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ABSTRAK 

 

Rochman, Abdul Gofur. 2009. Aplikasi Program Linier menggunakan LINDO 
pada Optimalisasi Biaya Bahan Baku Pembuatan Rokok PT. Djarum Kudus. 
Skripsi Jurusan Matematika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam 
Universitas Negeri Semarang. 
Dosen Pembimbing I: Dr. Hardi Suyitno, M.Pd.; Dosen Pembimbing II: Dra. 
Rahayu B.V., M.Si. 

Kata Kunci: Program Linier, LINDO, Optimalisasi. 
 

Program linier adalah salah satu kajian matematika terapan yang 
merupakan suatu model dari penelitian operasional yang biasanya digunakan 
untuk memecahkan masalah-masalah optimasi. PT. Djarum adalah suatu 
perusahaan rokok kretek yang cukup ternama di kalangan masyarakat. Dalam 
suatu perusahaan perlu adanya optimalisasi biaya produksi berdasarkan bahan 
baku agar biaya pengeluaran perusahaan dapat ditekan seefisien mungkin. Untuk 
itu, program linier dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan 
kasus pengoptimalan biaya produksi tersebut. Program komputer yang digunakan 
adalah LINDO. 

Rumusan masalah yang diperoleh adalah apakah biaya produksi rokok 
PT. Djarum Kudus berdasarkan bahan baku pembuatannya sudah optimal. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah biaya produksi rokok PT. 
Djarum Kudus berdasarkan bahan baku pembuatannya sudah optimal atau belum. 

Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer, karena 
data diperoleh secara langsung dari staf bagian produksi yang berada di PT. 
Djarum. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pada PT Djarum dan 
melakukan interview dengan salah satu staf bagian produksinya. 

Hasil perhitungan dari program LINDO memberikan biaya optimal 
sebesar Rp. 21.626.000.000,- dengan memproduksi rokok Djarum Coklat 
sebanyak 31.150.000 batang, rokok Djarum Istimewa sebanyak 38.230.000 
batang, rokok Djarum 76 isi 12 sebanyak 28.192.500 batang, dan rokok Djarum 
76 isi 16 sebanyak 37.590.000 batang. 

Perbandingan biaya bahan baku pembuatan rokok oleh PT. Djarum 
dengan perhitungan menggunakan LINDO ternyata menghasilkan total biaya 
produksi yang sama. Jadi dapat disimpulkan bahwa biaya produksi rokok 
berdasarkan bahan baku pembuatannya pada PT. Djarum Kudus sudah optimal. 
Saran yang dapat diberikan yaitu apabila terjadi permasalahan optimasi pada 
perusahaan yang dapat dimodelkan sesuai dengan model program linier, salah satu 
pemecahannya dapat menggunakan program LINDO. 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Kemajuan ilmu dan teknologi semakin dirasakan manfaatnya oleh 

manusia. Hal ini terjadi karena hasil kemajuan teknologi tersebut telah menjadi 

suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan kebutuhan manusia itu sendiri. 

Berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi tidak lepas dari peran serta 

matematika karena dapat dipastikan hampir semua bidang ilmu membutuhkan 

peranan matematika sebagai ilmu bantunya. Munculnya berbagai aplikasi dari 

ilmu matematika dalam kehidupan sehari-hari memberikan arti bahwa matematika 

merupakan dasar, alat, ataupun pelayan bagi ilmu-ilmu lain. Berbagai 

permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari terkadang dapat 

dinyatakan dalam suatu sistem bersifat sistematis yang sering disebut dengan 

pemodelan matematika. 

Program linier adalah salah satu kajian matematika terapan yang 

merupakan suatu model dari penelitian operasional yang biasanya digunakan 

untuk memecahkan masalah-masalah optimasi, sehingga kebanyakan program 

linier digunakan dalam bidang industri, transportasi, perdagangan, dan 

sebagainya. Program linier adalah suatu cara untuk menyelesaikan persoalan 

pengalokasian sumber-sumber yang terbatas diantara beberapa aktivitas yang 
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bersaing dengan cara terbaik yang mungkin dilakukan (Dimyati & Dimyati, 1997: 

17).   

PT. Djarum adalah suatu perusahaan rokok kretek yang cukup ternama di 

kalangan masyarakat. Perusahaan ini mempunyai andil yang tidak kecil dalam 

memainkan peranan penting dalam perkembangan industri, peningkatan mutu 

ekonomi di Indonesia, penyerapan tenaga kerja dan sebagainya. Suatu perusahaan 

harus bisa mengoptimalkan biaya produksi namun tetap menghasilkan produk 

yang masih dalam standar kualitas. Salah satu cara yang dilakukan adalah dengan 

pengadaan bahan baku yang juga berkualitas. Oleh sebab itu, perlu adanya 

optimalisasi biaya produksi berdasarkan bahan baku agar biaya pengeluaran 

perusahaan tersebut dapat ditekan seefisien mungkin. Untuk itu, program linier 

dapat digunakan sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan kasus 

pengoptimalan biaya produksi tersebut.  

Perkembangan teknologi komputer yang cukup pesat telah merambah ke 

hampir semua sektor kehidupan manusia. Komputer dapat juga digunakan sebagai 

alat bantu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan matematika yang 

sebelumnya sulit dikerjakan atau bahkan tidak dapat dipecahkan karena 

perhitungannya sangat rumit, menjadi lebih mudah penyelesaiannya. Salah satu 

program komputer yang digunakan untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

matematika adalah LINDO. Berawal dari hal itu, penulis berkeinginan untuk 

mempelajari program komputer, dalam hal ini adalah program LINDO .Penulis 

bermaksud ingin membantu jika ada persoalan di PT. Djarum khususnya 

persoalan optimalisasi biaya bahan baku pembuatan rokok. Persoalan tersebut 
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merupakan salah satu permasalahan yang dapat dipecahkan menggunakan 

program linier sehingga diharapkan dengan bantuan program LINDO, persoalan 

optimalisasi biaya bahan baku tersebut dapat dipecahkan secara cepat dan tepat. 

Atas dasar inilah penulis tergerak untuk mengkaji lebih lanjut dan membahas 

tentang ”Aplikasi Program Linier menggunakan LINDO pada Optimalisasi Biaya 

Bahan Baku Pembuatan Rokok PT. Djarum Kudus”. 

 

1.2 Permasalahan 

Dari latar belakang di atas, maka diperoleh rumusan masalah sebagai 

berikut: 

Apakah biaya produksi rokok PT. Djarum Kudus berdasarkan bahan baku 

pembuatannya sudah optimal? 

 

1.3 Pembatasan Masalah 

Pada permasalahan dibatasi oleh biaya produksi rokok menggunakan 

bahan baku setengah jadi. 

 

1.4 Tujuan 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan yang akan dicapai adalah: 

Untuk mengetahui apakah biaya produksi rokok PT. Djarum Kudus berdasarkan 

bahan baku pembuatannya sudah optimal atau belum. 

 

 

 



4 

 

1.5 Manfaat 

Dalam penulisan skripsi ini, diharapkan mempunyai manfaat antara lain: 

(1)  Bagi Mahasiswa 

Dapat belajar bagaimana cara mengaplikasikan program linier yang telah 

dipelajari dalam perkuliahan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada 

dalam berbagai bidang yang berhubungan dengan matematika. 

(2)  Bagi Perusahaan 

Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam 

memanajemen produksi dengan mengefektifkan sumber daya yang ada sehingga 

dapat meningkatkan produktivitas kerja perusahaan dengan menerapkan program 

komputer khususnya LINDO dalam menentukan jumlah produksi guna 

mengoptimalkan biaya produksi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Skripsi 

Penulisan skripsi ini secara garis besar dibagi menjadi tiga bagian, yakni 

bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir. Bagian awal memuat halaman judul, 

abstrak, halaman pengesahan, halaman motto, halaman persembahan, kata 

pengantar, daftar isi, dan daftar lampiran. Bagian isi terbagi menjadi lima bab 

yaitu sebagai berikut: 
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BAB 1 PENDAHULUAN 

Pendahuluan membahas tentang latar belakang, permasalahan, tujuan, manfaat, 

gambaran umum perusahaan, dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB 2 LANDASAN TEORI 

Mencakup pembahasan materi-materi pendukung yang digunakan dalam 

pemecahan masalah. 

BAB 3 METODE PENELITIAN 

Memaparkan tentang prosedur atau langkah-langkah yang dilakukan dalam 

penelitian ini yang meliputi studi pustaka, perumusan masalah, teknik 

pengumpulan data, analisis dan pemecahan masalah, serta yang terakhir adalah 

penarikan kesimpulan. 

BAB 4 PEMBAHASAN 

Dalam bab ini berisi pembahasan dan analisis dari hasil penelitian. 

BAB 5 PENUTUP 

Berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan dan saran yang ditujukan untuk 

perusahaan yang menjadi objek penelitian. 

Bagian akhir memuat daftar pustaka sebagai acuan penulisan dan lampiran-

lampiran. 
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BAB 2 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Pengertian Program Linier 

 Program linier menggunakan model matematis untuk menjelaskan 

persoalan yang dihadapinya. Sifat “linier” berarti bahwa seluruh fungsi matematis 

dalam model ini merupakan fungsi yang linier, sedangkan kata “program” 

merupakan sinonim untuk perencanaan. Dengan demikian program linier adalah 

perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang optimum, 

yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik di antara seluruh alternatif yang 

fisibel (Dimyati & Dimyati, 1997: 17). Permasalahan optimasi meliputi 

pemaksimuman dan peminimuman suatu fungsi tujuan yang dibatasi oleh 

berbagai kendala keterbatasan sumber daya dan kendala persyaratan tertentu yang 

harus dipenuhi. Program linier juga dapat digunakan dalam pemecahan masalah-

masalah pengalokasian sumber-sumber yang terbatas secara optimal. Masalah 

tersebut timbul apabila seseorang diharuskan untuk memilih atau menentukan 

tingkat setiap kegiatan yang akan dilakukannya, dimana masing-masing kegiatan 

membutuhkan sumber yang sama sedangkan jumlahnya terbatas. 

Menurut Richard R dalam Suyitno (1997: 2) pemecahan masalah program 

linier melalui tahap-tahap sebagai berikut: 

(1)  Memahami masalah di bidang yang bersangkutan. 

 6 
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(2)  Menyusun model matematika. 

(3)  Menyelesaikan model matematika (mencari jawaban model). 

(4)  Menafsirkan jawaban model menjadi jawaban atas masalah yang nyata. 

Tidak semua masalah optimasi dapat diselesaikan dengan metode program linier. 

Beberapa prinsip yang mendasari penggunaan metode program linier sebagai 

berikut: 

(1)  Adanya sasaran 

Sasaran dalam model matematika masalah program linier berupa fungsi tujuan 

yang akan dicari nilai optimalnya dalam hal ini nilai maksimum atau minimum. 

(2)  Ada tindakan altenatif 

Artinya nilai fungsi tujuan dapat diperoleh dengan berbagai cara dan diantara 

alternatif itu memberikan nilai yang optimal. 

(3)  Adanya keterbatasan sumber daya 

Sumber daya atau input dapat berupa waktu, tenaga, biaya, bahan, dan 

sebagainya. Pembatasan sumber daya disebut kendala pembatas. 

(4)  Masalah dapat dibuat model matematika 

Masalah harus dapat dituangkan dalam bahasa matematika yang disebut model 

matematika. Model matematika dalam program linier memuat fungsi tujuan dan 
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kendala. Fungsi tujuan harus berupa fungsi linier sedangkan kendala harus berupa 

pertidaksamaan atau persamaan linier. 

(5)  Adanya keterkaitan antara variabel-variabel pada fungsi tujuan dan kendala. 

Antar variabel yang membentuk fungsi tujuan dan kendala harus ada keterkaitan, 

artinya perubahan pada satu peubah akan mempengaruhi nilai peubah yang lain. 

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam program linier adalah 

sebagai berikut: 

(1)  Variabel keputusan  

Variabel keputusan adalah kumpulan variabel yang akan dicari untuk ditentukan 

nilainya. Biasanya diberi symbol u, v, w, …, dan jika cukup banyak biasanya 

digunakan x1, x2, …, y1, y2, …, dan seterusnya. 

(2)  Nilai ruas kanan 

Nilai ruas kanan adalah nilai-nilai yang biasanya menunjukkan jumlah 

ketersediaan sumber daya untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Simbol yang 

digunakan biasanya bi dimana i adalah banyaknya kendala. 

(3)  Variabel tambahan 

Variabel tambahan adalah variabel yang menyatakan penyimpangan positif atau 

negatif dari nilai ruas kanan. Variabel tambahan dalam program linier sering 

diberi simbol S1, S2, S3, …    
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(4)  Koefisien teknik 

Biasa diberi simbol aij, menyatakan setiap unit penggunaan bj dari setiap variabel 

xj. 

(5)  Fungsi tujuan 

Fungsi tujuan merupakan pernyataan matematika yang menyatakan hubungan Z 

dengan jumlah dari perkalian semua koefisien fungsi tujuan. 

(6) Nilai tujuan (Z) 

Z merupakan nilai fungsi tujuan yang belum diketahui dan yang akan dicari nilai 

optimumnya. Z dibuat sebesar mungkin untuk masalah maksimum dan dibuat 

sekecil mungkin untuk masalah minimum. 

(7)  Koefisien fungsi tujuan 

Koefisien fungsi tujuan ialah nilai yang menyatakan  kontribusi per unit kepada Z 

untuk setiap xj dan disimbolkan cj. 

