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Dalam dunia usaha, seorang pengusaha pada umumnya ingin memperoleh keuntungan 
sebanyak-banyaknya dari bidang usaha yang digelutinya. Untuk itu, pengusaha tersebut membuat 
perencanaan untuk mengoptimalisasi sumber data yang tersedia, seperti bahan baku, transportasi, 
sumber daya manusia, dan lain-lain. Upaya optimalisasi ini dapat dimodelkan dengan program linear 

 

SEJARAH PROGRAM LINEAR 

Setiap hari manusia dihadapkan kepada pilihan dan manusia harus memberikan keputusannya, 
entah keputusan yang menyangkut hal yang sepele atau menyangkut hal-hal yang kompleks. Banyak 
sekali pengambilan keputusan yang menyangkut masalah optimasi (nilai maksimum atau minimum). 
Dalam bidang ekonomi dan industri dijumpai masalah meminimumkan ongkos rata-rata, 
memaksimumkan laba, memaksimumkan efisiensi dan sebagainya. Untuk masalah optimasi timbul 
model-model matematika yang kemudian dalam masalah sederhana diwadahi dalam program linear 
(untuk masalah yang lebih kompleks diwadahi dalam Riset Operasi). 

Sejarah Riset Operasi (termasuk program linear) dimulai dalam operasi perang dalam perang 
dunia II. Negara sekutu, khususnya Inggris yang baru berperang melawan Jerman mengalami 
keterbatasan sumber daya, baik manusia (tentara), peralatan perang maupun urusan logistik. Dalam 

Suatu jenis roti memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Roti jenis lain memerlukan 
100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tersedia 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. Andaikan satu 
roti jenis pertama memberikan keuntungan Rp. 200 dan satu roti jenis kedua memberikan 
keuntungan Rp. 250, dapatkah Kamu menentukan keuntungan maksimum yang diperoleh? 
Kuntungan maksimum tersebut didapatkan dengan menjual berapa roti jenis pertama dan berapa 
roti jenis kedua? 

Coba Pikirkan 

Program Linear 
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keadaan terbatas tersebut mereka tetap menginginkan kemenangan yang maksimum (timbulah masalah 
optimasi kendala). Mereka kemudian mengumpulkan ahli-ahli dari berbagai  macam disiplin ilmu untuk 
membentuk suatu tim yang diharapkan dapat menyelesaikan masalah-masalah operasional dalam 
perang antara lain : penanggulan serangan kapal selam terhadap konvoi kapal induk, masalah 
pengaturan logistik, dan sebagainya. Rupanya usaha ini ada hasilnya, maka Amerika Serikat pun tidak 
mau ketinggalan dan membentuk kelompok ahli seperti yang dilakukan Inggris.  

Dalam kerja di atas itulah disadari bahwa dalam praktek banyak dijumpai masalah optimasi 
berkendalakan pertidaksamaan. Model seperti ini belum banyak dibahas sebelum perang. Meskipun 
satu dua sudah ada. Apalagi fungsi-fungsi yang terlibat kebanyakan fungsi linear. Program linear 
menjadi salah satu model yang paling dominan. Istilah program tidak ada hubungannya dengan 
program komputer, melainkan timbul karena program linear menjadi alat untuk memilih program-
program kerja yang optimum. Memang betul bahwa di kemudian hari program linear memerlukan 
dukungan komputer untuk mengerjakan soal-soal yang rumit. 

Seusai perang, pengalaman dan penemuan para ahli tersebut di atas langsung dimanfaatkan oleh 
dunia industri dan ekonomi yang porak-poranda karena perang dan memerlukan pembangunan 
menyeluruh. Jadilah para ahli tersebut mengembangkan teknik-teknik dalam menghadapi masalah-
masalah ekonomi dan industri, dan dengan program linear banyak perubahan yang signifikan dan nyata 
sekali bahwa hal ini merupakan suatu revolusi baru dalam manajemen.  

 

A. PENGERTIAN PROGRAM LINEAR 

  Program linear adalah suatu metode atau cara yang dapa digunakan untuk mencari solusi 
masalah optimasi, yaitu memaksimukan atau meminimumkan suatu bentuk fungsi objektif atau 
fungsi sasaran dengan kendala-kendala berupa sistem pertidaksamaan linear. Dalam 
perkembagannya, peerapan program linear menjadi sangat penting dalam berbagai bidang 
terutama bidang industri/usaha seperti produksi, penjualan barang, dan meminimalkan ongkos 
produksi. 

