
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Mengumpulkan Data 

 Penelitian yang dilakukan pada tugas akhir ini tergantung pada 

pengumpulan data sebagai informasi pendukung adalah studi literatur, yaitu 

mempelajari teori-teori yang berkaitan dengan konsep pemograman linier dan 

ilmu gizi. Data kebutuhan gizi perhari yang dibutuhkan bayi dengan banyaknya 

jenis makanan dengan biaya minimum. Macam-macam makanan pendamping 

tersebut diperoleh dari berbagai swalayan yang terdapat di kota Pekanbaru.  

 

3.1 Tahapan Penelitian 

 Data yang telah dikumpulkan akan dianalisa menggunakan metode 

simpleks sesuai dengan kendala-kendala yang dihadapi dan tujuan yang akan 

dicapai. Asumsi yang digunakan pada pembuatan modelnya adalah 

pengoptimalan gizi harian bayi dengan biaya minimum dari masing-masing 

macam makanan dan harga bahan makanan tidak berfluktuasi. Berikut langkah-

langkah yang dapat dilakukan:  

1. Mempresentasikan data dalam model program linear. 

2. Menyelesaikan model program linear dengan metode simpleks dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menyusun fungsi tujuan, yakni meminimumkan biaya pengeluaran untuk 

pembelian makanan dengan kandungan gizi yang tetap memenuhi syarat 

kesehatan.  

b. Menyusun fungsi kendala atau batasan variabel dan parameter model yang 

akan digunakan.  

Fungsi kendala atau batasan :  
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 dan ni,,x,,xx n  1000 21   

dimana:  

ix  :   jumlah macam makanan i, i = 1,2,3,4,5,6  

ia  :  koefisien dari ix , yaitu nilai gizi dari macam makanan i.  

ib   :  jumlah kecukupan gizi bahan makanan i yang dibutuhkan bayi.  

c. Membuat standar fungsi kendala, yakni dengan menambahkan variabel slack, 

surplus dan artifisial ke dalamnya.  

d. Menyelesaian model PL dengan menggunakan metode simpleks. 

Langkah-langkah penyelesaian simpleks adalah sebagai berikut: 

1. Mengubah pertidaksamaan "≤" pada kendala menjadi “=” dengan 

menambahkan variabel slack (S).  

2. Memasukkan data fungsi tujuan dan kendala-kendala yang telah diubah 

tersebut kedalam tabel simpleks. Disamping itu juga menentukan nilai jC , 

yaitu angka pada masing-masing kolom yang akan dicari dikalikan dengan 

koefisien dasar (kd) dan kemudian mencari nilai jj ZC  .  

3. Mencari kolom kunci : negatif terbesar pada baris jj ZC  .  

4. Mencari baris kunci : positif terkecil pada indeks (indekss = jb  pada 

masing-masing baris dibagi angka pada kolom kunci di masing-masing 

baris).  

a) Mencari angka kunci : pertemuan antara kolom kunci dan baris kunci. 

b) Mengubah variabel keputusan pada baris kunci dengan variabel 

keputusan pada kolom kunci dan kemudian mengubah seluruh elemen 

pada baris kunci dengan cara membagi seluruh elemen tersebut dengan 

angka kunci. 
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c) Mengubah nilai-nilai pada baris lain (di luar baris kunci) dengan 

menggunakan pendekatan nilai baris yang baru=nilai-nilai baris yang 

lama dikurangi nilai-nilai pada baris baru yang telah dikalikan dengan 

koefisien kolom kunci pada baris awal tersebut. 

d) Memastikan seluruh elemen pada baris jj ZC   tidak ada yang bernilai 

negatif, apabila masih terdapat nilai negatif maka diulangi melalui 

langkah ke-6 dan seterusnya. 

e) Apabila seluruh elemen pada baris jj ZC  tidak ada bernilai negatif 

maka proses eksekusi telah selesai, nilai Z optimum dan besarnya 

variabel keputusan berada pada kolom tersebut ( jZ    b). 

e. Mendapatkan solusi optimal.  


