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Jumlah uang Niko Sentera dan Butet kurang dari Rp5.000,00. Jumlah uang mereka ini juga
kurang dari uang Ivan setelah ditambah Rp3.000,00. Adapun uang Ivan kurang dari
Rp1.000,00 dikurangi uang Niko Sentera. Buatlah model matematika dari persoalan tersebut!

Dalam pemodelan matematika masalah produksi ban
PT. Samba Lababan, kalian akan mencari nilai x dan y sedemikian sehingga
f(x, y)  40.000x  30.000y maksimum.

Bentuk umum dari fungsi tersebut adalah f(x, y)  ax  by. Suatu fungsi
yang akan dioptimumkan (maksimum atau minimum). Fungsi ini disebut
fungsi objektif. Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif ini, kalian
dapat menggunakan dua metode, yaitu metode uji titik pojok dan metode
garis selidik.

C. 1. Metode Uji Titik Pojok
Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan

menggunakan metode uji titik pojok, lakukanlah langkah-langkah berikut.
a. Gambarlah daerah penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah

program linear tersebut.
b. Tentukan titik-titik pojok dari daerah penyelesaian itu.
c. Substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif.
d. Bandingkan nilai-nilai fungsi objektif tersebut. Nilai terbesar berarti

menunjukkan nilai maksimum dari fungsi f(x, y), sedangkan nilai
terkecil berarti menunjukkan nilai minimum dari fungsi f(x, y).
Sebagai contoh, kalian akan memaksimumkan keuntungan

PT. Samba Lababan dari produksi ban dengan model matematika
f(x, y)  40.000x  30.000y.

C. Nilai Optimum Suatu Fungsi Objektif
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Perhatikan daerah penyelesaian dari grafik pada gambar di atas.
a. Titik-titik pojoknya adalah titik O, A, B, C, dan D.

• Titik O adalah titik pusat koordinat. Jadi, titik O(0,0).
• Titik A adalah titik potong antara garis x  80 dan sumbu-x.

Jadi, titik A(80, 0).
• Titik B adalah titik potong antara garis x  80 dan garis

8x  4y  800.
Substitusi x  80 ke persamaan 8x  4y  800

8 80  4y  800
y  40

Jadi, titik B(80, 40).
• Titik C adalah titik potong antara garis 8x  4y  800 dan

2x  5y  800.
Dari 8x  4y  800 didapat y  200  2x.
Substitusi nilai y ke persamaan 2x  5y  800

2x  5(200  2x)  800
2x  1000  10x  800

8x  200
 x  25

Substitusi x  25 ke persamaan y  200  2x
y  200  2 · 25
y  150

Jadi, titik C(25, 150).

• Titik D adalah titik potong antara garis 2x  5y  800 dan sumbu-y.
Substitusi x  0 ke persamaan 2x  5y  800

2 0  5y  800
  5y  800
    y  160

Jadi, titik D(0, 160).

Gambar 2.4
Daerah penyelesaian yang memenuhi
2x + 5y  800; 8x + 4y  800; x  0, y  0

2x  5y  800

y  0

x  0

x   80

8x + 4y  800

y
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Dari tabel tersebut dapat diperoleh nilai maksimum fungsi objektif
f(x, y)  40.000x  30.000y adalah f(25, 150)  5.500.000.
Jadi, PT. Samba Lababan harus memproduksi 25 ban motor dan 150 ban
sepeda untuk memperoleh keuntungan maksimum.

Untuk menentukan nilai minimum dilakukan langkah yang sama. Lebih
jelasnya, perhatikan contoh berikut ini.

b. Uji titik-titik pojok ke fungsi objektif  f(x, y)  40.000x  30.000y, sehingga
fungsi objektif ini maksimum.

Titik Pojok (x, y) f(x, y)  40.000x  30.000y

A(80, 0) 3.200.000

B(80, 40) 4.400.000

C(25, 150) 5.500.000

D(0, 160) 4.800.000

Tentukan nilai minimum fungsi objektif f(x, y)  2x  10y yang
memenuhi x  2y 10, 3x  y  15, x  0, dan y  0.

Jawab:

Contoh

O 10 x  2y 10

3x  y  15

x

y

5

x   0
Daerah kanan

HPC15

5 B

y  0

A

Daerah
atas

a. Titik-titik pojoknya adalah titik A, B, dan C.
• Titik A adalah titik potong garis x  2y 10 dengan sumbu-x.

Substitusi y  0 ke persamaan x  2y 10.
x  2y  10

x  2 0  10
x  10

Jadi, titik A(0, 10).