Berdasarkan keterangan di atas, maka persoalan optimasi pada program linier 

dapat diselesaikan dengan cara memaksimumkan atau meminimumkan fungsi 

linier dari variabel-variabel keputusan yang disebut fungsi tujuan. Besaran dari 

variabel keputusan tersebut harus memenuhi set pembatas dimana setiap pembatas 

harus berupa persamaan linier atau pertidaksamaan linier. 
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2.2 Asumsi-asumsi Dasar Program Linier  

Asumsi-asumsi dasar program linier menurut Aminudin (2005: 12) adalah 

proportionality, additivity, divisibility, dan deterministic. Penjelasannya sebagai 

berikut: 

(1)  Proportionality 

Asumsi ini menyatakan bahwa naik turunnya fungsi tujuan serta penggunaan 

sumber dan fasilitas yang ada akan berubah sebanding dengan perubahan tingkat 

kegiatan. Contoh: 

1) Z = c1x1 + c2x2 + c3x3 + … + cnxn

Setiap pertambahan 1 unit x1 akan menaikkan nilai Z dengan c1. Setiap 

pertambahan 1 unit x2 akan menaikkan nilai Z dengan c2, dan seterusnya. 

2) a11x11 + a12x12 + … + a1nx1n ≤ b1

Setiap pertambahan 1 unit x1 akan menaikkan penggunaan sumber/fasilitas 1 

dengan a11. Setiap pertambahan 1 unit x2 akan menaikkan penggunaan 

sumber/fasilitas 1 dengan a12, dan seterusnya. Dengan kata lain, setiap ada 

kenaikan kapasitas real tidak perlu ada biaya persiapan. 

(2)  Additivity 

Asumsi ini menyatakan bahwa nilai tujuan tiap kegiatan tidak saling 

mempengaruhi atau dalam program linier dianggap bahwa kenaikan suatu 

kegiatan dapat ditambah tanpa harus mempengaruhi nilai tujuan yang diperoleh 

dari kegiatan lain. Contoh: 

Z = 3x1 + 5x2

dimana x1 = 10 dan x2 = 2, sehingga Z = 30 + 10 = 40. 

Andaikan xi bertambah 1 unit maka sesuai dengan asumsi pertama, nilai Z 

menjadi 40 + 3 = 43. Jadi nilai 3 karena kenaikan x1 dapat langsung 
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ditambahkan pada nilai Z mula-mula tanpa mengurangi bagian Z yang diperoleh 

dari kegiatan Z (x2). Dengan kata lain, tidak ada korelasi antara x1 dan x2. 

(3)  Divisibility 

Asumsi ini menyatakan bahwa variabel keputusan dapat berupa pecahan. 

(4)  Deterministic 

Asumsi ini menyatakan bahwa semua parameter yang terdapat pada program 

linier dapat diperkirakan dengan pasti, meskipun dalam kenyataannya tidak sama 

persis. Misal dari parameter tersebut adalah koefisien fungsi tujuan, ruas kanan, 

dan koefisien teknik. 

Suatu permasalahan pemrograman yang memenuhi asumsi-asumsi di atas, maka 

permasalahan tersebut dapat dirumuskan ke dalam persoalan program linier. 

 

2.3 Formulasi Model Program Linier 

Dalam program linier dikenal dua macam fungsi, yaitu fungsi tujuan dan 

kendala. Fungsi tujuan adalah fungsi yang menggambarkan sasaran di dalam 

permasalahan program linier yang berkaitan dengan pengaturan secara optimal 

sumber-sumber daya, untuk memperoleh keuntungan maksimum atau biaya 

minimum. Sedangkan fungsi kendala atau pembatas merupakan bentuk penyajian 

secara matematis kendala-kendala kapasitas yang tersedia. Kapasitas itu akan 

dialokasikan secara optimal ke berbagai kendala yang ada. 
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Praktik penyusunan model program linier dari suatu permasalahan akan 

semakin bertambah mudah jika proses penyusunan modelnya mengikuti ketentuan 

antara lain: 

(1) Formulasi model program linier hanya mempunyai fungsi tujuan maksimasi   

atau minimasi dan tidak mungkin terjadi kedua-duanya. 

(2) Jika data atau masalah yang dihadapi hanya memberi informasi tentang biaya 

suatu produk, maka fungsi tujuan adalah minimisasi biaya produksi. 

(3) Jika data atau masalah yang dihadapi memberikan informasi tentang harga 

jual produk dan biaya, maka harus dicari dahulu laba per unit produk dan 

fungsi tujuan adalah maksimisasi laba produk. 

(4) Dalam penyusunan kendala, suatu pernyataan tentang permintaan selalu 

dinyatakan dengan tanda ≥. 

(5) Sedangkan suatu pernyataan tentang kapasitas produksi atas suatu produk 

dinyatakan dengan tanda ≤ atau = tergantung dari kondisi yang diinginkan. 

(6) Suatu pernyataan tentang terbatasnya sumber daya dinyatakan dengan tanda ≤. 

(7) Dalam formulasi model program linier dengan fungsi tujuan minimisasi tidak 

mungkin mempunyai kendala dengan semuanya mempunyai tanda ≤. Kondisi 

ini tidak mungkin karena model akan menghasilkan nilai 0 (nol). 

(Muslich, 1993: 37) 
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Ketentuan yang telah disebutkan diatas sangat membantu sekali apabila penelitian 

yang dilakukan berada pada ruang lingkup bidang ekonomi.  

Bentuk baku untuk model matematika dalam program linier adalah sebagai 

berikut: 

(1)  Fungsi tujuan 

Min Z = c1x1 + c2x2 + … + cnxn

(2) Pembatas 

a11x1 + a12x2 + … + a1nxn (≤ atau ≥) d1.

a21x1 + a22x2 + … + a2nxn (≤ atau ≥) d2.

… ..  …. 

am1x1 + am2x2 + … + amnxn (≤ atau ≥) dm.

xi ≥ 0 (i = 1, 2, …, n) 

dimana: 

xi = jumlah variabel ke-i (i = 1, 2, …, n). 

aij = nilai karakteristik ke-i dari berbagai jenis variabel terhadap  

        kendala ke-j (i = 1, 2, …, n; j = 1, 2, …, m). 

dj = nilai batas standar kualitas dari karakter ke-j yang ditetapkan 

        dari jumlah variabel (j = 1, 2, …, m). 
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Z = nilai optimal 

ci = harga jenis variabel ke-j dalam penentuan nilai optimal Z   

       (i = 1, 2, …, n). 

 

2.4 Solusi Model Program Linier  

Dalam menyelesaikan masalah program linier dikenal beberapa metode 

yang digunakan, yaitu metode grafik, metode garis selidik, metode vektor, metode 

simpleks, metode titik dalam dan lain-lain. Dalam skripsi ini akan digunakan 

metode simpleks berbantu program LINDO. 

2.4.1 Metode Simpleks 

Pada masa sekarang masalah-masalah program linier yang melibatkan 

banyak variabel keputusan dapat dengan cepat dipecahkan dengan bantuan 

komputer. Bila variabel keputusan yang dikandung tidak terlalu banyak, maka 

masalah tersebut dapat diselesaikan menggunakan suatu algoritma yang biasa 

disebut dengan metode simpleks (Subagyo, 1984: 33). 

Metode simpleks merupakan teknik yang dikembangkan untuk memecahkan 

masalah program linier yang mempunyai jumlah variabel keputusan dan pembatas 

yang besar. Disamping itu, metode simpleks merupakan prosedur aljabar yang 

sistem kerjanya selangkah demi selangkah, dimulai dari suatu titik ekstrim yang 

optimal. Dalam metode simpleks batas dasar yang digunakan adalah bentuk 

standar dengan formulasi matematis yang memiliki sifat-sifat sebagai berikut: 
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(1)  Seluruh pembatas haruslah berbentuk persamaan dengan ruas kanan non 

negatif. 

(2)  Fungsi tujuan dapat berupa fungsi maksimum atau minimum, untuk   

mengubah ke dalam bentuk standar diperlukan cara-cara: 

1) Pembatas yang bertanda ≤  atau  dengan menambahkan variabel 

tambahan. Contoh : 2x1 + x  

≥

2 ≤  10 diubah 2x1+ x + s1= 10 2

                        3x1 + 6 x  10 diubah 3x1 + 6 x - s1  = 10 2 ≥ 2

2) Bila pembatas kanan terdapat harga negatif maka dikalikan dengan (-1) 

pada kedua ruasnya. 

Langkah-langkah metode simpleks dengan n variabel dan m kendala sebagai 

berikut: 

(1)  Menyusun model matematika. 

(2)  Mengubah kendala dari suatu sistem pertidaksamaan menjadi suatu sistem 

persamaan dengan memunculkan variabel tambahan. Jika setelah variabel 

tambahan dimasukkan tetapi dalam matriks koefisien dari sistem persamaan 

belum mengandung matriks identitas I, maka dalam sistem persamaan linier 

harus ditambah dengan variabel buatan dan disimbolkan dengan Xai. Variabel 

ini bukan merupakan variabel tambahan. Koefisien Xai ditetapkan –M atau M 

dimana M adalah bilangan positif yang sangat besar dan diharapkan variabel 

buatan (Xai) segera keluar dari basis. 

(3)  Menyusun program awal dalam tabel simpleks. 

(4)  Menguji keoptimalan program dengan menyelidiki nilai Zj- Cj. 
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(5)  Jika program belum optimal, maka pilih elemen kunci (ark)  dengan aturan: 

1)  K adalah kolom kunci dengan Z - C  = Min {( Z - C ), Z - C < 0} 

pada kasus maksimum dan Z - C = Mak {( Z - C ), Z - C < 0} 

pada kasus minimum. 

k k j j j j

k k j j j j

2)  r adalah baris kunci, jika (ai0)/(aik) = Min {(ai0)/(aik), aik > 0}. 

(6) Masukkan variabel pada kolom ke-k ke dalam basis menggantikan variabel 

dalam basis pada baris ke-r. 

(7) Lakukan transformasi baris kunci dengan cara membagi semua bilangan pada 

baris kunci dengan elemen kunci (arj/ark). 

(8) Lakukan transformasi baris-baris yang lain dengan cara, baris baru = baris 

lama – (bilangan pada kolom kunci yang bersesuaian dengan baris yang akan 

ditransformasi dikali dengan nilai baru baris kunci) 

            
⎭
⎬
⎫

⎩
⎨
⎧

×− )(
ik

rj
ikij a

a
aa  dengan i ≠ r. 

(9) Kembali ke langkah (4) dan seterusnya sampai didapat solusi optimal, yaitu Zj 

– cj ≥ 0 j. ∀

( Suyitno, 1997: 52) 

Contoh: 

Max Z = 2x + y 

Dengan kendala: x + y ≥ 10 

                x ≤ 8 
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                                y ≤ 7 

                                  x, y ≥ 0 

matriks koefisiensi dari pembatas adalah: 

x     y    S1   S2  S3

10010
01001
00111 −

       

Matriks tersebut belum membentuk matriks identitas I3x3, tetapi telah memuat 

matriks-matriks yang dapat membentuk I3x3 yaitu kolom ke-4 dan kolom ke-5. 

Agar ditemukan penyelesaian dari masalah tersebut, maka harus ditambahkan 

variabel Xa1 sehingga matriks koefisien menjadi: 

 x    y    S1   S2   S3  Xa1

010010
001001
100111 −

 

Model program liniernya menjadi: 

Maks. Z = 2x + y + 0S1 + 0S2 + 0 S3 – MXa1

Dengan kendala: x + y - S1 + Xa1 = 10 

          x + S2 = 8 

                          y + S3 = 7 

                              x, y, S1, S2, S3, Xa1 ≥ 0 
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Karena dalam matriks koefisien yang membentuk matriks identitas adalah 

variabel S2, S3, dan Xa1, maka yang masuk ke dalam basis program awal adalah 

variabel-variabel tersebut dengan urutan Xa1 pada baris pertama, S2 pada baris 

kedua, dan S3 pada baris ketiga. Program awal dapat dilihat pada tabel 2.1. 

Tabel 2.1. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 2 1 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa1 Nilai Ket 

-M Xa1 10 1 1 -1 0 0 1 10/1=10  

0 S2 8 1* 0 0 1 0 0 8/1=8 b.kunci 

0 S3 7 0 1 0 0 1 0   

 Zj -10M -M -M M 0 0 -M   

  Zj - cj -M-2 -M-1 M 0 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.2. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.1. 
  Cj 2 1 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa1 Nilai Ket 

-M Xa1 2 0 1* -1 -1 0 1 2/1=2 b.kunci 

2 x 8 1 0 0 1 0 0   

0 S3 7 0 1 0 0 1 0 7/1=7  

 Zj -2M+16 2 -M M M+2 0 0   

  Zj – cj 0 -M-1 M M+2 0 M   

 

Tabel 2.2. masih belum optimal karena Zj - cj masih ada yang bernilai negatif, 

sehingga perhitungan masih dilanjutkan pada perbaikan program selanjutnya. 
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Tabel 2.3. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.2. 
  Cj 2 1 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa1 Nilai Ket 

1 y 2 0 1 -1 -1 0 1   

2 x 8 1 0 0 1 0 0   

0 S3 5 0 0 1* 1 1 -1 5/1=5 b.kunci 

 Zj 18 2 1 -1 1 0 1   

  Zj – cj 0 0 -1 1 0 1+M   

 
Tabel 2.3. juga belum optimal karena masih ada Zj - cj < 0. Lanjutan perbaikan 

program adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.4. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.3. 
  Cj 2 1 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa1 Nilai Ket 

1 y 7 0 1 0 0 1 0   

2 x 8 1 0 0 1 0 0   

0 S1 5 0 0 1 1 1 -1   

 Zj 23 2 1 0 2 1 0   

  Zj – cj 0 0 0 2 1 M   

 
Karena pada baris Zj - cj semua elemen non negatif, maka program telah optimal 

dengan penyelesaian x = 8, y = 7, dan Zmaks = 23. 

