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Modul 4  

ANALISIS SENSITIVITAS 

4.1 Analisis Sensitivitas Metode Grafik 

Dalam pemrograman linier, parameter (data masukan) dari model dapat berubah dalam batas 

tertentu yang menyebabkan solusi optimal berubah juga. Hal ini dinamakan analisis 

sensitivitas. Parameter biasanya tidak selalu tepat. Dengan analisis senisitivitas, itu dapat 

menentukan akibat ketidak pastian ini pada kualitas solusi optimal. Misalnya, untuk perkiraan 

keuntungan unit produk, jika analisis sensitivitas menyatakan bahwa toleransi optimal sama 

dengan ± 10% perubahan dalam keuntungan unit, kita dapat menyimpulkan bahwa solusinya 

lebih handal dari pada dalam kasus dimana jangkauan hanya ± 1%. 

Ada dua hal yang diperhatikan dalam analisis sensitivitas : 

1. Kepekaan solusi optimal pada perubahan dalam kapasitas sumber daya (sisi kanan 

constraint). 

2. Kepekaan solusi optimal pada perubahan dalam keuntungan unit atau biaya unit 

(koefisien fungsi tujuan). 

Contoh 4-1 

JOBCO memproduksi dua produk pada dua mesin. Satu unit produk 1 membutuhkan 

pemrosesan 2 jam di mesin 1 dan 1 jam di mesin 2. Untuk produk 2 membutuhkan 1 jam di 

mesin 1 dan 3 jam di mesin 2. Penghasilan per unit dari produk 1 adalah $30, sedangkan 

produk 2 adalah $20. Total waktu pemrosesan yang tersedia untuk setiap mesin perhari 

adalah 8 jam. 

Jika x1 dan x2 menyatakan jumlah unit produk yang dihasilkan per hari dari produk 1 dan 2, 

model LP menjadi : 

Maksimalkan Z = 30x1 + 20x2 

Kendala : 

2x1 + x2 ≤ 8 (Mesin 1) 

x1 + 3x2 ≤ 8 (Mesin 2) 

x1, x2 ≥ 0 

Perubahan dalam constraint 
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Gambar 4.1 Analisis Sensitivitas kasus JOBCO metode grafik untuk mesin 1 

Pada Gambar 4.1 diatas mengilustrasikan perubahan dalam solusi optimal ketika perubahan 

dilakukan dalam kapasitas mesin 1. Jika kapasitas harian ditambah dari 8 jam menjadi 10 

jam, solusi optimal  akan bergeser ke titik G. Laju perubahan dalam Z optimal yang 

dihasilkan dari perubahan kapasitas mesin 1 dari 8 jam menjadi 10 jam dapat dihitung : 

Laju perubahan penghasilan dari peningkatan kapasitas mesin 1 tiap 1 jam = 

kapasitas) (perubahan

ZCZG −
 

= 
810

128156

−

−
= $14/jam 

Nilai laju yang sudah dihitung memberikan suatu hubungan langsung antara masukan model 

(sumber daya) dan keluarannya (total penghasilan) yang merepresentasikan harga unit 

sumber daya. (dalam $/jam), yaitu perubahan dalam fungsi tujuan per unit perubahan dalam 

kapasitas sumber daya (kapasitas mesin). Hal ini berarti bahwa peningkatan (penurunan) unit 

dalam kapasitas mesin 1 akan meningkatkan (menurunkan) penghasilan tiap $14. 

Perhatikan Gambar 4.1, kita dapat melihat bahwa harga rangkap $14/jam ternyata valid untuk 

perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam kapasitas mesin 1 yang memindahkan 

constraint parallel pada dirinya sendiri pada sembarang titik di segmen garis BF. Hal ini 

berarti bahwa jangkauan penerapan harga rangkap dapat dihitung sebagai berikut : 

Kapasitas minimal mesin 1 [di titik B = (0,2.67)] = 2 × 0 + 1 × 2.67 = 2.67 jam 
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Kapasitas maksimal mesin 1 [di titik F = (8,0)] = 2 × 8 + 1 × 0 = 16 jam 

Dapat disimpulkan bahwa harga rangkap $14/jam akan tetap valid untuk jangkauan : 

2.67 jam ≤ Kapasitas mesin 1 ≤ 16 jam 

Perubahan diluar jangkauan ini akan menghasilkan perbedaan harga rangkap (harga per unit). 