 Pemecahan persoalan program linear secara matematis harus memenuhi kriteria sebagai berikut : 
1. Variabel keputusan tidak negatif 
2. Adanya fungsi tujuan dari bariabel keputusan dan dapat digambarkan dalam satu set fungsi 

linear 
3. Keterbatasan sumber daya dapat dirumuskan dalam hubungan yang linear yaitu 

pertidaksamaan linear 
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B. SISTEM PERTIDAKSAMAAN LINEAR, PROGRAM LINEAR, DAN MODEL MATEMATIKA 

 PERTIDAKSAMAAN LINEAR DUA VARIABEL 

  Bentuk-bentuk pertidaksamaan berikut, dengan a, b, c  R dan x serta y adalah suatu variabel 
 ax + by ≤ c, ax + by < c, ax + by ≥ c, ax + by > c 
 disebut sebagai pertidaksamaan linear dua variabel. 
  Himpunan semua titik (x, y) pada sistem koordinat Cartesius yang memenuhi pertidaksamaan 

linear dua variabel disebut himpunan penyelesaian atau grafik pertidaksamaan. Grafik ini 
digambarkan sebagai suatu daerah yang diarsir, atau sebagai daerah yang batasnya diberi tanda 
tertentu. Daerah himpunan penyelesaian linear atau dua peubah dapat ditentukan dengan langkah-
langkah sebagai berikut :  
1. Langkah 1 

Gambarlah garis ax + by = c pada bidang Cartesius. Garis itu akan membelah bidang Cartesius 
menjadi dua belahan bidang. 

2. Langkah 2 
Ambilah sebarang titik P(x1, y1) yang terletak di luar garis ax + by = c, kemudian hitunglah nilai  
ax1 + by1. Nilai ax1 + by1 ini dibandingkan dengan nilai c 
(a).  Jika ax1 + by1 ≤ c, maka belahan bidanng yang memuat P(x1, y1) merupakan daerah 

himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≤ c 
(b).  Jika ax1 + by1 ≥ c, maka belahan bidang yang memuat P(x1, y1) merupakan daerah 

himpunan penyelesaian pertidaksamaan ax + by ≥ c 
 3.  Langkah 3 
  Daerah yang merupakan himpunan penyelesaian kita arsir sedangkan daerah yang bukan 

merupakan daerah penyelesaian tidak diarsir. (Ada beberapa bukan yang berlaian, himpunan 
penyelesaian tidak diarsir dan yang bukan himpunan penyelesaian diarsir). 

  
 Contoh 1. 

 Gambarlah daerah himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x + 5y ≤ 15 untuk x dan y  R. 
 Jawab : 

Gambarlah garis 3x + 5y = 15 
Mencari titik potong sumbu x dan sumbu y 

X 0 5 
Y 3 0 

Ambil titik O(0, 0), maka 3.(0) + 5.(0) = 0 ≤ 15 
Adalah pernyataan yang benar. Jadi, daerah 
himpunan penyelesaian pertidaksamaan 3x + 5y ≤ 15 
adalah daerah yang memuat titik asal O(0, 0) seperti 
diperlihatkan pada gambar disamping.
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 SISTEM PERSAMAAN LINEAR DUA PEUBAH. 

 Sistem pertidaksamaan linear adalah sistem yang komponen-komponennya terdiri dari sejumlah 
berhingga pertidaksamaan linear. Daerah himpunan penyelesaian himpunan sistem 
pertidaksamaan linear dua variabel ditentukan dari irisan tiap daerah himpunan penyelesaian 
pertidaksamaan linear dua variabel. 

 Contoh 2. 