• Titik B adalah titik potong garis x  2y 10 dengan garis 3x  y  15
Dari x  2y 10 diperoleh x  10 2y.
Substitusi nilai x ke persamaan  3x  y  15

3x  y  15
3(10  2y)  y  15

30  6y  y  15
30  5y  15

5y  30  15
5y  15 y  3
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Substitusi nilai y  3 ke persamaan x  10  2y
x  10  2y
    10  2 3
    10  6  4

Jadi, titik B(4, 3).

• Titik C adalah titik potong garis 3x  y  15 dengan sumbu-y.
Substitusi x  0 ke persamaan 3x  y  15.

3x  y  15
3 0  y  15

y  15
Jadi, titik C(0, 15).

b. Uji titik-titik pojok.

Titik Pojok (x, y) f(x, y)  2x  10y
A(10, 0) 20
B(4, 3) 38
C(0, 15)      150

Dari tabel diperoleh nilai minimum fungsi objektif
f(x, y)  2x  10y adalah f(10, 0)  20.

C. 2. Metode Garis Selidik
Untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif dengan

menggunakan metode garis selidik, lakukanlah langkah-langkah berikut.
a. Tentukan garis selidik, yaitu garis-garis yang sejajar dengan garis

ax  by  k, a  0, b  0, dan k  R.
b. Gambarkan garis selidik-garis selidik tersebut pada koordinat Cartesius!
c. Untuk menentukan nilai maksimum fungsi tujuan maka carilah garis

selidik yang jaraknya terbesar terhadap titik pusat O(0, 0) dan berada
pada daerah penyelesaian. Sedangkan untuk menentukan nilai
minimum fungsi tujuan maka carilah garis selidik yang jaraknya
terkecil terhadap titik pusat O(0, 0) dan berada pada daerah
penyelesaian. Sebagai contoh, grafik berikut ini adalah produksi ban
PT. Samba Lababan.

O 10 x  2y 10

3x  y  15

x

y

5

x   0
Daerah kanan

HPC15

5 B

y  0

A

Daerah
atas

Gambar 2.5
Daerah penyelesaian yang memenuhi x + 2y  10; 3x + y  15; x  0; y  0
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Garis selidik dari fungsi objektif f(x, y)  40.000x  30.000y adalah  4x  3y   k.

Ambil k  120, didapat garis selidik 4x  3y  120.
Ambil k  240, didapat garis selidik 4x  3y  240.
Ambil k  550, didapat garis selidik 4x  3y  550.

Gambarkan garis-garis selidik ini sehingga kamu dapat menentukan nilai
maksimum fungsi objektif f(x, y)  40.000x  30.000y.

Gambar 2.6
Garis-garis selidik yang memenuhi 2x + 5y = 800;
4x + 3y = 550; 8x + 4y = 800;  4x + 3y = 240; 4x + 3y = 120

O 30 60 100 400

200

160

100

80

40

4x  3y  240

2x  5y  8004x  3y  120

x  80

8x  4y  800

y

x
4x  3y  550

Perhatikan bahwa garis selidik yang menyebabkan fungsi objektif
maksimum adalah 4x  3y  550.

Dengan mengalikan kedua ruas persamaan garis selidik dengan 10.000,
kamu mendapatkan nilai maksimum fungsi objektif sebagai berikut.

10.000(4x  3y)  10.000(550)
40.000x  30.000y  5.500.000

Jadi, nilai maksimum fungsi objektif f(x, y)  40.000x  30.000y adalah
5.500.000.

Dari gambar di atas tampak bahwa garis selidik 4x  3y  550 melalui
titik C(25, 150). Ini berarti, fungsi objektif f(x, y)  40.000x  30.000y
mencapai maksimum pada titik C(25, 150).
Jadi, PT. Samba Lababan harus memproduksi 25 ban motor dan 150 ban
sepeda untuk memperoleh keuntungan maksimum Rp5.500.000,00.

1. Gambarkan daerah penyelesaian dari setiap sistem pertidaksamaan berikut ini. Kemudian,
tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuannya dengan metode uji titik
pojok dan metode garis selidik!

a. 4x  2y  60
2x  4y  48
x  0, y  0
Fungsi tujuannya f(x, y)  8x  6y

b. 3y  5x  11   0
5x  3y  9

x  0, y  0
Fungsi tujuannya f(x, y)  75x  45y

Asah Kompetensi 2
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2 ASAH  KEMAMPUAN

Waktu : 60 menit

1. Dengan modal Rp450.000, Pak Jeri membeli pepaya
seharga Rp1.000,00 dan jeruk seharga Rp3.500,00 per
kilogram. Buah-buahan ini dijualnya kembali dengan
menggunakan gerobak yang dapat memuat maksimum
300 kg. Jika keuntungan dari penjualan pepaya Rp500,00
per kilogram dan dari penjualan jeruk Rp1.000,00 per
kilogram, tentukanlah keuntungan maksimum yang
diperoleh Pak Jeri!

