
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Metodologi adalah tatacara yang disusun secara pasti, sistematis dan logis 

sebagai landasan untuk kegiatan tertentu. Pada penulisan proposal ini penulis 

hanya membahas teori tentang penyelesaian masalah goal programming dengan 

menggunakan metode dual simpleks  

Langkah-langkah untuk menganalisa data dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Pengumpulan data 

Data yang digunakan di ambil dari vloera handmade, yang diperoleh dengan 

cara wawancara dan observasi. 

2. Menyusun Model ke dalam Goal Programming 

a. Menentukan variabel keputusan 

   = Jumlah produk bross jilbab love sibory 

   = Jumlah produk bross jilbab cannel 

   = Jumlah produk bross jilbab kupu-kupu 

b. Menentukan fungsi kendala 

1. Kendala ketersediaan jam kerja 

2. Kendala biaya produksi  

c. Menentukan fungsi sasaran 

1. Sasaran memaksimalkan produksi untuk memenuhi kuota penjualan. 

2. Sasaran memaksimalkan keuntungan. 

d. Membuat fungsi pencapaian yaitu mengabungkan variabel-variabel 

keputusan dengan fungsi kendala dan sasaran. 

3. Menyelesaikan Model Goal Programming 

Penyelesaian model goal programming ini menggunakan metode dual 

simpleks. Adapun langkah-langkah penyelesaian dengan menggunakan 

metode dual simpleks adalah: 

a. Menentukan variabel basis yang akan keluar 

b. Menentukan variabel basis yang akan masuk 
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c. Menentukan kerangka kerja untuk tabel baru dengan menukarkan 

variabel pada baris pivot dan kolom pivot. 

d. 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 begitu juga 

dengan kolom pivot. 

e. Melakukan operasi Gauss-Jordan untuk memperbaharui tabel baru. 

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

f. Menentukan total deviasi. 

  ∑    
 
                 (3.1) 

g. Memeriksa untuk melihat solusi optimal. 

Solusi dikatakan layak jika variabel basis bernilai positif, jika semua 

variabel basis positif tapi prioritas preemptif tidak memuaskan, maka 

solusi tidak optimal. Lanjutkan ke langkah M. 

h. Menentukan variabel basis yang akan keluar 

Baris pivot ditentukan dengan memilih elemen positif terbesar dengan 

tingkat prioritas tertinggi. Elemen pivot berasal dari baris pivot. 

i. 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 F-L. 

j. Solusi optimal apabila variabel basis bernilai positif dan satu atau lebih 

dari fungsi objektif memiliki tanda negatif. 

4.       Mendapatkan Solusi Optimal dari Model Goal Programming  

  

 

 

 