 Gambarlah daerah himpunan penyelesaian sistem pertidaksaaan linear berikut : 

 X ≥ 0, y ≥ 0, dan 3x + 4y ≤ 12 untuk x, y R. 
 Jawab : 

 Langkah 1 
 Lukislah dari x = 0 (sumbu Y) dan y = 0 (sumbu x) 00 

garis 3x + 4y = 12 
 Melukis garis 3x + 4y = 12  

X 0 4 

Y 3 0 
  
 Ambil titik uji (1, 1). 
 Untuk x ≥ 0, maka 1 ≥ 0, pernyataan yang benar. Jadi 

belahan yang memuat titik (1, 1) merupakan daerah 
himpunan penyelesaian x ≥ 0. 

 Untuk y ≥ 0, maka 1 ≥ 0 merupakan pernyataan yang 
benar. Jadi belahan yang memuat titk (1, 1) 
merupakan daerah himpunan penyelesaian y ≥ 0. 

 Untuk 3x + 4y ≤ 12, maka 3.(1) + 4.(1) = 7 ≤ 12 adalah 
pernyataan yang benar. Jadi belahan yang memuat 
titik (1,1) merupakan daerah himpunan penyelesaian 
3x + 4y ≤ 12. 

 Himpunan penyelesaian sistem pertidaksamaan x ≥ 0, 
y ≥ 0 dan 3x + 4y ≤ 12 adalah irisan dari himpunan 
penyelesaian x ≥0, y ≥ 0 dan 3x + 4y ≤ 12. Dengan 
demikian, daerah himpunan penyelesaian sistem 
pertidaksamaan linear  adalah seperti pada gambar, 
dengan daerah yang diarsir. 

 

x ≥ 0 

y  ≥  0 

3x + 4y ≤ 12 

3x + 4y ≤ 12 

x ≥ 0, y ≥ 0 
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   SOAL LATIHAN  

   Kerjakan Soal Berikut ini dengan jawaban yang benar! 
 

1. Gambarlah daerah penyelesaian pertidaksamaan berikut dengan mengarsir daerah 
penyelesaiannya 
a. x + 4y ≤ 8 
b. -4 ≤ x ≤ 0 
c. 2x – 3y ≥ 6 
d. 12x- 5y ≤ 60 
e. 3x + 4y ≥ 1200 
f. 6x – 5y < 30 

2. Gambarlah daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan berikut dengan mengarsir  daerah 
penyelesaian. 
 a.  2x + y ≤ 6, x ≥ 0, y ≥ 0 
 b.  3x + 5y ≥ 15, 7x + 4y ≤ 28, y ≥ 0, x ≥ 0 
 c. 4x + 4y ≥ 16, 3x + 4y ≤ 24, x ≥ 0, y ≥ 0 
 d.  x + 2y ≤ 12, 2x + y ≤ 12, x ≥ 0, y ≥ 0 

 3.     Tentukan sistem pertidaksamaan yang penyelesaiannya ditunjukkan dengan daerah yang 
diarsir. 

  a.    b.     c.  
 
 
 
 
   
 
 
 
 
  d.      e. 
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 PROGRAM LINEAR DAN MODEL MATEMATIKA 

  
 Seperti dijelaskan di atas program linear dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah oprimasi 

(pengoptimalan). Dalam masalah optimasi linear, kendala-kendala atau batasan-batasannya dapat 
diterjemahkan dalam bentuk pertidaksamaan linear. Pada daerah himpunan penyelesaian sistem 
pertidaksamaan linear terdapat suatu penyelesaian yang memberikan hasil optimal untuk nilai 
fungsi f yang disebut fungsi sasaran atau fungsi objektif. 

  
 Model matematika adalah suatu rumusan (dapat berupa persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi) 

yang diperoleh dari penafsiran seseorang ketika menerjemahkan suatu masalah program linear ke 
dalam bahasa matematika 

 Untuk bisa menyelesaikan masalah program linear secara matematika maka harus mengubah 
bahasa verbal ke dalam bahasa matematika. Inilah yang disebut dengan pemodelan matematika. 

 Model matematika dari suatu program linear terdiri atas dua bagian  
1. Sistem persamaan atau pertidaksamaan yang merupakan bagian kendala-kendala yang harus 

dipenuhi oleh peubah x dan y  
2. Fungsi objektif (sasaran) berbentuk ax + by,  merupakan bagian yang  hendak dioptimalkan 

(dimaksimalkan atau diminimalkan). 
 

 Contoh 3. 

