
32 
 

PROGRAM LINEAR 

 

Program linear diartikan sebagai cara untuk menyelesaikan suatu masalah (penyelesaian 

optimum) dengan menggunakan metode matematika yang dirumuskan dalam suatu sistem 

persamaan atau pertidaksamaan linear dua variabel. 

Untuk mendapatkan penyelesaian optimum tersebut, digunakan metode grafik dengan cara uji titik 

pojok (titik ekstrim) atau garis selidik pada himpunan (daerah) penyelesaian sistem pertidaksamaan 

linear dua variabel. 

 

A. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

1. Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

Pertidaksamaan linear dua variabel adalah kalimat matematika yang memuat dua variabel, 

misalnya x dan y, dengan pangkat tertinggi satu dan dihubungkan dengan tanda 

pertidaksamaan. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabei adalah sebagai berikut. 
 

                                           
 

dengan a, b, c ≠ 0 dan a, b, x, y  R. 

Daerah penyelesaian pertidaksamaan linear dua variabel dapat disajikan dalam bidang 

Cartesius. Langkah-langkah untuk menentukan daerah penyelesaian pertidaksamaan linear 

dua variabel adalah sebagai berikut. 

a. Misalkan diketahui pertidaksamaan cbyax   

b. Gambarlah garis cbyax   pada bidang Cartesius dengan cara mencari titik-titik 

potong grafik dengan sumbu X (y = 0) dan sumbu Y (x = 0). 

c. Ambil sembarang titik uji, misalkan  11, yxP  dan subtitusikan ke pertidaksamaan 

cbyax  . 

d. Jika bernilai benar, maka daerah yang memuat titik  11, yxP  merupakan daerah 

penyelesaian. Jika bernilai salah, maka daerah yang memuat titik  11, yxP  bukan 

merupakan daerah penyelesaian. 

e. Daerah yang merupakan penyelesaian diberi raster. 

f. Untuk pertidaksamaan yang memuat tanda sama dengan, penyelesaiannya digambar 

dengan garis penuh, sedangkan untuk pertidaksamaan yang tidak memuat tanda sama 

dengan, digambar dengan garis putus-putus. 

Contoh: 

Tentukan daerah penyelesaian dari pertidaksamaan berikut untuk x, y  R. 

a. 42  yx  b. 632  yx  

Penyelesaian: 

a. 42  yx  

Menentukan titik potog garis 42  yx  dengan sumbu X dan 

sumbu Y dengan bantuan tabel berikut. 

X Y 

0 4 

2 0 

Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah (2,0) dan titik 

potong dengan sumbu Y adalah (0,4). 

Sebagai titik uji, ambillah titik O(0,0). Dengan 

mensubtitusikan titik O(0,0) ke pertidaksamaan 42  yx  

diperoleh   404002  (bernilai benar). Sehingga 

daerah yang memuat titik O(0,0) merupakan penyelesaian 

(daerah yang diraster).  
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b. 632  yx  

Menentukan titik potog garis 632  yx  dengan 

sumbu X dan sumbu Y dengan bantuan tabel berikut. 

X Y 

0 3 

–2  0 

Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah (3,0) dan 

titik potong dengan sumbu Y adalah (0, –2). 

Sebagai titik uji, ambillah titik O(0,0). Dengan 

mensubtitusikan titik O(0,0) ke pertidaksamaan 

632  yx  diperoleh     6060302   (bernilai 

salah). Sehingga daerah yang memuat titik O(0,0) 

bukan merupakan penyelesaian (daerah yang diraster). 

 

 

 

 

 
 

2. Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

a. Menentukan Daerah Penyelesaian Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel 

Contoh: 

1) Tentukan daerah penyelesaian dari 42  yx ; 0x ; dan 0y ; untuk x, y  R. 

Penyelesaian: 

 Menentukan titik potong garis 42  yx  dengan sumbu X dan sumbu Y. 

X Y 

0 4 

2 0 

Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah (2,0) dan titik potong dengan sumbu 

Y adalah (0,4). 

Sebagai titik uji, ambillah titik O(0,0). Dengan mensubtitusikan titik O(0,0) ke 

pertidaksamaan 42  yx  diperoleh   404002  (bernilai benar). 