 

Gambar 4.2 Analisis Sensitivitas kasus JOBCO metode grafik untuk mesin 2 

Dengan cara yang sama, kita dapat memastikan bahwa harga rangkap untuk kapasitas mesin 

2. Dari Gambar 4.2, dapat dihitung bahwa : 

Laju perubahan penghasilan dari peningkatan kapasitas mesin 2 tiap 1 jam = 

kapasitas) (perubahan

ZCZG −
 

= 
812

128136

−

−
= $2/jam 

Perhatikan Gambar 4.2, kita dapat melihat bahwa harga rangkap $2/jam ternyata valid untuk 

perubahan (peningkatan atau penurunan) dalam kapasitas mesin 2 yang memindahkan 
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constraint parallel pada dirinya sendiri pada sembarang titik di segmen garis ED. Hal ini 

berarti bahwa jangkauan penerapan harga rangkap dapat dihitung sebagai berikut : 

Kapasitas minimal mesin 1 [di titik D = (4,0)] = 1 × 4 + 3 × 0 = 4 jam 

Kapasitas maksimal mesin 1 [di titik E = (0,8)] = 1 × 0 + 3 × 8 = 24 jam 

Dapat disimpulkan bahwa harga rangkap $2/jam akan tetap valid untuk jangkauan : 

4 jam ≤ Kapasitas mesin 2 ≤ 24 jam 

Perubahan diluar jangkauan ini akan menghasilkan perbedaan harga rangkap (harga per unit). 

Batas yang sudah dihitung untuk mesin 1 dan mesin 2 disebut dengan jangkauan kelayakan 

(feasibility range). 

Harga rangkap (dual prices) bisa membuat keputusan ekonomi mengenai masalah LP, seperti 

pertanyaan berikut : 

Pertanyaan 1 : Jika JOBCO dapat meningkatkan kapasitas kedua mesin. Yang manakah 

mesin yang seharusnya menerima prioritas lebih tinggi ? 

Harga rangkap untuk mesin 1 dan mesin 2 adalah $14/jam dan $2/jam. Ini berarti bahwa 

setiap penambahan jam mesin 1 akan meningkatkan pendapatan sebesar $14, sedangkan 

mesin 2 sebesar $2. Maka prioritas sebaiknya diberikan pada mesin 1. 

Pertanyaan 2 : Sebuah saran dibuat, untuk meningkatkan kapasitas mesin 1 dan mesin 2 ada 

tambahan biaya $10/jam. Apakah ini bisa disarankan ? 

Untuk mesin 1, tambahan penghasilan netto perjam adalah 14 – 10 = $4, sedangkan mesin 2 

adalah $2 - $10 = -$8. Maka, hanya kapasitas mesin 1 yang seharusnya ditingkatkan. 

Pertanyaan 3 : Jika kapasitas mesin 1 ditingkatkan dari 8 jam menjadi 13 jam, bagaimana 

peningkatan ini mempengaruhi penghasilan optimal ? 

Harga rangkap untuk mesin 1 adalah $14 dan dapat diterapkan dalam range (2.67,16) jam. 

Usulan peningkatan menjadi 13 jam, jatuh pada range kelayakan. Sehingga peningkatan 

dalam penghasilan adalah $14 (13 – 8) = $70, yang berarti bahwa total penghasilan akan 

meningkat menjadi (penghasilan sekarang + perubahan penghasilan) = 128 + 70 = $198. 

Pertanyaan 4 : Andaikan kapasitas mesin 1 ditingkatkan menjadi 20 jam, bagaimana ini 

akan meningkatkan penghasilan optimal ? 