 Joko membeli 5 penggaris dan 7 bolpoin di toko buku. Joko harus membayar Rp. 15.500. Sedangkan 
Ida membeli 9 penggaris dan 3 bolpoin di toko yang sama dengan membayar Rp. 12.000. Jika harga 
satu penggaris dan satu bolpoin masing-masing dinyatakan sebagai x rupiah  dan y rupiah, buatlah 
model matematika untuk persoalan tersebut. 

 Jawab : 

 Berdasarkan apa yang  dibeli dan dibayar oleh Joko, maka didapat hubungan berikut : 
 5x + 7y = 15.500 
 Berdasarkan apa yang dibeli dan dibayar oleh Ida, maka didapat hubungan berikut : 
 9x + 3y = 12.000 
 Dengan demikian, model matematika dari persoalan tersebut adalah  
 5x + 7y = 15.500 
 9x + 3y = 12.000 

 dengan x dan y  C. 
 
 Contoh 4. 

 Seorang pedagang tas memiliki modal Rp 1.500.000,00. Ia berencana membeli dua jenis tas. Harga 
sebuah tas jinjing Rp 25.000,00  sedangkan sebuah tas ransel Rp 50.000,00. Kapasitas toko 
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pedagang tersebut adalah 50 tas.  Tentukan model matematika untuk memperoleh keuntungan 
yang sebesar-besarnya, jika laba untuk tas jinjing Rp 6.000,00 dan laba tas ransel Rp 12.000,00. 

 Jawab : 

 Misalkan banyaknya tas jinjing = x dan tas ransel = y 
  

 BanyakBarang Harga Laba 

Jinjing X 25.000x 6.000x 

Ransel Y 50.000y 12.000y 

Kapasitas/Modal 50 1.500.000 maksimum 
   
 Kendala : 
 25.000 x + 50.000 y ≤ 1.500.000    (biaya tidak boleh melebihi modal) 
 x + 2y ≤ 60 
 x + y ≤ 50      (jumlah barang tidak boleh melebihi kapasitas) 
 x ≥ 0, y ≥ 0      (Jumlah barang tidak boleh negatif) 
 
 Fungsi Objektif : 
 F(x, y) = 6.000 x + 12.000 y    (memaksimumkan) 
 
 
 
   SOAL LATIHAN. 

   Kerjakanlah soal berikut ini dengan jawaban yang benar! 
 

1. Satu adonan roti jenis A memerlukan terigu 300 gram dan mentega 50 gram. Untuk membuat 
satu adonan roti jenis B diperlukan terigu 200 gram dan mentega 100 gram. Bahan yang 
tersedia adalah 6 kg terigu dan 2,4 kg mentega. Jika satu roti jenis A mendapatkan keuntungan 
Rp 2.000,00 dan satu roti jenis B mendapatkan keuntungan Rp 3.000,00, tentukan model 
matematika agar diperoleh keuntungan maksimum.  

2. Butik ”Sari Busana” mempunyai persediaan kain 20 m kain katun dan 60 m kain wool. Butik ini 
akan memproduksi jas dan celana eksklusif untuk wanita. Untukmemproduksi jas dibutuhkan 
1m katun dan 1,5 m wool, sedangkan untuk membuat celana dibutuhkan 0.25 m katun dan 2m 
wool. Keuntungan dari membuat jas adalah Rp 100.000,00 dan celana Rp 50.000,00. Buatlah 
model matematika dari masalah di atas agar mendapat untung yang sebanyak-banyaknya. 

3. Suatu pesawat udara milik perusahaan penerbangan “Gatut Kaca” memiliki kapasitas tempat 
duduk tidak lebih dari 48 penumpang. Kapasitas bagasi setiap penumpang kelas utama adalah 
60 kg dan penumpang kelas ekonomi 20 kg. Kapasitas bagasi pesawat itu tidak lebih dari 1440 
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kg. Jika harga tiket kelas utama Rp 600.000,00dan harga tiket kelas ekonomi Rp 350.000,00, 
buatlah model matematika dari masalah di atas. 

4. Sekelompok siswa SMK jurusan kimia industri ditugaskan untuk membuat 2 jenis sabun. 
Persedian bahan yang dimiliki mereka adalah 4000gram texapon dan 800 gram NaCl. Sabun 
Jenis A membutuhkan 100 gram texapon dan 40 gram NaCl sedangkan sabun jenis B 
membutuhkan 200 gram texapon dan 20 gram NaCl. 

