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BAB 1 
PENDAHULUAN 
 

Program QM for Windows merupakan paket program komputer untuk menyelesaikan 

persoalan-persoalan metode kuantitatif, manajemen sains atau riset operasi.  QM for 

Windows merupakan gabungan dari program terdahulu DS dan POM for Windows, jadi 

jika dibandingkan dengan program POM for Windows modul-modul yang tersedia di QM 

for Windows lebih banyak.  Namun ada modul-modul yang hanya tersedia di program 

POM for Windows, atau hanya tersedia di program DS for Windows dan tidak tersedia di 

QM for Windows. Program-program QM for Windows, DS dan POM for Windows, 

disediakan oleh penerbit Prentice Hall (www.prentice-hall.com), dan sebagian program 

merupakan bawaan dari beberapa buku terbitan Prentice Hall.   

 

Tampilan sementara (splash) setelah program QM for Windows dijalankan tampak pada 

Gambar 1.1 (bagian yang di blok hitam sebenarnya berisi tulisan License to........) 

 

Gambar 1.1 Tampilan sementara (splash) dari program QM for Windows 

 
 

Setelah tampilan sementara (splash) berakhir, akan muncul tampilan awal seperti Gambar 

1.2,  yang berarti program sudah siap untuk menjalankan modul-modul yang akan dipilih.  

Pilihan modul ada pada menu Module yang dapat diaktifkan dengan meng-klik (pakai 

mouse) tulisan Module di baris menu atau dengan menekan tombol Alt+M.  Modul-modul 

dari Assignment (metode penugasan) hingga Waiting Lines (antrian) dapat dipilih, 

disesuaikan dengan persoalan yang hendak diselesaikan (Gambar 1.3) 
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Gambar 1.2 Tampilan Awal program QM for Windows 

 
 

Gambar 1.3 Pilihan modul yang tersedia pada program QM for Windows 

 
 

Gambar 1.4 Baris Menu (menu bar) sebelum dipilih Modul tertentu 
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Gambar 1.5 Baris Menu (menu bar) sesudah dipilih Modul tertentu 

 

 
 

Gambar 1.6 Baris Tool (toolbar) sebelum dipilih Modul tertentu 

 
 

Gambar 1.7 Baris Tool (toolbar) sesudah dipilih Modul tertentu 

 

 
 

Gambar 1.8 Ruang instruksi  

 
(tampilan ruang instruksi ini dapat diatur melalui menu View – Instruction - ........) 

 

Gambar 1.9 Baris Utilitas (utility bar) – secara default terletak di bagian bawah 

 
 

Baris tool (toolbar) dan baris utilitas (utility bar) dapat diatur sesuai dengan 

selera/kebutuhan dengan cara meng-klik kanan mouse, ketika kursor mouse berada pada 

toolbar. Toolbar dan utility bar dapat juga dipindahkan tempatnya dengan cara men-drag & 

drop bagian paling kiri dari toolbar atau utility bar tersebut; atau dengan menu View – 

Toolbar - Customize 

 

Bab-bab berikutnya akan membahas beberapa dari modul-modul yang tersedia dalam 

program QM for Windows, didahului dengan uraian persoalan yang akan diselesaikan 

dengan modul program yang bersangkutan.   Akan diuraikan secara langsung bagaimana 

menyelesaikan Contoh Soal yang diberikan dengan menggunakan modul pada program 

QM for Windows, dengan demikian diharapkan untuk menyelesaikan persoalan lain yang 
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identik dengan Contoh Soal dalam panduan ini, pembaca (mahasiswa) dapat mencobanya 

sendiri, dengan mengisikan angka/tulisan, meng-klik pilihan-pilihan yang ada, dan 

mengintepretasikan/menafsirkan hasilnya, disesuaikan dengan persoalan yang 

diselesaikannya.  

 

Dalam bab-bab selanjutnya, untuk mempermudah para pembaca, tulisan yang miring 

(italics), menunjukkan menu atau pilihan yang ada pada program QM for Windows, tulisan 

yang tebal (bold) berarti ‘sesuatu’ yang harus diisikan pada program, disesuaikan dengan 

soal yang hendak diselesaikan serta tulisan yang bergaris bawah (underline) menunjukkan 

‘sesuatu’ yang bersesuaian dengan Contoh Soal yang diselesaikan dengan program QM 

for Windows 
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BAB 2 
LINEAR PROGRAMMING 
 

Linear Programing (LP) atau Programasi Linear, adalah salah satu metode untuk 

menyelesaikan masalah optimasi.  Masalah kombinasi produk (product mix) adalah salah 

satu yang paling poluper diselesaikan dengan LP.  Dua atau lebih produk dibuat dengan 

sumber daya yang terbatas, misalnya keterbatasan orang, mesin, material, jam kerja dan 

sebagainya.  Tujuan yang ingin dicapai biasanya memaksimumkan profit atau 

meminimumkan biaya dari produk yang dibuat.  Perusahaan ingin mencari kombinasi 

jumlah produksi tiap-tiap produk agar profit total maksimum atau biaya minimum. Masalah 

perhitungan muncul karena tiap-tiap produk membutuhkan sumber daya yang berbeda-

beda dan  masing-masing memberi kontribusi profit yang berbeda-beda. 

