
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan industri di era globalisasi selalu berkaitan dengan upaya 

mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai keuntungan yang 

maksimal dengan biaya yang seminimal mungkin. Teknik perencanaan dalam 

dunia industri sangat dibutuhkan agar menemukan kombinasi alternatif 

pemecahan optimum terhadap permasalahan industri. Teknik perencanaan  yang 

dapat mengatasi permasalahan dalam industri adalah pemograman linear. 

Menurut Dimyati (1987), Program  linear merupakan salah satu cara yang 

dapat digunakan dalam pemecahan berbagai masalah pengalokasian sumber-

sumber yang terbatas. Program linear adalah suatu model umum yang dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah pengalokasian sumber-sumber yang 

terbatas secara optimal untuk memperoleh tingkat keuntungan yang maksimal 

atau biaya yang minimal (Subagyo, 1984). Menurut Lejasa (2009) pada tahun 

1947, Dantzig berhasil menemukan suatu prosedur aljabar yang dapat 

menyelesaikan masalah-masalah program linear dengan cepat dan efisien, yang 

dikenal dengan metode simpleks. Metode simpleks memerlukan waktu yang 

cukup lama untuk menyelesaikan masalah program linear dengan jumlah variabel 

yang besar. 

Alternatif lain untuk menyelesaikan permasalahan program linear yang 

jumlah variabelnya besar adalah dengan Algoritma Titik Interior. Algoritma Titik 

Interior digunakan untuk menyelesaikan masalah program linear yang kompleks, 

yaitu yang memiliki fungsi kendala dan variabel keputusan yang jumlahnya besar.  

Algoritma Titik Interior adalah algoritma yang memotong atau menembus 

titik dalam dari daerah fisibel untuk mencapai solusi yang optimum (Hiller and 

Lieberman, 2005). Penelitian mengenai algoritma titik interior pernah dilakukan 

oleh beberapa peneliti lain, diantaranya adalah Elfira Safitri (2012), dengan judul 

“Penyelesaian Program Linear Menggunakan Algoritma Interior Point dan 
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Metode Simpleks”, hasil dari penelitiannya yaitu penyelesaian suatu program 

linear untuk solusi yang optimal dengan algoritma titik interior lebih efisien 

dibandingkan metode simpleks untuk variabel yang lebih besar. Selanjutnya oleh 

Marsudi, dkk dengan judul “Algoritma Titik Interior dan Implementasinya pada 

Program Linear”. Hasil dari penelitiannya adalah menghasilkan biaya yang 

minimum pada pemenuhan gizi harian pada sapi potong. 

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengulas 

kembali jurnal Marsudi, dkk yang berjudul “Algoritma Titik Interior dan 

Implementasinya pada Program Linear” dengan variabel yang lebih banyak. Oleh 

karena itu, penulis mengambil judul penelitian “ Penyelesaian Program Linear 

Menggunakan Algoritma Titik Interior”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang diambil adalah 

“Bagaimana penyelesaian permasalahan program linear menggunakan Algoritma 

Titik Interior”? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah maka penelitian ini 

dibatasi dengan: 

1. Model yang terdiri dari 4 variabel keputusan 

2. Model yang terdiri dari 4 fungsi kendala 

3. Fungsi tujuan yang digunakan adalah kasus minimasi 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan penyelesaian 

permasalahan program linear menggunakan Algoritma Titik Interior. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan laporan kerja praktek  ini dibagi menjadi beberapa 

bab. Berikut ini penjelasan tentang masing-masing bab : 

 

BAB I     PENDAHULUAN 

Bab ini berisikan dasar-dasar penulisan seperti  latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II    LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori yang mendukung untuk mendapatkan 

hasil dari penyelesaian program linear menggunakan Algoritma Titik 

Interior. 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang studi pustaka atau literatur, yaitu dengan 

membaca buku-buku, jurnal, skripsi dan sumber-sumber lainnya yang 

mendukung pembahasan. 

BAB IV  PEMBAHASAN 

Bab ini membahas tentang teori dan langkah-langkah penyelesaian dari 

permasalahan program linier menggunakan Algoritma Titik Interior. 

BAB V   PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari seluruh pembahasan dalam 

penyelesaian masalah program linier menggunakan Algoritma Titik 

Interior. 


