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SOAL :  

 

Suatu bagian departemen penjualan, yaitu supermarket ”ECONMARKET” membuat 2 tipe 

hamburger, yaitu tipe M(edium) grade dan tipe H(igh) grade.  

 

Untuk tipe M : 80% daging bagian leher sapi; 20% bagian tulang belakang sapi; tipe ini dijual 

dengan harga $ 0.6/ pon.  

 

Untuk tipe H : 30% daging bagian leher sapi; 70% bagian tulang belakang sapi; tipe ini dijual 

dengan harga $ 0.9/ pon.  

 

Terdapat hanya persediaan 116 pon bagian leher sapi & 54 pon bagian tulang belakang sapi. 

Semua produk hamburger ini dapat dijual dengan baik.  

 

PERTANYAAN :  

 

a. Formulasikan persoalan hamburger ini dalam bentuk pemrograman linier.  

b. Perhitungkan banyaknya masing-masing hamburger yaitu tipe M dan H untuk 

mencapai pendapatan yang optimal.  

 

JAWAB :  

 

Sebelum persoalan diatas di formulasikan dalam bentuk pemrograman linier, dibuat dahulu 

variabel untuk hamburger tipe M dan H.  

 

Variabel Keputusan 

 

X1= hamburger tipe M  

 

X2= hamburger tipe H  

 

Tabel Penyelesaian 

Daging Sapi Tipe M Tipe H Persediaan 

Bagian Leher  80 30 116 

Bagian Tulang Belakang 20 70 54 

 

 



 Jika sudah diketahui variabel keputusan dan dibuat tabel penyelesaian, kemudian di 

formulasikan ke dalam pemrograman linier. 

 

 

 

a. Formulasi dalam bentuk pemrograman linier  

 

80 X1 + 30 X2 = 116  

 

20 X1 + 70 X2 = 54  

 

Setelah di formulasikan ke dalam pemrograman linier, kemudian mencari nilai  untuk X1 dan  

X2 dengan cara eliminasi.  

 

80 X1 + 30 X2 = 116 | dikali 7 |  

20 X1 + 70 X2= 54 | dikali 3 |  

 

Diperoleh hasil :  

 

560X1 + 210X2 = 812  

60X1 + 210X2 = 162    _ 

500X1 = 60 

  = 650 / 500  

 X1 = 1,3  

 

Nilai X1 untuk sudah diketahui, kemudian digunakan untuk mencari nilai X2 dengan 

memasukkan nilai ke dalam salah satu persamaan.  

 

20 X1 + 70 X2 = 54  

20(1,3) + 70 X2 = 54  

26 + 70 X2 = 54  

70 X2 = 54 - 26  

70 X2 = 28  

= 28/70  

= 0,4  
 

Setelah memperoleh nilai dari X1 dan X2 dapat digunakan untuk menghitung banyaknya 

hamburger untuk tipe M dan H dalam mencapai pendapatan yang optimal.  

 

b. Menghitung banyaknya hamburger tipe M dan H  

 

Daging hamburger untuk tipe M  

Daging bagian leher sapi : 80(1,3) = 104 pon  

Daging bagian tulang belakang sapi : 20(0,4) = 8 pon  

Daging hamburger untuk tipe H  

Daging bagian leher sapi : 30(1,3) = 39 pon  

Daging bagian tulang belakang sapi : 70(0,4) = 28 pon  



Setelah masing-masing tipe hamburger memperoleh bagian daging sapi, dapat dihitung 

berapa banyak hamburger yang akan diproduksi. 

 

 

 

Banyaknya hamburger untuk tipe M : 104 + 8 = 112 pon  

Banyaknya hamburger untuk tipe H : 39 + 28 = 67 pon  

 

1. Gambar spreadsheet excel dibawah ini adalah data yang sudah diisi sebelum dilakukan  

Solving Parameters.  

 

 

Untuk total pada daging bagian leher sapi menggunakan formula =SUM(B4:C4).  

 

Untuk total pada daging sapi bagian tulang belakang menggunakan formula =SUM(B5:C5).  

 

Untuk jumlah produksi diisi sesuai dengan keinginan kita, sebagai angka awal.  

 

Total profit (harga) diperoleh dengan menggunakan formula  

 

=SUMPRODUCT(B6:C6;B7:C7).  

 

Untuk kolom Ham M, jumlah daging bagian leher dihitung dengan menggunakan formula 

=SUM(B7*80) dan untuk jumlah daging bagian tulang belakang dihitung dengan 

menggunakan formula =SUM(B7*20).  



 

Untuk kolom Ham H, jumlah daging bagian leher dihitung dengan menggunakan formula 

=SUM(C7*30) dan untuk jumlah daging bagian tulang belakang dihitung dengan 

menggunakan formula =SUM(C7*700). 

 

 

 

2. Gambar spreadsheet excel dibawah ini adalah data yang sudah dilakukan Solver 

Parameters.  

 

 
 

 

3. Gambar dibawah ini adalah form untuk mengisi penghitungan dengan Solve Parameters.  



 
 

Kesimpulan :  

Kesimpulan dari penghitungan dengan menggunakan solver parameter kali ini profit dari 

yang sebelumnya bernilai 3, ketika sudah dilakukan solve maka nilainya pun berubah. Akan 

tetapi, ditemui kesulitan saat menggunakan solver parameter. Saat mengisi form “Subject to 

the Constraint” pada baris pertama, jika diisikan dengan kata integer dan di solve, nilai pada 

tabel berubah menjadi nol. Namun, ketika dimasukkan nilai 85, maka profitnya akan berubah.  

Dilihat dari hasil pada penghitungan secara manual dengan pemrograman linier, diperoleh 

hasil untuk masing-masing tipe, yaitu : 

 

 

- Hamburger untuk tipe M sebanyak 112 pon  

- Hamburger untuk tipe H sebanyak 67 pon  

Dengan memproduksi sebanyak itu, maka masih ada disa dari penjualan untuk tipe M yaitu 

memiliki sisa produksi sebanyak 4 pon hamburger dan diperoleh dari 116 - 112 = 4 pon. 

Sedangkan untuk tipe H tidak memiliki sisa produksi, melainkan melebihi yang seharusnya 

yaitu 67 pon dari 54 pon. Namun, profit dapat bertambah seperti pada gambar sebelumnya. 

 



 

 

 

 