Usulan perubahan berada diluar jangkauan (2.67,16) jam dimana harga rangkap $14 dapat 

diterapkan. Ini berarti kita hanya dapat meningkatkan sampai dengan 16 jam. Perhitungan 

lain perlu dilakukan untuk mencari jawaban pertanyaan, karena peningkatan kapasitas diluar 

jangkauan. 

Perubahan dalam fungsi tujuan 
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Gambar 4.3 Analisis Sensitivitas kasus JOBCO metode grafik untuk fungsi tujuan 

Grafik solusi yang ditunjukkan pada Gambar 4.3 kasus JOBCO, nilai optimal terjadi di titik C 

(x1 = 3.2, x2 = 1.6, Z = 128). Perubahan dalam unit penghasilan (koefisien fungsi tujuan) akan 

mengubah slope dari Z. Seperti yang ditunjukkan pada gambar, bahwa solusi optimal tetap 

dititik C sepanjang fungsi obyektif diletakkan diantara garis BF dan DE (titik C sebagai pusat 

perputaran garis fungsi tujuan). Ini berarti ada range untuk koefosien fungsi tujuan yang akan 

menjaga solusi optimal tidak berubah di C. 

Fungsi tujuan dapat ditulis dalam format umum : 

Maksimalkan Z = c1x1 + c2x2 

Bayangkan bahwa garis Z diputar di C, yang diputar searah jarum jam dan berlawanan jarum 

jam. Solusi optimal tetap di C sepanjang Z = c1x1 + c2x2 terletak diantara dua garis x1 + 3x2 = 

8 dan 2x1 + x2 = 8. Ini berarti bahwa rasio c1/c2 bervariasi antara 1/3 dan 2/1, yang 

menghasilkan kondisi : 

1/3 ≤ c1/c2 ≤ 2/1 atau 0.333 ≤ c1/c2 ≤ 2 

Informasi ini bisa menjawab pertanyaan solusi optmal berikut. 

Pertanyaan 1 : Andaikan bahwa penghasilan unit untuk produk 1 dan 2 diubah menjadi $35 

dan $25. Apakah solusi optimal masih tetap ? 

Fungsi tujuan baru menjadi : 
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Maksimalkan Z = 35x1 + 25x2 

Solusi di C tetap optimal karena c1/c2 = 35/25 = 1.4 dan 1.4 masih berada dalam range 

(0.333,2). Ketika rasio jatuh diluar range, perhitungan tambahan diperlukan untuk mencari 

solusi baru. Perlu diketahui bahwa walaupun nilai variabel tetap di titik C tidak berubah, nilai 

optimal Z akan berubah menjadi Z = 35 (3.2) + 25 (1.6) = $152. 

Pertanyaan 2 : Andaikan bahwa penghasilan unit untuk produk 2 tetap pada nilai sekarang c2 

= $20. Pada range berapakan untuk c1, penghasilan unit untuk produk 1 yang akan menjaga 

solusi optimal tidak berubah ? 

Substitusikan c2 = 30 dalam kondisi 1/3 ≤ c1/c2 ≤ 2/1, didapatkan : 

1/3 × 20 ≤ c1 ≤ 2/1 × 20 

Atau 

6.67 ≤ c1 ≤ 40 

Range ini disebut dengan range keoptimalan (optimality range) untuk c1, dengan asumsi c2 

tetap yaitu $20. 

Sedangkan range optimal untuk c2 jika c1 tetap $30 adalah : 

1/3 ≤ 30/c2 ≤ 2/1  (dikalikan dengan 3c2) 

c2 ≤ 90 ≤ 6c2 (pecah menjadi 2 pertidaksamaan) 

c2 ≤ 90 dan 90 ≤ 6c2 

90 ≤ 6c2 (dibagi dengan 6) 

15 ≤ c2 

Gabungan 2 pertidaksamaan menjadi : 15 ≤ c2 ≤ 90 

 

4.2 Analisis Sensitivitas Metode Simpleks 

Contoh 4-2 

TOYCO merakit tiga jenis mainan : kereta, truk, dan mobil, menggunakan tiga operasi. Batas 

harian ketersediaan waktu untuk tiga operasi yang diperlukan dalam pengerjaan adalah 430, 

