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KATA  PENGANTAR 

 
 

Modul pembelajaran ini dirancang untuk mengarahkan bagaimana siswa belajar 

menguasai kompetensi Menerapkan Konsep Program Linear secara mandiri, 

tanpa mengesampingkan kerjasama dalam bekerja kelompok. Keberhasilan 

pembelajaran ditandai dengan adanya perubahan perilaku positif pada diri siswa 

sesuai dengan standar kompetensi dan tujuan pendidikan. Informasi tentang 

Konsep Program Linear disajikan secara garis besar tetapi konseptual. Untuk 

pendalaman, dan perluasan materi, serta pembentukan kompetensi kunci, 

dianjurkan siswa dapat memperoleh melalui observasi di lapangan, studi 

referensi, diskusi, dan tutorial dengan guru. 

 

Strategi penyajian modul dirancang agar belajar siswa tidak terfokus hanya 

mempelajari satu sumber saja, tapi siswa didorong untuk melakukan eksplorasi 

terhadap sumber-sumber belajar lain yang relevan. Melalui pendekatan ini, 

diharapkan kompetensi dasar dan kompetensi kunci seperti  kemampuan 

komunikasi, kerjasama dalam tim, penguasaan teknologi informasi, pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan dapat terbentuk pada diri siswa.  

 

 
 
 
 
 
 

Cianjur, Januari 2006 
                                                                                                 Penyusun 
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PETA MODUL MATEMATIKA 

 
BIDANG KEAHLIAN   : Rekayasa Perangkat Lunak 
KELOMPOK PROGRAM KEAHLIAN : Teknik 1  
MATA DIKLAT    : Matematika 
 

Kode Kompetensi Sub Kompetensi Judul Modul Keterangan 

A Menerapkan 
konsep operasi 
bilangan real   

Menerapkan operasi 
pada bilangan real 

Menerapkan operasi 
pada bilangan 
berpangkat 

Menerapkan operasi 
pada bilangan 
irasional (bentuk 
akar) 

Menggunakan 
konsep logaritma 

Operasi 
Bilangan Real 

Modul 1  

B Menerapkan 
konsep 
aproksimasi  

Menerapkan konsep 
kesalahan 
pengukuran 

Menerapkan konsep 
operasi hasil 
pengukuran 

Aproksimasi  Modul 2  

C Mengaplikasika
n konsep 
persamaan dan 
pertidaksamaan 

1. Menentukan 
himpunan 
penyelesaian 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
linear 

2. Menerapkan 
persamaan dan 
pertidaksamaan 
kuadrat 

3. Menyelesaikan 
sistem persamaan 

Persamaan dan 
Pertidaksamaan 

Modul 3  

D Menerapkan 
konsep matriks 

1. Mendeskripsikan 
macam-macam 
matriks 

2. Menyelesaikan 
operasi matriks 

3. Menentukan 
determinan dan 
invers 

Matriks Modul 4 
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E Menerapkan 
konsep 
program linear 

1. Membuat grafik 
himpunan 
penyelesaian 
sistem 
pertidaksamaan 
linear 

2. Menentukan 
model matematika 
dari soal ceritera 
(kalimat verbal) 

3. Menentukan nilai 
optimum dari 
sistem 
pertidaksamaan 
linear, model 
matematika 

4. Menerapkan garis 
selidik 

Program 
Linear 

Modul 5 

F Menerapkan 
konsep logika 
matematika 
 

1. Mendeskripsikan 
pernyataan dan 
bukan pernyataan 
(kalimat terbuka)  

2. Mendeskripsi kan  
ingkaran, 
konjungsi, 
disjungsi, implikasi, 
biimplikasi dan 
ingkarannya 

3. Mendeskripsi kan 
invers, konvers dan 
kontraposisi 

1. Menerapkan 
modus ponens, 
modus tollens dan 
prinsip silogisme 
dalam menarik 
kesimpulan 

Logika 
Matematika 

Modul 6 
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G Menerapkan 
trigonometri 