Sehingga daerah yang memuat titik O(0,0) merupakan penyelesaian (daerah yang 

diraster). 

 Daerah penyelesaian 0x  terletak di sebelah kanan sumbu 

Y (daerah yang diraster di sebelah kanan sumbu Y). 

 Daerah penyelesaian 0y  terletak di sebelah kanan sumbu 

X (daerah yang diraster di sebelah kanan sumbu X). 

Jadi, daerah penyelesaian sistem pertidaksamaan 42  yx ; 

0x ; dan 0y  adalah irisan daerah penyelesaian dari 

masing-masing pertidaksamaan di atas; seperti tampak pada 

gambar di samping. 
 

2) Tentukan himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan 3 yx ; 63  yx ; 

0x ; dan 0y ; untuk x, y  R. 

Penyelesaian: 

 Menentukan titik potong garis 3 yx  dengan sumbu X dan sumbu Y. 

X Y 

0 3 

3 0 

Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah (3,0) dan titik potong dengan sumbu 

Y adalah (0,3). 

Sebagai titik uji, ambillah titik O(0,0). Dengan mensubtitusikan titik O(0,0) ke 

pertidaksamaan 3 yx  diperoleh 30300   (bernilai salah). Sehingga 
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daerah yang memuat titik O(0,0) bukan merupakan penyelesaian (daerah yang 

diraster). 

 Menentukan titik potong garis 63  yx  dengan sumbu X dan sumbu Y. 

X Y 

0 6 

2 0 

Diperoleh titik potong dengan sumbu X adalah (6,0) dan titik potong dengan sumbu 

Y adalah (0,2). 

Sebagai titik uji, ambillah titik O(0,0). Dengan mensubtitusikan titik O(0,0) ke 

pertidaksamaan 63  yx  diperoleh   606003   (bernilai salah). 

Sehingga daerah yang memuat titik O(0,0) bukan merupakan penyelesaian (daerah 

yang diraster). 

 Daerah penyelesaian 0x  terletak di sebelah kanan 

sumbu Y (daerah yang diraster di sebelah kanan 

sumbu Y). 

 Daerah penyelesaian 0y  terletak di sebelah kanan 

sumbu X (daerah yang diraster di sebelah kanan 

sumbu X). 

 

Jadi, daerah yang diraster pada gambar di samping 

merupakan himpunan penyelesaian dari sistem 

pertidaksamaan 3 yx ; 63  yx ; 0x ; dan 0y ; 

untuk x, y  R.  
 

b. Menentukan Sistem Pertidaksamaan Linear Dua Variabel dari Daerah 

Penyelesaiannya 

Jika diketahui himpunan (daerah) penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan, Anda 

dapat menentukan sistem pertidaksamaan tersebut dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

1) Tentukan persamaan garis pada bidang Cartesius. 

 Persamaan garis yang melalui (melewati) titik  11, yx  dan  22 , yx  dirumuskan 

sebagai berikut. 

12

1

12

1

xx

xx

yy

yy










 
 

 Persamaan garis yang memotong sumbu X di titik (a, 0) dan memotong sumbu Y di 

titik (0, b) dirumuskan sebagai berikut. 
 

abaybx   
 

2) Perhatikan garis persamaan pada diagram Cartesius. 

 Apabila garis persamaannya merupakan sebuah garis utuh (tidak putus-putus), 

maka simbol pertidaksamaan yang akan digunakan adalah “≤” atau “≥”. 

 Apabila garis persamaannya merupakan garis putus-putus (tidak utuh), maka 

simbol pertidaksamaan yang akan digunakan adalah “<” atau “>”. 

3) Ambil sembarang titik yang terletak pada daerah penyelesaian (daerah yang diraster) 

sebagai titik uji. 

4) Apabila daerah yang diraster berada di kanan sumbu Y, maka x ≥ 0. 

5) Apabila daerah yang diraster berada di atas sumbu X, maka y ≥ 0. 
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Contoh: 

1) Daerah yang diraster pada grafik di samping merupakan 

daerah penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. 

Tentukan sistem pertidaksamaan tersebut. 

