka variabel buatan 

ditetapkan dengan prioritas nol dari formulasi tabel awal, apat dilihat pada tabel di 

bawah ini: 
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Tabel 2.2 Tabel Awal untuk Model Umum Metode Dual Simpleks 

 Basis         
    

   

 

Weighted 

prioritas 

 

 
z 

 

    

 

      ∑      

 

   

 

       
                  

       
                       

          

       
                                

  

  Tabel 2.2 di atas menyajikan tabel awal untuk model umum. Yang mana 

baris 1 memuat tabel label variabel keputusan 
jx  dan variabel penyimpangan 

negatif 

id . Koefisien variabel keputusan      ditempatkan pada kolom 3, matriks 

identitas ditempatkan ada kolom 4 mewakili variabel penyimpangan negatif dan 

nilai ruas kanan    ditepatkan pada kolom 5. Kolom 1 memuat prioritas    dan 

bobot    untuk masing-masing variabel penyimpangan positif (yaitu variabel 

basis), termasuk variabel buatan dari variabel penyimpangan positif yang 

ditampilkan pada kolom. Baris 2, kolom 5 pada tabel memuat nilai yang dari total 

penyimpangan untuk semua tujuan dari masing-masing tabel hasil proses iterasi. 

Baris 2, kolom 3 vektor baris nol yang mewakili dari semua variabel pada proses 

komputasi. Baris 2, kolom 4 daftar bobot    yang sesuai dengan variabel 

penyimpangan positif.  

 Langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan metode dual 

simpleks adalah: 

1. Setelah menggabungkan semua fungsi maka fungsi kendala diubah kedalam 

bentuk standar dengan menambahkan variabel slack untuk kendala yang 

bertanda    . Bentuk standar pada metode dual simpleks adalah sebagai 

berikut terdapat pada persamaan (2.14) : 

iij

n

j

iji bdxad  






1

 

2. Menentukan variabel basis dan variabel non basis 
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3. Membuat tabel awal simpleks dan memasukkan persamaan kedalam tabel  

simpleks seperti membuat tabel simpleks biasa menggunakan metode dual 

simpleks. 

4. Menentukan variabel basis yang akan keluar 

Ini dapat diselesaikan dengan memilih variabel dengan prioritas tertinggi. 

Ketika dua atau lebih variabel memiliki rangking prioritas yang sama, 

variabel dengan bobot terbesar dipilih pertama. Label variabel ini disebut 

baris pivot. 

5. Menentukan variabel basis yang akan masuk 

Variabel basis yang akan masuk ditentukan dengan memilih kolom yang 

koefisien terbesar pada baris pivot. 

6. Menentukan kerangka kerja untuk tabel baru dengan menukarkan variabel 

pada baris pivot dan kolom pivot. 

7. Pada tabel baru, elemen baru yang sesuai dengan elemen pivot ditemukan 

dengan mengambil kebalikan dari elemen pivot. Semua elemen  lain pada 

baris ditemukan dengan membagi elemen baris pivot dengan elemen pivot 

dan mengubah tanda yang dihasilkan. 

8. Menentukan elemen baru yang sesuai dengan elemen dalam kolom pivot. 

Elemen ini ditemukan dengan membagi elemen kolom pivot dengan elemen 

pivot.  

9. Melakukan operasi Gauss-Jordan untuk memperbaharui tabel baru, yaitu 

dengan rumus : 

Baris baru = baris lama – (koefisien kolom pivot     nilai baris pivot) 

10. Menentukan total deviasi dengan rumus: 

   ∑      
 
              (2.16) 

11. Memeriksa untuk melihat solusi optimal. 

Solusi dikatakan layak jika variabel basis bernilai positif, jika satu atau lebih 

dari variabel negatif, ulangi langkah 1-12. jika semua variabel basis positif 

tapi prioritas preemptif tidak memuaskan, maka solusi tidak optimal. 

Lanjutkan ke langkah 13. 

12. Menentukan variabel basis yang akan keluar 
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Baris pivot ditentukan dengan memilih elemen positif terbesar dengan 

tingkat prioritas tertinggi. Elemen pivot berasal dari baris pivot. 

13. Menentukan variabel basis yang akan masuk  

Kolom pivot ditentukan dengan memilih kolom yang memiliki rasio terkecil 

dihasilkan ketika koefisien negatif pada baris pivot dibagi menjadi elemen 

positif dengan mengubah tanda yang dihasilkan. Variabel ini disebut kolom 

pivot.  Ulangi langkah 6-12. 