1. menentukan dan 
menggunakan nilai 
perbandingan 
trigonometri suatu 
sudut 

2. mengkonversi 
koordinat kartesius 
dan kutub 

3. menggunakan 
aturan sinus dan 
kosinus 

4. menentukan luas 
suatu segi tiga 

5. menggunakan 
rumus trigonometri 
jumlah dan selisih 
dua sudut 

6. menyelesaikan 
persaqmaan 
trigonometri 

Trigonometri Modul 7 

H Mengaplikasika
n konsep fungsi 

Mendeskripsikan 
perbedaan konsep 
relasi dan fungsi 

Menerapkan konsep 
fungsi linear 

Menerapkan konsep 
fungsi kuadrat 

meenerapkan konsep 
fungsi eksponen 

menerapkan konsep 
fungsi logaritma 

menerapkan konsep 
fungsi trigonometri 

Relasi dan 
Fungsi 

Modul 8 

I Mengaplikasika
n konsep 
barisan dan 
deret   

1. Mengidentifikasi 
pola bilangan 
bilangan dan deret 

2. Menerapkan 
konsep  barisan 
dan deret 
aritmetika 

3. Menerapkan 
konsep  barisan 
dan deret geometri 

Barisan dan 
Deret 

Modul 9 
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J Menerapkan 
konsep 
geometri 
dimensi dua 

1. Mengidentifikasi 
sudut 

2. Menentukan 
keliling dan luas 
daerah bidang 
datar  

3. menerapkan 
transformasi 
bangun datar 

Geometri 
Dimensi Dua 

Modul 10   

K Menerapkan 
konsep 
geometri 
dimensi tiga   

1. Mengidentifikasi 
bangun ruang dan 
unsur-unsurnya 

2. Menghitung luas 
permukaan 

3. Menerapkan 
konsep volum 
bangun ruang 

4. menentukan 
hubungan antar 
unsur-unsur dalam 
bangun ruang 

Geometri 
Dimensi Tiga  

Modul 11  

L 

Menerapkan 
konsep vektor 

1. menerapkan 
konsep vektor pada 
bidang datar 

2. menerapkan 
konsep vektor pada 
bangun ruang 

Vektor Modul 12 

M Menerapkan 
konsep teori 
peluang 

1. Mendeskripsikan 
kaidah 
pencacahan, 
permutasi dan 
kombinasi 

2. Menghitung 
peluang suatu 
kejadian 

Peluang Modul 13 



 8

N Mengaplikasika
n konsep 
statistika   
 

1. Mengidentifikasi 
pengertian  
statistik, statistika, 
populasi dan 
sampel 

2. Menyajikan data 
dalam bentuk tabel 
dan diagram  

3. Menentukan 
ukuran pemusatan 
data 

4. Menentukan 
ukuran penyebaran  
data 

Statistika Modul 13 

O Menerapkan 
konsep irisan 
kerucut 

1. menerapkan 
konsep lingkaran 

2. menerapkan 
konsep parabola 

3. menerapkan 
konsep elips 

4. menerapkan 
konsep hiperbola 

Irisan Kerucut Modul 14 
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BAB I   

PENDAHULUAN 

A.  Deskripsi 

 

Modul siswa tentang Penerapan Konsep Program Linear ini terdiri terdiri 4 

bagian proses pemelajaran yang meliputi 4 sub kompetensi, yaitu : 

1. Sistem pertidaksamaan Linear. Kegiatan belajar 1 membahas cara membuat 

grafik himpunan penyelesaian pertidaksamaan linear. Sebelumnya 

diterangkan menegenai pengertian sistem pertidaksamaan linear, dan per 

berdaannya dengan persamaan linear. 

2. Menentukan model matematika dari soal cerita.Kegiatan belajar 2 di bahas 

mengenai cara merumuskan sebuah model matematika dari soal cerita yang 

biasa ada dalam kehidupan sehari-hari. 

3. Menentukan nilai optimum dari sistem pertidaksamaan linear. Kegiatan 

belajar 3  membahas permasalahan optimalisasi sistem pertidaksaam linear. 

4. Menerapkan garis selidik, dibahas pada kegiatan belajar 4. merupakan salah 

satu teknik menentukan nilai optimum selain yang dibahas pada kegiatan 

belajar 3. 

