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ABSTRAK 

Makalah ini membahas bagaimana cara menentukan nilai optimal pada 

pemrograman linier agar dapat menentukan variabel dan konstrain yang dinamis. 

Masih banyak mahasiswa yang mengalami kesulitan dalm penerapan perhitungan 

program linier tersebut. Kendala yang sering dialami oleh pengguna dalam 

menggunakan program linear adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung 

nilai optimal tergantung pada jumlah variabel dan konstrain yang selalu berubah 

sesuai dengan pemodelan matematikanya. 

Solusi dari penyelesaian program linier tersebut dengan cara menggunakan 

metode simpleks, untuk penyelesaiannya membuat tabel permasalahan dan bentuk 

matematika terlebih dahulu dari permasalahan yang ada, kemudian mencari kolom 

yang mempunyai nilai pertama (X1) pada baris F(z) dan memilih baris, Pemilihan 

baris yang mempunyai nilai kedua (X4) pada baris F(z). Nilai-nilai baris dan 

kolom tersebut dibagi dengan titik perpotongan. Langkah berikutnya adalah 

mengkalikan kolom kedua (X2) dengan baris pertama sehingga nilai-nilai kolom 

(selain baris) sama dengan 0 atau 1.  

Hasil dari perhitungan program linier dengan metode simpleks terserbut 

mampu menentukan nilai optimal dengan variabel dan konstrain yang dinamis 

dengan cepat dan mudah, berbeda jika melakukan perhitungan secara manual. 

Kata kunci : Program linier, Borland delphi, Pemrograman matematika, Optimasi 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Mata pelajaran Matematika perlu diberikan kepada semua peserta didik 

mulai dari sekolah dasar untuk membekali peserta didik dengan kemampuan 

berpikir logis, analitis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan 

bekerjasama. Kompetensi tersebut diperlukan agar peserta didik dapat memiliki 

kemampuan memperoleh, mengelola, dan memanfaatkan informasi untuk 

bertahan hidup pada keadaan yang selalu berubah, tidak pasti, dan kompetitif. 

Salah satu materi yang dapat mengantar siswa untuk mampu berpikir logis, 

kritis, analitis dan kreatif adalah Program Linier, sekaligus mengurangi anggapan 

bahwa program linier itu sulit. Untuk itu guru sebagai fasilitator diharapkan 

mampu menciptakan suatu kondisi pembelajaran dengan menggunakan 

pendekatan, strategi serta model pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa 

kepada tujuan pembelajaran. 

Program linier merupakan metode matematik dalam mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti memaksimumkan 

keuntungan dan meminimumkan biaya. Program Linier banyak diterapkan dalam 

masalah ekonomi, industri, militer, sosial dan lain-lain. Konsep dasar program 

linier telah ada pada jenjang pendidikan dasar, yang dimulai pengenalan lambang 

bilangan yang direpresentasikan melalui gambar benda di sekitar siswa, kemudian 
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penjumlahan, pengurangan, perkalian serta membandingkan banyaknya benda. Di 

Sekolah Menengah Pertama (SMP) konsep diperluas melalui pembelajaran materi 

Sistem Persamaan Linier Satu Variabel, kemudian ditingkatkan melalui materi 

Sistem Persamaan Linier Dua Variabel. Di Sekolah Menengah Atas (SMA) telah 

diperkenalkan sistem pertidaksamaan linier dan materi khusus program linier 

yang menyajikan persoalan sehari-hari, kemudian menerjemahkan permasalahan 

ke dalam model matematika. Menyelesaikan sistem pertidaksamaan yang 

merupakan kendala atau pembatas mencari penyelesaian optimum dan menjawab 

permasalahan. Metode yang digunakan adalah metode grafik dengan 

menggunakan uji titiksudut dan garis selidik. Pada tingkat universitas, terdapat 

mata kuliah khusus program linier yang membahas metode penyelesaian program 

linier yang tujuannya mencari keuntungan maksimum dan mengeluarkan biaya 

minimum. Metode yang diberikan pada universitas adalah metode grafik, metode 

simpleks, metode analisis dual, metode transportasi. 

Dengan melihat pengalaman dan kenyataan tersebut, tampak menarik 

apabila dikaji secara khusus mengenai materi yang berkaitan dengan program 

linier. Pada kesempatan ini penulis akan membahas pada materi yang berkaitan 

dengan program linier di satuan pendidikan tingkat  Universitas dan materi-materi 

yang terkait pada program linier dengan menggunakan metode simpleks saja yang 

bertujuan untuk mencari nilai optimal pada suatu variabel dan constraint yang 

dinamis. 

Dalam program linear terdapat dua macam fungsi, yaitu : fungsi tujuan, 

yang diarahkan untuk mendeteksi tujuan perumusan masalah dan fungsi kendala 

untuk mengetahui sumber daya yang tersedia dan permintaan atas sumber daya 
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tersebut. Kendala yang sering dialami oleh pengguna dalam menggunakan 

program linear adalah waktu yang diperlukan untuk menghitung nilai optimal 

relatif lama dalam proses interasinya tergantung pada jumlah variabel dan 

konstrain yang selalu berubah sesuai dengan pemodelan matematikanya.          