 

Penyelesaian: 

 Persamaan garis 
1g  memotong sumbu X pada titik 

(1,0) dan memotong sumbu Y pada titik (0,2), 

sehingga persamaannya adalah 

 212  yx   
 22  yx  

 
Uji titik O(0,0) yang terletak pada daerah penyelesaian,   2002  sehingga 

diperoleh pertidaksamaannya adalah 22  yx  

 Persamaan garis 2g  memotong sumbu X pada titik (2,0) dan memotong sumbu Y 

pada titik (0,1), sehingga persamaannya adalah 

 122  yx  

 22  yx  

Uji titik O(0,0) yang terletak pada daerah penyelesaian,   2020  sehingga 

diperoleh pertidaksamaannya adalah 22  yx  

 Daerah yang diraster terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka x ≥ 0; dan di sebelah 

atas sumbu X, maka y ≥ 0. 

Jadi, sistem pertidaksamaan dari daerah yang diraster adalah 22  yx ; 22  yx ; 

0x ; dan 0y ; Ryx ,  

2) Daerah yang diraster pada grafik di samping 

merupakan daerah penyelesaian dari suatu sistem 

pertidaksamaan. Terntukan sistem pertidaksamaan 

tersebut. 

Penyelesaian: 

 Persamaan garis 1g  memotong sumbu X pada 

titik (2,0) dan memotong sumbu Y pada titik 

(0,5), sehingga persamaannya adalah 

1025  yx  

Uji titik (3,4) yang terletak pada daerah 

penyelesaian,     104235  sehingga 

diperoleh pertidaksamaannya adalah 

1025  yx  

 

 Persamaan garis 2g  memotong sumbu X pada titik (6,0) dan memotong sumbu Y 

pada titik (0,3), sehingga persamaannya adalah 1863  yx     62  yx  

Uji titik (3,4) yang terletak pada daerah penyelesaian,   6423   sehingga 

diperoleh pertidaksamaannya adalah 62  yx  

 Daerah yang diraster terletak di sebelah kanan sumbu Y, maka x ≥ 0; dan di sebelah 

atas sumbu X, maka y ≥ 0. 

Jadi, sistem pertidaksamaan dari daerah yang diraster adalah 1025  yx ; 62  yx  

0x ; dan 0y ; Ryx ,  
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B. Nilai Optimum Fungsi Objektif 

Fungsi objektif (fungsi sasaran) adalah suatu fungsi yang akan ditentukan nilai optimum 

(minimum atau maksimum) dari fungsi kendali (sistem pertidaksamaan linear). Ada dua cara 

untuk menentukan nilai optimum fungsi objektif, yaitu dengan uji titik pojok (titik ekstrim) 

dan garis selidik. Namun pada pembahasan kali ini, kita hanya melihat pada cara uji titik 

pojok saja. Sedangkan cara garis selidik, dapat Anda pelajari sendiri. 

 

Menentukan Nilai Optimum Fungsi Objektif dengan Uji Titi Pojok (Titik Ekstrim) 

Langkah-langkah penyelesaian: 

 Tentukan daerah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang 

diketahui. 

 Tentukan semua titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut. 

 Subtitusikan setiap titik pojok ke dalam fungsi objektif yang diketahui. 

 Tetapkan nilai maksimum atau minimumnya. 

 

Contoh: 

1. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektif 

  yxyxf 4050,   pada daerah penyelesaian sistem 

pertidaksamaan 102  yx ; 153  yx ; 0x ; dan 0y ; 

Ryx ,  

Penyelesaian: 

Daerah penyelesaian yang memenuhi sistem pertidaksamaan 

tersebut ditunjukkan pada grafik di samping. 

Daerah penyelesaian tersebut memiliki empat titik pojok, yaitu 

titik pojok O(0,0), A(0,5), B, dan C(5,0). Titik B merupakan 

titik potong garis 102  yx  dan 153  yx , yang dapat 

ditentukan dengan cara eliminasi dan subtitusi pada 

penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. 
 

153

102





yx

yx

1

3





153

3063





yx

yx
 

 3155  yy  

  102  yx  

   1032 x  

  106 x  

   4x  

Koordinat titik B(4,3). 