5. Evaluasi untuk kompetensi Penerapan Konsep Program Linear di alokasikan 

waktu 2 jam pelajaran. 

 

Setelah mempelajari modul ini , kompetensi yang di harapkan adalah siswa 

dapat menerapkan konsep Program Linear dalam memecahkan permasalahan 

yang berhubungan dengan penggunaan konsep optimalisasi sistem 

pertidaksamaan linear. 

 

Pendekatan yang digunakan  dalam modul ini adalah pendekatan siswa aktif 

melalui metode: pemberian tugas, diskusi memecahkan masalah dan presentasi. 

Guru merancang  pemelajaran yang memberikan kesempatan seluas-luasnya 

pada siswa untuk berperan aktif dalam membangun konsep secara mandiri 

maupun bersama-sama. 
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B. Prasyarat 

Kemampuan awal yang diperlukan untuk mempelajari modul ini adalah siswa 

telah mempelajari dan menguasai modul tentang Bilangan Real, Persamaan dan 

pertidaksamaan. 

 

C. Petunjuk Penggunaan Modul 

1. Penjelasan Bagi Siswa 

a. Bacalah modul ini secara berurutan dari Kata Pengantar sampai Cek 

Kemampuan, pahami benar isi dari setiap babnya. 

b. Setelah anda mengisi Cek Kemampuan, apakah anda termasuk kategori 

orang yang perlu mempelajari modul ini? Apabila anda menjawab YA, maka 

pelajari modul ini. 

c. Laksanakan semua tugas-tugas yang ada dalam modul ini agar kompetensi 

anda berkembang sesuai standar. 

d. Buatlah rencana belajar anda dengan menggunakan format seperti yang ada 

dalam modul, konsultasikan dengan guru dan institusi pasangan penjamin 

mutu, hingga mendapat persetujuan. 

e. Lakukan kegiatan belajar untuk mendapatkan kompetensi sesuai rencana 

kegiatan belajar yang telah anda susun dan disetujui oleh guru dan institusi 

pasangan penjamin mutu. 

f. Setiap mempelajari satu sub kompetensi, anda harus  mulai dari menguasai 

pengetahuan pendukung  (Uraian Materi), melaksanakan tugas-tugas, 

mengerjakan lembar latihan. 

g. Dalam mengerjakan Lembar Latihan, anda jangan melihat Kunci Jawaban 

terlebih dahulu sebelum anda menyelesaikan Lembar Latihan. 

h. Laksanakan Lembar Kerja untuk pembentukan keterampilan psikomotorik 

sampai anda benar-benar terampil sesuai standar. Apabila anda mengalami 

kesulitan dalam melaksanakan tugas ini, konsultasikan dengan guru anda. 

 

2. Peran Guru  

a. Membantu siswa dalam merencanakan proses belajar. 
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b. Membimbing siswa melalui tugas-tugas pelatihan yang dijelaskan dalam 

tahap belajar. 

c. Membantu siswa dalam memahami konsep dan praktek baru dan menjawab 

pertanyaan siswa mengenai proses belajar siswa. 

d. Membantu siswa dalam menentukan dan mengakses sumber tambahan lain 

yang diperlukan untuk belajar. 

e. Mengorganisasikan kegiatan belajar kelompok jika diperlukan. 

f. Merencanakan seorang ahli/ pendamping guru dari tempat kerja untuk 

membantu jika diperlukan. 

g. Melaksanakan penilaian. 

h. Menjelaskan kepada siswa mengenai bagian yang perlu untuk dibenahi dan 

merundingkan rencana pembelajaran selanjutnya 

i. Mencatat pencapaian kemajuan siswa. 

 

D. Tujuan Akhir 

Spesifikasi kinerja yang diharapkan dikuasai siswa setelah mengikuti seluruh 

kegiatan belajar adalah siswa dapat  : 

1. Membuat grafik himpunan penyelesaian sistem pertidaksaan linear 2 

variabel. 