460, dan 420 menit. Sedangkan pendapatan per unit mainan masing-masing adalah $3, $2, 

dan $5. Waktu perakitan per unit kereta adalah 1, 3, dan 1 menit untuk operasi 1, 2 dan 3 

masing-masing. Sedangkan waktu pengerjaan per unit truk dan mobil (2,0,4) dan (1,2,0) 

menit (nol mengindikasikan bahwa operasi tersebut tidak digunakan). 
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Jika x1, x2, dan x3 merepresentasikan jumlah harian unit rakitan kereta, truk, dan mobil, maka 

LP yang diberikan : 

Maksimalkan Z = 3x1 + 2x2 + 5x3 

Kendala : 

x1 + 2x2 + x3 ≤ 430  (Operasi 1) 

3x1 + 2x3 ≤ 460  (Operasi 2) 

x1 + 4x2 ≤ 420  (Operasi 3) 

x1, x2, x3 ≥ 0 

Menggunakan s1, s2, s3 sebagai variabel slack untuk constraint operasi 1, 2 dan 3, maka hasil 

perhitungan metode simpleks ternyata mengalami 2 iterasi dengan hasil tabel maksmal 

sebagai berikut : 

Basis x1 x2 x3 s1 s2 s3 Solusi 

Z 4 0 0 1 2 0 1350 

x2 -1/4 1 0 ½ -1/4 0 100 

x3 3/2 0 1 0 ½ 0 230 

s3 2 0 0 -2 1 1 20 

 

Solusi yang disarankan dari tabel diatas adalah 100 truk dan 230 mobil tetapi tidak ada untuk 

kereta. Pendapatan yang didapat adalah 1350. 

Menentukan harga rangkap (dual prices) 

Constraint model setelah penambahan variabel slack s1, s2, dan s3 dapat ditulis : 

x1 + 2x2 + x3  + s1 ≤ 430  (Operasi 1) 

3x1 + 2x3  + s2 ≤ 460  (Operasi 2) 

x1 + 4x2  + s3 ≤ 420  (Operasi 3) 

atau 

x1 + 2x2 + x3  ≤ 430 – s1  (Operasi 1) 

3x1 + 2x3  ≤ 460 – s2  (Operasi 2) 

x1 + 4x2  ≤ 420 – s3  (Operasi 3) 
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Dengan representasi ini, variabel slack mempunyai unit yang sama (menit) sebagai waktu 

operasi. Maka, kita dapat mengatakan bahwa satu menit penurunan variabel slack sama 

dengan satu menit peningkatan dalam waktu operasi. 

Kita dapat menggunakan informasi diatas untuk menentukan dual prices dari persamaan Z 

dalam tabel optimal : 

Z + 4x1 + s1 + 2s2 + 0s3 = 1350 

Z = 1350 - 4x1 + 1(-s1) + 2(-s2) + 0(-s3) 

Jika dinyatakn bahwa penurunan dalam nilai variabel slack sama dengan peningkatan dalam 

waktu operasi, didapatkan : 

Z = 1350 – 4x1  + 1 × (peningkatan operasi 1) 

    + 2 × (peningkatan operasi 2) 

    + 0 × (peningkatan operasi 3) 

Persamaan ini menyatakan bahwa : 

(1) Satu menit peningkatan dalam operasi 1 akan meningkatkan Z sebesar $1 

(2) Satu menit peningkatan dalam operasi 2 akan meningkatkan Z sebesar $2 

(3) Satu menit peningkatan dalam operasi 3 tidak ada perubahan dalam Z 

Hasilnya, Z-row dalam tabel menjadi : 

Basis x1 x2 x3 s1 s2 s3 Solusi 

Z 4 0 0 1 2 0 1350 

 

Berarti harga rangkap, dapat ditunjukkan dalam tabel berikut : 