 

2.1 Contoh Soal 
Perusahaan mebel “RAPI”, membuat meja dan kursi dari kayu.  Setiap meja 

membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata selama 4 jam dan pengecatan rata-rata 2 

jam; setiap kursi membutuhkan pekerjaan tukang kayu rata-rata 3 jam dan pengecatan 

rata-rata 1 jam.  Dalam satu minggu tersedia 240 jam kerja untuk tukang kayu dan 100 

jam kerja untuk pengecatan.  Jika dijual, setiap meja menghasilkan keuntungan rata-rata 

$7 dan setiap kursi $5. Ringkasan data mengenai meja dan kursi ada pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1 Data perusahaan “RAPI” 

Jam yang 
dibutuhkan Pekerjaan 

Meja Kursi 

Jam kerja tersedia  
per minggu kerja 

Tukang kayu 4 3 240 
Pegecatan 2 1 100 

    
Profit per unit $7 $5  

 

Pertanyaan:  

Berapa seharusnya produksi meja dan kursi dalam satu minggu kerja agar profit total 

perusahaan “RAPI”  maksimal? 

 

2.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Linear Programming 

 Pilih menu File - New, sehingga muncul tampilan seperti Gambar 2.1 
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Gambar 2.1 Tampilan awal modul Linear Programming 

 
 

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL LP” .  

 Jika Title tidak diisi, program QM for 

Windows akan membuat judul sendiri sesuai default (patokan)-nya.  Default  Title ini 

dapat dirubah dengan meng-klik . Judul dapat diubah/edit dengan 

meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah kendala dengan 2, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Constraints  (dalam program QM for Windows, tidak perlu memasukkan 

kendala non negatif) 

 Isikan (set) jumlah variabel dengan 2, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Variables 

    
 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “jam kerja” 

 Pilih  pada bagian Column names,  
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 Biarkan pada bagian Objective, tetap pada pilihan Maximize  

 
 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 2.2, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 2.3 

 

Gambar 2.2 Tampilan modul Linear Programming setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

Gambar 2.3 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 Isikan angka-angka pada kotak-kotak yang bersesuaian antara jam kerja dan variabel 

(X1 = meja; X2 = kursi), yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 
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 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 

 

2.3 Hasil Perhitungan 
Ada 5 output (tampilan) yang dihasilkan dari penyelesaian 

soal, dapat dipilih untuk ditampilkan dari menu Windows 

yaitu  

1. Linear Programming Results 

2. Ranging 

3. Solution list 

4. Iterations 

5. Graph 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan memilih menu Window – 

Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 2.4 Output dari penyelesaian CONTOH SOAL LINEAR PROGRAMMING 
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o Tampilan Linear Programming Results menunjukkan hasil perhitungan. Solution X1 = 

30; X2=40; RHS=410, menunjukkan jumlah produksi  optimal Meja=30 unit, kursi=40 

unit dan keuntungan yang diperoleh dari jumlah produksi itu adalah $410. 
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o Tampilan Iterations, menunjukkan langkah-langkah dalam metode Simplex, untuk 

menyelesaikan persoalan LP.  Tampilan Iterations ini hanya muncul jika persoalan 

yang dipecahkan tidak rumit. 

 

o Tampilan Ranging khususnya pada kolom Lower Bond dan Upper Bond menunjukkan 

batas maksimal (minimum dan maksimum) pada koefisien variabel dan pada nilai 

kendala, dimana pada rentang nilai antara Lower Bond dan Upper Bond, penambahan 

atau pengurangan nilai solusi yang optimal adalah sebanding (linear) dengan 

penambahan atau pengurangan koefisien variabel atau nilai kendala 

(dibahas/dijelaskan dalam Analisis Sensitivitas) 

 

o Tampilan Graph, menunjukkan secara grafik, hasil perhitungan LP.  Tampilan ini hanya 

akan muncul jika yang diselesaikan persoalan 2 dimensi (bisa digambarkan dengan 

grafik dengan sumbu x dan y) 
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BAB 3 
INTEGER  PROGRAMMING 
 

Integer Programming (Programasi Integer) sebenarnya hampir sama dengan Linear 

Programming.  Perbedaannya adalah bahwa hasil dalam perhitungan untuk menemukan 

solusi optimal harus bilangan bulat (integer) 
Catatan: Contoh Soal di BAB 2 — pun seharusnya diselesaikan dengan 

Integer Programming; karena untuk meja dan kursi jumlah 

produksinya harus utuh (bulat) 

 

3.1 Contoh Soal 
Perusahaan alat-alat elektronik “HORIZON”, membuat dua macam alat elektronik yang 

populer yaitu DVD Player dan televisi. Dua produk itu membutuhkan 2 tahap pekerjaan 

yaitu pengkabelan dan perakitan.  Setiap DVD Player membutuhkan 30 menit waktu 

pengkabelan dan 60 menit untuk perakitan . Setiap televisi membutuhkan 20 menit waktu 

pengkabelan dan  50 menit waktu perakitan. Dalam satu shift kerja, bagian produksi 

membatasi waktu yang disediakan untuk pengkabelan maksimum 120 menit dan 300 

menit tersedia untuk perakitan.  Bagi perusahaan “HORIZON” Setiap DVD Player 

menyumbang keuntungan $7  dan setiap televisi $6.  Ringkasan data perusahaan 

“HORIZON”  ada pada Tabel 3.1. 