2. Menentukan model matematika dari soal cerita (kalimat verbal). 

3. Menentukan nilai optimum berdasar fungsi objektif dan sistem 

pertidaksamaannya dengan menggunakan titik pojok. 

4. Menentukan nilai optimum dengan menggunakan garis selidik. 

 

Berdasarkan spesifikasi kinerja diatas, kemungkinan aplikasi konsep program 

linear secara nyata di dunia kerja diantaranya sebagai alat perhitungan 

optimalisasi biaya atau keuntungan dalam berbisnis atau dunia perdagangan. 

Misalnya dalam berwirausaha, bagaimana dengan modal atau persediaan 

peralatan dan bahan-bahan yang ada agar diperoleh keuntungan maksimal. 
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E. Kompetensi  : Menerapkan Konsep Program Linear 

 

SUB 

KOMPETENSI (J) 

KRITERIA 

KINERJA 

LINGKUP 

MATERI 

BELAJAR 

MATERI POKOK PEMBELAJARAN 

SIKAP PENGETAHUAN KETERAMPILAN 

1. Membuat grafik 
himpunan 
penyelesaian 
sistem 
pertidaksamaan 
linear 

• Daerah himpunan 
penyelesaian 
ditentukan dari 
sistem 
pertidaksamaan 
linear 2 variabel 

• Grafik  
himpunan 
penyelesaia
n sistem 
pertidaksam
aan linear 2 
variabel  

• Efektif dan 
efisien dalam 
menyelesaikan 
masalah 
dengan 
menggunakan 
program linear 

• Pengertian program 
linear 

• Himpunan 
penyelesaian sistem 
pertidaksamaan 
linear dengan 2 
variabel 

• Titik optimum dari 
daerah himpunan 
penyelesaian sistem 
pertidaksamaan 
linear 

 

• Menggambar 
grafik 

• Membuat model 
matematika 

2. Menentukan 
model matematika 
dari soal cerita 
(kaliamt verbal) 

• Model matematika 
disusun dengan 
soal cerita 
(kaliaamt verbal) 

• Model 
matematika 

• Pengertian model 
matematika I 

• Pengubahan soal 
cerita kedalam 
bentuk model 
matematika 

3. Menentukan nilai 
optimum dari 
sistem 
pertidaksamaan 
linear 

• Nilai optimum 
ditentukan 
berdasar fungsi 
objektif dan sistem 
pertidaksamaanny
a dengan 
menggunakan titik 
pojoknya 

 

• Fungsi 
objektif 

• Nilai 
optimum 

� Penerapan fungsi 
objektif 

� Penentuan daerah 
penyelesaian 

� Penyelesaian nilai 
optimum dan fungsi 
objektif 

4. Menerapkan garis 
selidik 

• Nilai optimum 
digunakan dengan 
menggunakan 
garis selidik  

• Garis selidik  � Pengertian garis 
selidik 

� Pembuatan garis 
selidik menggunakan 
fungsi objektif 
Penentuan nilai 
optimum 
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F. Cek Kemampuan 

 
NO. 

 
PERTANYAAN 

 

 
YA 

 
TIDAK 

        

1. Apakah Anda pernah mendengar  kata  “program linear”        

        

2. Tahukah Anda pengertian pertidaksamaan linear        

        

3. Dapatkah Anda membuat grafik himpunan penyelesaian 

sebuah sistem pertidaksamaan linear 

      

        

4. Apakah Anda dapat membuat model matematika dari 

sebuah kalimat verbal 

      

        

5. Apakah Anda dapat menentukan nilai optimum dari sistem 

pertidaksamaan linear 

      

        

4. Pernahkah Anda mendengan metode “garis selidik”       

        

5. Dapatkah Anda menentukan nilai optimum dari sebuah 

sistem pertidaksamaan  linear dengan menggunakan garis 

selidik 

      

         

 

 

Apabila Anda menjawab “TIDAK” pada salah satu pertanyaan di atas, 

pelajarilah materi tersebut pada modul ini. Apabila Anda menjawab 

“YA” pada semua pertanyaan, maka lanjutkanlah dengan 

mengerjakan tugas, tes formatif dan evaluasi yang ada pada modul 

ini. 
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BAB II 

PEMELAJARAN 

 