Sumber daya Variabel slack 
Koefisien variabel slack 

persamaan Z optimal 
Harga rangkap 

Operasi 1 s1 1 $1/menit 

Operasi 2 s2 2 $2/menit 

Operasi 3 s3 0 $0/menit 

 

Nilai harga rangkap sebesar nol pada operasi 3 berarti bahwa tidak ada nilai keuntungan 

ekonomi dalam pengalokasian lebih dalam waktu produksi untuk operasi ini. Hasil yang 

dibuat mengartikan bahwa sumber daya dalam keadaan berlebih (abundant), sebagai 

kesimpulan bahwa variabel slack yang diakibatkan pada opersi 3 adalah positif (=20) dalam 

solusi optimal. Dan untuk tiap operasi 1 dan 2, satu menit penambahan akan meningkatkan 
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pendapatan per $1 dan $2 untuk masing-masing operasi. Harga rangkap juga 

mengindikasikan bahwa, ketika penambahan alokasi sumber daya, operasi 2 dapat diberikan 

prioritas lebih tinggi karena harga rangkapnya dua kali lebih besar dari pada operasi 1. 

Menentukan rentang kelayakan 

Setelah menentukan harga rangkap, selanjutnya bagaimana rentang kelayakan yang 

ditentukan tetap valid. Jika D1, D2, dan D3 menjadi perubahan (positif atau negatif) dalam 

waktu produksi harian yang dialokasikan pada operasi 1, 2 dan 3. Model LP dapat dituliskan 

sebagai berikut : 

Maksimalkan Z = 3x1 + 2x2 + 5x3 

Kendala : 

x1 + 2x2 + x3  ≤ 430 – D1  (Operasi 1) 

3x1 + 2x3  ≤ 460 – D2  (Operasi 2) 

x1 + 4x2  ≤ 420 – D3  (Operasi 3) 

x1, x2, x3 ≥ 0 

Kita akan memandang kasus umum perubahan secara simultan. Kasus khusus dari pembuatan 

perubahan satu pada waktu yang diturunkan dari hasil ini. 

Prosedur didasarkan pada komputasi ulang tabel simpleks optimal dengan memodifikasi sisi 

kanan dan kemudian menurunkan kondisi yang akan menjaga solusi layak, dimana sisi kanan 

tabel optimal non negatif. Dimulai dengan memodifikasi kolom Solusi dari permulaan tabel 

menggunakan : 430 + D1, 460 + D2, dan 420 + D3. Tabel awal akan menjadi : 

       Solusi 

Basis x1 x2 x3 s1 s2 s3 RHS D1 D2 D3 

Z -3 -2 -5 0 0 0 0 0 0 0 

s1 1 2 1 1 0 0 430 1 0 0 

s2 3 0 2 0 1 0 460 0 1 0 

s3 1 4 0 0 0 1 420 0 0 1 

 

Kolom D1, D2, dan D3 identik dengan kolom basis awal s1, s2, s3. Ini berarti bahwa ketika kita 

membawanya pada iterasi tabel simpleks seperti pada model aslinya, kolom tersebut akan 

memberikan hasil yang sama. Sesuai hasil optimal, tabel akan berubah menjadi : 

       Solusi 

Basis x1 x2 x3 s1 s2 s3 RHS D1 D2 D3 

Z 4 0 0 1 2 0 1350 1 2 0 

x2 -1/4 1 0 ½ -1/4 0 200 ½ -1/4 0 
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x3 3/2 0 1 0 ½ 0 230 0 ½ 0 

s3 2 0 0 -2 1 1 20 -2 1 1 

 

Tabel optimal tersebut memberikan solusi optimal berikut : 

Z = 1350 + D1 + 2D2 

x2 = 100 + 1/2D1 – 1/4D2 

x3 = 230 + 1/2D2 

s3 = 20 – 2D1 – 2D2 + D3 

Solusi ini menetapkan kelayakan sepanjang semua variabel bernilai non negatif yang akan 

memenuhi syarat kelayakan : 

x2 = 100 + 1/2D1 – 1/4D2 ≥ 0 

x3 = 230 + 1/2D2 ≥ 0 

s3 = 20 – 2D1 – 2D2 + D3 ≥ 0 

Sembarang perubahan simultan D1, D2, dan D3 yang memenuhi pertidaksamaan tersebut akan 

menjaga kelayakan solusi. Jika semua syarat terpenuhi, maka solusi optimal yang baru dapat 

ditemukan sepanjang penggantian D1, D2, dan D3 dalam persamaan diatas. 