5. Sebuah perusahaan mempunyai tiga jenis barang, yaitu barang A, barang B dan barang C. 
Barang-barang tersebut dihasilkan dari dua pabrik yaitu pabrik I dan pabrik II. Pabrik I setiap 
hari menhasilkan 1 ton barang A, 8 ton barang B dan 5 ton barang C. Sedangkan pabrik II 
memproduksi 2 ton barang A, 7 ton barang B dan 9 ton barang C. Perusahaan tersebut 
mendapat pesanan 100 ton barang A , 560 barang B dan 450 ton barang C. 

6. Seorang pembuat kue satu hari paling banyak membuat 80 kue. Biaya pembuatan kue jenis 
pertama adalah Rp. 250 perkue, dan biaya kue jenis kedua adalah Rp. 150 perkue. Keuntungan 
kue jenis pertama Rp. 50 dan keuntungan kue jenis kedua Rp. 40. Jika modal pembuat kue Rp. 
17.000, buatlah model matematika dari masalah ini. 

7. Suatu jenis roti memerlukan 200 gram tepung dan 25 gram mentega. Roti jenis lain 
memerlukan 100 gram tepung dan 50 gram mentega. Tersedia 4 kg tepung dan 1,2 kg mentega. 
Andaikan satu roti jenis pertama memberikan keuntungan Rp. 200, dan satu roti jenis kedua 
memberikan keuntungan Rp. 250, buatlah model matematika dari masalah tersebut. 

8. Seorang pedagang membeli 25 pasang sepatu untuk persediaan. Ia ingin membeli sepatu jenis A 
dengan harga Rp. 30.000 dan barang jenis B Rp. 40.000. Ia merencanakan tidak akan 
mengeluarkan uag lebih dari Rp. 840.000. Bila ia mengharap laba Rp. 10.000 untuk setiap 
sepatu jenis A dan untuk sepatu jenis B dengan laba Rp. 12.000, tentukan model 
matematikanya.
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C. NILAI OPTIMUM SUATU BENTUK OBJEKTIF 

  
 Pengertian Bentuk Objektif ax + by  

 Dalam program linear, bentuk atau fungsi f(x, y) = ax + by yang hendak dioptimumkan 
(dimaksimumkan atau diminimumkan) disebut bentuk objektif atau fungsi objektif (fungsi sasaran) 
Untuk mencari nilai optimum bentuk objektif (ax + by) ada dua macam metode, yaitu : 
1. Metode Simpleks 

Metode simpleks memerlukan langkah-langkah perhitungan matematika yag cukup rumit. 
Metode ini biasanya dipakai untuk memecahkan program linear yang peubahnya lebih dari dua. 
Oleh karena itu, metode ini tidak akan dibahas di modul ini 

2. Metode Grafik 
Metode grafik digunakan untuk memecahkan masalah program linear yang sederhana, yaitu 
program linear yang model matematikanya berupa sistem pertidaksamaan linear dan 
persamaan linear dua peubah. 
Dalam metode grafik, untuk menentukan nilai optimum dari bentuk (ax + by) dapat dilakukan 
dengan salah satu dari dua cara berikut ; 
(i).  Metode Uji titik Pojok 
(ii). Metode Garis Selidik 
Kedua metode tersebut dilakukan dengan menggunakan teknik Trial and Eror(coba-coba). 

  
 Menentukan Nilai Optimum Bentuk Objektif dengan Metode Uji Titik Pojok 

 Dalam metode uji titik pojok, nilai optimum dari bentuk f(x, y) = ax + by dilakukan dengan cara 
menghitung nilai f(x, y) = ax + by untuk tiap titik pojok pada daerah himpunan penyelesaiannya. 
Nilai-nilai f(x, y) = ax + by itu dibandingkan, kemudian ditetapkan : 
1. Nilai terbesarnya merupakan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) = ax + by 
2. Nilai terkecilnya merupakan nilai minimum dari fungsi objektif f(x, y) = ax + by  
 
Contoh 5. 