 

Tabel 3.1 Data perusahaan “HORIZON” 

Waktu yang dibutuhkan 
(menit) Pekerjaan 

DVD Player Televisi  

Waktu tersedia  
per shift (menit) 

pengkabelan 30 20 120 
perakitan 50 60 300 

    
Profit per unit $7 $6  

 

Pertanyaan:  

Berapa seharusnya produksi DVD Player dan Televisi dalam satu shift kerja agar profit 

total perusahaan “HORIZON”  maksimal? 

 

3.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Integer Programming 

 Pilih menu File - New, sehingga muncul tampilan seperti Gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Tampilan awal modul Integer Programming 

 
 

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
INTEGER PROGRAMMING” .   Jika 

Title tidak diisi, program QM for Windows akan membuat judul sendiri sesuai default 

(patokan)-nya.  Default  Title ini dapat dirubah dengan meng-klik . 

Judul dapat diubah/edit dengan meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah kendala dengan 2, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Constraints  (dalam program QM for Windows, tidak perlu memasukkan 

kendala non negatif) 

 Isikan (set) jumlah variabel dengan 2, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Variables 

    
 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “jam kerja” 

 Pilih  pada bagian Column names,  

  



 13

 Biarkan pada bagian Objective, tetap pada pilihan Maximize  

 
 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 3.2, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 3.3 

 

Gambar 3.2 Tampilan modul Linear Programming setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

Gambar 3.3 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara jam kerja 

dan variabel (X1 = DVD Player; X2 = Televisi), yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 
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 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 

 

3.3 Hasil Perhitungan 
Ada 4 output (tampilan) yang dihasilkan dari 

penyelesaian soal, dapat dipilih untuk ditampilkan dari 

menu Windows yaitu  

1. Integer Programming Results 

2. Iterations Results 

3. Original Problems w/answers 

4. Graph 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan memilih menu Window – 

Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 3.4 Output dari penyelesaian CONTOH SOAL INTEGER PROGRAMMING 

   

 



 15

         

 
 

 

o Tampilan Integer Programming Results, menunjukkan hasil perhitungan 

o Tampilan Iteration  Results, menunjukkan hasil perhitungan tahap demi tahap. 

(tampilan ini muncul jika persoalan yang diselesaikan tidak rumit) 

o Tampilan Original Problem w/answer, menunjukkan hasil perhitungan beserta 

persoalan yang diselesaikannya. 

o Tampilan Graph, menunjukkan secara grafik, hasil perhitungan Integer Programming.  

Tampilan ini hanya akan muncul jika yang diselesaikan persoalan 2 dimensi (bisa 

digambarkan dengan grafik dengan sumbu x dan y) 
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BAB 4 
ASSIGNMENT 
 

Assignment Method (metode/model penugasan) terjadi pada beberapa konteks 

manajemen.  Pada umumnya adalah masalah untuk menentukan penugasan yang optimal 

(berbiaya total minimal) dari sejumlah orang/agen atau obyek pada sejumlah pekerjaan.  

Misalnya bagaimana menempatkan beberapa jenis pekerjaan pada beberapa stasiun 

kerja bila tiap-tiap jenis pekerjaan pada masing-masing stasiun kerja membutuhkan biaya 

yang berbeda-beda, atau misalnya bagaimana menempatkan sejumlah orang untuk 

bekerja pada beberapa kota jika masing-masing orang memerlukan tunjangan hidup yang 

berbeda-beda pada kota yang berlainan.  Batasan yang paling penting adalah bahwa 

setiap agen/orang hanya dapat menempati satu jenis pekerjaan, sehingga biasanya 

jumlah agen/orang sama dengan jumlah pekerjaan yang tersedia, artinya setiap 

agen/orang akan menempati satu pekerjaan.    

Bisa jadi jumlah agen/orang kurang dari jumlah pekerjaan sehingga ada pekerjaan yang 

tidak dikerjakan oleh siapapun (dikerjakan oleh “agen bayangan” / dummy), atau  jumlah 

agen/orang lebih dari jumlah pekerjaan, artinya akan ada agen/orang yang mengerjakan 

“pekerjaan bayangan” / dummy alias menganggur. 

 

4.1 Contoh Soal 
Ada tiga orang pegawai dari suatu perusahaan yang masing-masing akan ditempatkan 

untuk menjadi kepala bagian pemasaran di satu kota tertentu.  Ada empat kota yang 

membutuhkan kepala bagian pemasaran, dan masing-masing dari tiga orang yang 

tersedia, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tertentu menghendaki tunjangan 

jabatan yang berbeda-beda seandainya ditempatkan pada kota-kota tersebut.  Berikut ini 

tabel yang menunjukkan besarnya tunjangan jabatan yang dikehendaki oleh masing-

masing orang pada tiap kota yang berbeda. 

 

Tabel 4.1 Besarnya tunjangan jabatan yang dikehendaki masing-masing orang  

di tiap kota yang berbeda (dalam 000 rupiah) 

 Orang 1 Orang 2 Orang 3

Kota 1 240 100 210 

Kota 2 140 220 100 

Kota 3 150 170 200 

Kota 4 110 190 140 
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Pertanyaan:  

Bagaimana penempatan ketiga orang yang ada sehingga biaya yang dikeluarkan 

perusahaan untuk memberikan tunjangan jabatan kepada ketiga orang tersebut menjadi 

minimal? 