2.4.1.1 Masalah Minimasi 

Masalah minimasi dalam program linier dapat diselesaikan dengan salah 

satu cara, yaitu dengan mengubah persoalan minimum menjadi persoalan yang 

maksimum. Misalkan dipunyai nilai Z adalah 1, 3, 4, 7, 9, maka nilai Zmaks = 9 

dan nilai Zmin = 1. Tetapi jika didefinisikan Z* = -Z, maka nilai Z* menjadi -1, -3,  
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-4, -7, -9, sehingga nilai Z*maks = -1 dan nilai Z*min = -9. Jadi diperoleh Z*min = -

Zmaks. Contoh: 

Min R = 2x – 5y 

Dengan kendala: x + 2y ≤ 6 

       2x + y ≤ 4 

       x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

Maks Z = -2x + 5y + 0S1 + 0S2  

Dengan kendala: x + 2y + S1  = 6 

        2x + y + S2 = 4 

                            x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Pada semua kendala harus diberikan variabel tambahan agar membentuk suatu 

persamaan. Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1 dan S2. Hal 

ini disebabkan karena koefisien-koefisien variabel tersebut telah membentuk 

matriks identitas dengan urutan S1 pada baris pertama dan S2 pada baris kedua. 

Program awal dapat dilihat pada tabel 2.5. 

 

 

 

 

 



21 

 

Tabel 2.5. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj -2 5 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

0 S1 6 1 2* 1 0 6/2=3 b. kunci 

0 S2 4 2 1 0 1 4/1=4  

 Zj 0 0 0 0 0   

  Zj - cj 2 -5 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.6. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.5. 
  Cj -2 5 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

5 y 3 1/2 1 1/2 0   

0 S2 1 3/2 0 -1/2 1   

 Zj 15 5/2 5 5/2 0   

  Zj – cj 9/2 0 5/2 0   

 
Karena pada baris Zj - cj semua elemen non negatif, maka program telah optimal 

dengan penyelesaian x = 0, y = 3, dan Rmin = -Zmaks = -15. 

2.4.1.2 Hal-hal Khusus 

2.4.1.2.1 Penyelesaian Optimal Tidak Tunggal 

Pada contoh-contoh soal program linier di atas telah diselesaikan 

menggunakan metode simpleks dengan hanya mempunyai satu solusi optimal. Di 

sini akan ditunjukkan bahwa ada suatu persoalan program linier yang memiliki  
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lebih dari satu solusi optimal. Hal ini terjadi apabila ada fungsi pembatas yang 

sejajar dengan fungsi tujuan. Contoh: 

Maksimumkan Z = 3x + 6y 

Dengan kendala: x + 2y ≤ 10 

       x + y ≤ 8 

                  x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

  Maks Z = 3x + 6y + 0S1 + 0S2  

  Dengan kendala: x + 2y + S1  = 10 

        x + y + S2 = 8 

                            x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1 dan S2 karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut telah membentuk matriks identitas dengan 

urutan S1 pada baris pertama dan S2 pada baris kedua. Program awal dapat dilihat 

pada tabel 2.7. 
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Tabel 2.7. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 3 6 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

0 S1 10 1 2* 1 0 10/2=5 b. kunci 

0 S2 8 1 1 0 1 8/1=8  

 Zj 0 0 0 0 0   

  Zj - cj -3 -6 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.8. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.7. 
  Cj 3 6 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

6 y 5 1/2 1 1/2 0   

0 S2 3 1/2 0 -1/2 1   

 Zj 30 3 6 3 0   

  Zj – cj 0 0 3 0   

 
Karena pada baris Zj - cj semua elemen non negatif, maka program telah optimal 

dengan penyelesaian x = 0, y = 5, dan Zmaks = 30, tetapi variabel x dengan Zj - cj = 

0 masih berada di luar basis. Dengan demikian apabila variabel x dimasukkan ke 

dalam basis program optimal, maka akan menghasilkan x = 6, y = 2, dan Zmaks = 

30 sesuai dengan tabel 2.9. di bawah ini. 
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Tabel 2.9. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.8. 
  Cj 3 6 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

6 y 2 0 1 1 -1   

3 x 6 1 0 -1 2   

 Zj 30 3 6 3 0   

  Zj – cj 0 0 3 0   

 
Dengan demikian pada contoh di atas telah menunjukkan bahwa ada kasus pada 

program linier yang mempunyai penyelesaian optimal tidak tunggal. 

2.4.1.2.2 Tak Ada Penyelesaian yang Fisibel 

Selain kasus penyelesaian optimal tidak tunggal, ada juga kasus 

persoalan program linier yang tidak mempunyai penyelesaian yang fisibel. 

Contoh: 

Maksimumkan Z = 4x + 3y 

Dengan kendala: x + y ≤ 2 

        x + y ≤ 3 

        x ≥ 5 

                   x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

Maks Z = 4x + 3y + 0S1 + 0S2 + 0S3 - MXa
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Dengan kendala: x + y + S1  = 2 

        x + y + S2 = 3 

        x – S3 + Xa = 5 

                              x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1, S2, dan Xa. karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan 

S1 pada baris pertama, S2 pada baris kedua, dan Xa pada baris ketiga. Program 

awal dapat dilihat pada tabel 2.10. 

Tabel 2.10. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 3 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa Nilai Ket 

0 S1 2 1* 1 1 0 0 0 2/1=2 b. kunci 

0 S2 3 1 1 0 1 0 0 3/1=3  

-M Xa 5 1 0 0 0 -1 1 5/1=5  

 Zj -5M -M 0 0 0 M -M   

  Zj - cj -M-4 -3 0 0 M 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 
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Tabel 2.11. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.10. 
  Cj 4 3 0 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Xa Nilai Ket 

4 x 2 1 1 1 0 0 0   

0 S2 1 0 0 -1 1 0 0   

-M Xa 3 0 -1 -1 0 -1 1   

 Zj 8-3M 4 4+M 4+M 0 M -M   

  Zj - cj 0 1+M 4+M 0 M 0   

 
Iterasi yang terakhir menunjukkan bahwa program sudah optimal dengan 

penyelesaian x = 2, y = 0, dan Zmaks = 8 – 3M, tetapi ada variabel buatan Xa yang 

masih masuk dalam basis program sehingga dapat dikatakan bahwa contoh kasus 

di atas tidak mempunyai penyelesaian yang fisibel. 

2.4.1.2.3 Kelebihan Pembatas 

Contoh: 

Maksimumkan Z = 4x + 3y 

Dengan kendala: x + y ≤ 2 

        x + y ≤ 3 

        x ≤ 5 

                   x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

Maks Z = 4x + 3y + 0S1 + 0S2 + 0S3
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Dengan kendala: x + y + S1  = 2 

        x + y + S2 = 3 

                              x + S3 = 5 

      x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1, S2, dan S3 karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut telah membentuk matriks identitas dengan 

urutan S1 pada baris pertama, S2 pada baris kedua, dan S3 pada baris ketiga. 

Program awal dapat dilihat pada tabel 2.12. 

Tabel 2.12. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 3 0 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Nilai Ket 

0 S1 2 1* 1 1 0 0 2/1=2 b. kunci 

0 S2 3 1 1 0 1 0 3/1=3  

0 S3 5 1 0 0 0 1 5/1=5  

 Zj 0 0 0 0 0 0   

  Zj - cj -4 -3 0 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 
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Tabel 2.13. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.12. 
  Cj 4 3 0 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 S3 Nilai Ket 

4 x 2 1 1 1 0 0   

0 S2 1 0 0 -1 1 0   

0 S3 3 0 -1 -1 0 1   

 Zj 8 4 4 4 0 0   

  Zj - cj 0 1 4 0 0   

 
Dari tabel awal sampai tabel optimal, terlihat bahwa variabel S2 dan S3 tidak 

pernah berubah dari barisnya. Ini menunjukkan bahwa ada tidaknya dua kendala 

tersebut tidak mempengaruhi PO ataupun fungsi tujuan. Contoh kasus di atas 

dapat dikatakan kelebihan pembatas. 

2.4.1.2.4 Penyelesaian Tak Terbatas 

Selain contoh kasus khusus di atas, ada juga kasus dengan penyelesaian 

tak terbatas. Kasus ini terbagi menjadi 2, yaitu penyelesaian optimal dan Z tak 

terbatas serta penyelesaian optimal tak terbatas tetapi Z terbatas. 

2.4.1.2.4.1 Penyelesaian Optimal Tak Terbatas dan Z juga Tak Terbatas 

Contoh: 

Maksimumkan Z = x + 2y 

Dengan kendala: x - y ≤ 2 

        x + y ≥ 5 

                   x, y ≥ 0 
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Model program liniernya menjadi: 

  Maks Z = x + 2y + 0S1 + 0S2 -MXa

  Dengan kendala: x - y + S1  = 2 

         x + y - S2 + Xa = 3                   

       x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1 dan Xa karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut telah membentuk matriks identitas dengan 

urutan S1 pada baris pertama dan Xa pada baris kedua. Program awal dapat dilihat 

pada tabel 2.14. 

Tabel 2.14. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 1 2 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 2 1 -1 1 0 0   

-M Xa 5 1 1* 0 -1 1 5/1=5 b. kunci 

 Zj -5M -M -M 0 M -M   

  Zj - cj -M-1 -M-2 0 M 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 
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Tabel 2.15. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.14. 
  Cj 1 2 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 7 2 0 1 -1 1   

2 y 5 1 1 0 -1 1   

 Zj 10  2 2 0 -2 2   

  Zj - cj 1 0 0 -2 2+M   

 
Iterasi terakhir di atas menunjukkan bahwa program belum optimal karena  Z4 – c4 

≤ 0. Ini menunjukkan bahwa S2 dapat meningkatkan Z sebesar 2 satuan. 

Berdasarkan kolom variabel ke-4 baris ke-2, setiap peningkatan 1 unit oleh S2 

akan menurunkan y sebesar -1 unit atau meningkatkan y sebesar 1 unit. Jadi dapat 

dikatakan bahwa semakin besar S2 akan memperbesar y dan nantinya juga akan 

memperbesar nilai Z. Contoh kasus ini dapat dikatakan mempunyai penyelesaian 

optimal dan Z yang tak tebatas.  

2.4.1.2.4.2 Penyelesaian Optimal Tak Terbatas tetapi Z Terbatas 

Contoh: 

Maksimumkan Z = 4x - 2y 

Dengan kendala: x - y ≤ 2 

        2x - y ≤ 10 

                   x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

  Maks Z = 4x - 2y + 0S1 + 0S2  
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 Dengan kendala: x - y + S1  = 2 

         2x - y + S2 = 10                   

       x, y, S1, S2 ≥ 0 

 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1 dan S2 karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan 

S1 pada baris pertama dan S2 pada baris kedua. Program awal dapat dilihat pada 

tabel 2.16. 

 

Tabel 2.16. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 -2 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

0 S1 2 1* -1 1 0 2/1=2 b. kunci 

0 S2 10 2 -1 0 1 10/2=5  

 Zj 0 0 0 0 0   

  Zj - cj -4 2 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Perbaikan programnya dapat dilihat pada tabel 2.17. 
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Tabel 2.17. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.16. 
  Cj 4 -2 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

4 x 2 1 -1 1 0   

0 S2 6 0 1* -2 1 6/1=6 b. kunci 

 Zj 8 4 -4 4 0   

  Zj - cj 0 -2 4 0   

 
Tabel 2.17. masih belum optimal karena Zj - cj masih ada yang bernilai negatif, 

sehingga perhitungan masih dilanjutkan pada perbaikan program selanjutnya. 

Tabel 2.18. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.17. 
  Cj 4 -2 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

4 x 8 1 0 -1 1   

-2 y 6 0 1 -2 1   

 Zj 20 4 -2 0 2   

  Zj - cj 0 0 0 2   

 
Tabel 2.18. menunjukkan bahwa program sudah optimal dengan Zmaks = 20 

dengan x = 8 dan y = 6, tetapi terdapat variabel S1 di luar basis program dengan Zj 

- cj = 0. Hal ini berarti apabila S1 ditingkatkan 1 unit, maka x akan meningkat 1 

unit dan y juga akan meningkat sebanyak 2 unit, tetapi Z tetap. Kasus ini dapat 

dikatakan penyelesaian optimal tak terbatas tetapi Z terbatas.     
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2.5 Integer Linear Programming (ILP) 

Integer Linear Programming (ILP) adalah bentuk lain dari program linier 

dimana asumsi divisibilitasnya melemah atau hilang sama sekali. Permasalahan 

pada ILP muncul ketika barang yang diperlukan harus berbentuk bilangan bulat. 

Sebagai contoh seperti menentukan banyaknya produksi meja dan kursi pada 

suatu perusahaan mebel, banyaknya orang yang mengerjakan suatu proyek, 

banyaknya komputer yang digunakan dalam suatu kantor, dan lain-lain. 