A. Rancangan belajar Siswa 

 

Sebagaimana telah diinformasikan dalam pendahuluan bahwa modul ini hanya 

sebagian dari sumber belajar yang dapat anda pelajari untuk menguasai 

kompetensi Konsep Program Linear untuk  mengembangkan kompetensi anda 

dalam substansi non instruksional, anda perlu melatih diri. Aktifitas yang 

dirancang dalam modul ini selain mengembangkan kompetensi matematika juga 

mengembangkan kompetensi substansi non instruksional. Untuk itu maka dalam 

menggunakan modul ini anda harus melaksanakan tugas-tugas yang telah 

dirancang dalam modul ini. 

 

1. Buatlah rencana belajar anda berdasarkan rancangan pembelajaran yang 

telah disusun oleh guru, untuk menguasai kompetensi Konsep Program 

Linear, dengan menggunakan format sebagai berikut : 

 
NO. 
 

 
KEGIATAN 

 

PENCAPAIAN ALASAN 
PERUBAHAN BILA 

DIPERLUKAN 

PARAF 

TGL JAM TEMPAT SISWA GURU 

        

 

       Mengetahui,             Cianjur, .............................. 2006   

   Guru Pembimbing                      Siswa 

 

 

             (.............................)               (.............................)  
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1. Rumuskan hasil belajar anda sesuai standar bukti belajar yang telah 

ditetapkan. 

a. Untuk penguasaan pengetahuan, anda dapat membuat suatu 

ringkasan menurut pengertian anda sendiri terhadap konsep-konsep 

yang berkaitan dengan kompetensi yang pernah anda pelajari. Selain 

ringkasan anda juga dapat melengkapi dengan kliping terhadap 

informasi yang relevan dengan kompetensi yang sedang anda 

pelajari. 

b. Tahapan pekerjaan dapat anda tuliskan dalam diagram alir yang 

dilengkapi dengan penjelasan. 

c. Produk hasil praktik kegiatan ini produksi dapat anda kumpulkan 

berupa contoh dan bentuk fisualisasinya. 

d. Setiap tahapan proses akan diakhiri, lakukanlah diskusi dengan guru 

pembimbing untuk mendapatkan persetujuan, dan apabila ada hal-hal 

yang harus dibetulkan maka anda harus melaksanakan saran guru 

pembimbing anda. 

 

A. KEGIATAN BELAJAR  

 
1. Kegiatan Belajar 1 (Sistem Pertidaksamaan Linear dengan dua Variabel) 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 1 

Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar ini, diharapkan Anda dapat: 

1) Menyebutkan pengertian pertidaksamaan linear dengan dua variabel 

2) Membedakan sistem pertidaksamaan linear dengan sistem persamaan 

linear 

3) Mencari penyelesaian sistem pertidaksamaan linear dengan dua 

variabel dengan menggunakan grafik 

 

b. Uraian Materi  Kegiatan Belajar 1 
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Dalam dunia bisnis, seringkali kita temuka banyak persoalan yang 

penyelesaiannya berhadapan dengan kendala atau sejumlah syarat yang 

perlu dipertimbangkan. Sebagai contoh, seorang pedagang yang ingin 

mendapat keuntungan maksimal dalam menjual beberapa produk, dia 

harus mempertimbangkan produk-produk apa saja yang harus dia jual, 

dan juga seberapa banyak produk itu harus dia jual, jika dia memiliki 

kendala-kendala seperti keterbatasan modal, keterbatasan daya tampung 

kios, dan perbedaan keuntungan dari produk-produk yang akan dia jual. 

Atau contoh lain, sebuah perusahaan garmen hendak menentukan 

banyaknya pakaian jadi yang akan diperoduksi agar biaya produksi dapat 

ditekan sekecil mungkin. Persoalan-persoalan tersebut, dapat 

diselesaikan dengan menggunakan program linear. 