Oleh karena itu, dalam tugas akhir ini, mendapatkan ide untuk membuat aplikasi 

yang mampu menentukan nilai optimal dengan variabel dan konstrain yang 

dinamis dengan mudah. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini adalah : 

1. Penyebab seorang siswa atau mahasiswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal pemrograman linier. 

2. Bagaimana cara menerapkan pemrograman linier ke dalam aplikasi untuk 

mencari nilai optimal tersebut sehingga dapat memudahkan pengguna mencari 

nilai optimal sesuai fungsi kendala dan fungsi tujuan yang dimasukkan.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah yang dipergunakan dalam tugas akhir ini adalah:  

1. Aplikasi penentuan nilai optimal pemrograman linear ini menggunakan 

metode simpleks sesuai bentuk ekspresi model matematika yang dimasukkan 

oleh user.  

2. Aplikasi ini tidak dapat disimpan karena aplikasi dibuat seperti kalkulator 

yang hanya dapat menghitung saat user memasukkan variabel dan konstrain 

beserta nilai-nilainya seperti yang diinginakan. 
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3. Cara pemrosesan nilai variabel dan konstrain sesuai format yang digunakan 

pada sistem aplikasinya. Disesuaikan dengan nilai operator dan Constantnya. 

4. Aplikasi ini juga dapat langsung menginput nilai variabel dan kostraint, 

sehingga apabila yang diinputkan bukan angka, sistem akan memberikan 

pesan peringatan bahwa nilai yang diinputkan tidak valid 

 

1.4. Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai pada pengerjaan tugas akhir ini adalah: 

1. Dapat menggunakan model matematika dalam pemrograman linear sesuai 

kasus yang diinputkan user. 

2. Membuat aplikasi yang dapat menentukan nilai optimal dalam pemrograman 

linear dengan variabel dan konstrain yang dinamis. 

3. Mengetahui apa saja yang menyebabkan siswa melakukan kesalahan dalam 

menyelesaikan soal program linear. 

 

1.5. Manfaat 

Adapun manfaat yang ingin diperoleh dari pengerjaan tugas akhir ini 

adalah dapat membuat perangkat lunak untuk  mempermudah pengguna dalam 

menentukan nilai optimal pada pemrograman linear dengan fungsi kendala yang 

bersifat dinamis. 

 

1.6. Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui oleh 

peneliti dari perumusan masalah sampai kesimpulan, yang membentuk sebuah 
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alur yang sistematis. Metodologi penelitian in digunakan sebagai pedoman 

penelitian dalam pelaksanaan penelitian ini agar hasil yang dicapai tidak 

menyimpang dari tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

 

Adapun metode penelitian yang dipergunakan dalam pengerjaan tugas 

akhir ini adalah : 

a. Studi Literatur  

Dilakukan dengan cara mencari segala macam informasi secara riset ke 

perpustakaan dan mempelajari buku – buku yang berkaitan dengan masalah 

yang di hadapi. 

b. Pengumpulan dan Analisa Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara : observasi, identifikasi,  dan 

klasifikasi melalui studi literatur. Dari pengumpulan data tersebut dapat 

dilakukan analisa data yaitu sistem pemodelan program linier.  

c. Perancangan Sistem  

Melakukan analisa awal tentang system yang akan dibuat yaitu pemecahan 

masalah yang dilakukan melalui bahasa pemrograman untuk mengetahui nilai 

optimasi dari persamaan program linier. 

d. Pembuatan Aplikasi 

Tahap penerjemahan data atau pemecahan masalah yang telah dirancang 

kedalam bahasa pemrograman. 
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e. Pengujian Aplikasi 

Merupakan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang telah dibangun. 

 

1.7. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tugas akhir ini disusun untuk memberikan gambaran 

umum tentang penelitian yang dijalankan. Sistematika penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I         PENDAHULUAN  

Bab ini berisi latar belakang masalah, identifikasi masalah, maksud 

dan tujuan yang ingin dicapai, batasan masalah, metodologi penelitian 

yang diterapkan dalam memperoleh dan mengumpulkan data, waktu 

dan tempat penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II       TINJAUAN  PUSTAKA  

Membahas berbagai konsep dasar dan teori-teori yang berkaitan 

dengan topik masalah yang diambil dan hal-hal yang berguna dalam 

proses analisis permasalahan.  

 

BAB III      ANALISIS  DAN  PERANCANGAN  

Menganalisis masalah dari model penelitian untuk memperlihatkan 

keterkaitan antar variabel yang diteliti serta model matematis untuk 

analisisnya.  
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BAB IV      IMPLEMENTASI  DAN  PENGUJIAN  

Membahas mengenai pengimplementasian aplikasi yang telah dibuat 

ke perangkat yang akan digunakan serta melakukan pengujian 

terhadap aplikasi yang telah diimplementasikan tersebut. 

 

BAB V       PENUTUP  

Berisi kesimpulan dan saran yang sudah diperoleh dari hasil penulisan 

tugas akhir. 
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