Uji titik pojoknya seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Titik 50x 40y   yxyxf 4050,   

O(0,0) 0 0 0 

A(0,5) 0 200 200 

B(4,3) 200 120 320 

C(5,0) 250 0 250 

Jadi, nilai maksimumnya adalah 320 untuk x = 4 dan y = 3, sedangkan nilai minimunnya 

adalah 0 untuk x = 0 dan y = 0. 

 

–  
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2. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi 

objektif   yxyxf 32,   dari daerah penyelesaian 

yang ditunjukkan pada gambar di samping. 

 

Penyelesaian: 

Pada daerah penyelesaian di samping, semua titik pojok 

telah diketahui. Dengan menggunakan uji titik pojok, 

nilai maksimum dan minimum dapat dicari dengan 

bantuan tabel berikut.  
  

Titik 2x 3y   yxyxf 32,   

(2,0) 4 0 4 

(5,0) 10 0 10 

(7,3) 14 9 23 

(3,5) 6 15 21 

(0,3) 0 9 9 

Jadi, nilai maksimumnya adalah 23 untuk x = 7 dan y = 3, sedangkan nilai minimunnya 

adalah 4 untuk x = 2 dan y = 0. 
 

3. Tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi 

objektif   yxyxf 80100,   dari daerah penyelesaian 

yang memenuhi grafik di samping. 

 

Penyelesaian: 

Perhatikan grafik di samping. 

 Daerah penyelesaian merupakan daerah terbuka ke 
atas. Jadi, daerah tersebut tidak memiliki nilai 

maksimum, yang ada hanya nilai minimum. 

 Titik pojoknya adalah A(0,12), B, dan C(14,0).  
 Koordinat titik B diperoleh dari titik potong dua garis, yaitu garis

12436312  yxyx  dan 143
3

1
6514

3

2
4  yxyx . 

 Lakukan eliminasi dan subtitusi untuk memperoleh titik B. 

143

124





yx

yx

4

1





56124

124





yx

yx
 

 44411  yy  

  143  yx  

   1443 x  

  1412 x  

    2x  

Koordinat titik B(2,4). 

Uji titik pojoknya seperti ditunjukkan pada tabel berikut. 

Titik 100x 80y   yxyxf 80100,   

A(0,12) 0 960 960 

B(2,4) 200 320 520 

C(14,0) 1.400 0 1.400 

Jadi, nilai nilai minimunnya adalah 520 untuk x = 2 dan y = 4. 

 

  

–  
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C. Aplikasi Program Linear 

1. Mengubah Permasalahan Verbal Menjadi Model Matematika 

Untuk mempermudah dalam mengubah permasalahan verbal menjadi model matematika 

digunakan tabel sebagai berikut. 

Variabel Variabel I (x) Variabel II (y) Persediaan Pertidaksamaan 

Variabel lain 1 .... .... .... .... 

Variabel lain 2 .... .... .... .... 

Variabel lain 3 .... .... .... .... 

Catatan: 

Sistem pertidaksamaan bertanda “≤” jika persediaan dalam soal verbal tersirat kata “paling 

banyak” atau “hanya”; dan sistem pertidaksamaan bertanda “≥” jika persediaan dalam soal 

verbal tersirat kata “paling sedikit”. 
 

Contoh: 

a. Seorang pemborong hanya mempunya persediaan 100 kaleng cat biru dan 240 kaleng cat 

putih. Pemborong tersebut mendapat order untuk mengecat ruang tamu dan kamar tidur 

di suatu perumahan. Setelah dikalkulasi, satu ruang tamu menghabiskan 1 kaleng cat biru 

dan 3 kaleng cat putih, sedangkan satu kamar tidur menghabiskan 2 kaleng cat biru dan 2 

kaleng cat putih. Jika biaya yang ditawarkan pada pemborong untuk mengecat setiap 

ruang tamu adalah Rp300.000,00 dan untuk setiap kamar tidur Rp250.000,00; buat model 

matematika (fungsi kendala dan fungsi objektif) dari persoalan tersebut. 

Penyelesaian: 

Misalkan x  = banyak ruang tamu yang dicat dan y = banyak kamar tidur yang dicat. 

Variabel yang lain adalah cat biru dan cat putih. Tabel yang diperoleh sebagai berikut. 

