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INTRODUCTION

´ Metode simpleks adalah suatu prosedur aljabar yang bukan secara grafik
untuk mencari nilai optimal dari fungsi tujuan dalam masalah-masalah
optimisasi yang terkendala.

´ Metode simpleks merupakan sebuah metode lanjutan dari metode grafik.
Metode grafik tidak dapat menyelesaikan persoalan manajemen yang
memiliki variable keputusan cukup besar, sehingga untuk menyelesaikannya
dibutuhkan sebuah metode yang lebih kompleks yaitu dengan
menggunakan program komputer atau menggunakan metode simpleks.
Dalam kenyataannya penggunaan komputer lebih efisien, akan tetapi
metode dasar yang digunakan dalam pengoperasian komputer tetap
metode simpleks.

´ Penyelesaian pemrograman linear dengan menggunakan pendekatan
grafik, hanya dapat dilakukan jika perusahaan hanya memiliki 2 variabel
saja. Metode simpleks dapat diterapkan unuk memecahkan masalah yang
menggunakan dua variabel atau lebih.

´ Dengan mempelajari mekanisme dari metode simpleks, informasi yang
diperoleh tidak hanya solusi optimal saja, melainkan juga interpretasi
ekonomi dan informasi untuk mengadakan analisa sensitivitas.



Pengertian

´ Metode Simpleks adalah metode yang dapat digunakan untuk
menyelesaikan persoalan manajerial yang telah diformulasikan terlebih
dahulu ke dalam persamaan matematika program linear yang
mempunyai Variabel Keputusan mulai dari lebih besar atau sama dengan
2 (dua) sampai multivariabel.

´ Sebagai pembanding, Metode Grafik hanya dapat digunakan apabila
jumlah variable keputusan maksimal 2 (dua) buah. Sehingga dapat juga
kita katakan bahwa apabila suatu persoalan Linear Programming dapat
kita selesaikan dengan Metode Simpleks. Sebaliknya suatu persoalan yang
hanya bisa diselesaikan dengan Metode Simpleks tidak dapat kita
selesaikan dengan Metode Grafik.

´ Untuk mencari nilai optimum dengan menggunakan metode simpleks ini
dilakukan proses pengulangan (iterasi) dimulai dari penyelesaian dasar
awal yang layak (feasible) hingga penyelesaian dasar akhir yang layak di 
mana nilai dari fungsi tujuan telah optimum. Dalam hal ini proses 
pengulangan (iterasi) tidak dapat dilakukan lagi. 



Syarat Metode Simpleks

´ Semua kendala pertidaksamaan harus dinyatakan sebagai persamaan
linear dengan menambahkan variabel senjang/ slack variable pada fungsi
kendala ≤ dan mengurangkan variabel surplus pada fungsi kendala yang
bertanda ≥ dan =

´ Sisi kanan (the right side) dari sebuah kendala tidak boleh ada yang
negatif.

´ Nilai kanan (NK/RHS) fungsi tujuan harus nol (0).

´ Semuavariabeldibatasipadanilai-nilainon-negatif.



Langkah-langkah Penyelesaian
Metode Simpleks (Kasus Maksimisasi)
Setelah fungsi tujuan dan fungsi kendala dibuat, ubah menjadi pertidaksamaan
dengan menambah variabel senjang/ slack variable (S) termasuk fungsi tujuan
diubah dari fungsi eksplisit menjadi implisit, maka langkah selanjutnya adalah:
1. Menentukan Kolom Kunci (KK) dengan memilih baris Z yang mempunyai

negative terbesar
2. Menentukan Baris Kunci (BK) dengan cara nilai solusi dibagi nilai kolom kunci

pada baris S1, S2, S3 disebut sebagai rasio solusi (rs) dan pilih rasio terkecil.
3. Menentukan Nilai Kunci (NK); nilia sel dari kolom kunci dan baris kunci.
4. Mengubah nilai baris kunci dengan cara semua nilai BK dibagi NK dan ganti

nama VD-nya dengan kolom yang menjadi kunci
5. Mengubah semua Nilai Baris (NB), caranya nilai baris dikurangi nilai hasil

perkalian antara Nilai KK (NKK) dengan Nilai BK Setelah Perubahan (NBKSP).
Secara matematik dirumuskan sebagai berikut: NB - (NKKxNBKSP)

6. Jika baris Z masih ada nilai negative maka pengubahan NB tetap dilakukan
dengan prosdur yang sama sesuai dengan langkah 1 dan seterusnya.