 

4.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Assignment 

 Pilih menu File - New, sehingga muncul tampilan seperti Gambar 4.1 

 

Gambar 4.1 Tampilan awal modul Assignment 

 
 

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
PENUGASAN” .   Jika Title tidak 

diisi, program QM for Windows akan membuat judul sendiri sesuai default (patokan)-

nya.  Default  Title ini dapat dirubah dengan meng-klik . Judul dapat 

diubah/edit dengan meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah pekerjaan dengan 3, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Jobs  

 Isikan (set) jumlah mesin dengan 4, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Machines 
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 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “Orang” 

 Pilih  pada bagian Column names, kemudian isi dengan nama “Kota” 

  
 Biarkan pada bagian Objective, tetap pada pilihan Minimize  

 
 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 4.2, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 4.3 

 

Gambar 4.2 Tampilan pada modul Assignment setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

Gambar 4.3 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 
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 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara pekerjaan 

dan mesin (Orang dan Kota), yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit  

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 

 

4.3 Hasil Perhitungan 
Ada 4 output (tampilan) yang dihasilkan dari penyelesaian soal, 

dapat dipilih untuk ditampilkan dari menu Windows yaitu  

1. Assignments 

2. Marginal Costs 

3. Original Data 

4. Assignment List 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan memilih menu Window – 

Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 4.4 Output dari penyelesaian CONTOH SOAL PENUGASAN 
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o Tampilan Original Data menunjukkan data awal yang dimasukkan sebagai input dari 

persoalan yang hendak diselesaikan, hanya perlu dicermati bahwa baris Orang 3 tidak 

tampak, tetapi digantikan baris Dummy dengan data (angka) yang sesuai untuk Orang 

3. Hal ini terjadi karena dalam tampilan Original Data (sama juga pada tampilan 

Marginal Costs) program QM for Windows ini membuat jumlah baris dan kolom sama 

dengan jumlah baris dan kolom ketika data dimasukkan, yakni 3 baris dan 4 kolom, 

dengan adanya variabel Dummy, maka tempat variabel terakhir menjadi ‘tertimpa’ oleh 

Dummy 

 

o Tampilan Assignment menunjukkan solusi dari soal yaitu biaya-biaya yang dipilih untuk 

menghasilkan total biaya minimal yaitu 100 (Orang 2 – Kota 1), 100 (Orang 3 – Kota 2), 

140 (Orang 1 – Kota 4) dan 0 (Dummy – Kota 3).   

Tampilan ini bermakna sama dengan tampilan pada Assignment List, yang menunjukkan 

penempatan tiap-tiap orang pada kota, beserta biayanya, yaitu  

Orang 1 pada Kota 4 dengan biaya 140 

Orang 2 pada Kota 1 dengan biaya 100 

Orang 3 pada Kota 2 dengan biaya 100 

 

Penempatan ketiga orang pada kota-kota seperti di atas membutuhkan total biaya 

(optimal) 340 (artinya Rp 340.000,00), dan berarti Kota 4 tidak terpilih untuk ditempati satu 

orang-pun 

 

o Tampilan Marginal cost menunjukkan tambahan biaya seandainya Orang tertentu 

ditempatkan pada Kota tertentu.  Misalnya: 

 

Marginal Cost  Orang 1 – Kota 3 = 10; seandainya Orang 1 ditempatkan di Kota 3, maka 

seharusnya Orang 1 tidak di Kota 4 sehingga ada tambahan biaya 10 (150 – 140) dan 

penempatan yang lain tidak berubah (karena sebelumnya Kota 3 ditempati oleh Dummy 

sehingga total tambahan biayanya adalah 10. 
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Marginal Cost  Orang 3 – Kota 3 = 100; seandainya Orang 3 ditempatkan di Kota 3, maka 

seharusnya Orang 3 tidak di Kota 2 sehingga ada tambahan biaya 100 (200 – 100) dan 

penempatan yang lain tidak berubah (karena sebelumnya Kota 3 ditempati oleh Dummy 

sehingga total tambahan biayanya adalah 100) 

 

Marginal Cost  Orang 3 – Kota 4 = 10; seandainya Orang 3 ditempatkan di Kota 4, maka 

seharusnya Orang 3 tidak di Kota 2 sehingga ada tambahan biaya 10 (110 – 100) dan 

Orang 1 yang semula di Kota 4 harus pindah ke Kota 3 (yang mungkin ditempati dengan 

biaya terkecil setelah Kota 4) dengan tambahan biaya 10 (150 – 140), sehingga total 

tambahan biaya menjadi 20 (10+10) 

 

Marginal Cost  Orang 1 – Kota 1 = 170; seandainya Orang 1 ditempatkan di Kota 1, maka 

seharusnya Orang 1 tidak di Kota 4 sehingga ada tambahan biaya 100 (240 – 140) dan 

Orang 2 yang semula di Kota 1 harus pindah ke Kota 3 (yang mungkin ditempati dengan 

biaya terkecil setelah Kota 1) dengan tambahan biaya 70 (170 – 100), sehingga total 

tambahan biaya menjadi 170 (100+70).  Tambahan biaya 70 dari pindahnya Orang 2 yang 

semula di Kota 1 menjadi ke Kota 3, tidak dicantumkannya sebagai marginal cost Orang 2 

– Kota 3, inilah yang nanti menjadi penjelasan mengapa marginal cost  Orang 2 – Kota 2 

ditulis 50 dan marginal cost  Orang 2 – Kota 4 ditulis 20. 