Misalnya, jika perusahaan menyediakan waktu operasi 1, 2 dan 3 adalah 480, 440, dan 410 

menit. Maka D1 = 480 – 430 = 50, D2 = 440 – 460 = -20, dan D3 = 410 – 420 = -10. 

Substitusi dalam syarat kelayakan didapatkan : 

x2 = 100 + ½ (50) -1/4 (-20) = 130 > 0 (layak) 

x3 = 230 + ½ (-20) = 220 > 0   (layak) 

s3 = 20 – 2 (50) + (-20) + (-10) = -110 < 0 (tidak layak) 

Perhitungan s3 < 0, sehingga sousi tersebut tidak layak. 

Jika perubahan sumber daya adalah D1 = -30, D2 = -12, D3 = 10, maka : 

x2 = 100 + ½ (-30) -1/4 (-12) = 88 > 0 (layak) 

x3 = 230 + ½ (-12) = 224 > 0   (layak) 

s3 = 20 – 2 (-30) + (-12) + (10) = 78 > 0 (layak) 

Solusi layak yang baru x2 = 88, x3 = 224, dan s3 = 68, dengan Z = 3(0) + 2(88) + 5(224) = 

$1296. Nilai tujuan optimal juga dapat dihitung dengan Z = 1350 + 1(-30) + 2(-12) = $1296. 
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Syarat tersebut dapat dikhususkan untuk menghasilkan rentang kelayakan individu yang 

dihasilkan dari perubahan sumber daya : 

Kasus 1. Perubahan dalam operasi 1 dari 460 menjadi 460 + D1 menit 

Perubahan ini dengan mensetting D2 = D3 = 0 dalam syarat simultan, yang hasilnya : 

x2 = 100 + ½ D1 -1/4 (0) = 100 + ½ D1 ≥ 0 � D1 ≥ -200 

x3 = 230 + ½ (0) = 230 > 0 

s3 = 20 – 2 (D1) + (0) + (0) = 20 – 2D1 ≥ 0 � D1 ≤ 10 

Disimpulkan -200 ≤ D1 ≤ 10 

Kasus 2. Perubahan dalam operasi 2 dari 430 menjadi 430 + D2 menit 

Perubahan ini dengan mensetting D1 = D3 = 0 dalam syarat simultan, yang hasilnya : 

x2 = 100 + ½ (0) -1/4 (D2) = 100 – 1/4 D2 ≥ 0 � D2 ≤ 400 

x3 = 230 + ½ (D2) ≥ 0 � D2 ≥ -460 

s3 = 20 – 2 (0) + (D2) + (0) = 20 + D2 ≥ 0 � D2 ≥ -20 

Disimpulkan -20 ≤ D2 ≤ 400 

Kasus 3. Perubahan dalam operasi 3 dari 420 menjadi 420 + D3 menit 

Perubahan ini dengan mensetting D2 = D3 = 0 dalam syarat simultan, yang hasilnya : 

x2 = 100 + ½ (0) -1/4 (0) = 100 > 0 

x3 = 230 + ½ (0) > 0 

s3 = 20 – 2 (0) + (0) + (D3) = 20 + D3 ≥ 0 � D3 ≥ -20 

Disimpulkan -20 ≤ D3 ≤ ∞ 

Ringkasan hasil rentang kelayakan untuk model TOYCO sebagai berikut : 

Sumber daya 
Harga 

rangkap 

Rentang 

kelayakan 

Jumlah sumber daya (menit) 

Minimal Sekarang Maksimal 

Operasi 1 1 -200 ≤ D1 ≤ 10 230 430 440 

Operasi 2 2 -20 ≤ D2 ≤ 400 440 460 860 

Operasi 3 0 -20 ≤ D3 < ∞ 400 420 ∞ 
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4.3 Soal Latihan 

4.1 Dalam kasus Reddy Mikks 

(a) Tentukan range untuk rasio keuntungan unit cat exterior terhadap keuntungan unit 

cat interior. 

