Karakteristik pemrograman linear:
• Proporsionalitas
• Additivitas
• Divisibilitas
• kepastian

Proporsionalitas
Pertimbangkan satu kasus (kasus k) dari n
aktivitas yang dilakukan
xj = 0 untuk
semua j kecuali untuk j = k, asumsinya oleh
karena itu:
1. Keseluruhan ukuran kinerja z sama dengan
ckxk.
2. Penggunaan setiap sumber daya i sama
dengan aikxk.
Additivitas
1. tidak ada bentuk perkalian silang diantara
berbagai aktivitas, sehingga tidak akan
ditemukan bentuk perkalian silang pada
model.
2. Sifat additivitas berlaku baik bagi fungsi
tujuan maupun pembatas.

Sifat additivitas dipenuhi jika:
• fungsi tujuan merupakan penambahan
langsung kontribusi masing-masing variabel
keputusan;
• nilai kanan pada fungsi pembatas merupakan
total penggunaan masing-masing variabel
keputusan.
• Sifat divisibilitas berarti unit aktivitas dapat dibagi
ke dalam sembarang level fraksional, sehingga
nilai variabel keputusan noninteger dimungkinkan.
• Sifat kepastian menunjukkan bahwa semua
parameter model berupa konstanta.

• Penetapan tujuan yg tepat
aspek penting
dalam riset operasional.
• Studi riset operasional mencari penyelesaian
(solusi) yang mengoptimalkan keseluruhan
organisasi bukan hanya penyelesaian
suboptimal terbaik bagi hanya satu atau
beberapa komponen.
• Salah satu pendekatan yang mungkin untuk
mengatasi permasalahan suboptimal bagi
organisasi pencari keuntungan adalah
menggunakan maksimisasi keuntungan jangka
panjang sebagai satu-satunya tujuan

Model matematik terdiri dari dua bagian:
•

Fungsi tujuan

bentuk =

•

Fungsi pembatas (konstrain)
atau ≤

•

Konstanta

•

Alternatif keputusan

=, ≥

parameter model
variabel keputusan

Bentuk Umum
Fungsi Tujuan
Maksimumkan atau minimumkan z = c1x1+ c2x2 +
…+ cnxn
Sumber daya yang membatasi (Kendala)
a11x1 + a12x2 +…+ a1nxn = / ≤ / ≥ b1
a21x1 + a22x2 +…+ a2nxn = / ≤ / ≥ b2
:
am1x1 + am2x2 +…+ amnxn = / ≤ / ≥ bm
x1, x2, ..., xn ≥ 0
• x1, x2 …xn
alternatif keputusan
• a11, a12, …amn
koefisien kendala
• C1, c2, … cn
koefisien tujuan
• b1, b2, … bm
nilai fungsi kendala/batasan
sumber daya

Contoh:
Seorang pengrajin menghasilkan satu tipe meja
dan satu tipe kursi. Proses yang dikerjakan hanya
merakit meja dan kursi. Dibutuhkan waktu 2 jam
untuk merakit 1 unit meja dan 30 menit untuk merakit
1 unit kursi. Perakitan dilakukan oleh 4 orang
karyawan dengan waktu kerja 8 jam per hari.
Pelanggan pada umumnya membeli paling banyak 4
kursi untuk satu meja; oleh karena itu pengrajin harus
memproduksi kursi paling banyak empat kali jumlah
meja. Harga jual per unit meja adalah Rp. 1,2 juta
dan per unit kursi adalah Rp. 500 ribu rupiah.
Formulasikanlah kasus tersebut ke dalam model
matematiknya!

Solusi
• Tujuan yang ingin dicapai adalah
memaksimumkan pendapatan.
• Alternatif keputusan adalah jumlah meja dan
kursi yang akan diproduksi.
• Sumber daya yang membatasi adalah waktu
kerja karyawan dan perbandingan jumlah
kursi dan meja yang harus diproduksi
(pangsa pasar).
• Syarat linearitas dipenuhi

Definisikan:
x1 = jumlah meja yang akan diproduksi
x2 = jumlah kursi yang akan diproduksi
Fungsi Tujuan: Maksimumkan z = 1.2 x1 + 0.5 x2
Kendala:
2x1 + 0.5x2 ≤ 32
x1/ x2 ≥ ¼ atau 4x1 ≥ x2 atau 4x1 x2 ≥ 0
x1, x2 ≥ 0