  



 22 

BAB 5 
TRANSPORTATION 
 

Transportation Method (metode/model transportasi) digunakan untuk mencari biaya 

transportasi total minimal. Perbedaan biaya transportasi per satuan dari masing-masing 

lokasi sumber ke lokasi tujuan, perbedaan jumlah maksimal barang yang dapat diangkut 

dari setiap sumber serta perbedaan jumlah kebutuhan barang di tiap-tiap tujuan, menjadi 

variabel yang menentukan biaya total minimum.   

Ada beberapa teknik dalam metode transportasi, namun yang populer adalah teknik 

stepping stone dengan kaidah kiri atas – kanan bawah (Nortwest Corner Method), artinya 

iterasi (perhitungan) dilakukan secara bertahap dengan dimulai dari kiri atas ke kanan 

bawah.  Teknik lainnya adalah Vogel’s Approximation Method dan Minimum Cost Method. 

 

5.1 Contoh Soal 
Ada tiga pabrik mebel A, B dan C masing masing memiliki kapasitas produksi maksimal 

dalam satu periode waktu tertentu 100, 300, dan 300 unit mebel.  Ada tiga gudang D, E, 

dan F yang masing masing dapat menampung maksimal 300, 200 dan 200 unit mebel. 

Rata-rata biaya angkut per unit mebel dari masing-masing pabrik ke masing-masing 

gudang disajikan dalam Tabel 5.1 berikut ini 

 

Tabel 5.1 Rata-rata biaya angkut setiap  unit mebel dari masing-masing pabrik  

ke tiap-tiap gudang yang berbeda 

ke: 

dari: 
Gudang D Gudang E Gudang F 

Pabrik A $5 $4 $3 

Pabrik B $8 $4 $3 

Pabrik C $9 $7 $3 

 

Pertanyaan: Berapa unit mebel harus diangkut dari masing-masing pabrik ke tiap-tiap 

gudang sehingga biaya transportasi total minimum? 

 

5.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Transportation 

 Pilih menu File - New, sehingga muncul tampilan seperti Gambar 5.1 
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Gambar 5.1 Tampilan awal modul Transportation 

 
 

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
TRANSPORTASI” .   Jika Title tidak 

diisi, program QM for Windows akan membuat judul sendiri sesuai default (patokan)-

nya.  Default  Title ini dapat dirubah dengan meng-klik . Judul dapat 

diubah/edit dengan meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah sumber dengan 3, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Sources  

 Isikan (set) jumlah tujuan dengan 3, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Destinations 

    
 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “Pabrik” 

 Pilih  pada bagian Column names, kemudian isi dengan nama “Gudang” 

  
 Biarkan pada bagian Objective, tetap pada pilihan Minimize  
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 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 5.2, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 5.3 

 

Gambar 5.2 Tampilan pada modul Transportation setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

Gambar 5.3 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
(perhatikan bahwa Pabrik A, B, C menjadi 1,2,3, juga Gudang D,E,F, menjadi 1,2,3) 

 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara Pabrik  

dan Gudang, yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 
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 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 

 

5.3 Hasil Perhitungan 
Ada 6 output (tampilan) yang dihasilkan dari penyelesaian soal, 

dapat dipilih untuk ditampilkan dari menu Windows yaitu  

1. Transportation Shipments 

2. Marginal Costs 

3. Final Solution Table 

4. Iterations 

5. Shipments with costs 

6. Shipping list 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan memilih menu Window – 

Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 5.4 Output dari penyelesaian CONTOH SOAL TRANSPORTASI 
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o Tampilan Transportation Shipments menunjukkan hasil perhitungan, yaitu jumlah 

mebel yang diangkut dari masing-masing Pabrik ke tiap-tiap Gudang, dengan biaya 

angkut total minimum 

o Tampilan Marginal Costs menunjukkan tambahan biaya per unit muatan pada sel-sel 

yang bersesuaian, seandainya muatan dialihkan ke sel-sel tersebut. 

o Tampilan Final Solution Table adalah gabungan dari Transportation Shipments dan 

Marginal Costs. 

o Tampilan Iterations menunjukkan langkan-langkah perhitungan yang dilakukan oleh 

program QS for Windows 

o Tampilan Shipments with costs menunjukkan jumlah muatan dan jumlah biaya angkut 

dari masing-masing Pabrik ke tiap-tiap Gudang 

o Tampilan Shipping List menunjukkan daftar jumlah muatan, biaya per unit dan biaya 

total dari masing-masing Pabrik ke tiap-tiap Gudang. 
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5.4. Contoh Soal 2 
Mengacu pada Contoh Soal di bagian 5.2, namun dengan sedikit perubahan yaitu 

kapasitas maksimum pabrik A yang semula 100 sekarang diganti menjadi 200. Data yang 

lainya tetap. 

 
5.4.1  Langkah Penyelesaian Soal 2 

 Bisa dimulai seperti pada bagian 5.2, namun juga bisa dengan cara yang lebih cepat 

yaitu menggunakan file CONTOH SOAL TRANSPORTASI yang sudah ada, kemudian 

klik tombol  pada toolbar  atau dari menu File – Edit 

 Ganti angka pada kotak yang bersesuaian antara Pabrik 1 dan SUPPLY menjadi 200, 

yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save As Pilihan untuk 

menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html (.html) juga disediakan. 