(b) Jika perhasilan per ton cat interior tetap Rp 5000 per ton, tentukan penghasilan 

unit cat interior maksmal yang akan menjaga solusi optimal yang ada tidak 

berubah. 

(c) Jika untuk alasan pemasaran keuntungan unit cat interior harus dikurangi menjadi 

Rp 3000, akankah produksi optimal saat ini berubah ? 

4.2 Sebuah perusahaan memproduksi dua produk, A dan B. Penghasilan unit adalah $2 

dan $3. Dua bahan baku M1 dan M2 digunakan dalam pembuatan dua produk, 

dimana kapasitas hariannya adalah masing-masing 8 dan 18 unit. Satu unit produk A 

menggunakan 2 unit M1 dan 2 unit M2, sedangkan satu unit B menggunakan 3 unit 

M1 dan 6 unit M2 

(a) Tentukan harga rangkap M1 dan M2 dang rentang kelayakannya. 

(b) Andaikan bahwa 4 tambahan unit pada M1 bisa diperoleh pada tambahan biaya 30 

sen per unit. Apakah anda akan menyarankan biaya penambahan ini ? 

(c) Jika kapasitas M2 ditingkatkan 5 unit, tentukan penghasilan optimalnya ! 

4.3 Wild West memproduksi dua jenis topi koboy. Jenis topi 1 membutuhkan waktu 

pengerjaan 2 kali dibanding topi 2. Jika semua waktu pengerjaan dialokasikan pada 

topi 2 saja, perusahaan dapat memproduksi total 400 jenis topi 2 sehari. Batas 

permintaan pasar untuk dua jenis topi adalah 150 dan 200 topi per hari. 

Penghasilannya adalah $8 per jenis topi 1 dan $5 per jenis topi 2. 

(a) Gunakan metode grafik untuk menentukan jumlah topi setiap jenis yang 

memaksimalkan penghasilan. 

(b) Tentukan harga rankap dari kapasitas produksi (untuk tipe 2) dan range yang bisa 

diterapkan. 

(c) Jika batas permintaan harian pada jenis 1 harus diturunkan menjadi 120, gunakan 

harga rangkap untuk menentukan pengaruh terkait pada penghasilan optimal. 

4.4 Sebuah perusahaan memproduksi 3 produk : A, B, dan C. Volume penjualan produk 

A paling sedikit 50% dari total penjualan semua produk. Perusahaan tidak dapat 

menjual lebih dari 75 unit produk A per hari. Tiga produk tersebut menggunakan satu 

bahan baku, dimana kapasitas maksimal harian adalah 240 lb. Laju penggunaan bahan 
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baku adalah 2 lb per unit A, 4 lb per unit B, dan 3 lb per unit C. Harga tiap unit A, B 

dan C masing-masing adalah $20, $50, dan $35. 

(a) Tentukan produksi optimal produk perusahaan tersebut. 

(b) Tentukan harga rangkap sumber daya bahan baku dan range yang diperbolehkan. 

Jika bahan baku yang tersedia ditingkatkan menjadi 120 lb, tentukan solusi 

optimal dan perubahan dalam total pendapatan menggunakan harga rangkap. 

(c) Gunakan harga rangkap untuk menentukan pengaruh perubahan kebutuhan 

maksimal untuk produk A tiap ± 10 unit. 

4.5 Perusahaan mengoperasikan 10 jam per hari dalam memproduksi tiga produk pada 

tiga urutan proses. Dibawah ini tabel data masalah : 

Produk 
Menit per unit Harga unit 

($) Proses 1 Proses 2 Proses 3 

1 10 6 8 4.5 

2 5 8 10 5 

3 6 9 12 4 

 

(a) Tentukan jumlah produksi dengan nilai harga yang optimal 

(b) Gunakan harga rangkap untuk memprioritaskan tiga proses pada pengembangan 

yang memungkinkan 

(c) Jika jam produksi tambahan dapat dialokasikan, mana yang lebih tepat per jam 

tambahan untuk tiap proses ? 