Sumber: www.mzxshoes.com

Sumber: member.at.infoseek.co.jp

Bobot soal: 20

Bobot soal: 20

c. 3 2
yx

 4

2x  3y  4
x  0, y  0
Fungsi tujuannya f(x, y)  7x  6y

d. 3
x y

  3

3x  3y  27  0
x  0, y  0
Fungsi tujuannya f(x, y)  60x  60y

e. 3x  2y  8
3x  2y  2
4x  y  12
4x  y  6
x 0, y  
Fungsi tujuannya f(x, y)  2x  5y

2. Sebuah pesawat udara mempunyai 48 buah tempat duduk yang terbagi dalam dua kelas,
yaitu kelas A dan kelas B. Setiap penumpang kelas A diberi hak membawa barang seberat
60 kg, sedang penumpang kelas B hanya 20 kg, tempat bagasi paling banyak dapat memuat
1.440 kg. Bila banyaknya penumpang kelas A  x orang, sedang kelas B  y orang, maka:
a. buatlah model matematika dari permasalahan tersebut!
b. gambarkan daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan tersebut!

2. PT. Ketok Magic akan memproduksi dua jenis sepatu, yaitu
sepatu sepakbola dan sepatu kets. Sepatu sepakbola akan
dijual Rp500.000,00 sepasang dan sepatu kets akan dijual
Rp250.000,00 sepasang. Dari penjualan kedua jenis sepatu
ini, direncanakan akan diperoleh keuntungan
Rp100.000,00 dari sepasang sepatu sepakbola dan
Rp50.000 dari sepasang sepatu kets. Jika kapasitas
produksi sebulan 17.000 pasang sepatu dan modal yang
disediakan 15 milyar rupiah, tentukanlah keuntungan
maksimal yang mungkin didapat PT. Ketok Magic!
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Bobot soal: 40

Sumber: member.at.infoseek.co.jp

Bobot soal: 20

Sumber: lh3.google.com

3. Ling ling membeli 120 ton beras untuk dijual lagi. Ia menyewa
dua jenis truk untuk mengangkut beras tersebut. Truk jenis a
memiliki kapasitas 6 ton dan truk jenis b memiliki kapasitas
4 ton. Sewa tiap truk jenis a adalah Rp100.000,00 sekali jalan
dan truk jenis b adalah Rp50.000,00 sekali jalan. Maka Ling
ling menyewa truk itu sekurang-kurangnya 48 buah. Berapa
banyak jenis truk a dan b yang harus disewa agar biaya yang
dikeluarkan minimum?

4. Robi Sigara adalah pedagang asongan yang menjual dua jenis
rokok, yaitu rokok kretek dan rokok filter. Rokok kretek dibeli
dari agen Rp4.000,00 dan dijual Rp4.500,00 per bungkus.
Rokok filter dibeli Rp4.750,00 dan dijual Rp5.500,00 per
bungkus. Di kantongnya terdapat uang Rp240.000,00 dan
ia bermaksud membeli kedua jenis rokok tersebut. Namun
karena keterbatasan tempat, ia tidak mau membeli lebih dari
150 bungkus. Jika kedua jenis rokok tersebut diperkirakan
akan laku semuanya, tentukanlah:
a. fungsi tujuannya
b. kendalanya dalam bentuk suatu sistem pertidaksamaan

dan gambarkanlah daerah penyelesaiannya
c.  titik-titik pojok dari daerah penyelesaian tersebut.
d. nilai fungsi tujuan dari setiap titik pojok tersebut.
e. keuntungan maksimum yang dapat diperoleh dari

penjualan kedua jenis rokok tersebut dan berapa bungkus
rokok kretek dan rokok filter yang harus dibeli Robi
Sigara untuk memperoleh keuntungan maksimum itu?

1. Bentuk umum pertidaksamaan linear dengan dua variabel adalah
• ax  by  e
• cx  dy  f

2. Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan disebut daerah
layak.

3. Nilai optimum fungsi objektif (himpunan penyelesaian) dapat ditentukan dengan
menggunakan nilai metode, yaitu:
• metode uji titik pojok
• metode garis selidik

RangkumanRangkuman

Info Math

Pada mulanya program linear ini dikembangkan pada tahun 1940 oleh John Van Neumam,
George B. Dantzig, dan para mitranya. Mula-mula digunakan oleh Marsekal Wood pada
angkatan udara Amerika Serikat (USAF).
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