Variabel 
Banyak Ruang 

Tamu  (x) 

Banyak Kamar 

Tidur (y) 
Persediaan Pertidaksamaan 

Cat Biru 1 kaleng 2 kaleng 100 kaleng 1002  yx  

Cat Putih 3 kaleng 2 kaleng 240 kaleng 24023  yx  

Oleh karena banyak ruang tamu dan banyak kamar tidur selalu bernailai positif, maka 

0x  dan 0y . 

Biaya pengecatan setiap ruang tamu Rp300.000,00 dan biaya pengecatan setiap kamar 

tidur Rp250.000,00; sehingga pendapatan pemborong adalah  yx 000.250000.300   

Jadi, fungsi kendala dari permasalahan di atas adalah: 1002  yx ; 24023  yx ; 

0x  dan 0y ; sedangkan fungsi objektifnya adalah yxyxf 000.250000.300),(   
b. Untuk merawat pasiennya, setiap hari suatu rumah sakit membutuhkan paling sedikit 

150.000 unit kalori dan 130.000 unit protein. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 500 

unit kalori dan 200 unit protein, sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 300 unit 

kalori dan 400 unit protein. Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah 

Rp150.000,00/kg dan Rp75.000,00/kg. Tentukan model matematika (fungsi kendala dan 

fungsi objektif) dari persoalan tersebut. 

Penyelesaian: 

Misalkan x = banyak konsumsi daging sapi dan y = banyak konsumsi ikan segar. 

Variabel yang lain adalah kalori dan protein. 

Variabel 

Banyak 

Konsumsi 

Daging Sapi (x) 

Banyak 

Konsumsi 

Ikan Segar (y) 

Persediaan Pertidaksamaan 

Kalori 500 unit 300 unit 150.000 unit 
000.150300500  yx  

500.135  yx  

Protein 200 unit 400 unit 130.000 unit 
000.130400200  yx  

6502  yx  
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Oleh karena banyak konsumsi danging sapi dan ikan segar selalu bernilai positif, maka 

0x  dan 0y . 

Harga daging sapi dan ikan segar berturut-turut adalah Rp150.000,00/kg dan 

Rp75.000,00/kg; maka biaya yang harus dikeluarkan adalah yx 000.75000.150  . 

Jadi, fungsi kendala dari permasalahan di atas adalah 500.135  yx ; 6502  yx ; 

0x  dan 0y ; sedangkan fungsi objektifnya adalah yxyxf 000.75000.150),(  . 

 

2. Menyelesaikan Masalah Program Linear 

Langkah-langkah penyelesaian: 

a. Ubah permasalahan verbal menjadi model matematika dalam fungsi kendala dan fungsi 

objektif. 

b. Tentukan nilai optimum dengan menggunakan uji titik pojok (titik ekstrim). 

 

Contoh: 

a. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 

penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, 

sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. 

Harga tiket untuk suatu penerbangan domestik tujuan kota A dari Bandara Soekarno-

Hatta untuk kelas bisnis adalah Rp800.000,00/penumpang dan untuk kelas ekonomi 

Rp600.000,00/penumpang. Tentukan penjualan tiket untuk kelas bisnis dan kelas 

ekonomi agar hasil penjualan tiket maksimum 

Penyelesaian: 

Misalkan x = banyak penumpang kelas bisnis dan y =  banyak penumpang kelas 

ekonomi. 

Variabel 

Banyak 

Penumpang 

Kelas Bisnis (x) 

Banyak 

Penumpang 

Kelas 

Ekonomi (y) 

Kapasitas Pertidaksamaan 

Daya 

tampung 

penumpang 

1 1 200 orang 200 yx  

Daya 

tampung 

bagasi 

50 kg 20 kg 5.500 kg 
500.52050  yx  

55025  yx  

Oleh karena banyak penumpang kelas bisnis dan kelas 

ekonomi selalu bernilai positif, maka 0x  dan 0y . 

Pendapatan penjualan tiket disajikan dalam fungsi 

yxyxf 000.600000.800),(  . 

Daerah penyelesaiannya tersaji pada grafik di samping. 

Pada daerah penyelesaian di samping, terdapat empat titik 

pojok, yaitu titik O(0,0), A(110,0), B, dan C(0,200) 

 

Menentukan Koodinat titik B.  