14. Solusi optimal apabila variabel basis bernilai nol dan bernilai positif dan 

satu atau lebih dari fungsi objektif memiliki tanda negatif. 

Berikut akan diberikan contoh kasus goal programming menggunakan 

metode  dual simpleks (Taha, 2007): 

Contoh Kasus : 

Sebuah mall perbelanjaan baru melakukan acara khusus untuk menarik 

pelanggan. Dua pertunjukan yang paling popular yang menarik golongan anak-

anak belasan tahun (remaja), golongan muda, dan golongan tua adalah 

pertunjukan musik dan pertunjukan seni. Biaya untuk  masing-masing pertunjukan 

adalah sebesar $1500 dan $3000. Total anggaran tahunan yang dialokasikan untuk 

kedua pertunjukan tersebut adalah $15000. Manager mall memperkirakan 

kehadiran penonton pada kedua pertunjukan ini adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Jumlah Kehadiran Acara Konser Band dan Pertunjukan Seni 

Acara 
Jumlah Kehadiran Setiap Pertunjukkan 

Remaja Muda Tua 

Pertunjukan Musik 200 100 0 

Pertunjukan Seni 0 400 250 

Selain itu manager mall juga telah menentukan target tahunan dengan tiga 

tujuan sebagai berikut: 

1. Untuk kehadiran golongan remaja harus mencapai setidaknya 1000 orang. 

2. Untuk kehadiran golongan muda mencangkup 1200 orang. 

3. Dan untuk kehadiran golongan tua minimal 800 orang. 

Akan tetapi, pihak manager mall menyadari bahwa barang kali tidak 

mungkin untuk mencapai semua tujuan mereka secara simultan, sehingga mereka 
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membahas prioritas-prioritas mereka dengan bagian riset operasi. Hasil 

pembahasan ini adalah menghasilkan suatu bobot sesuai dengan tujuannya 

masing-masing sebagai berikut: 

1. Tujuan kehadiran untuk golongan remaja diberikan bobot sebesar 1. 

2. Tujuan kehadiran untuk golongan muda diberikan bobot sebesar 2. 

3. Tujuan kehadiran untuk golongan tua diberikan bobot sebesar 1. 

 Formulasikan masalah tersebut ke dalam model goal programming dan 

selesaikan menggunakan dual simpleks? 

 

Penyelesaian : 

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Menyusun Model ke dalam Goal Programming 

a. Menentukan variabel keputusan 

  = Jumlah pertunjukan musik dalam satu tahun  

  = Jumlah pertunjukan seni dalam satu tahun 

 Kemudian didefinisikan prioritasnya yaitu: 

  = Prioritas pertama untuk kehadiran golongan remaja 

  = Prioritas kedua untuk kehadiran golongan muda 

  = Prioritas ketiga untuk kehadiran golongan tua 

Dari kasus di atas dapat ditambahkan tiga fungsi deviasional yaitu: 

      
 

= Jumlah target kehadiran golongan remaja yang ditetapkan tidak 

tercapai 

  
 

= Jumlah target kehadiran golongan remaja yang ditetapkan tercapai 

  
 

= Jumlah target kehadiran golongan muda yang ditetapkan tidak tercapai 

  
 

= Jumlah target kehadiran golongan muda yang ditetapkan tercapai 

  
 

= Jumlah target kehadiran golongan tua yang ditetapkan tidak tercapai 

  
 

= Jumlah target kehadiran golongan tua yang ditetapkan tercapai 

b. Menentukan Fungsi Kendala 

1000200 111   ddx  

1200400100 2221   ddxx  
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800250 332   ddx  

1500030001500 421  sxx  

0,,,,,,,,, 4332211321  sddddddxxx  

Dengan 4s  adalah variabel slack 

c. Menentukan Fungsi Tujuan 

Min        
 

+ 2    
 

+     
 

 

d. Membuat formulasi fungsi pencapaian sebagai berikut: 

 Min       
 

+ 2    
 

+     
 

                         (2.15) 

dengan kendala : 

  
1000200 111   ddx  

  1200400100 2221   ddxx  

  800250 332   ddx  

  
1500030001500 421  sxx  

        
0,,,,,,,,, 4332211321  sddddddxxx

  

e. Menyelesaikan kasus di atas dengan menggunakan metode dual simpleks 

Langkah  pertama  yang  harus dilakukan adalah mengubah persamaan 

(2.15) ke dalam bentuk standar dengan menambahkan variabel slack untuk 

pembatas yang bertanda )( . Berikut bentuk dual dari persamaan (2.15): 