 
5.4.2 Hasil Perhitungan Soal 2 
Hasil perhitungannya menjadi: 

 
Perhatikan bahwa sekarang muncul kolom Dummy dengan angka 100 pada sel yang 

bersesuaian dengan Pabrik 3. Ini berarti terdapat kelebihan kapasitas di Pabrik 3 (C) 

sebesar 100 unit. 
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BAB 6 
NETWORK MODELS 
 

Ada tiga macam Network Model (model jaringan) yaitu 

1. Minimal Spanning Tree 

yaitu menentukan jalur yang menghubungkan semua tempat (point) dalam sebuah 

jaringan sehingga total jaraknya minimal.  Misalnya digunakan untuk menentukan cara 

terbaik (efisien) untuk menghubungkan rumah-rumah dengan jaringan listrik atau pipa 

air. 

2. Maximal Flow 

yaitu menentukan jumlah aliran maksimal yang dapat dilayani sebuah jaringan.  

Misalnya digunakan untuk menghitung jumlah maksimal kendaraan yang dapat melalui 

sebuah jaringan jalan raya. 

3. Shortest Route 

yaitu menentukan jalur/rute terpendek dalam sebuah jaringan. Misalnya untuk 

menentukan jalur terpendek dari sebuah kota menuju kota lain melalui jaringan jalan 

raya. 

 

6.1 Contoh Soal 1:  Minimal Spanning Tree 
Sebuah “kampung kecil” terdiri dari 8 rumah.  Ke-8 rumah tersebut akan dihubungkan 

dengan jaringan listrik.  Denah posisi rumah-rumah di “kampung kecil” beserta jarak antar 

rumah, ditunjukkan dalam gambar berikut: 

Gambar 6.1 Denah rumah di “kampung kecil” 
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Keterangan: 

Angka dalam lingkaran menunjukkan rumah-rumah di “kampung kecil” 

Angka di garis, menunjukkan jarak antar rumah, dalam meter 
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Pertanyaan:  

Bagaimana seharusnya jaringan listrik dihubungkan ke setiap rumah di “kampung kecil”, 

sehingga menghemat jumlah kabel yang digunakan? 

 

6.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 1 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Networks 

 Pilih menu File – New – 1. Minimum Spanning Tree, sehingga muncul tampilan seperti 

Gambar 6.2 

 

Gambar 6.2 Tampilan awal modul Networks 

 
 

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
NETWORK: Minimum Spanning Tree” .  

 Jika Title tidak diisi, program QM for 

Windows akan membuat judul sendiri sesuai default (patokan)-nya.  Default  Title ini 

dapat dirubah dengan meng-klik . Judul dapat diubah/edit dengan 

meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah jalur dengan 13, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Branches  

    
 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “Jalur” 
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 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 6.3, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 6.4 

 

Gambar 6.3 Tampilan modul Networks setelah beberapa pilihan diisikan 
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Gambar 6.4 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara Jalur 

(Branch name), Start node, End node dan Cost, yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 
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6.3 Hasil Perhitungan 1 
Ada 2 output (tampilan) yang dihasilkan dari penyelesaian 

soal, dapat dipilih untuk ditampilkan dari menu Windows yaitu  

1. Networks Results  

2. Solution steps 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan memilih menu Window – 

Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 6.5 Output dari penyelesaian  

CONTOH SOAL NETWORK: Minimum Spanning Tree 

 

 
 

 

o Tampilan Networks Results dan Solution steps, menunjukkan hasil perhitungan, yaitu 

jalur terpendek dari jaringan kabel listrik untuk “kampung kecil” 
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Perhatikan bahwa ada keterangan Note: Multiple optimal solutions exist, ini berarti ada 

jalur lain yang bisa digunakan, dengan total panjang kabel tetap minimum yaitu 160 meter. 

 

Jika digambarkan jalur yang dipilih untuk menghubungkan antar rumah di “kampung kecil” 

adalah 

Gambar 6.6 Jalur terpilih di “kampung kecil” 
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6.4 Contoh Soal 2: Shortest Route 
Setiap hari seorang penjual roti  harus membawa roti dari Pabrik menuju sebuah Kota 

Tujuan.  Dari Pabrik, ada beberapa rute yang bisa dilalui untuk menuju Kota Tujuan.  Rute-

rute itu digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 6.7. Rute yang tersedia dari Pabrik menuju Kota Tujuan 
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Keterangan: 

Angka dalam lingkaran menunjukkan letak Pabrik (1) kota-kota (2,3,4,5) dan Kota Tujuan 

(6) 

Angka di garis (jalur) menunjukkan jarak antara kota satu dengan yang lainnya, dalam 

satuan kilometer 
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Pertanyaan: 

Jalur mana yang harus dilalui oleh penjual roti dari Pabrik menuju Kota Tujuan, sehingga 

perjalanannya menjadi efisien? 

 
 
6.4.1  Langkah Penyelesaian Soal 2 

 Pilih menu File – New – 2. Shortest Route,  

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
NETWORK: Shortest Route”  

 Isikan (set)  jumlah jalur (Number of Branches) dengan  9 

 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “Jalur” 

 Pilih   pada bagian Network type  

sehingga muncul tampilan seperti Gambar 6.8 

 

Gambar 6.8 Tampilan pada modul Networks setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

 lanjutkan dengan meng-klik tombol  hingga akan muncul tampilan seperti 

pada Gambar 6.9 

 



 35

Gambar 6.9 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 

 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara Jalur 

(Branch name),, Start node, End node, dan Distance, yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  As.  Pilihan untuk 

menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html (.html) juga disediakan. 
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6.4.2 Hasil Perhitungan 2 
Gambar 6.10 Output dari penyelesaian  