ILP dikatakan ILP murni jika semua variabel keputusannya adalah 

bilangan bulat. Tetapi jika nilai variabelnya berupa bilangan bulat dan bilangan 

biner, maka persoalan program linier ini termasuk ILP campuran. ILP campuran 

biasanya digunakan untuk pengambilan suatu keputusan. Benilai 1 apabila 

menerima keputusan, dan benilai 0 apabila menolak keputusan. Ada beberapa 

solusi pemecahan pada ILP, antara lain: metode grafik, metode cutting plan 

algorithm, metode branch and bound, dan penyelesaian dengan program 

komputer. Pada skripsi ini hanya akan menyajikan penyelesaian menggunakan 

metode branch and bound serta penyelesaian menggunakan program komputer, 

dalam hal ini adalah program LINDO. 

2.5.1 Penyelesaian ILP menggunakan Metode Branch and Bound 

Metode branch and bound adalah suatu teknik untuk mencari solusi dari 

persoalan ILP dengan mengenumerasi titik-titik dalam daerah fisibel dari suatu 

sub persoalan (Dimyati & Dimyati, 1997: 215).  Kebanyakan dari persoalan ILP 

diselesaikan menggunakan metode ini. Perlu diketahui bahwa solusi optimal dari 
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ILP merupakan bagian dari solusi pada program linier biasa. Karena pada solusi 

program linier biasa tersebut mencakup titik-titik yang berbentuk integer atau non 

integer sehingga nilai Z optimal untuk ILP tidak akan melebihi nilai Z optimal 

untuk program linier biasa.  

Menurut Hiller dkk dalam Dwijanto (2008: 151) metode branch and bound 

mempunyai beberapa langkah sebagai berikut: 

(1) Selesaikan masalah program linier dengan metode biasa (metode simpleks) 

yaitu dengan bilangan real (biasa). 

(2) Teliti solusi optimumnya. Apabila variabel basis yang diharapkan sudah 

berbentuk bilangan bulat, maka pekerjaan telah selesai. Solusi tersebut 

merupakan solusi optimum. Tetapi apabila solusinya bukan bilangan bulat, 

maka lakukan langkah selanjutnya. 

(3) Nilai solusi yang tidak bulatlah yang layak untuk dicabangkan ke dalam sub-

sub masalah dengan tujuan untuk menghilangkan solusi yang tidak memenuhi 

persyaratan bilangan bulat. Pencabangan ini dilakukan dengan kendala-

kendala mutually exclusive yang perlu untuk memenuhi persyaratan bulat. 

(4) Untuk setiap sub masalah, nilai solusi optimum kontinu (tak bulat) fungsi 

tujuan dijadikan sebagai batas atas. Solusi bulat terbaik menjadi batas bawah 

(pada awalnya ini adalah solusi kontinu yang dibulatkan ke bawah). Sub-sub 

masalah yang mempunyai batas atas kurang dari batas bawah yang ada tidak 

diikutsertakan dalam analisis selanjutnya. Suatu solusi bulat yang layak adalah 

sama baik atau lebih baik dari batas atas untuk semua sub masalah yang dicari. 
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Jika solusi demikian ada, suatu sub masalah dengan batas atas terbaik dipilih 

untuk dicabangkan, kemudian kembali ke langkah 3. 

Contoh: 

Max Z = 4x + 7y 

Dengan kendala: 4x + 5y ≤ 17 

       3x + 13y ≤ 29 

                           x, y ≥ 0 

Model program liniernya menjadi: 

  Maks Z = 4x + 7y + 0S1 + 0S2  

  Dengan kendala: 4x +5y + S1  = 17 

         3x + 13y + S2 = 29                   

       x, y, S1, S2 ≥ 0 

Penyelesaian: 

Variabel yang masuk dalam basis program awal adalah S1 dan S2 karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan 

S1 pada baris pertama dan S2 pada baris kedua. Program awal dapat dilihat pada 

tabel 2.19. 
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Tabel 2.19. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 7 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

0 S1 17 4 5 1 0 17/5  

0 S2 29 3* 13 0 1 29/13 b. kunci 

 Zj 0 0 0 0 0   

  Zj - cj -4 -7 0 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.20. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.19. 
  Cj 4 7 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

0 S1 76/13 37/13* 0 1 -5/13 76/37 b. kunci 

7 y 29/13 3/13 1 0 1/13 29/3  

 Zj 203/13 21/13 7 0 7/13   

  Zj - cj -31/13 0 0 7/13   

 
Tabel 2.20. masih belum optimal karena Zj - cj masih ada yang bernilai negatif, 

sehingga perhitungan masih dilanjutkan pada perbaikan program selanjutnya. 

Tabel 2.21. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.20. 
  Cj 4 7 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

4 x 76/37 1 0 13/37 -5/37 76/37  

7 y 845/481 0 1 -39/481 52/481 29/3  

 Zj 9867/481 4 7 403/481 104/481   

  Zj - cj 0 0 403/481 104/481   
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Pada tabel 2.21. terlihat bahwa Zj - cj ≥ 0, maka dapat dikatakan bahwa program 

sudah optimal dengan Zmaks = 9867/481 = 20,513 dimana x = 76/37 = 2,054 dan y 

= 845/481 = 1,757.     

Nampak solusi optimal pada persoalan ILP diatas tidak berupa bilangan 

bulat sehingga perlu dilakukan langkah selanjutnya yaitu langkah pencabangan. 

Untuk membantu dalam penyelesaian, maka dibuat grafik seperti dibawah ini. 

 

             3,4 4x + 5y = 17 

                       2,23                           3x + 13y = 29 

  4,25 9,67 

Gambar 2.1. Gambar Grafik Penyelesaian 

Berdasarkan grafik, maka permasalahan diatas dibagi menjadi 3 cabang, yakni: 

Tabel 2.22. Tabel Sub Persoalan 

Bagian 1 Bagian 2 Bagian 3 

x ≤ 2 

y ≤ 1 

x, y ≥ 0 

3x + 13y ≤ 29 

y ≥ 2 

x ≥ 0 

4x + 5y ≤ 17 

x ≥ 3 

y ≥ 0 
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Bagian 1 

Variabel x dan y dapat langsung menjadi basis program awal karena koefisien-

koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan x pada 

baris pertama dan y pada baris kedua. Program awal dapat dilihat pada tabel 2.23. 

 

Tabel 2.23. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 7 0 0   

Cb VDB Q x y S1 S2 Nilai Ket 

4 x 2 1 0 1 0   

7 y 1 0 1 0 1   

 Zj 15 4 7 4 7   

  Zj - cj 0 0 4 7   

 
 

Jelas bagian 1 menghasilkan x = 2, y = 1, dan Z = 15. Selanjutnya nilai Z tersebut 

dijadikan sebagai batas bawah. 

Bagian 2 

Variabel yang masuk menjadi basis program awal adalah S1 dan Xa. Karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan 

S1 pada baris pertama dan Xa pada baris kedua. Program awal dapat dilihat pada 

tabel 2.24. 
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Tabel 2.24. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 29 3 13 1 0 0 29/13  

-M Xa 2 0 1* 0 -1 1 2 b.kunci 

 Zj -2M 0 -M 0 M -M   

  Zj - cj -4 -M-7 0 M 0   

 
Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.25. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.24. 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 3 3 0 1 13* -13 3/13 b.kunci 

7 y 2 0 1 0 -1 1   

 Zj 14 0 7 0 -7 7   

  Zj - cj -4 0 0 -7 0   

 
Tabel 2.25. masih belum optimal karena Zj - cj masih ada yang bernilai negatif, 

sehingga perhitungan masih dilanjutkan pada perbaikan program selanjutnya. 

Tabel 2.26. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.25. 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S2 3/13 3/13* 0 1/13 1 -1 1 b.kunci 

7 y 29/13 3/13 1 1/13 0 0 29/3  

 Zj 203/13 21/13 7 7/13 0 0   

  Zj - cj -31/13 0 7/13 0 M   
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Tabel 2.26. juga belum optimal karena masih ada Zj - cj < 0. Lanjutan perbaikan 

program adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.27. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.26. 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

4 x 1 1 0 1/3 13/3 -13/3   

7 y 2 0 1 0 -1 1   

 Zj 18 4 7 4/13 31/3 -31/3   

  Zj - cj 0 0 4/13 31/3 M-31/3   

 
Ternyata pada tabel 2.27 menunjukkan bahwa Zj - cj ≥ 0, maka program dapat 

dikatakan optimal dengan Z = 18 dimana x = 1 dan y = 2. Nilai Z tersebut berada 

diatas batas bawah yang telah ditentukan sebelumnya. 

Bagian 3 

Variabel yang masuk menjadi basis program awal adalah S1 dan Xa. Karena 

koefisien-koefisien variabel tersebut membentuk matriks identitas dengan urutan 

S1 pada baris pertama dan Xa pada baris kedua. Program awal dapat dilihat pada 

tabel 2.28. 

Tabel 2.28. Tabel Simpleks untuk Program Awal 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 17 4 5 1 0 0 17/4  

-M Xa 3 1* 0 0 -1 1 3 b.kunci 

 Zj -3M -M 0 0 M -M   

  Zj - cj -M-4 -7 0 M 0   
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Pada tabel di atas masih terdapat Zj - cj yang masih bernilai negatif, berarti 

program belum optimal. Maka dilanjutkan dengan perbaikan programnya. 

Tabel 2.29. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.28. 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

0 S1 5 0 5* 1 4 -4 1 b.kunci 

4 x 3 1 0 0 -1 1   

 Zj 12 4 0 0 -4 4   

  Zj - cj 0 -7 0 -4 M+4   

 
Tabel 2.29. masih belum optimal karena Zj - cj masih ada yang bernilai negatif, 

sehingga perhitungan masih dilanjutkan pada perbaikan program selanjutnya. 

Tabel 2.30. Tabel Simpleks untuk Perbaikan Program Tabel 2.29. 
  Cj 4 7 0 0 -M   

Cb VDB Q x y S1 S2 Xa Nilai Ket 

7 y 1 0 1 1/5 4/5 -4/5   

4 x 3 1 0 0 -1 1   

 Zj 19 4 7 7/5 8/5 -8/5   

  Zj - cj 0 0 7/5 8/5 M-8/5   

 
Tabel 2.30. menunjukkan bahwa program sudah optimal dengan Z = 19 dimana x 

= 3 dan y = 1. Diantara ketiga bagian sub persoalan tersebut, solusi optimal 

dengan nilai maksimum ditunjukkan pada titik optimal bagian ketiga. Jadi solusi 

ILP pada persoalan diatas adalah Zmaks = 19 dengan x = 3 dan y = 1.   
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2.5.2 Penyelesaian ILP dengan Program LINDO 

Pada dasarnya penyelesaian ILP dan LP  menggunakan program LINDO 

adalah sama. Hal tersebut hanya dibedakan pada penambahan sedikit tulisan pada 

papan LINDO dalam penyelesaian ILP dengan tujuan agar solusi optimal yang 

diperoleh dari perhitungan LINDO menghasilkan titik-titik yang integer. Contoh 

berikut merupakan contoh yang sama yang diberikan pada perhitungan 

menggunakan metode branch and bound. 

 Max Z = 4x + 7y 

 Dengan kendala: 4x + 5y ≤ 17 

              3x + 13y ≤ 29 

                                   x, y ≥ 0 

Apabila permasalahan ILP tersebut ditulis pada papan LINDO, maka penulisan 

tersebut harus ditambah dengan GIN X dan GIN Y agar nilai x dan y yang 

dihasilkan berupa bilangan bulat. Atau cukup ditulis GIN 2. Penulisannya sebagai 

berikut:  

 MAX 4X + 7Y 

 SUBJECT TO 

  4X + 5Y <= 17 

  3X + 13Y <= 29 
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  X >= 0 

  Y >= 0 

 END 

 GIN X 

  GIN Y 

atau bisa ditulis seperti ini   

MAX 4X + 7Y 

SUBJECT TO 

 4X + 5Y <= 17 

 3X + 13Y <= 29 

 X >= 0 

 Y >= 0 

 END 

 GIN 2 

Setelah program LINDO dijalankan, maka akan menghasilkan output seperti di 

bawah ini. 
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Gambar 2.2. Gambar Output Penyelesaian ILP 

Berdasarkan ouput di atas, terlihat jelas bahwa solusi optimal tercapai pada nilai 

Zmaks = 19 dengan x = 3 dan y = 1. Ternyata hasil perhitungan dengan 

menggunakan metode branch and bound menghasilkan solusi optimal yang sama 

dengan perhitungan menggunakan program LINDO.  

  

2.6 Solusi Model Program Linier dengan Program Komputer 

Beberapa program komputer untuk memecahkan soal program linier telah 

dibuat. Program-program ini dapat diperoleh dari produsen-produsen perangkat 

keras komputer atau dari pembuat program-program komputer. Program yang 

akan digunakan dalam skripsi ini adalah program LINDO. Linear Interactive 

Discrete Optimizer (LINDO) adalah software  komputer yang dapat digunakan 
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untuk mencari solusi dari permasalahan program linier. Software ini merupakan 

program interaktif yang memudahkan bagi penggunanya. Masalah program linier 

dengan variabel yang cukup banyak akan lebih mudah diselesaikan mengunakan 

LINDO. Program ini merupakan suatu paket program yang berorientasi kepada 

perintah-perintah dan bukanlah berorientasi pada menú program. Ini berarti bahwa 

pemakai tidak dituntut dalam suatu urutan pilihan, melainkan terdapat sejumlah 

perintah-perintah yang harus dipilih dan dijalankan. Prinsip kerja utama LINDO 

adalah memasukkan data, menyelesaikan, serta menaksir kebenaran dan 

kelayakan data berdasarkan penyelesaiannya. Langkah-langkah yang dilakukan 

dalam menggunakan program LINDO adalah: 

(1)  Pilih Start – Program – Winston – LINDO. 