55025

200





yx

yx

1

2





55025

40022





yx

yx
 

 501503  xx   

 200 yx  

  20050  y  

   150y  

Koordinat titik B(50,150) 

 

– 
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Uji titik pojok. 

Titik 800.000x 600.000y   yxyxf 000.600000.800,   

O(0,0) 0 0 0 

A(110,0) 88.000.000 0 88.000.000 

B(50,150) 40.000.000 90.000.000 130.000.000 

C(0,200) 0 120.000.000 120.000.000 

Nilai nilai maksimumnya adalah 130.000.000 yang dipenuhi oleh x = 50 dan y = 150. 

Dengan kata lain, penjualan tiket akan maksimum jika banyak penumpang kelas bisnis 

50 orang dan kelas ekonomi 150 orang. 

b. Untuk mengangkut paling sedikit 300 ton barang ke tempat penyimpanan, seorang kepala 

proyek memerlukan alat pengangkut. Oleh karena itu, ia menyewa dua jenis truk. Truk 

jenis I berkapasitas 15 ton dan truk jenis II berkapasitas 10 ton. Biaya sewa setiap truk 

jenis I adalah Rp500.000,00 sekali jalan dan truk jenis II adalah Rp400.000,00 sekali 

jalan. Ia harus menyewa sekurang-kurangnya 24 truk. Tentukan banyak jenis truk yang 

harus disewa agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. 

Penyelesaian: 

Misalkan x = banyak truk jenis I dan y = banyak truk jenis II. 

Variabel 
Banyak Truk 

Jenis I (x) 

Banyak Truk 

Jenis II (y) 
Persediaan Pertidaksamaan 

Truk yang 

disewa 
1 1 24 unit 24 yx  

Barang yang 

akan diangkat 
15 ton 10 ton 300 ton 

3001015  yx  

6023  yx  

Oleh karena banyak truk jenis I dan jenis II selalu bernilai positif, 

maka 0x  dan 0y . 

Biaya sewa truk disajikan dalam fungsi 

yxyxf 000.400000.500),(  . 

Daerah penyelesaiannya tersaji pada grafik di samping. 

Pada daerah penyelesaian di samping, terdapat tiga titik pojok, 

yaitu titik A(0,30), B, dan C(24, 0) 

 

Menentukan Koodinat titik B.  

6023

24





yx

yx

1

2





6023

4822





yx

yx
 

1212  xx   

 24 yx  

  2412  y  

   12y  

Koordinat titik B(12,12) 

Uji titik pojok. 

Titik 500.000x 400.000y   yxyxf 000.400000.500,   

A(0,30) 0 12.000.000 12.000.000 

B(12,12) 6.000.000 4.800.000 10.800.000 

C(24,0) 12.000.000 0 12.000.000 

Nilai nilai minimumnya adalah 10.800.000 yang dipenuhi oleh x = 12 dan y = 12. 

Dengan kata lain, biaya angkut akan minimum jika banyak truk jenis I 12 unit dan 

banyak truk jenis II 12 unit. 

c. Suatu perusahaan memproduksi barang dengan tiga ukuran, yaitu ukuran besar, sedang, 

dan kecil. Ketiga ukuran barang tersebut dihasilkan dengan menggunakan mesin I dan 

mesin II. Setiap hari, mesin I menghasilkan 1 ton barang ukuran besar, 3 ton barang 

ukuran sedang, dan 5 ton barang ukurang kecil. Setiap hari, mesin II menghasilkan 2 ton 

– 
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untuk setiap ukuran barang. Perusahaan tersebut bermaksud memproduksi barang paling 

sedikit 80 ton ukuran besar, 160 ton ukuran sedang, dan 200 ton ukuran kecil. Biaya 

operasional mesin I adalah Rp1.200.000,00 per hari dan mesin II adalah Rp900.000,00 

per hari. Tentukan lama (hari) kerja setiap mesin agar diperoleh biaya operasional 

minimum. 

Penyelesaian: 

Misalkan x = lama (hari) kerja mesin I dan y = lama (hari) kerja mesin II. 