CONTOH SOAL NETWORK: Shortest Route 

 

 
 

o Tampilan Networks Results dan Minimum distance matrix, menunjukkan hasil 

perhitungan, yaitu jalur terpendek dari Pabrik 1  menuju Kota Tujuan 6  

 

Jika digambarkan, hasil perhitungan diatas menjadi: 

 

Gambar 6.11 Jalur terpilih dari Pabrik menuju Kota Tujuan 
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Jadi jalur yang seharusnya dipilih adalah 1→ 2→ 3→ 5→ 6, dengan total jarak 29 km 

(10+5+4+10) 
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6.5. Contoh Soal 3: Maximal Flow 
Sebuah jaringan jalan raya antar kota, ditunjukkan dalam gambar berikut: 

 

Gambar 6.12. Jaringan jalan raya antar kota 
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Keterangan: 

Angka dalam lingkaran menunjukkan KOTA 

Angka di sebelah garis (jalur) menunjukkan jumlah maksimal mobil (dalam ratusan) dari 

KOTA yang bersesuaian yang dapat melalui jalur tersebut dalam 1 jam. 

 

Pertanyaan: 

Berapa jumlah maksimal mobil yang dapat melalui jaringan jalan antar kota itu dari TITIK 

BARAT menuju TITIK TIMUR dalam 1 jam? 

 
6.5.1  Langkah Penyelesaian Soal 3 

 Pilih menu File – New – 3. Maximal Flow,  

 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL 
NETWORK: Maximal Flow”  

 Isikan(set)  jumlah jalur (Number of Branches) dengan 9 

 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama “Jalur” 
sehingga muncul tampilan seperti Gambar 6.13 
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Gambar 6.13 Tampilan pada modul Networks setelah beberapa pilihan diisikan 

 

 lanjutkan dengan meng-klik tombol  hingga akan muncul tampilan seperti 

pada Gambar 6.14 

 

Gambar 6.14 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 

 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian antara Jalur 

(Branch name),, Start node, End node, Capacity dan Reverse capacity, yaitu 
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 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  As.  Pilihan untuk 

menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html (.html) juga disediakan. 

 
6.5.2 Hasil Perhitungan 3 

Gambar 6.15 Output dari penyelesaian  
CONTOH SOAL NETWORK: Maximal Flow 

 

 
 

o Tampilan Networks Results, menunjukkan hasil perhitungan, yaitu menghitung berapa 

banyak mobil dapat melintas dari Timur ke Barat 

 
Dari angka pada tabel Iterations, dapat diketahui bahwa jumlah maksimal mobil yang 

dapat melalui jaringan jalan dari TITIK BARAT ke TITIK TIMUR dalam 1 jam adalah 

1. melalui jalur 1→2→6 sebanyak 200 mobil 
2. melalui jalur 1→3→5→6 sebanyak 200 mobil 
3. melalui jalur 1→2→4→6 sebanyak 100 mobil 

 
Jadi jumlah maksimal mobil yang dapat melalui jaringan jalan antar kota itu dalam satu 
jam adalah 500 unit. 



 40 

BAB 7 
GOAL  PROGRAMMING 
 

Goal Programming, hampir sama dengan Linear Programming dan Integer Programming.  

Perbedaannya adalah bahwa hasil akhir dalam perhitungan dalam Linear Programming 

maupun Integer Programing adalah nilai maksimal atau minimal, sedangkan dalam Goal 

Programming nilai akhirnya sudah ditentukan/ditargetkan (biasanya bukan nilai 

maksimal/minimal).  Goal Programming bertujuan meminimumkan deviasi (total) antara 

tujuan yang ditetapkan dengan apa yang sesungguhnya dapat dicapai dengan kendala-

kendala tertentu. 

 

7.1 Contoh Soal 

Seperti Contoh soal pada BAB 3: INTEGER PROGRAMMING, dengan sedikit modifikasi 

 

Perusahaan alat-alat elektronik “HORISON”, membuat dua macam alat elektronik yang 

populer yaitu DVD Player dan Televisi. Dua produk itu membutuhkan 2 tahap pekerjaan 

yaitu pengkabelan dan perakitan.  Setiap DVD Player membutuhkan 30 menit waktu 

pengkabelan dan 60 menit untuk perakitan . Setiap Televisi membutuhkan 20 menit waktu 

pengkabelan dan  50 menit waktu perakitan. Dalam satu shift kerja, bagian produksi 

membatasi waktu yang disediakan untuk pengkabelan maksimum 120 menit dan 300 

menit tersedia untuk perakitan.  Bagi perusahaan “HORISON” Setiap DVD Player 

menyumbang keuntungan $70  dan setiap Televisi $60.  Ringkasan data perusahaan 

“HORISON”  ada pada Tabel 7.1. 

 

Tabel 7.1 Data perusahaan “HORISON” 

Waktu yang dibutuhkan 
(menit) Pekerjaan 

DVD Player Televisi  

Waktu tersedia  
per shift (menit) 

pengkabelan 30 20 120 
perakitan 50 60 300 

    
Profit per unit $70 $60  

 

Berdasarkan pertimbangan perusahaan, tidak realistis jika tujuan perusahaan adalah 

mencapai profit maksimum.  Perusahaan menargetkan profit sebesar $300.  Perusahaan 

telah membuat kontrak dengan distributor dan untuk memenuhi kontrak itu perlu 

memproduksi  sebanyak  (minimal) 7 Televisi dalam setiap shift. 
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Pertanyaan:  

Berapa seharusnya produksi DVD Player dan Televisi dalam satu shift kerja agar profit 

total perusahaan “HORIZON”  sebesar $300  tersebut dapat tercapai?  