(2)  Pada layar akan muncul untitled baru yang siap untuk digunakan .Kata 

pertama untuk mengawali pengetikan formula pada LINDO adalah MAX atau 

MIN . Persamaan yang diketikkan setelah kata MAX atau MIN disebut fungsi 

tujuan. Setelah itu diketikkan suatu batasan yang berupa pertidaksamaan 

diawali dengan mengetikkan kata SUBJECT TO dan diakhir batasan 

diketikkan kata END.  Contoh penulisannya adalah sebagai berikut: 

MIN/MAX c1x1 + c2x2 + … + cnxn

SUBJECT TO 

a11x1 + a12x2 + … + a1nxn  <= atau >= d1. 

a21x1 + a22x2 + … + a2nxn <= atau >= d2. 

 … … … 

am1x1 + am2x2 + … + amnxn <= atau >= dm. 
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x1 >= 0  

x2 >= 0 

. …  … 

Xn >= 0 

END 

(3) Setelah formulasi diketikkan, maka langkah selanjutnya adalah pilih menú 

solve. LINDO akan mengoreksi kesalahan pada formula terlebih dahulu, 

kemudian apabila terjadi kesalahan pada pengetikan, maka kursor akan 

menunjukan ke arah kesalahan tersebut. 

(4) Selanjutnya ada pertanyaan untuk menentukan tingkat kesensivitasan solusi. 

Apabila memilih yes, maka nantinya pada output akan diberikan keterangan 

tentang analisis sensitivitas dari persoalan tadi. Tetapi apabila memilih no, 

maka pada output tidak akan muncul keterangan tentang analisis sensitivitas.  

Contoh aplikasi program LINDO untuk program linier adalah sebagai berikut: 

Maks Z = 2x1 + 3x2

Dengan batasan kendala: 5x1 + 6x2 ≤ 60 

            x1 + 2x2 ≤ 16 

                                            x1 ≤ 10 

            x2 ≤ 6 

            x1, x2 ≥ 0. 

Maka formulasi yang diketikkan pada LINDO adalah: 

MAX 2X1 + 3X2 

SUBJECT TO 
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5X1 + 6X2 <= 60 

 X1 + 2X2 <= 16 

X1 <= 10 

 X2 <= 6 

X1>= 0 

X2 >= 0 

END 

Berikut adalah tampilan dari program LINDO setelah diketikkan formulasi model 

matematika. 

 

Gambar 2.3. Tampilan Formulasi pada LINDO 

Setelah formulasi diketikkan, kemudian pilih solve. Pada layar akan muncul 

tampilan apakah nantinya pada output akan muncul analisis sensitivitas ataukah 

tidak. Apabila memilih no, maka hasil yang akan muncul adalah sebagai berikut: 
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Gambar 2.4. Tampilan Output LINDO  Tanpa Analisis Sensitivitas 
 

Dari gambar 2.4. diperoleh informasi bahwa nilai maksimum dari fungsi tujuan 

adalah 27 dan nilai variabel putusan optimalnya adalah x1 = 6 dan x2 = 5. Angka 1 

yang ada di sebelah kiri nilai maksimum menandai bahwa fungsi tujuan berada 

pada baris kesatu. Karena nilai variabel x1 dan x2 adalah positif, maka reduced 

cost bernilai nol. Sedangkan pada kolom row menunjukkan baris yang ditempati 

oleh kendala. Misalkan kendala kesatu yaitu 5x1 + 6x2 ≤ 60 menempati baris 

kedua.  

Slack or surplus memberikan keterangan apakah kendala tersebut aktif 

atau tidak. Apabila slack or surplus tersebut bernilai nol, maka kendala tersebut 

termasuk kendala aktif. Tetapi apabila tidak bernilai nol, maka kendala tersebut 

tidak termasuk kendala yang aktif. Misalnya pada row 2, kendala tersebut 

merupakan kendala yang aktif dengan dual price bernilai positif yaitu 0,25. Nilai 

ini menunjukkan bahwa penambahan setiap unit nilai ruas kanan pada kendala 

tersebut akan menyebabkan nilai fungsi tujuan bertambah sebesar 0,25. Apabila 
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pada pilihan analisis sensitivitas dipilih yes, maka tampilan outputnya adalah 

sebagai berikut: 

 

Gambar 2.5. Tampilan Output LINDO menggunakan Analisis Sensitivitas 

Pada gambar 2.5. terdapat keterangan tentang analisis sensitivitas. Kolom variable 

menunjukkan variabel putusan, dan kolom current coef menunjukkan koefisien 

dari fungsi tujuan. Sedangkan allowable increase pada variable x1 adalah batas 

kenaikan nilai c1 agar tidak mengubah nilai optimal variabel putusan. Sedangkan 

allowable decrease sebesar 0,5 juga sebagai batas penurunan c1 agar tidak 

mengubah nilai optimal variabel putusan. 

Pada kolom current RHS, berisi Nilai Ruas Kanan (NRK) kendala yang 

dimasukkan. Allowable increase dan allowable decrease menunjukan 

penambahan atau pengurangan NRK yang sahih pada dual price. Sebagai contoh, 
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untuk kendala yang terletak pada row 3 hanya mungkin ditambah paling banyak 

0,8 pada dual price 0,75. Artinya penambahan NRK pada kendala yang 

bersangkutan lebih dari 0,8 tidak boleh lagi menggunakan nilai dual price 0,75.   

 

2.7 Biaya Produksi 

Biaya produksi yaitu semua biaya yang berhubungan dengan fungsi 

produksi atau kegiatan pengolahan bahan baku menjadi produk selesai 

(Supriyono, 1982: 19). Menurut Soemarso (1999: 295) biaya produksi adalah 

biaya yang dibebankan dalam proses produksi selama suatu periode. Sedangkan 

Menurut Matz, Usry dan Hammer (1990: 24) mendefinisikan biaya produksi atau 

biaya pabrik adalah jumlah dari tiga unsur biaya yaitu bahan langsung, pekerja 

langsung dan overhead pabrik. Dari beberapa pendapat tersebut diatas dapat 

ditarik kesimpulan bahwa biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk 

mengolah bahan baku menjadi produk jadi yang siap untuk dijual yang terdiri dari 

biaya bahan baku dengan indikator harga bahan baku dan kuantitas bahan baku, 

biaya tenaga kerja dengan indikator tarif upah tenaga kerja dan jam kerja 

langsung, serta biaya overhead pabrik dengan indikator tingkat kapasitas produksi 

dan tarif biaya overhead pabrik. Besar kecilnya biaya bahan baku dan biaya 

tenaga kerja langsung tergantung pada tingkat produksi, sehingga biaya bahan 

baku dan biaya tenaga kerja langsung termasuk unsur biaya variabel sedangkan 

biaya overhead pabrik di dalamnya terdapat biaya variabel dan biaya tetap 

(Nafarin, 2000: 74). 
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Penentuan biaya standar dibagi ke dalam tiga bagian yaitu standar biaya 

bahan baku, standar biaya tenaga kerja langsung dan standar biaya overhead 

pabrik.  

(1) Standar biaya bahan baku 

Standar biaya bahan baku adalah biaya bahan baku yang seharusnya terjadi dalam 

pengolahan satu satuan produk. Standar biaya bahan baku juga dibedakan menjadi 

dua, yaitu standar harga bahan baku dan standar kuantitas bahan baku  

(1.1) Standar harga bahan baku 

Standar harga bahan baku adalah harga bahan baku per satuan yang seharusnya 

terjadi dalam pembelian bahan baku. Harga standar pada umumnya ditentukan 

dari daftar harga pemasok, katalog ataupun informasi yang sejenis. Penentuan 

harga standar bahan baku umumnya dilakukan akhir periode akuntansi dan 

biasanya digunakan selama tahun berikutnya. Harga standar ini dapat diubah bila 

terjadi penurunan atau kenaikan harga yang bersifat luar biasa. 

(1.2) Standar kuantitas bahan baku 

Standar kuantitas bahan baku adalah jumlah kuantitas bahan baku yang 

seharusnya dipakai dalam pengolahan satu satuan produk tertentu. Penetapan 

standar kuantitas bahan baku didasarkan atas spesifikasi kualitas bahan baku, 

spesifikasi produk yang dihasilkan, dan ukuran bahan baku setiap satuan 

(2) Standar biaya tenaga kerja langsung 

Biaya tenaga kerja langsung adalah harga yang dibebankan untuk penggunaan 

tenaga kerja manusia yang terlibat dalam produksi. Standar biaya tenaga kerja 
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langsung adalah biaya tenaga kerja langsung yang seharusnya terjadi dalam 

pengolahan satu satuan produk. 

(3) Standar biaya overhead pabrik 

Biaya overhead pabrik adalah biaya yang tidak langsung terhadap produk. Standar 

biaya overhead pabrik adalah biaya overhead yang seharusnya terjadi dalam 

mengolah satu satuan produk. Untuk keperluan analisis dan pengendalian biaya, 

standar biaya overhead pabrik dibedakan menjadi standar biaya overhead pabrik 

tetap dan standar biaya overhead pabrik variabel sebagai dasar untuk menghitung 

tarif. 

 

2.8 Gambaran Umum Perusahaan 

Pada uraian di bawah ini tentang sejarah berdirinya perusahaan adalah 

berdasarkan Wigati (1995: 27). 

2.8.1 Sejarah Berdirinya Perusahaan 

PT. Djarum adalah suatu perusahaan perseorangan yang didirikan pada 

tanggal 21 April 1951 oleh almarhum Bapak Oei Hwie Gwan. Perusahaan 

tersebut berkedudukan di Jl. Ahmad Yani 26 Kudus dengan surat ijin usaha No. 

2339/F. Pertama kali berdiri, perusahaan ini hanya mempunyai tempat kerja yang 

sangat kecil dan produksinya juga masih sangat sedikit sekali. Rokok yang 

pertama kali diproduksi adalah merk Djarum dan Kotak Ajaib. 

Pada tahun 1963 Tuan Oei Hwie Gwan meninggal dunia, maka 

kepemimpinan perusahaan digantikan oleh kedua putranya yakni Bapak Bambang 
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Hartono dan Bapak Budi Hartono. Dengan pergantian kepemimpinan tersebut, 

maka surat ijin yang lama juga diganti dengan surat ijin yang baru dengan No. 

8016/F dan kemudian diperbaharui lagi menjadi No. 8390. Seiring dengan waktu 

secara sedikit demi sedikit PT. Djarum pun berkembang semakin pesat hingga 

akhirnya pada tahun 1973, perusahaan ini telah menembus pasaran luar negeri 

dengan mengekspor ke Amerika, Kanada, Jepang, Saudi Arabia, Singapore, 

Malaysia, Australia, dan Brunei. 

Karena selera konsumen beralih ke rokok filter, maka pada tahun 1976 

perusahaan ini mempergunakan mesin dan mulai memproduksi Sigaret Kretek 

Mesin (SKM) disamping Sigaret Kretek Tangan (SKT). Pada tahun 1975, PT. 

Djarum juga mulai merintis proyek tanaman tembakau Djarum di Jawa Timur 

dengan tujuan membimbing para petani tembakau untuk penanaman secara lebih 

baik. Selain itu, perusahaan ini juga melakukan penghijauan dengan menanam 

bibit-bibit pohon peneduh dan hias dari dalam dan luar negeri, serta bekerjasama 

dengan Pemerintah Daerah untuk menghijaukan dan mengasrikan Kota Kudus. 

Perusahaan ini juga membina olahraga seperti: bulutangkis, brige, tenis, sepak 

bola, voli dengan sarana yang cukup memadai. Demikian pula tersedia fasilitas 

untuk kesenian seperti: gamelan, kulintang, band, seni tari, dan juga seni suara. 

2.8.2 Perkembangan Perusahaan 

Sebelum mendirikan PT Djarum, Bapak Oei Hwie Gwan berusaha dalam 

bidang pembuatan mercon merek Leo. Waktu itu Ia mempunyai hubungan dengan 

para pejuang pada masa perang kemerdekaan, sehingga kemudian tumbuh 
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gagasan membuat rokok konsumsi militer. Dari situ berkembang menjadi bisnis 

yang awet. Karena usaha masih terbilang kecil, Bapak Oei Hwie Gwan yang 

berasal dari Rembang itu terjun langsung ke lapangan. Mulai dari meramu 

tembakau, saus, sampai ke soal pemasaran.  

Tahun 1955, perusahaan mulai memperluas usahanya dengan menambah 

dua lokasi produksi yang menghasilkan produk Djarum lainnya, yaitu rokok 

Klobot. Tahun 1962, terjadi perluasan lagi dengan menambah satu lokasi 

produksi. Waktu itu produksinya telah mencapai 329 juta batang per tahun. 

Agaknya perkembangan ini sempat mendapat hambatan. Pasalnya, pada tahun 

1963 setelah melakukan perluasan satu lokasi produksi lagi, pabrik terbakar habis 

dan pada tahun itu pula Bapak Oei Hwie Gwan meninggal di Semarang tanpa 

sempat mengetahui bahwa pabriknya telah terbakar. Yang tertinggal hanya satu 

lokasi di Kliwon dan otomatis seluruh kegiatan dipindahkan ke sana. Tiga tahun 

kemudian kegiatan produksi dipusatkan di desa Jetak dan desa Gribig. 