  332211 2min dPdPdPz           (2.16) 

dengan kendala 

1000200 111   ddx  1000200 111   dxd  

1200400100 2221   ddxx  1200400100 2212   dxxd  

800250 332   ddx  800250 323   dxd  

1500030001500 421  sxx  

0,,,,,,,,, 4332211321  sddddddxxx
 

 Setelah di ubah ke dalam bentuk dual, selanjutnya akan ditentukan variabel 

basis dan variabel non-basis. Untuk metode dual simpleks yang menjadi variabel 
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basis adalah 


1d , 


2d  dan 

3d . Sedangkan variabel non-basis adalah 
1x , 

2x , 


1d , 



2d , 

3d  dan 
4s . Setelah ditentukan variabel basis dan non-basis, kemudian 

elemen-elemen pada persamaan (2.16) dimasukkan ke dalam tabel awal  dual 

simpleks. 

T  Tabel 2.4  Tabel Awal Dual Simpleks 

 VB 1x  
2x  

1d  


2d  


3d  
4s  RHS 

                   

    


1d                      

    


2d                        

    


3d                     

 4s
 

                        

 

  Pada Tabel 2.4 yang menjadi baris pivot adalah 


2d   karena memiliki nilai 

ruas kanan negatif terbesar dan 
2x dipilih sebagai kolom pivot karena memiliki 

koefisien terbesar pada baris pivot. Setelah itu membuat tabel baru untuk 

menukarkan variabel pada baris pivot dan kolom pivot. Dan melakukan operasi 

Gauss-Jordan untuk memperbaharui tabel baru. 

 

Iterasi 1: 

 Variabel yang menjadi baris pivot selanjutnya adalah 


1d  dan variabel 

yang menjadi kolom pivot adalah 
1x . Setelah itu membuat tabel baru dan 

melakukan operasi Gauss-Jordan untuk memperbaharui tabel baru, sehingga 

diperoleh tabel 2.5 sebagai berikut: 

Tabel 2.5 Iterasi Pertama Dual Simpleks 

 VB 1x  

2d  


1d  


2d  


3d  
4s  RHS 

                   

    


1d                      

 2x                              

    


3d                               
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 4s
 

                        

       

Iterasi 2: 

Berdasarkan perhitungan di atas variabel sebagai kolom pivot berikutnya 

adalah 


2d  menggantikan 
4s . Dimana 

4s  adalah baris pivot. 

Tabel 2.6 Iterasi Kedua Dual Simpleks 

 VB 


1d  


2d  


1d  


2d  


3d  
4s  RHS 

                   

 1x                         

 2x                                   

    


3d                                        

 4s
 

                             

           

Iterasi 3: 

Berdasarkan perhitungan yang sama dilakukan iterasi sampai ditemukannya 

solusi optimal. Tabel iterasi III yang menjadi baris pivot adalah 

3d  dan yang 

menjadi kolom pivot adalah 

3d . 

Tabel 2.7 Iterasi Ketiga Dual Simpleks 

 VB 


1d  4s  

1d  


2d  


3d  
4s  RHS 

                   

 1x                         

 2x                                      

    


3d                                     

 

2d
 

                                

 

Iterasi 4: 

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2.7 nilai untuk semua variabel basis 

sudah positif, dan satu dari baris fungsi objektif memiliki nilai negatif maka solusi 

optimal. 
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Tabel 2.8 Iterasi Ke Empat Dual Simpleks 

 VB 


1d  4s  

1d  


2d  


3d  
4s  RHS 

                                  

 1x                         

 2x                                      

   


3d                                    

 

2d
 

                                

  

 Sehingga diperoleh  51 x , 5.22 x , 01 d , 3002 d , 1753 d  dan 

.175z  Dapat disimpulkan bahwa kehadiran untuk tujuan pertama golongan 

remaja dan tujuan kedua golongan muda terpenuhi. Akan tetapi, tujuan ketiga 

golongan tua tidak tepenuhi. Untuk tujuan kedua golongan muda kehadiran 

melebih target jangkauan. Pada tujuan kedua kehadiran minimum 1.200 orang 

tetapi kenyataannya yang hadir 1.500 orang. Jadi melampaui 300 orang

)300( 2 d . Untuk tujuan ketiga kehadiran minimum 800 orang tetapi yang hadir 

hanya 625 orang. Jadi, kekurangan 175 orang ( 1753 d ). 

 