Sebelum membahas pokok bahasan program linear lebih lanjut, kita 

mengingat kembali cara menentukan daerah himpunan penyelesaian 

sistem pertidaksamaan linear dengan dua variabel yang sebelumnya 

pernah kita bahas pada Modul 3. 

 

1) Grafik Himpunan Penyelesaian Sistem Pertidaksamaan Linear dengan 

Dua Variabel 

Perhatikan contoh berikut! 

Contoh 1: 

Tentukan daerah himpunan penyelesaian (HP) pertidaksaman 

6 4 24x y+ ≥  

Jawab: 

Buatlah garis dengan persamaan 6 4 24x y+ =  

x  y  Titik potong 

0 6 (0,6) 

4 0 (4,0) 

 

Substitusikan titik ( )0,0  pada pertidaksamaan 6 4 24x y+ ≥  
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( )0,0 6 4 24x y→ + ≥  

            6.0 4.0 24+ ≥  

                      0 24≥ , pernyataan ini salah. 

Jadi, daerah tempat titik ( )0,0  bukan himpunan penyelesaian. 

F. 

Gambar 1 

 

Catatan: dalam gambar, daerah yang memenuhi ketentuan 

pertidaksamaan tidak diarsir  

 

Contoh 2: 

Tentukan daerah HP sistem pertidaksamaan berikut: 

5x y+ ≤  

2 3 12x y+ ≤  

0; 0; ,x y x y R≥ ≥ ∈  

Jawab: 

5x y+ =  

x  y  Titik potong 

 0 5 (0,5) 

5 0 (5,0) 

 

 2 3 12x y+ =  

x  y  Titik potong 

 0 4 (0,4) 

6 0 (6,0) 

 

F 

Gambar 2 
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2) Penentuan Nilai Optimum 

Masalah pokok dalam pembahasan proglin adalah mencari nilai 

optimum.  Nilai optimum itu bisa merupakan nilai maksimum atau nilai 

minimum.  Untuk memahami bagaimana cara mencari nilai optimum 

sebuah sistem pertidaksamaan linear, perhatikanlah contoh berikut! 

Contoh: 

Diketahui sistem pertidaksamaan 5x y+ ≤ ; 2 3 12x y+ ≤ ; 

0; 0; ,x y x y R≥ ≥ ∈ .  Tentukan nilai maksimum fungsi objektif 

3 4P x y= + ! 

Jawab: 

Gambar grafik himpunan penyelesaian kita peroleh seperti pada 

Gambar 2. 

Titik potong antara garis yang persamaannya 5x y+ =  dengan 

2 3 12x y+ =  adalah: 

2 2 105 2

2 3 122 3 12 1

x yx y

x yx y

+ =+ = ×
+ =+ = × −

 

                              2y− = −  

                                2y =  

2 5y x y= → + =  

            2 5x + =  

                 5 2 3x = − =  

Jadi, koordinat titik potong kedua garis adalah ( )3,2 . 

Perhatikan gambar! 

... 

Gambar 3 
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Sekarang kita periksa nilai fungsi objektif P di semua titik kritis. 

Titik kritis 3 4P x y= +  

O ( )0,0  3.0 4.0 0+ =  

A ( )5,0  3.5 4.0 15+ =  

B ( )3,2  3.3 4.2 17+ =  

C ( )0,4  3.0 4.4 16+ =  

 

Jadi, nilai maksimum fungsi objektif 3 2P x y= +  adalah 17, untuk nilai 

3x =  dan 2y = . 

   

c. Rangkuman Uraian Kegiatan Belajar 1 

• Langkah-langkah menentukan nilai optimum sebuah fungsi objektif 

dari sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel: 

o Gambar grafik HP 

o Tentuak daerah yang memenuhi (daerah feasibel) 

o Tentukan koordinat titik potong garis-garis yang berpotongan 

o Cari nilai fungsi objektif di titik-titik kritis (titik pojok daerah HP). Nilai 

terbesar merupakan nilai maksimum, dan nilai terkecil merupakan 

nilai minimum.  

 

d. Tugas Kegiatan Belajar 1 

Diskusikan soal-soal LKS 1  dengan anggota kelompok anda, kemudian 

presentasikan hasilnya, sesuai dengan yang ditugaskan oleh guru. 

