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Pertemuan 7 

Kasus-kasus Khusus Permasalahan Program Linier 

 

Model Program Linier adalah sebuah model kuantitatif yang dirancang bangun untuk 

menyelesaikan kasus-kasus tertentu. Dalam menyederhanakan kasus-kasus nyata ke dalam 

model kuantitatif, khususnya fungsi linier adalah bukan hal yang sederhana. Di satu pihak kasus-

kasus dalam dunia nyata adalah rumit, di lain pihak model-model matematika harus dalam 

penerapan Program Linier. Dengan mengetahui kasus-kasus yang akan muncul dapat dihindari 

sejak awal. 

1. Nilai Tujuan yang tidak Nyata/Soal Asli tidak Fisibel  (Infeasible Solutions) 

Suatu kasus PL diharapkan untuk memberikan suatu jawab optimal yang dapat membantu 

manajemen di dalam membuat keputusan atau memilih alternatif. Namun kadang-kadang hasil 

yang diharapkan tidak menjadi kenyataan karena penyelesaian kasus PL tidak memberi hasil 

yang nyata (tidak menghasilkan Daerah yang Memenuhi Kendal/DMK). Kasus semacam ini 

disebut dengan Pseudo Optimal Solution atau Infeasible Solutions. Penyebab utama 

kemunculan kasus ini adalah kesalahan didalam penentuan tanda kendala atau kesalahan 

didalam penjabaran kasus ke dalam model matematika.  

Ciri dari kasus ini dalam penyelesaian dengan Metode Grafik adalah tidak terdapat 

Daerah yang Memenuhi Kendala (DMK), sedangkan dengan Metode Simpleks tabel sudah 

optimal tetapi harga optimalnya masih memuat nilai M (nilainya tidak nyata) atau dalam tabel 

optimal masih terdapat Vk yang positif.. 

Contoh : 

Memaksimumkan : 3X + 2Y, 

Kendala : 

1. 2X + Y ≤ 2, 

 2.   3X + 4Y ≥ 12, dan X, Y ≥ 0, 
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2.   Nilai Tujuan yang tidak Terbatas (Unbounded Solutions)  

Pada umumnya suatu DMK dari kasus PL dibatasi oleh garis-garis kendala. Namum PL 

yang meminimumkan fungsi tujuan sering mempunyai DMK yang tidak terbatas luasnya. 

Kasus ini terjadi terutama pada yang memaksimumkan nilai tujuan. Karena DMK tidak terbatas 

maka nilai tujuan juga tidak terbatas. Kasus ini muncul karena kekeliruan di dalam penentuan 

program tujuan, penyusunan kendala yang kurang lengkap. Ciri dari kasus ini kalau 

penyelesaiannya dengan menggunakan Metode Grafik adalah DMK-nya tidak terbatas, 

sedangkan apabila diselesaikan dengan Metode Simpleks adalah semua nilai dari aik ≤ 0 

(elemen-elemen aij dalam kolom kunci semua negatif atau nol). 

Contoh : 

Memaksimumkan : 3X + 2Y, 

Kendala : 

1. 2X + Y ≥ 4, 2. X + 2Y ≥ 4, 

3. Y ≤ 2, dan X, Y ≥ 0 
 

3.    Kendala yang Berlebihan (Redundant Constrains) 

Telah diketahui bahwa kendala sebagai pembahas putusan-putusan yang mungkin 

dibuat oleh manajemen. Susunan kendala di dalam sebuah kasus PL membentuk sebuah 

DMK yang tepat di mana terletak berbagai kemungkinan putusan tersebut. Kendala-kendala 

yang membentuk DMK disebut kendala yang mengikat. Diantara kendala-kendala tersebut, 

kemudian akan ada yang menjadi kendala aktif, yaitu kendala yang tidak mengikat. Jenis 

kendala ini pada dasarnya dapat diabaikan, karena tidak ada artinya. Ciri dari kasus ini apabila 

diselesaikan dengan menggunakan Metode Grafik adalah terdapat fungsi kendala yang tidak 

masuk dalam DMK, sedangkan apabila diselesaikan dengan Metode Simpleks terdapat baris 

yang tidak pernah menjadi basis (baris kunci). 

Contoh : 

Memaksimumkan : 2X + 3Y, dengan Fungsi Kendala : 

1. X + 2Y ≤ 6 2. X + Y ≤ 2  

dan X, Y ≥ 0,  
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4. Jawab Optimal Jamak (Multiple Optimum Solutions) 

Hasil yang diharapkan dari penyelesaian kasus PL adalah jawab optimal yang memberi 

informasi tentang variabel putusan beserta nilainya, nilai tujuan, slack atau surplus dan nilai 

marjinal atau nilai dual. Penyelasaian tersebut biasanya hanya memberi satu jawab optimal. 

Keunikan parameter biaya dan koefisien-koefisien kendala kadang menghasilkan jawab 

optimal lebih dari satu. Apabila persoalan tersebut diselesaikan dengan Metode Grafik, 

terdapat titik optimal lebih dari satu titik. 

Contoh : 

Memaksimumkan : 2X + 4Y, 

Kendala : 

1. X + 2Y ≤ 5, 

2. X + Y ≤ 4, dan X, Y ≥ 0, 

Jika soal di atas diselesaikan, maka akan terdapat nilai maksimum sebesar 10 satuan di dua  

titik yaitu (3,1) dan titik (0, 21/2) 

 

Contoh Soal Latihan untuk Kasus Khusus Program Linier : 

Termasuk Kasus Khusus apakah persoalan program linier berikut ini ? 

Tunjukkanlah dengan Metode Grafik dan Metode Simpleks ! 

1. Memaksimumkan Z = 4 X1 + 3X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   X1 + X2  ≤  3 

b.  2X1 - X2  ≤  3 

c.   X1  ≥  4  dan X1 ,  X2  ≥ 0,  

 

2.  Memaksimumkan Z = 2 X1 + 3X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   X1 + X2   ≥   3 

b.   X1 - 2X2  ≤  4 

       dan X1 ,  X2  ≥ 0 
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3.  Memaksimumkan Z = 12 X1 + 8X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   5X1 + 2X2  ≤  150 

b.  2X1 + 3X2  ≤ 100 

c.  4X1 + 2X2  ≤ 80 

dan X1 ,  X2  ≥ 0 

 

4.  Memaksimumkan Z = 3 X1 + 2X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   6X1 + 4X2  ≤  24 

b.  10X1 + 3X2  ≤ 30 

dan X1 ,  X2  ≥ 0 

 

5.  Meminimumkan Z = X1 - X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   X1 + X2  ≤  2 

b.  X1 + 2X2  ≤ 4 

c.  X1   ≤ 1 

dan X1 ,  X2  ≥ 0 

 

6.  Memaksimumkan Z = 20 X1 + 30X2  

Dengan syarat ikatan : 

a.   2X1 + X2   ≥  12 

b.  5X1 + 8X2   ≥ 74 

c.  X1 + 6X2    ≥  24  dan X1 ,  X2  ≥ 0 

 