Harga sandal A adalah Rp. 10.000 dan harga sandal B adalah Rp. 8.000. Setiap pasang sandal A 
memberikan keuntungan Rp. 1.000 dan setiap pasang B memberikan keuntungan Rp. 750. Modal 
yang tersedia hanya Rp. 4.000.000 dan kapasitas tempat penjualan adalah 450 pasang sepatu. 
Tentukanlah keuntungan maksimumnya. 
Jawab : 

Sebelum mencari nilai maksimum, maka langkah pertama adalah membuat model matematika dari 
permasalahan di atas. 
Misalkan :  x menyatakan sandal A 
                      y menyatakan sandal B 
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 Sepatu A(x) Sepatu B(y)  

Harga/Modal 10.000x 8.000y 4.000.000 

Kapasitas x Y 450 
Keuntungan 1000x 750y maksimum 

Dari tabel di atas dapat dibuat model matematikanya 
Fungsi Objektif : 1000x + 750y (maksimumkan) 
Fungsi Kendala :  10000x + 8000y ≤ 4000000 
                                    atau 5x + 4y ≤ 2000 
                                   x + y ≤ 450 
                                    x ≥0, y ≥ 0 
Setelah model matematikanya ditentukan, langkah selanjutnya adalah menentukan daerah 
penyelesaiannya dengan menggambar grafik dari masalah di atas. 

 Melukis garis 5x + 4y = 2000  Melukis garis x + y = 450  
x 0 400 
y 500 0 

 
Jadi grafik dari permasalahan di atas adalah sebagai berikut 
 Dari grafik di samping dapat diketahui letak titik-titik 

pojok. Titik pojok tersebut antara lain (0, 450), 
(400,0) dan (200, 250) (titik (200, 250) merupakan 
titik potong garis 5x + 4y = 2000 dan x + y = 450. 
Untuk mencarinya digunakan metode eliminasi dan 
subtitusi) 

 Subtitusi titik pojok ke fungsi objektif diperoleh : 
  

 
  
 
 
 Dari tabel di atas tampak bahwa nilai maksimum dari fungsi objektif 1000x + 750y adalah 400000, 

yang dicapai pada titik (400, 0). Jika dikaitkan dengan soal di atas hasil ini dapat ditafsirkan sebagai 
berikut : Keuntungan penjualan sandal, maksimum Rp. 400.000. Hal ini tercapai jika yang dibeli 
adalah sandal A sebanyak 400 pasang. 

 
 
 

x 0 450 

y 450 0 

Titik Pojok (x, y) Objektif : 1000x + 750y 

(400, 0) 1000 x 400 + 750 x 0 = 400000 

(200, 250) 1000 x 200 + 750 x 250 = 387500 

(0, 450) 1000 x 0 + 450 x 750 = 337500 
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 Menentukan Nilai Optimum dengan Menggunakan Garis Selidik 

 Pengertian garis selidik adalah garis yang berasal dari fungsi objektif yang diberi nilai konstanta (k) 
tertentu kemudian digeser-geser dengan kemiringan tetap untuk menemukan nilai optimum. 

 Bentuk umum fungsi objektif adalah : ax + by = k, dengan k  R. 
 Langkah-langah menentukan nilai optimum dengan garis selidik : 

a. Ambil nilai k, sehingga f(x, y) = ax + by = k 
(disarankan nilai k adalah kelipatan a dan b atau habis dibagi a dan b) 

b. Gambar garis tersebut  
c. Geser garis selidik tersebut 

- Untuk mencari nilai maksimum fungsi objektif, geser ke bagian yang jauh dari titik pusat 
(0,0) di daerah penyelesaian. 

- Untuk mencari nilai minimum fungsi objektif, geser ke bagian yang paling dekat dengan 
pusat (0, 0) di daerah penyelesaian. 

 
 Contoh 6. 

 Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi f(x, y) = x + 3y untuk daerah penyelesaian dari 
sistem pertidaksamaan yang ditunjukkan daerah arsiran pada gambar berikut. 

  
 Jawab : 

  

Garis selidik 

Dengan menggeser garis selidik tersebut 
diperoleh : 

- Fungsi Objektif maksimum jika f(x, y) 
melalui titik E(3, 4) dengan nilai 
maksimum f(3, 4) = 3 + 3.(4) = 15 

- Fungsi objektif minimum jika f(x, y) 
melalui titik (2, 0) dengan nilai 
minimum  f(2, 0) = 2 + 3.(0) = 2 
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   SOAL LATIHAN. 