Variabel 
Lama Kerja 

Mesin I (x) 

Lama Kerja 

Mesin II (y) 

Banyak 

produksi 

barang 

Pertidaksamaan 

Banyak 

produksi barang 

ukuran besar 

per hari 

1  2 80 802  yx  

Banyak 

produksi barang 

ukuran sedang 

per hari 

3  2 160 16023  yx  

Banyak 

produksi barang 

ukuran kecil per 

hari 

5 2 200 20025  yx  

Oleh karena lama (hari) kerja mesin I dan mesin II selalu 

bernilai positif, maka 0x  dan 0y . 

Biaya operasional mesin I dan mesin II disajikan dalam 

fungsi yxyxf 000.900000.200.1),(  . 

Daerah penyelesaiannya tersaji pada grafik di samping. 

Pada daerah penyelesaian di samping, terdapat empat titik 

pojok, yaitu titik A(0,100), B, C, dan D(80, 0) 

 

 Menentukan Koodinat titik B. 
 

 
16023

20025





yx

yx
 

 20402  xx  

   16023  yx  

   1602203  y  

  160260  y  

   1002 y  

  50y  

Koordinat titik B(20,50). 

 Menentukan Koordinat titik C. 

 
802

16023





yx

yx
 

 40802  xx  

   802  yx  

 80240  y  

     402 y  

  20y  

Koordinat titik C(40,20). 

  

– 

– 
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Uji titik pojok. 

Titik 1.200.000x 900.000y   yxyxf 000.900000.200.1,   

A(0,100) 0 90.000.000 90.000.000 

B(20,50) 24.000.000 45.000.000 69.000.000 

C(40,20) 48.000.000 18.000.000 66.000.000 

D(80,0) 96.000.000 0 96.000.000 

Nilai nilai minimumnya adalah 66.000.000 yang dipenuhi oleh x = 40 dan y = 20. 

Dengan kata lain, biaya operasional minimum jika lama (hari) kerja mesin I 40 hari dan 

lama (hari) kerja mesin II 20 hari. 

 

Latihan Soal 

1. Perhatikan grafik berikut. 

 
Himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear 102  yx ; 7 yx ; 0x ; dan 

0y  ditunjukkan oleh daerah bernomor .... 

2. Diketahui suatu pertidaksamaan linear 100  x ; 100  y ; 17 yx ; 62  yx ; 

62  yx  untuk Ryx , . Tentukan: 

a. himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan tersebut, dan 

b. nilai maksimum dan minimum fungsi objektif   yxyxf 3025,   dari daerah 

penyelesaiannya. 

3. Nilai maksimum fungsi objektif   yxyxf 96,   yang memenuhi sistem pertidaksamaan 

122  yx ; 4054  yx ; 0x ; dan 0y  adalah .... 

4. Perhatikan grafik berikut. 

 
Tentukan nilai maksimum dan minimum dari daerah penyelesaian di atas, dengan fungsi 

objektif   yxyxf 4530,  . 

5. Untuk soal-soal berikut, tentukan nilai maksimum atau minimum dari bentuk objektif yang 

diberikan. 

a. 3025  yx ; 102  yx ; 0x ; dan 0y ; bentuk objektif   yxyxf 23,  . 

b. 6 yx ; 63  yx ; 0x ; dan 0y ; bentuk objektif   yxyxf 3010,  . 

c. 82  yx ; 1223  yx ; 0x ; dan 0y ; bentuk objektif   yxyxf , . 

d. 82  yx ; 1023  yx ; 20  x ; dan 60  y ; bentuk objektif   yxyxf 32,  . 

e. 50105  yx ; 1 yx ; 4x ; 0x ; dan 0y ; bentuk objektif   yxyxf  2, . 
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6. Tentukan nilai maksimum dan minimum fungsi objektif   yxyxf 43,   dari daerah 

penyelesaian berikut. 

a.   

 

b.   

 

c.   

 

7. Andini ingin membuat donat dan roti untuk dijual. Sebuah donat memerlukan 60 g terigu dan 

30 g mentega, sedangkan sebuah roti memerlukan 40 g terigu dan 50 g mentega. Andini hanya 

mempunyai persediaan 5 kg terigu dan 4 kg mentega. Jika akan dibuat sebanyak x donat dan    

y roti, model matematika dari persamaan tersebut adalah .... 