Dibawah kepemimpinan dua bersaudara Bambang Hartono dan Budi 

Hartono, terjadi perkembangan usaha mulai tahun 1963. Ketika melewati masa 

adaptasi, perusahaan tidak mengadakan ekspansi tetapi meningkatkan peran 

pemasaran. Pada tahun 1969, pemasaran yang tadinya hanya meliputi Jawa Barat 

dan Jawa Tengah, diperluas lagi ke Jawa Timur dan luar pulau. Sekarang 

pemasaran PT. Djarum telah mencakup seluruh Nusantara dan pasar luar negeri. 

Tahun 1967, dilakukan perluasan produk, sekaligus diadakan konsolidasi pertama, 

yaitu dengan masuknya Ir. Julius Hadinata ke Djarum. Sebagai orang lulusan 

Belanda, Julius banyak melakukan pembenahan. Mulai ada pembagian tugas yang 
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jelas, mesin-mesin dengan teknologi baru didatangkan dari Inggris dan Jerman 

Barat, terutama untuk pengolahan tembakau, serta pengangkatan beberapa 

manajer profesional. Pada tahun itu pula produksi melonjak tiga kali lipat dilihat 

dari tahun 1965. 

Pada tahun 1968, bersamaan dengan perluasan dua lokasi produk, 

diperkenalkan produk baru dengan nama Admiral dan VIP Biru. Pada gebrakan 

pertama total produksi yang berhasil terjual sekitar 3 milyar batang. Dua tahun 

kemudian muncul beberapa merek baru saperti VIP President, VIP International, 

VIP Agung, VIP Diplomat, VIP Sultan, Granat, Nakhoda. Tahun 1973, Djarum 

mulai melakukan kegiatan ekspor, antara lain ke Amerika Serikat, Arab Saudi, 

Jepang, Singapura, dan Malaysia. 

Berdasarkan pengamatan bagian pemasaran, dirasakan mulai adanya 

perubahan selera konsumen dengan kegemaran masyarakat akan Sigaret Kretek 

Mesin (SKM). Sehingga pada tahun 1976, diperkenalkan produk baru Djarum 

Filter Special, Djarum Filter, Djarum Filter Deluxe, Djarum Filter King Size. 

Total produksi SKM pada waktu itu baru mencapai 29 juta batang dan SKT 6,2 

milyar batang. 

Tahun 1981 diperkenalkan merek baru yaitu Djarum Filter Super yang 

akhirnya menjadi kretek filter yang paling populer hingga saat ini. Pada tahun 

1983 bersamaan dengan pengesahan badan hokum Djarum menjadi Perseroan 

Terbatas, Filtra diperkenalkan kepada masyarakat. Jumlah produksi SKM pada 

tahun 1983 baru mencapai 4,5 milyar batang. Setahun kemudian terjadi 
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peningkatan produksi yang luar biasa dimana jumlah produksi mencapai 10,6 

milyar batang atau lebih dari 135% dibandingkan tahun sebelumnya. 

Keberhasilannya itu berarti melampaui jumlah produksi perusahaan rokok besar 

lainnya di Indonesia saat itu.  

Sampai Desember 1988 lalu tercatat jumlah produksi (SKM dan SKT) 

encapai 35,2 milyar batang. Salah satu pimadona yang dapat mengungguli semua 

merek rokok yang ada di pasar ini adalah Djarum Fillter Super. Produksi yang 

terus meningkat dari waktu ke waktu dirasakan perlu untuk ditangani secara 

sungguh-sunguh, baik itu dari segi produksi, distribusi, maupun promosi.  

Wigati (1995: 29) 

2.8.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Perusahaan didalam menjalankan usahanya untuk dapat mencapai tujuan, 

memerlukan suatu bentuk organisasi agar dalam menjalankan tugasnya tidak 

mengalami kesulitan. Adapun yang dimaksud dengan organisasi adalah kelompok 

orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama atau tujuan perusahaan. 

Sedangkan pengertian dari struktur organisasi adalah suatu bagan yang 

menunjukkan hubungan secara formal antara orang-orang atau departemen atau 

bagian yang ada dalam organisasi, dan merupakan suatu gambar yang mudah 

dibaca. 

Struktur organisasi ditinjau dari segi saluran kekuasaan tanggung jawab 

serta hubungan kerja sama dapat dibedakan menjadi tiga macam, yaitu: 
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(1)  Sistem Organisasi Garis 

Sistem Organisasi Garis yaitu suatu organisasi yang kekuasaannya dari pimpinan 

secara lurus penuh dilangsungkan kepada para pejabat-pejabat yang memimpin 

kesatuan-kesatuan di bawahnya. 

(2)  Sistem Organisasi Fungsional 

Sistem Organisasi Fungsional yaitu suatu organisasi yang kekuasaannya 

dilimpahkan kepada para ahli melalui fungsi fungsi tertentu. 

(3)  Sistem Organisasi Garis dan Fungsional 

Sistem Organisasi Garis dan Fungsional yaitu suatu organisasi yang susunannya 

merupakan kombinasi dari bentuk garis dan fungsional. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka struktur organisasi yang dipakai pada 

PT. Djarum adalah struktur organisasi yang berbentuk garis dan fungsional, 

karena perusahaan ini merupakan perusahaan yang besar dan mempunyai 

karyawan yang banyak sehingga dalam mengambil keputusan dapat dilaksanakan 

dengan mudah. Adapun susunan garis wewenang dan tangung jawab dari masing-

masing bagian adalah sebagai berikut: 

(1)  President Director 

President Director di sini berkedudukan sebagai pemilik sekaligus merangkap 

sebagai pimpinan tertinggi perusahaan. President Director bertugas atas 
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kelancaran jalannya perusahaan serta mengadakan hubungan baik di dalam 

maupun di luar perusahaan. 

(2)  Managing Director 

Bertanggung jawab atas kebijaksanaan umum perusahaan yang telah ditetapkan, 

memimpin dan mengawasi jalannya kegiatan perusahaan serta mengevaluasi hasil 

kegiatan perusahaan dan menentukan kebijaksanaan baru dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. 

(3)  Public Relation Manager 

Membantu Managing Director dalam menjalin hubungan kerja sama dengan 

perusahaan-perusahaan lain maupun dengan masyarakat. 

(4) Quality Control Manager 

Bertugas mengawasi dan bertanggung jawab terhadap kualitas produk. 

(5) P.O.R. Djarum Chairman 

Membantu Managing Director dalam mengambil keputusan. 

(6) Security Coordinator 

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap keamanan perusahaan. 

(7) Purchasing Director 
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Bertugas dan bertanggung jawab untuk melaksanakan pengdaan atau pembelian 

semua kebutuhan material atau alat dan pita cukai tembakau guna kepentingan 

produksi dan jalannya operasi perusahaan dengan efisien. 

(8) Production Director 

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap kelancaran jalannya produksi 

perusahaan dan berusaha meningkatkan mutu barang baik bahan baku yang akan 

digunakan maupun produk yang dihasilkan. 

(9) Marketing Director 

Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola semua kegiatan pemasaran 

hasil produksi. 

(10) Finance Director 

Bertugas dan bertanggung jawab mengawasi jalannya perputaran administrasi 

keuangan. 

(11) Technical Director 

Bertugas dan bertanggung jawab atas kelancaran jalannya mesin-mesin pabrik dan 

peralatan produksi lainnya untuk menjamin kelancaran produksi. 

(12) Research and Development Director 

Bertugas dan bertanggung jawab terhadap penelitian dan pengembangan produk 

terutama meramu bahan-bahan yang harus dijaga kerahasiaannya. 
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(13) Personel  and General Administration Director 

Bertugas dan bertanggung jawab untuk mengelola masalah personalia dalam 

perusahaan serta mengatur tata administrasi kepegawaian. 

Wigati (1995: 35) 

2.8.4 Tenaga Kerja 

Karyawan di PT. Djarum dibagi menjadi tiga kelompok penerima upah 

yaitu: borongan, harian, dan bulanan. 

(1)  Pekerja Borongan 

Karyawan ini menerima upah sesuai dengan jumlah unit yang dihasilkan dan 

dibayarkan setiap hari kerja. Sebagian besar dari pekerja borongan bertugas 

melinting dan mengepok rokok. Pembayarannya upah pekerja, misalnya melinting 

rokok untuk 3000 batang pertama dibayar Rp. 450,- setiap 1000 batangnya, 

kemudian untuk hasil berikutnya diberi tambahan 50% dari yang pertama atau Rp. 

675,- per 1000 batang berikutnya. Dalam sehari, setiap regu yang terdiri dari dua 

orang, yaitu penggiling dan batil dapat menghasilkan sampai 7000 batang rokok. 

Jumlah pekerja borongan ini tiap tahunnya berfluktuasi, rata-rata per bulan dalam 

tahun 1988 yang lalu tercatat tidak jurang dari 27000 pekerja borongan yang 

terlibat. 
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(2) Pekerja Harian 

Karyawan perusahaan ini diupah setiap minggu sekali yang terdiri dari upah 

pokok ditambah premi. Premi dihitung berdasarkan penilaian 3K yaitu Kerajinan, 

Ketrampilan, dan Keahlian. Pekerja harian bertugas sebagai petugas gudang 

tembakau dan cengkeh, tenaga sortir lintingan, kelilingan, reparasi gilingan, 

pembantu kantor dan tenaga kebersihan. 

(3)  Pekerja Bulanan 

Karyawan ini dibayar setiap bulan sekali. Biasanya mempunyai kedudukan yang 

lebih tinggi daripada pekerja harian maupun borongan. 

Wigati (1995: 40) 

2.8.5 Proses Produksi 

Rokok adalah ramuan tembakau yang biasa dibakar dan dinikmati 

asapnya. Banyak hal yang harus dipertimbangkan untuk membuat rokok menjadi 

suatu rokok khas. Rasa, aroma, kepadatan, ukuran, merek, bahkan desain kemasan 

pun mempunyai peranan penting dalam keberhasilan suatu produk. Bahan-bahan 

yang digunakan dalam pembuatan rokok adalah sebagai berikut: 

(1)  Tembakau 

Industri rokok sangat tergantung pada keberadaan tanaman ini. Tembakau 

yang mempunyai bermacam-macam jenis ini panen setahun sekali. Kualitas 

daunnya setiap jenis bibit tidak sama, bahkan dari jenis bibit yang sama bisa 
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menghasilkan kualitas daun yang berbeda bila ditanam di daerah yang berlainan 

atau mengalami perawatan yang berbeda. Untuk mengatasi fluktuasi persediaan 

tembakau, perusahaan membuat pergudangan saat panen dan memanfaatkan 

persediaan tersebut pada musim tanam atau jika terjadi panen yang gagal. 

Penggudangan tembakau tidak semata-mata untuk menjaga agar persediaan tetap 

ada, tetapi juga merupakan suatu proses pemampatan. Tembakau ditempatkan di 

gudang dalam keadaan tumpuk menumpuk, kemudian secara berkala tumpukan 

dirotasi sehingga tekanan untuk tiap tembakau dapat merata. Disamping menjadi 

padat, tembakau menjadi kering dan menimbulkan aroma tertentu. Daun 

tembakau baru bias diproses menjadi rokok setelah disimpan paling sedikit 2 

tahun untuk mengeluarkan aroma tembakau yang bermutu tinggi. Ada dua macam 

tembakau yang dibeli berdasarkan keadaan fisiknya, yaitu: 

(1.1) Tembakau krosok 

Daun tembakau ini masih berbentuk lembaran. Tembakau krosok ini diproses 

dulu dengan memisahkan tulang daun dari lamina atau helai daun, baru setelah itu 

tembakau disimpan dalam gudang. 

(1.2) Tembakau Rajang 

Tembakau ini tidak dalam bentuk  lembaran daun, tetapi sudah diiris menjadi 

potongan-potongan halus memanjang. 
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(2)  Cengkeh 

Cengkeh inilah yang menjadi ciri khas rokok kretek. Cengkeh sangat sedikit 

macamnya. Bahan baku ini juga dapat diperoleh di pasaran local dan luar negeri 

sepanjang tahun seperti cengkeh asal Zanzibar yang mempunyai aroma khas. 

(3)  Saus 

Saus adalah bahan lain yang kerahasiaannya selalu dijaga. Meramu saus 

tingkat kesulitannya jauh lebih tinggi dibandingkan meramu tembakau. 

Pembuatan saus ini merupakan proses ekstraksi dari berbagai bahan yang telah 

ditentukan. 

(4)  Kertas rokok 

Untuk kertas rokok sampai saat ini masih diimpor dari luar negeri. Proses 

produksi rokok pada PT. Djarum Kudus dibagi menjadi dua macam, yaitu: 

(4.1) Processing 

(4.1.1) Pre processing 

Tembakau yang berasal dari gudang ada dua macam, krosok dan rajang. 

Sedangkan cengkeh disimpan dalam bentuk glondongan. Tembakau krosok dari 

gudang dimasukkan ke dalam vacuum chamber untuk memisahkan helai demi 

helai daunnya. Setelah itu, dimasukkan ke thresser yang berfungsi mengiris daun 

menjadi bagian yang kecil. Sedangkan untuk tembakau Rajang, pemisahan helai 

daun tangkainuya dilakukan dalam mesin separator, dimana cara kerjanya adalah 
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memanfaatkan perbedaan berat jenis antara helai dan tangkai daun. Nantinya 

dalam pengolahan utama, tembakau krosok berfungsi sebagai pengisi, sedangkan 

tembakau rajangan merupakan penentu rasa. Cengkeh dalam tahap ini dilunakkan 

terlebih dahulu sebelum dirajang agar tidak hancur, kemudian dikeringkan dengan 

sinar matahari dan bila musim hujan pengeringan dilakukan dengan mesin 

pengering. 