 

e. Tes Formatif 1 (waktu 15 menit) 

1. Gambarlah daerah HP untuk pertidaksamaan berikut!   
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a) 4x ≥  

b) 3y ≤  

c) 2 4 8x y− ≥  

d) 2 6; 3 8; 0; 0x y x y x y+ ≤ + ≤ ≥ ≥  

e) 4; 2 6; 0; 0x y x y x y+ ≥ + ≥ ≥ ≥  

2. Diketahui sistem pertidaksamaan 10; 2 14; 2; 1x y x y x y+ ≥ + ≥ ≥ ≥ , dan 

,x y R∈ .   

a) Tunjukkan daerah HP nya! 

b) Tentukan nilai maksimum untuk  fungsi objektif 4 2P x y= +  

c) Tentukan nilai minimum untuk  fungsi objektif 4 2L x y= +  

 

f. Kunci Jawaban Tes Formatif 1  

1. Gambarlah daerah HP untuk pertidaksamaan berikut!   

a) 4x ≥  

b) 3y ≤  

c) 2 4 8x y− ≥  

d) 2 6; 3 8; 0; 0x y x y x y+ ≤ + ≤ ≥ ≥  

e) 4; 2 6; 0; 0x y x y x y+ ≥ + ≥ ≥ ≥  

2. Diketahui sistem pertidaksamaan 10; 2 14; 2; 1x y x y x y+ ≥ + ≥ ≥ ≥ , dan 

,x y R∈ .   

a) Tunjukkan daerah HP nya! 

b) Tentukan nilai maksimum untuk  fungsi objektif 4 2P x y= +  

c) Tentukan nilai minimum untuk  fungsi objektif 4 2L x y= +  

 

g. Lembar Kerja Siswa 1 (waktu 15 menit) 

 

2.   Kegiatan Belajar 2 (Model Matematika ) 

a. Tujuan Kegiatan Belajar 2 

Setelah mempelajari uraian kegiatan belajar 2, diharapkan Anda dapat: 
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1. Mengubah soal cerita menjadi model matematika 

2. Menetukan bentuk objektif soal cerita 

3. menentukan penyelesaian optimum bentuk objektif 

 

b. Uraian Materi Kegiatan Belajar 2 

1) Mengubah Soal Cerita Menjadi Model Matematika 

Untuk memudahkan pengambilan keputusan dari persoalan program 

linear, model matematika merupakan cara terbaik. Karena dengan 

model matematika semua kondisi dan kendala dapat terlihat dengan 

jelas, sehingga secara matematis penyelesainnya dapat dicari. 

 

Contoh 1: 

Harga Sebuah bingkisan paket A yang berisi 3 permen dan 2 coklat 

Rp. 3.500,00, sedangkan paket paket B yang berisi 2 permen dan 5 

coklat harganya Rp. 6.000,00. Buatlah model matematikanya! 

Jawab: 

Misalkan: 

Harga 1 permen (dalam Rp.) = x  

Harga 1 coklat (dalam Rp.)   = y   

Maka, model matematikanya: 

3 2 3500x y+ =  

2 5 6000x y+ =  

 

Contoh 2: 

Seorang pengrajin ukiran membuat 2 macam hiasan dinding, yang 

setiap harinya menghasilkan tidak lebih dari 50 buah. Harga bahan 

untuk sebuah hiasan dinding jenis pertama Rp. 5.000,00 dan untuk 

sebuah hiasan dinding jenis kedua Rp. 10.000,00. Ia tidak akan 

berbelanja bahan lebih dari Rp. 130.000,00 setiap harinya. Buatlah 

model matematika dari permasalahan tersebut! 

Jawab: 
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Perhatikan kalimat-kalimat dalam soal tersebut! 

o “2 macam hiasan dinding” mengartikan ada 2 jenis produk barang 

yang dipat dimisalkan jenis I dibuat sebanyak x  buah/hari dan 

jenis II y  buah/hari. 

o “Tidak lebih dari 50 buah/ hari”, artinya 50x y+ ≤  

o “Harga bahan untuk sebuah hiasan dinding jenis pertama Rp. 