8. Suatu perusahaan memproduksi dua jenis barang, yaitu barang A dan B. untuk membuat sebuah 

barang A diperlukan 6 jam kerja pada mesin I dan 4 jam kerja pada mesin II, sedangkan untuk 

membuat sebuah barang B diperlukan 3 jam kerja pada mesin I dan 8 jam kerja pada mesin II. 

Setiap hari, mesin I bekerja tidak lebih dari 15 jam dan mesin II tidak lebih dari 16 jam. Harga 

jual sebuah barang A dan B berturut-turut adalah Rp270.500,00 dan Rp250.000,00. Penghasilan 

maksimum yang diperoleh perusahaan tersebut setiap harinya adalah .... 

9. Roti A membutuhkan 150 g tepung dan 50 g mentega, sedangkan roti B membutuhkan 75 g 

tepung dan 75 g mentega. Bahan yang disediakan 9 kg tepung dan 6 kg mentega. Keuntungan 

yang diperoleh dari hasil penjualan setiap roti A dan B berturut-turut adalah Rp400,00 dan 

Rp500,00. Tentukan banyak setiap jenis roti yang harus dibuat agar diperoleh hasil keuntungan 

yang maksimum dan tentukan besar keuntungan maksimumnya. 

10. Sebuah toko sepeda menyediakan dua jenis sepeda, yaitu sepeda dengan setang dan tanpa 

setang yang harganya berturut-turut Rp400.000,00 dan Rp500.000,00. Kapasitas toko tersebut 

tidak lebih dari 50 sepeda. Keuntungan dari setiap penjualan sepeda dengan setang dan tanpa 

setang berturut-turut adalah Rp60.000,00 dan Rp40.000,00. Modal yang dimiliki pemilik toko 

sebesar Rp23.000.000,00. Tentukan: 

a. banyak setiap jenis sepeda yang harus disediakan agar diperoleh keuntungan maksimum; 

b. besar keuntungan maksimumnya. 

11. Pengembang rumah sederhana menyediakan rumah tipe 21 dan tipe 36 dengan harga jual setiap 

unit rumah berturut-turut adalah Rp30.000.000,00 dan Rp45.000.000,00. Luas tanah yang 

diperlukan untuk membangun rumah tipe 21 adalah 60 m
2
 dan rumah tipe 36 adalah 72 m

2
, 

sedangkan lahan yang tersedia 20.400 m
2
. Biaya untuk membangun rumah-rumah tersebut 

berasal dari kredit bank swasta yang besarnya tidak lebih dari Rp12.000.000.000,00. Jika 

keuntungan yang diharapkan sebesar Rp2.000.000,00 untuk setiap unit penjualan rumah tipe 21 

dan Rp3.600.00,00 untuk rumah tipe 36, tentukan banyak setiap rumah yang harus dibangun 

agar diperoleh keuntungan maksumum. 

12. PT Usaha Rotanindo di Cirebon memproduksi dua jenis mebel rotan, yaitu jenis kursi dan 

meja. Kapasitas produksi perusahaan tidak kurang dari 1.000 unit barang per bulan. Dari 

bagian marketing, diperoleh informasi bahwa setiap bulan terjual tidak lebih dari 600 kursi dan 

700 meja. Keuntungan yang diperoleh untuk setiap unit kursi sebesar Rp50.000,00 dan meja 

sebesar Rp40.000,00. Tentukan banyak mebel jenis kursi dan meja yang harus diproduksi agar 

keuntungan yang diperoleh sebesar-besarnya. 

13. Untuk merawat pasien, sebuah rumah sakit membutuhkan paling sedikit 225.000 unit kalori 

dan 195.000 unit protein setiap hari. Setiap 1 kg daging sapi mengandung 750 unit kalori dan 

300 unit protein, sedangkan setiap 1 kg ikan segar mengandung 450 unit kalori dan 600 unit 

protein. Harga per kg daging sapi dan ikan segar berturut-turut Rp90.000,00 dan Rp60.000,00. 

Tentukan banyak daging sapi dan ikan segar (dalam kg) yang harus disediakan rumah sakit 

agar biaya yang dikeluarkan sekecil-kecilnya. 

 

 