Contoh Soal
1. Sebuah usaha dagang memproduksi spring-bed yaitu Model Lux dan Model Eksekutif

dan Model Standar, masing-masing terbuat dari kayu. Model Lux memerlukan 4 jam
perakitan, 6 jam pengamplasan, dan 3 jam pemelituran. Model Eksekutif memerlukan 3
jam perakitan, 4 jam pengamplasan, dan 3 jam pemelituran. Margin laba Model Lux
dan Eksekutif masing-masing adalah 200 dan 100. Model standar dengan waktu
tersedia 3 jam perakitan, 2 jam pengamplasan, dan 2 jam pemelituran dengan margin
laba 80. berapakah produksi dialokasikan untuk memaksimumkan laba jika tersedia 90
jam perakitan, 70 jam pengamplasan dan 60 jam pemelituran?

2. Perusahaan Krisna Furniture yang akan membuat meja dan kursi. Keuntungan yang
diperoleh dari satu unit meja adalah $7,- sedang keuntungan yang diperoleh dari satu
unit kursi adalah $5,-. Namun untuk meraih keuntungan tersebut Krisna Furniture
menghadapi kendala keterbatasan jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit meja dia
memerlukan 4 jam kerja. Untuk pembuatan 1 unit kursi dia membutuhkan 3 jam kerja.
Untuk pengecatan 1 unit meja dibutuhkan 2 jam kerja, dan untuk pengecatan 1 unit
kursi dibutuhkan 1 jam kerja. Jumlah jam kerja yang tersedia untuk pembuatan meja
dan kursi adalah 240 jam per minggu sedang jumlah jam kerja untuk pengecatan
adalah 100 jam per minggu. Berapa jumlah meja dan kursi yang sebaiknya diproduksi
agar keuntungan perusahaan maksimum? Dari kasus di atas dapat diketahui bahwa
tujuan perusahaan adalah memaksimumkan profit. Sedangkan kendala perusahaan
tersebut adalah terbatasnya waktu yang tersedia untuk pembuatan dan pengecatan.
(contoh soal sama dengan contoh soal metode grafik, buktikan hasilnya sama!)



TUGAS 1
Sebuah perusahaan ingin menentukan berapa banyak masing-
masing dari tiga produk yang berbeda yang akan dihasilkan
dengan tersedianya sumber daya yang terbatas agar diperoleh
keuntungan maksimum. Kebutuhan buruh dan bahan mentah dan
sumbangan keuntungan masing-masing produk adalah sebagai
berikut:

Tersedia 240 jam kerja dan bahan mentah sebanyak 400 kg.
masalahnya adalah menentukan jumlah masing-masing produk
agar keuntungan maksimum.

Produk Kebutuhan Sumber Daya Keuntungan
(Rp/ unit)Buruh (jam/unit) Bahan (kg/ unit)

A 5 4 3

B 2 6 5

C 4 3 2



Tugas 2

Soal sama dengan tugas metode grafik no 1, buktikan hasilnya
sama!

Sebuah usaha dagang memproduksi springbed dua model yaitu
model lux (X) dan model eksekutif (Y) masing-masing terbuat dari
kayu. Model Lux memerlukan 4 jam perakitan, 6 jam
pengamplasan dan 3 jam pemelituran. Model Eksekutif
memerlukan 3 jam perakitan, 4 jam pengamplasan dan 3 jam
pemelituran. Margin laba model Lux sebesar 200 dan model
eksekutif 100. berapakah produksi dialokasikan untuk
memaksimumkan laba jika tersedia 90 jam perakitan, 70 jam
pengamplasan dan 60 jam pemeliharaan?



TUGAS 3 Soal sama dengan tugas metode grafik no 3, buktikan
hasilnya sama!

PT LAQUNATEKSTIL memiliki sebuah pabrik yang akan memproduksi 2 jenis produk, yaitu
kain sutera dan kain wol. Untuk memproduksi kedua produk diperlukan bahan baku
benang sutera, bahan baku benang wol dan tenaga kerja. Maksimum penyediaan
benang sutera adalah 60 kg per hari, benang wol 30 kg per hari dan tenaga kerja 40 jam
per hari. Kebutuhan setiap unit produk akan bahan baku dan jam tenaga kerja dapat
dilihat dalam tabel berikut:.

Keuntungan yang diharapkan dari kain sutra Rp.40 dan kain wol Rp.30

Jenis bahan baku
dan tenaga kerja

Kg Bahan Baku dan Jam Tenaga Kerja Maksimum
PenyediaanKain Sutra Kain Wol

Benang sutra 2 3 60 kg

Benang wol - 2 30 kg

Tenaga kerja 2 1 40 kg