5.000,00 dan untuk sebuah hiasan dinding jenis kedua Rp. 

10.000,00. Ia tidak akan berbelanja bahan lebih dari Rp. 

130.000,00 setiap harinya” artinya 5.000 10.000 130.000x y+ ≤  

o Karena x  dan y  merupakan banyaknya barang “hiasan dinding” 

yang dihasilkan, ini artinya 0x ≥ , dan 0y ≥ . 

Atau lebih jelasnya, perhatikan tabel berikut! 

 

 Hiasan I Hiasan II Batas 

Banyak produksi x  y  50  

Harga 5.000  10.000  130.000  

 

 Jadi sistem pertidaksamaannya: 

50x y+ ≤  

5.000 10.000 130.000x y+ ≤  atau 2 26x y+ ≤  

0x ≥  dan 0y ≥  untuk ,x y R∈ . 

 

Setelah mempelajari contoh-contoh di atas, dapatkah Anda 

rumuskan apa pengertian dari model matematika? 

 

Model matematika adalah suatu rumusan matematika berupa 

persamaan, pertidaksamaan, atau fungsi, yang diperoleh dari 

penafsiran atas suatu masalah program linear ke dalam bahasa 

matematika. 
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2) Menentukan Bentuk Objektif ax by+  

Contoh 3: 

Pada contoh 2 di atas, jika keuntungan dari setiap hiasan dinding itu, 

masing-masing Rp. 1.000,00 untuk hiasan I, dan  Rp. 1.500,00 untuk 

hiasan 2, tulislah bentuk objektif permasalahan di atas? 

Jawab: 

x  = banyaknya hiasan model I 

y  = banyaknya hiasan model II 

Maka keuntungan maksimum yang akan diperoleh dapat disajikan 

dengan persamaan 1000 1500P x y= + . 

Bentuk 1000 1500P x y= +  disebut pula bentuk objektif. 

 

3) Menentukan penyelesaian optimum bentuk objektif ax by+  

Contoh 4: 

Diketahui model matematika 3 2 36x y+ ≤ ; 2 18x y+ ≤ ; 0x ≥ ; 0y ≥ ; 

,x y R∈ . Berapakah nilai maksimum bentuk objektif 500 400P x y= + ? 

Jawab: 

Buatlah grafik himpunan penyelesaian 

 3 2 36x y+ =  

x  y  Titik potong 

0  18  ( )0,18  

12  0  ( )12,0  

 

 2 18x y+ =  

x  y  Titik potong 

0  9  ( )0,9  

18  0  ( )18,0  

Titik potong antara garis 3 2 36x y+ =  dan 2 18x y+ =  adalah: 

3 2 36x y+ =                 

2 18x y+ =  

_________- 

2 18x =   

  9x = , sehingga 
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2 18 9 2 18x y y+ = ⇔ + =  

                          2 9y =  

                            
9 1

4
2 2

y = =  

Nilai P di titik kritis diperoleh: 

Titik kritis 500 400P x y= +  

O ( )0,0  500.0 400.0 0+ =  

A ( )12,0  500.12 400.0 6000+ =  

B 
1

9,4
2

 
 
 

 
1

500.9 400.4 6300
2

+ =  

C ( )0,9  500.0 400.9 3600+ =  

 

Dari tabel terlihat, nilai maksimum (nilai terbesar) adalah 6300 

berada pada koordinat 
1

9,4
2

 
 
 

. 

 

c.  Rangkuman : 

• Langkah-langkah menentukan nilai optimum sebuah fungsi objektif dari 

sebuah sistem pertidaksamaan linear dua variabel: 

o Gambar grafik HP 

o Tentukan daerah yang memenuhi (daerah feasibel) 

o Tentukan koordinat titik potong garis-garis yang berpotongan 

o Cari nilai fungsi objektif di titik-titik kritis (titik pojok daerah HP). Nilai 

terbesar merupakan nilai maksimum, dan nilai terkecil merupakan nilai 

minimum.  

 

 

 