(4.1.2) Proses utama 

Tembakau krosok diaduk dalam silo (blending silo), setelah itu 

dilembabkan dalam conditioning drum. Tujuannya agar pori-pori tembakau 

tebuka setelah memasuki tahap casing, yaitu penyerapan saus pada tembakau. Di 

dalam conditioning drum ini saus disemprotkan bersamaan dengan uap air agar 

penyebarannya merata lalu dikeringkan agar saus benar-benar meresap. Setelah 

itu dicampur dengan tembakau rajang lalu dilakukan pengadukan secara terus 

menerus di dalam blending box. Kemudian tembakau dari sini untuk kedua 

kalinya disemprot saus dalam flavour drum yang sifatnya berbeda dengan yang 

pertama, yaitu untuk memberikan aroma tertentu pada permukaan tembakau. 

Setelah tembakau diberikan top flavour, kemudian dicampur dengan cengkeh 

yang sudah dirajang, lalu dicampurkan dengan tembakau asli yang punya rasa 

khas tertentu sesuai merk rokok yang akan dibuat. Dari sini tembakau 

didistribusikan ke dalam silo berikutnya untuk dilakukan pengadukan yang rata 

dan menyeluruh. Dari silo penyimpanan ini lalu didistribusikan ke tempat proses 

berikutnya. Mesin pengatur dalam proses ini bekerja secara otomatis dan dikontrol 

komputer melalui Pusat Pengendalian Produksi. Tiap mesin dapat melakukan 
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pengaturan dalam menghasilkan berat kering, yaitu dengan mengkonversikan dari 

pengaruh kelembaban. 

(4.2) Finishing 

(4.2.1) SKT (Sigaret Kretek Tangan) 

Pertama-tama tembakau dimasukkan dalam gilingan menurut takaran 

satu batang rokok. Kemudian digiling agar padat dan berbentuk silinder, setelah 

itu dibungkus dengan kertas rokok yang sudah diberi lem pada salah satu tepinya 

yang memanjang. Dengan kitir, seorang pekerja dapat mengambil tembakau yang 

diperkirakan cukup untuk membuat 1000 batang rokok yang disertai kertas rokok. 

Pengepakan dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bungkus lunak dan bungkus keras 

sesuai material yang digunakan. Setelah rokok selesai dilinting, kegiatan 

selanjutnya ialah selopan. Dilakukan secara beregu yang tugasnya adalah 

membungkus 10 atau 12 batang rokok dengan menggunakan cellophane, plastik 

tipis sebagai pelindung dalam. Kemudian dibungkus dengan dus atau bungkus 

rokok dari salah satu merk Djarum. Sebelum kegiatan miket (pemasangan 

cellophane bagian luar bungkus rokok), dilakukan pekerjaan tangkis yaitu 

memasang segel penutup dan membubuhi pita cukai. Pengepakan sangatlah 

penting terutama dalam hal kerapian karena menyangkut ketahan rokok itu 

sendiri. 
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(4.2.2) SKM (Sigaret Kretek Mesin) 

Untuk pembuatan rokok SKM, dilakukan secara otomatis. Lokasinya 

berdekatan dengan processing untuk memudahkan mata rantai proses yaitu 

pengiriman bahan secara langsung melalui ban berjalan (conveyor). Bahan dikirim 

melalui conveyor ke mesin pembuat rokok di lokasi SKM dengan pneumatic 

system, yaitu melalui pipa yang bertekanan udara tinggi sehingga tidak ada debu 

yang masuk. Maker machine berfungsi membuat filter yang bahan serabutnya 

masih diimpor dari Amerika Serikat, melinting rokok dengan kecepatan 350 

meter/menit atau menghasilkan sekitar 4000 batang rokok/menit untuk setiap unit 

mesin. Dan mesin ini juga memasang filter pada rokok yang sudah dilinting 

sekaligus memotongnya. Setiap batang rokok yang tidak memenuhi syarat akan 

dikontrol secara otomatis. Rokok jadi tersebut diisi ke dalam baki yang secara 

otomatis berganti dengan lainnya jika yang satu sudah penuh. Kemudian baki 

berisi rokok dipindahkan ke mesin pembungkus (packec machine). Packer 

machine berfungsi membuat bungkus rokok, memasukkan batang rokok ke dalam 

bungkus sesuai jumlah yang diinstruksikan petugas kemudian membubuhi pita 

cukai serta membungkusnya dengan cellophane. Lalu memasukkan sejumlah 

tertentu biasanya 10 bungkus ke dalam slop lalu membungkusnya kembali dngan 

cellophane untuk menjamin rasa dan aroma agar tetap baik sampai ke tangan 

konsumen. Semua rangkaian proses ini secara otomatis dilakukan mesin dalam 

satu kesatuan mata rantai produksi rokok kretek filter.    

Wigati (1995: 42) 
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Pada skripsi ini produk PT Djarum yang akan teliti adalah rokok Djarum Istimewa 

isi 12, rokok Djarum 76 isi 16, rokok Djarum 76 isi 12 dan rokok Djarum Coklat 

isi 12. Keempat produk tersebut termasuk hasil produksi SKT. 
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BAB 3 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam penelitian ini dilakukan beberapa langkah yaitu sebagai berikut. 

3.1 Studi Literatur dan Studi Kasus 

Studi literatur dalam penelitian ini adalah mempelajari  teori-teori yang 

berkaitan dengan program linier, persoalan optimasi dan komputasi, kemudian 

menerapkannya pada data hasil penelitian. Studi kasus dilakukan dengan 

mengambil data pada PT. Djarum. 

 

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Sumber Data 

 Data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa data primer, karena data 

diperoleh secara langsung dari staf bagian produksi yang berada di PT. Djarum. 

Data yang diberikan merupakan data bahan baku rokok setengah jadi yang 

meliputi data komposisi bahan baku untuk pembuatan tiap jenis rokok, data biaya 

produksi, data persediaan bahan baku yang dibutuhkan tiap periode produksi 

rokok, data jumlah pesanan tiap jenis rokok, serta data kapasitas produksi rokok. 

Untuk data produksi rokok tiap periode sama dengan data jumlah pesanan rokok. 

Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel di Bab 4. 
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3.2.2 Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi pada PT Djarum dan 

melakukan interview dengan salah satu staf bagian produksinya. Informasi yang 

diperoleh adalah  data mengenai biaya produksi rokok berdasarkan bahan bakunya 

beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya. 

 

3.3 Pengolahan Data 

Data yang terkumpul kemudian disusun model matematisnya. Ternyata 

model tersebut membentuk model matematis dari permasalahan program linier. 

Langkah-langkah analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

(1) Menentukan fungsi tujuan dengan mengetahui daftar biaya produksi tiap 

rokok sehingga dapat dimodelkan dalam program linier. 

(2) Menentukan variabel keputusan meliputi jumlah dari tiap-tiap jenis rokok 

yang diproduksi dengan pembatas berupa komposisi bahan baku pembuatan 

tiap jenis rokok, jumlah persedian bahan baku pembuatan rokok, kapasitas 

produksi rokok yang dihasilkan, serta jumlah pesanan rokok oleh konsumen. 

(3) Memodelkan permasalahan ke dalam model matematis program linier. 

(4) Menginput seluruh model program linier ke dalam program LINDO. 

(5) Menganalisis output yang dihasilkan. 

 

3.4 Penarikan Kesimpulan 

Langkah yang terakhir dalam metode penelitian adalah penarikan 

kesimpulan. Hasil perhitungan program LINDO tersebut digunakan untuk solusi 
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pemecahan masalah sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam skripsi 

ini. 
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BAB 4 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dalam bab ini akan disajikan pengolahan data beserta analisanya 

dengan bantuan program LINDO untuk meneliti apakah biaya bahan baku dalam 

pembuatan rokok di PT. Djarum Kudus sudah optimal atau belum. Dalam skripsi 

ini produk yang akan diteliti adalah rokok Djarum Istimewa isi 12, rokok Djarum 

76 isi 16, rokok Djarum 76 isi 12, dan rokok Djarum Coklat isi 12. Keempat jenis 

rokok tersebut diproduksi pada satu lokasi pabrik dengan periode produksinya 

adalah selama 7 minggu. 

 

4.1 Hasil Penelitian 

Pada pengumpulan data, telah diperoleh data tentang biaya produksi rokok, 

kapasitas produksi rokok, jumlah persediaan bahan pembuatan rokok, jumlah 

rokok yang dipesan, serta data komposisi bahan tiap unit rokok. Semua data yang 

diambil berdasarkan tiap periode produksi. Selanjutnya data-data tersebut 

nantinya akan dijadikan alat bantu untuk membuat suatu model matematika dalam  

bentuk program linier yang akan diselesaikan menggunakan bantuan program 

LINDO sehingga akan dihasilkan suatu output yang memberikan keterangan nilai 

optimal beserta analisis sensitivitasnya dari permasalahan yang ada. Datanya 

adalah sebagai berikut. 
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Tabel 4.1. Tabel Biaya Produksi 
 

  
No. Jenis Rokok Biaya Produksi 

1 Djarum Coklat Rp 160/batang 

2 Djarum Istimewa Rp 160/batang 

3 Djarum 76 isi 12 Rp 160/batang 

4 Djarum 76 isi 16 Rp 160/batang 

 

 

 

 

 

 Tabel 4.2. Tabel Kapasitas Produksi 
 

No. Jenis Rokok Kapasitas Produksi 

1 Djarum Coklat 38.400.000 batang 

2 Djarum Istimewa 38.400.000 batang 

3 Djarum 76 isi 12 38.400.000 batang 

4 Djarum 76 isi 16 38.400.000 batang 

 

 

 

 

 
 
 

Tabel 4.3. Tabel Persediaan Bahan Baku 

No. Jenis bahan Baku Persediaaan Bahan 

1 Tembakau Campur 304.800 kg 

2 Kertas Sigaret 163.546.625 lembar 

3 Lim Rokok Batangan 2.975 kg 

4 Kertas Pembungkus 11.970.621 lembar 
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Tabel 4.4. Tabel Komposisi Bahan Baku 

Jenis Bahan Baku 
No. Jenis Rokok 

Tembakau 
Campur 

Kertas 
Sigaret 

Lim Rokok 
Batangan 

Kertas 
Pembungkus 

1 Djarum Coklat 0.002050048 1.1 1.99679E-05 0.091666645 

2 Djarum Istimewa 0.002050039 1.1 2.00105E-05 0.091666649 

3 Djarum 76 isi 12 0.002050067 1.1 2.00319E-05 0.068750067 

4 Djarum 76 isi 16 0.002050067 1.1 2.00319E-05 0.068750067 

 

Tabel 4.5. Tabel Jumlah Pesanan 

No. Jenis Rokok Jumlah Pesanan 

1 Djarum Coklat 31.150.000 batang 

2 Djarum Istimewa 38.230.000 batang 

3 Djarum 76 isi 12 28.192.500 batang 

4 Djarum 76 isi 16 37.590.000 batang 
 
Berdasarkan data di atas, maka selanjutnya akan dibentuk suatu pemodelan 

matematika dalam program linier agar nantinya dapat ditemukan suatu solusi 

pemecahannya dengan dibantu menggunakan program LINDO 

4.1.1 Pemodelan Matematika 

Variabel keputusan: 

 x1 = banyaknya rokok Djarum Coklat yang diproduksi. 

 x2 = banyaknya rokok Djarum Istimewa yang diproduksi. 
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 x3 = banyaknya rokok Djarum 76 isi 12 yang diproduksi. 

 x4 = banyaknya rokok Djarum 76 isi 16 yang diproduksi. 

Fungsi tujuan: 

Untuk membantu dalam membuat fungsi tujuan, maka dapat dilihat pada tabel 

4.1, yaitu tabel biaya produksi. Fungsi tujuannya adalah seperti dibawah ini. 

 Min Z = 160x1 + 160x2 + 160x3 + 160x4

Fungsi kendala: 

Tabel kapasitas produksi, tabel persediaan bahan baku, dan tabel komposisi bahan 

baku dapat digunakan untuk membantu dalam membuat fungsi kendala. Berikut 

fungsi kendalanya. 

(1) 0,002050048x1 + 0,002050039x2 + 0,002050067x3 + 0,002050067x4 ≤ 304800 

Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku tembakau campur 

untuk pembuatan keempat jenis rokok tersebut adalah sebanyak 304.800 kg. 

(2) 1,1x1 + 1,1x2 + 1,1x3 + 1,1x4 ≤ 163546625  

Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku kertas sigaret untuk 

pembuatan keempat jenis rokok tersebut adalah sebanyak 163.546.625 lembar. 

(3) 0,0000199679x1 + 0,0000200105x2 + 0,0000200319x3 + 0,0000200319x4 ≤ 

2975 
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Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku lim rokok batangan 

untuk pembuatan keempat jenis rokok tersebut adalah sebanyak 2.975 kg. 

(4) 0,091666645x1 + 0,091666649x2 + 0,068750067x3 + 0,068750067x4 ≤ 

11970621 

Kendala yang menunjukkan kapasitas persediaan bahan baku kertas pembungkus 

untuk pembuatan keempat jenis rokok tersebut adalah sebanyak 11.970.621 

lembar. 

(5) x1 ≥ 31150000 

Kendala yang menunjukkan banyaknya pesanan rokok Djarum Coklat adalah 

31.150.000 batang. 

(6) x2 ≥ 38230000 

Kendala yang menunjukkan banyaknya pesanan rokok Djarum Istimewa adalah 

38. 230.000 batang. 

(7) x3 ≥ 28192500 

Kendala yang menunjukkan banyaknya pesanan rokok Djarum 76 isi 12 adalah 

28.192.500 batang. 