Jawab: 

Sebelum masuk ke program QM for Windows, perlu dicermati lagi tujuan dan kendala-

kendalanya. Perlu ditentukan dulu prioritas dari pencapaian tujuan, 

Misalnya (ditentukan sesuai dengan pertimbangan) 

• Prioritas 1: Jumlah produksi televisi per shift sama dengan (mendekati) 7. (boleh 

lebih; tidak boleh kurang) 

• Prioritas 2 adalah mencapai profit  (mendekati) $300. (boleh lebih;  boleh kurang) 

• Prioritas 3 adalah bahwa waktu pengkabelan sama dengan (mendekati) waktu yang 

tersedia. (tidak boleh lebih; boleh kurang) 

• Prioritas 4: waktu perakitan sama dengan (mendekati) waktu yang tersedia. (boleh 

lebih; boleh kurang ) 

Penentuan prioritas tersebut, akan menentukan dalam pengisian data yang digunakan 

dalam program QM for Windows. 

 

7.2 Langkah-Langkah Penyelesaian Soal 
 Jalankan program QM for Windows, pilih Module – Goal Programming 

 Pilih menu File - New, sehingga muncul tampilan seperti Gambar 7.1 

 

Gambar 7.1 Tampilan awal modul Goal Programming 
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 Buat judul penyelesaian soal ini dengan mengisi bagian Title: “CONTOH SOAL GOAL 
PROGRAMMING” .   Jika Title tidak 

diisi, program QM for Windows akan membuat judul sendiri sesuai default (patokan)-

nya.  Default  Title ini dapat dirubah dengan meng-klik . Judul dapat 

diubah/edit dengan meng-klik ikon  

 Isikan (set) jumlah tujuan/kendala dengan 4, dengan cara meng-klik tanda  pada 

kotak Number of Goals or Constraints  (dalam program QM for Windows, tidak perlu 

memasukkan kendala non negatif) 

 Isikan (set) jumlah variabel dengan 2, dengan cara meng-klik tanda  pada kotak 

Number of Variables 

    
 Pilih  pada bagian Row names, kemudian isi dengan nama 

“Tujuan/Kendala” 

 Pilih  pada bagian Column names,  

  
 Sekarang tampilan akan seperti pada Gambar 7.2, lanjutkan dengan meng-klik tombol 

 hingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar 7.3 
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Gambar 7.2 Tampilan modul Goal Programming setelah beberapa pilihan diisikan 

 
 

Gambar 7.3 Tampilan untuk mengisikan angka-angka sesuai dengan contoh soal 

 
 Isikan angka-angka yang sesuai pada kotak-kotak yang bersesuaian, (lihat Prioritas 1 – 

4) yaitu 

 

 Selesaikan Contoh Soal ini dengan meng-klik tombol  pada toolbar  atau dari 

menu File – Solve, atau dengan menekan tombol F9 pada keyboard. 

 Jika ternyata ada data soal yang perlu diperbaiki, klik tombol  pada toolbar  

atau dari menu File – Edit 

 Jangan lupa simpan (save) file kerja ini  dengan menu File – Save  (atau menekan 

tombol Ctrl+S.  Pilihan untuk menyimpan file dengan format Excel (.xls) dan html 

(.html) juga disediakan. 
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7.3 Hasil Perhitungan 
Ada 3 output (tampilan) yang dihasilkan dari penyelesaian 

soal, dapat dipilih untuk ditampilkan dari menu Windows yaitu  

1. Final Tableau 

2. Summary 

3. Graph 

Output-output ini dapat ditampilkan secara bersaman dengan 

memilih menu Window – Tile, atau secara bertumpuk dengan menu Window – Cascade. 

 

Gambar 7.4 Output dari penyelesaian CONTOH SOAL GOAL PROGRAMMING 
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o Hasil perhitungan dapat secara cepat dilihat di tampilan Summary dan Graph 

Dari Summary dapat diketahui bahwa produksi yang optimal adalah Televisi (X2) 

sebanyak 7 unit dan DVD Player (X1) sebanyak 0 unit.  Produksi 7 unit Televisi ini akan  

o menghasilkan profit $420 ($300 + $120 - $0) 

o membutuhkan waktu pengkabelan 140 menit (120 + 20 - 0) 
o membutuhkan waktu perakitan 420 menit (300 + 120 - 0) 

o menghasilkan 7 televisi (7 + 0 – 0) 

 

Tersebut di atas adalah hasil perhitungan Goal Programming dengan goal/kendala dan 

prioritas seperti pada contoh soal.  

Perhatikan bahwa meskipun sudah dibatasi bahwa waktu pengkabelan “seharusnya” tidak 

boleh lebih dari 120 menit, namun hasil perhitungan menunjukkan waktu pengkabelan = 

140 menit, ini bisa terjadi karena waktu pengkabelan menjadi prioritas ke-3, sedangkan 

prioritas ke-1 –nya adalah jumlah produksi televisi adalah mendekati 7 unit (tidak boleh 

kurang) 

 

Jika prioritas berubah, maka hasil perhitungan juga akan berubah. 

Cobalah mengganti prioritas-nya dan lihat perbedaan hasilnya. 

 
-eof- 