   Kerjakanlah soal berikut ini dengan jawaban yang benar! 
 
 
 

1. Tentukan nilai maksimum fungsi tujuan z = 5x + 6y dari sistem pertidaksamaan 2x + y ≤ 30, x + 
2y ≤ 24, x ≥ 0, y ≥ 0. 

2. Nilai maksimum f(x, y) = 400x + 300y  yang memenuhi daerah penyelesaian sistem 
pertidaksamaan 3x + 2y ≤ 12; x + 3y ≤ 6; x ≥ 0 ; y ≥ 0 adalah ...? 

3. Nilai minimum fungsi objektif  f(x, y) = 3x + 4y  dari sistem pertidaksamaan 5x + 3y ≥ 15;  
x + 4y ≥ 8 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0 adalah ...? 

4. Produsen sepatu membuat dua jenis sepatu wanita. Biaya pembuatan sepatu jenis I adalah Rp 
50.000,00/pasang dan biaya pembuatan sepatu jenis II adalah Rp 80.000,00/pasang. Jumlah 
sepatu yang dibuat tidak lebih dari 200 pasang dan modal yang tersedia adalah 12 juta rupiah. 
Jika sepatu jenis I dijual dengan harga Rp 80.000/pasang dan sepatu jenis II dijual Rp 
130.000,00/pasang, maka pendapatan terbesar yang dapat diperoleh produsen sepatu tersebut 
adalah ...? 

5. Kantin sekolah menyediakan menu mie goreng dan gado-gado tidak lebih dari 80 porsi. Biaya 
pembuatan mie goreng dan gado-gado berturut-turut Rp 1500,00 dan Rp 2000,00 tiap porsi. 
Modal yang tersedia Rp 150.000,00. Jika harga jual mie goreng dan gado-gado tiap porsi 
berturut-turut adalah Rp 2500,00 dan Rp 3000,00 maka banyaknya porsi mie goreng dan gado-
gado yang harus dibuat agar diperoleh pendapatan maksimum adalah…? 

6. Gambarlah daerah penyelesaian dari setiap sistem pertidaksamaan berikut ini. Kemudian, 
tentukanlah nilai maksimum dan minimum dari fungsi tujuannya dengan metode uji titik pojok. 
a. 4x + 2y ≤ 600    b. 3y + 5x – 11 ≤ 0 

2x + 4y ≤ 48        -5x – 3y ≥ 9 
x ≥ 0, y ≥ 0          x ≥ 0, y ≥ 0 
Fungsi Tujuan f(x, y) = 8x + 6y      Fungsi Tujuan f(x, y) = 75x + 45y 

7. Suatu pesawat udara mempunyai 48 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. 

8. Dengan modal Rp. 450.000, Pak Jeri membeli pepaya seharga Rp. 1.000 per kilogram dan jeruk 
seharga Rp. 3.500 per kilogram. Buah-buahan ini dijualnya kembali dengan menggunakan 
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gerobak yang dapat memuat maksimum 300 kg. Jika keuntungan dari penjualan pepaya Rp. 500 
per kilogram dan dari penjualan jeruk Rp. 1.000 per kilogram. Tentukanlah keuntungan 
maksimum yang diperoleh Pak Jeri. 

9. PT. Ketok Magic akan memproduksi dua jenis sepatu, yaitu sepatu sepakbola dan sepatu kets. 
Sepatu sepakbola akan dijual Rp500.000 sepasang dan sepatu kets akan dijual Rp250.000 
sepasang. Dari penjualan kedua jenis sepatu ini, direncanakan akan diperoleh keuntungan 
Rp100.000 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! 

10. Luas suatu tempat parkir 200 m2. Untuk memarkirkan mobil, rata-rata diperlukan tempat seluas 
10 m2, sedangkan untuk bus 20 m2. Kapasitas maksimum tempat parkir tersebut untuk mobil 
dan bus adalah 12. Jika di tempat parir itu akan diparkir x mobil dan y bus, maka model 
matematika dari permasalahan tersebut adalah …?  
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