4.6 Burrought Garment Company memproduksi kaos pria dan baju wanita untuk 

Walmark Discount Stores. Walmark akan menerima semua produksi yang disupply 

oleh Burrought. Proses produksi meliputi cutting, sewing, dan packaging. Tenaga 

kerja Burrought ada 25 tenaga kerja di bagian cutting, 35 dibagian sewing, dan 5 

dibagian packaging. Perusahaan beroperasi 8 jam sehari, 5 hari seminggu. Dibawah 

ini tabel kebutuhan waktu dan keuntungan per unit dua garmen : 

Garmen 
Menit per unit Keuntungan 

($) Cutting Sewing Packaging 

Kaos 20 70 12 8 

Baju 60 60 4 12 

 

(a) Tentukan jadwal produksi optimal mingguan bagi Burroughs 

(b) Tentukan harga satu jam cutting, sewing, dan packaging dalam kaitannya dengan 

total pendapatan. 
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(c) Jika lembur dapat digunakan dalam cutting dan sewing, berapa laju perjam 

Burroughs yang harus dibayar untuk lembur ? 

4.7 ChemLabs menggunakan bahan baku I dan II untuk memproduksi dua alat pembersih, 

A dan B. Kapasitas harian bahan baku I dan II masing-masing adalah 150 dan 145 

unit. Satu unit produk A menggunakan 0.5 unit bahan baku I dan 0.6 unit bahan baku 

II, dan satu unit B menggunakan 0.5 unit bahan baku I dan 0.4 unit bahan baku II. 

Keuntungan per unit produk A dan B masing-masing adalah $8 dan $10. Kebutuhan 

harian produk A antara 30 dan 150 unit, sedangkan produk B adalah antara 40 dan 

200 unit.  

(a) Carilah jumlah produksi yang optimal untuk A dan B. 

(b) Gunakan harga rangkap untuk menentukan manakah batas kebutuhan produk A 

dan B yang harus diubah untuk meningkatkan keuntungan ? 

(c) Jika unit tambahan bahan baku meminta biaya $20 per unit, apakah hal ini dapat 

disarankan ? Jelaskan. 

4.8 Gutchi Company memproduksi purses, shaving bag dan backpack. Konstruksi barang 

terbuat dari kulit. Proses produksi membutuhkan dua jenis keterampilan kerja : 

sewing dan finishing. Tabel dibawah ini menginformasikan ketersediaan sumber 

daya, penggunaan oleh tiga produk dan keuntungan per unit. 

Sumber daya Kebutuhan sumber daya per unit Kapasitas harian 
Purse Bag Backpack 

Kulit (ft2) 2 1 3 42 ft2 

Sewing (hr) 2 1 2 40 hr 

Finishing (hr) 1 5 1 45 hr 

Harga jual ($) 24 22 45  

 

Formulasikan masalah menjadi pemrogram linear dan carilah solusi optimal. 

Selanjutnya tunjukkan manakah dibawah ini perubahan dalam sumber daya yang akan 

menjaga kelayakan solusi optimal. Untuk kasus dimana kelayakan terjaga, tentukan 

solusi optimal baru (nilai variabel dan fungsi tujuan) : 

(a) Kapasitas kulit ditingkatkan menjadi 45 ft2 

(b) Kapasitas kulit diturunkan per 1 ft2 

(c) Kapasitas jam sewing diubah menjadi 38 jam 

(d) Kapasitas jam sewing diubah menjadi 46 jam 

(e) Kapasitas jam finishing diturunkan menjadi 15 jam 
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(f) Kapasitas jam finishing ditingkatkan menjadi 50 jam 

(g) Apakah anda menyarankan penambahan pekerja sewing sebesar $15 per jam ? 
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