(8) x4 ≥ 37590000 

Kendala yang menunjukkan banyaknya pesanan rokok Djarum 76 isi 16 adalah 

37.590.000 batang. 
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(9) x1 ≤ 38400000 

Kendala yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari rokok Djarum Coklat 

adalah sebanyak 38.400.000 batang. 

(10) x2 ≤ 38400000 

Kendala yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari rokok Djarum 

Istimewa adalah sebanyak 38.400.000 batang. 

(11) x3 ≤ 38400000 

Kendala yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari rokok Djarum 76 isi 

12 adalah sebanyak 38.400.000 batang. 

(12) x4 ≤ 38400000 

Kendala yang menunjukkan bahwa kapasitas produksi dari rokok Djarum 76 isi 

16 adalah sebanyak 38.400.000 batang. 

4.1.2 Solusi Model 

Model matematika yang telah dibuat kemudian dituliskan pada papan 

LINDO agar ditemukan suatu penyelesaian yang optimal. Formulasi yang ditulis 

pada program LINDO adalah sebagai berikut: 

MIN 160X1 + 160X2 + 160X3 + 160X4 

SUBJECT TO 

0.002050048X1 + 0.002050039X2 + 0.002050067X3 + 0.002050067X4 <= 
304800 
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1.1X1 + 1.1X2 + 1.1X3 + 1.1X4 <= 163546625 

0.0000199679X1 + 0.0000200105X2 + 0.0000200319X3 + 
0.0000200319X4 <= 2975 

0.091666645X1 + 0.091666649X2 + 0.068750067X3 + 0.068750067X4 <=  

11970621 

X1 >= 31150000 

X2 >= 38230000 

X3 >= 28192500 

X4 >= 37590000 

X1 <= 38400000 

X2 <= 38400000 

X3 <= 38400000 

X4 <= 38400000 

END 

GIN 4 

Output yang dihasilkan dari program LINDO untuk pemecahan model matematika 

diatas adalah seperti dibawah ini. 

Bagian 1 
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Nilai fungsi objektif (Objective Function Value) yang ditunjukkan oleh output 

program LINDO adalah sebesar 21.626.000.000. Nilai tersebut merupakan total 

biaya minimum berdasarkan bahan baku pembuatan keempat jenis rokok Djarum 

dimana x1 = 31.150.000, x2 = 38.230.000, x3 = 28.192.500, dan x4 = 37.590.000. 

Nilai dari Reduced Cost sangat berarti jika variabel keputusan yang bersangkutan 

bernilai 0 (nol), karena fungsi dari Reduced Cost adalah untuk menunjukkan 

berapa banyak biaya per unit dari suatu variabel dapat dikurangi agar solusi 

optimal yang diperoleh dari variabel tersebut bernilai positif. Berdasarkan output 

diatas, nilai variabel keputusannya tidak ada yang bernilai nol, sehingga Reduced 

Cost juga bernilai nol. 

Bagian 2 

  

Untuk bagian 2 diatas menunjukkan bahwa kendala yang aktif berada pada baris 

6, 7, 8, dan 9 dengan nilai Dual Pricesnya sebesar -160. Nilai ini menunjukkan 

bahwa penambahan setiap unit nilai ruas kanan pada kendala-kendala tersebut 

akan menyebabkan nilai fungsi tujuan berkurang sebesar 160. Sedangkan untuk 

kendala yang tidak aktif dengan nilai Dual Pricesnya nol dapat diabaikan 
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Bagian 3 

 

Bagian ketiga ini merupakan uji sensitivitas dari solusi optimal yang telah 

dihasilkan oleh program LINDO. Uji ini sangat berguna untuk perbaikan model 

karena dengan informasi yang ada, model yang telah diperoleh dapat dianalisis 

lagi sehingga akan didapat solusi yang lebih optimal dari solusi sebelumnya. 

Berikut adalah informasi yang diperoleh dari uji sensitivitas diatas. 

(1) Obj Coefficient Ranges 

Obj Coefficient Ranges adalah suatu daerah yang memuat nilai koefisien dari 

masing-masing variabel keputusan dimana terdapat batas interval perubahan nilai 

yang diperbolehkan, agar solusi yang sebelumnya telah dihasilkan tetap optimal. 

Kolom Current Coef menunjukkan nilai koefisien dari variabel x1, x2, x3, dan x4 

adalah 160. Sedangkan pada kolom Allowable Increase terlihat jelas bahwa untuk 
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semua variabel keputusan adalah infinity, artinya penambahan berapapun pada 

nilai koefisien variabel tersebut tidak akan mempengaruhi nilai solusi optimal. 

Akan tetapi pada Allowable Decrease memberikan informasi bahwa semua 

variabel keputusan dapat dilakukan pengurangan nilai koefisiennya asalkan tidak 

melebihi 160, agar tidak mengubah nilai solusi optimal.  

(2) Righthand Side Ranges 

Kolom Current RHS terdiri dari Nilai Ruas Kanan (NRK) masing-masing variabel 

keputusan. Allowable Increase untuk kendala 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, dan 12 adalah 

infinity, ini berarti penambahan nilai NRK berapapun untuk kendala tersebut akan 

tetap valid. Untuk batas penambahan nilai NRK kendala yang lain dapat dilihat 

dibawah ini. 

NRK kendala 5 hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 7.250.000 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 6 hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 170.000 pada nilai 

dual price 0. 

NRK kendala 7 hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 10.207.500 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 8 hanya dapat dilakukan penambahan maksimal 810.000 pada nilai 

dual price 0. 
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Allowable Decrease untuk semua kendala tidak mengalami infinity, artinya 

terdapat batas pengurangan nilai NRK pada semua kendala. Berikut keterangan 

batas pengurangan nilai NRK untuk semua kendala. 

NRK kendala 1 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 27.709,482422 

pada nilai dual price 0. 

NRK kendala 2 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 14.867.874 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 3 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 270,250092 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 4 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 1088237,75 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 5 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 31.150.000 pada 

nilai dual price -160. 

NRK kendala 6 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 38.230.000 pada 

nilai dual price -160. 

NRK kendala 7 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 28.192.500 pada 

nilai dual price -160. 

NRK kendala 8 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 37.590.000 pada 

nilai dual price -160. 
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NRK kendala 9 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 7.250.000 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 10 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 170.000 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 11 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 10.207.500 pada 

nilai dual price 0. 

NRK kendala 12 hanya dapat dilakukan pengurangan maksimal 810.000 pada 

nilai dual price 0. 

  

4.2 Pembahasan 

Dalam bagian ini nantinya akan dibahas secara rinci hasil penelitian yang 

telah diperoleh untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam 

skripsi ini. Mula-mula dihitung perkiraan biaya bahan baku pembuatan rokok 

menurut PT. Djarum tiap periode produksi, kemudian hasil yang didapat 

dibandingkan dengan hasil perhitungan LINDO. Dari perbandingan tersebut dapat 

diketahui apakah biaya produksi berdasarkan bahan baku yang dikeluarkan oleh 

PT. Djarum sudah mencapai keoptimalan atau belum. 

4.2.1 Analisis Biaya Bahan Baku Pembuatan Rokok oleh PT. Djarum 

Kudus 

Total biaya produksi rokok berdasarkan bahan baku yang dikeluarkan oleh 

PT. Djarum diperoleh dari hasil perhitungan antara banyaknya produksi rokok 
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tiap periode dikalikan dengan biaya produksi rokok per batang. Banyak rokok 

yang diproduksi sama dengan banyak rokok yang dipesan karena dalam hal ini 

perusahaan tidak melakukan penyimpanan hasil produksi. Berikut adalah daftar 

banyaknya rokok yang diproduksi tiap merk rokok yang diteliti dalam skripsi ini. 

Tabel 4.6. Tabel Produksi Rokok 

No. Jenis Rokok Banyak Produksi 

1 Djarum Coklat 31.150.000 batang 

2 Djarum Istimewa 38.230.000 batang 

3 Djarum 76 isi 12 28.192.500 batang 

4 Djarum 76 isi 16 37.590.000 batang 
  
Jadi total biaya produksi rokok berdasarkan bahan baku yang dikeluarkan oleh 

PT. Djarum dimana biaya produksi rokok per batang Rp. 160,- adalah sebesar 

(31.150.000 + 38.230.000 + 28.192.500 + 37.590.000) x Rp. 160,- = Rp. 

21.626.000.000,-. 

4.2.2 Analisis Biaya Bahan Baku Pembuatan Rokok dengan Program 

LINDO 

Analisis total biaya produksi berdasarkan bahan baku rokok hasil 

perhitungan LINDO dapat dilihat pada outputnya. Output yang dihasilkan oleh 

program LINDO dalam menyelesaikan model linier diatas memberikan 

keterangan bahwa Zmin = 21.626.000.000 dimana: 

x1 = 31.150.000 
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x2 = 38.230.000 

x3 = 28.192.500 

x4 = 37.590.000 

Artinya, hasil perhitungan dari program LINDO menghasilkan biaya optimal 

sebesar Rp. 21.626.000.000,- dengan memproduksi masing-masing jenis rokok 

seperti di bawah ini. 

Rokok Djarum Coklat = 31.150.000 batang 

Rokok Djarum Istimewa = 38.230.000 batang 

Rokok Djarum 76 isi 12 = 28.192.500 batang 

Rokok Djarum 76 isi 16 = 37.590.000 batang 

Setelah dilakukan perbandingan biaya bahan baku pembuatan rokok yang 

dilakukan oleh PT. Djarum dengan perhitungan menggunakan program LINDO, 

ternyata memberikan total biaya produksi yang sama. Jadi dapat dikatakan bahwa 

biaya produksi rokok berdasarkan bahan baku pembuatannya sudah optimal. Hasil 

ini dapat terjadi disebabkan karena PT. Djarum memproduksi rokok sesuai dengan 

jumlah pesanan yang ada. 

Untuk hasil uji sensitivitas dari perhitungan LINDO dapat diartikan bagi 

perusahaan dalam uraian sebagai berikut: 
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(1) Obj Coefficient Ranges 

Pada Allowable Increase untuk semua variabel menunjukkan Infinity, artinya 

biaya produksi dari keempat merk rokok tersebut dapat dinaikkan menjadi 

berapapun karena total biaya produksi akan tetap dalam keadaan optimal dengan 

catatan apabila salah satu merk rokok biayanya dinaikkan, maka biaya merk rokok 

yang lain harus dalam keadaan tetap. Sedangkan untuk Allowable Decrease semua 

variabel menunjukkan angka 160, artinya biaya produksi dari keempat merk rokok 

tersebut hanya dapat diturunkan maksimal dalam batas Rp. 160,-. Lebih dari batas 

itu akan mejadikan solusi tidak optimal lagi. 

(2) Righthand Side Ranges 

Langkah awal harus dicari kendala mana yang aktif dan kendala mana yang tidak 

aktif, karena hal ini berpengaruh untuk analisis selanjutnya. Kendala yang aktif 

ditunjukkan dengan dual price tidak sama dengan nol, yaitu kendala 5, 6, 7, dan 8. 

Kendala 5 dengan Allowable Increase 7250000 dan Allowable Decrease 

31150000 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menaikkan jumlah pesanan 

rokok Djarum Coklat dalam batas 7.250.000 batang dan menurunkan jumlah 

pesanan dalam batas 31.150.000 batang. 

Kendala 6 dengan Allowable Increase 170000 dan Allowable Decrease 38230000 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat menaikkan jumlah pesanan rokok Djarum 

Istimewa dalam batas 170.000 batang dan menurunkan jumlah pesanan dalam 

batas 38.230.000 batang. 
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Kendala 7 dengan Allowable Increase 10207500 dan Allowable Decrease 

28192500 menunjukkan bahwa perusahaan dapat menaikkan jumlah pesanan 

rokok Djarum 76 isi 12 dalam batas 10.207.500 batang dan menurunkan jumlah 

pesanan dalam batas 28.192.500 batang. 

Kendala 8 dengan Allowable Increase 810000 dan Allowable Decrease 37590000 

menunjukkan bahwa perusahaan dapat menaikkan jumlah pesanan rokok Djarum 

76 isi 16 dalam batas 810.000 batang dan menurunkan jumlah pesanan dalam 

batas 37.590.000 batang. 
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BAB 5 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

menunjukkan bahwa perbandingan biaya bahan baku pembuatan rokok yang 

dilakukan oleh PT. Djarum dengan perhitungan menggunakan program LINDO 

ternyata menghasilkan total biaya produksi yang sama. Hasil perhitungan dari 

program LINDO memberikan biaya optimal sebesar Rp. 21.626.000.000,- dengan 

memproduksi rokok Djarum Coklat sebanyak 31.150.000 batang, rokok Djarum 

Istimewa sebanyak 38.230.000 batang, rokok Djarum 76 isi 12 sebanyak 

28.192.500 batang, dan rokok Djarum 76 isi 16 sebanyak 37.590.000 batang. Jadi 

dapat disimpulkan bahwa biaya produksi rokok berdasarkan bahan baku 

pembuatannya pada PT. Djarum Kudus sudah optimal. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan bagi perusahaan atau pembaca adalah sebagai 

berikut: 

87



88 

 

(1) Berbagai permasalahan optimalisasi perusahaan yang dapat dimodelkan sesuai 

dengan model program linier, salah satu program komputer yang dapat 

membantu untuk memberikan solusi pemecahannya adalah program LINDO. 

(2) Pembaca dapat memperluas kajian materi yang ada dalam skripsi ini, salah 

satunya adalah dengan mencoba menggunakan software komputer selain 

LINDO. 
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