
 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Umum 

Infrastruktur/prasarana terutama jalan secara fisik sangat berpengaruh pada 

kemudahan/kelayakan mobilitas masyarakat disekitarnya karena dapat mendukung 

keberlangsungan terhadap kegiatan perekonomian dan perkembangan sosial 

masyarakat. fasilitas pendukung lainnya dalam upaya mendorong pertumbuhan 

ekonomi dan peningkatan taraf masyarakat.Untuk menghindari local 

optimatization yang tidak konstruktif, penting untuk berpikir ulang peranan 

transportasi dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing daerah di Indonesia.    

2.2 Pengertian Alat Berat 

Alat berat adalah mesin yang berukuran besar yang di desain untuk 

melaksanakan fungsi kontruksi seperti pengerjaan tanah dan memindahkan bahan 

bangunan. Alat berat umumnya terdiri atas lima komponen yaitu implement, alat 

traksi, struktur, sumber tenaga, serta system kendali. Sesuai dengan namanya alat 

berat biasanya di gunakan untuk membantu manusia mengerjakan pekerjaan yang 

berat deperti pembuatan danau, pembuatan jalan, dan lain sebagainya. 

2.3 Sifat Fisik Material Tanah 

Material yang ada saat ini sangat beraneka ragam, baik jenis, bentuk, dan 

sebagainya. Oleh karena itu alat yang dapat dipergunakan untuk memindahkan 

material juga beraneka ragam. Yang dimaksud dengan material dalam bidang 

pemindahan tanah (earth moving) meliputi tanah, batuan, vegetasi (pohon, semak 

belukar, dan alang-alang) dimana kesemuanya mempunyai karakteristik dan sifat 

fisik masing-masing yang berpengaruh besar terhadap alat berat terutama dalam 

hal: 

a. Menentukan jenis alat yang akan digunakan dan taksiran 

    kapasitas produksinya. 

b. Perhitungan volume pekerjaan. 

c. Kemampuan kerja alat pada kondisi material yang ada. 
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Dengan demikian, harus diperlukan kesesuaian alat dengan kondisi 

material. Jika tidak, maka akan menimbulkan kesulitan berupa tidak efisiennya alat 

tersebut sehingga akan menimbulkan kerugian karena banyaknya “loss time”. 

2.4 Perubahan Kondisi Material 

Perubahan kondisi material adalah perubahan berupa penambahan atau 

pengurangan volume material (tanah) yang diganggu dari bentuk aslinya. Dari 

faktor tersebut bentuk material dibagi dalam 3 keadaan seperti ditunjukkan pada 

Gambar 2.1 

 

Gambar 2.1 Keadaan Material Dalam Earth Moving 

Sumber : Tenrisukki, 2003 

1. Keadaan Asli (Bank Condition) 

Keadaan material yang masih alami dan belum mengalami gangguan 

teknologi disebut keadaan asli (bank). Dalam keadaan seperti ini butiran-butiran 

yang dikandungnya masih terkonsolidasi dengan baik. Ukuran tanah demikian 

biasanya dinyatakan dalam ukuran alam atau bank measure = Bank Cubic Meter 

(BCM) yang digunakan sebagai dasar perhitungan jumlah pemindahan tanah. 

2. Keadaan Lepas (Loose Condition) 

Keadaan material (tanah) setelah dilakukan pengerjaan(disturb), tanah demikian 

misalnya terdapat di depan dozer blade,di atas truck, di dalam bucket dan sebagian 

material yang tergali dari tempat asalnya, akan mengalami perubahan volume 

(mengembang). Hal ini disebabkan adanya penambahan rongga udara di antara 

butiran - butiran tanah. Ukuran volume tanah dalam keadaan lepas biasanya 

dinyatakan dalam loose measure = Loose Cubic Meter (LCM) yang besarnya sama 

dengan BCM +% swell x BCM dimana faktor “swell” tergantung jenis tanah. 
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Dengan demikian dapat dimengerti bahwa LCM mempunyai nilai yang lebih besar 

dari BCM. 

3. Keadaan Padat (Compact Condition)

Keadaan tanah setelah ditimbun kembali dengan disertai usaha pemadatan. 

Keadaan ini akan dialami oleh material yang mengalami proses pemadatan. 

Perubahan volume terjadi karena adanya penyusutan rongga udara di antara partikel 

– partikel tanah tersebut. Dengan demikian volumenya berkurang, sedangkan

beratnya tetap. Volume tanah setelah diadakan pemadatan, mungkin lebih besar 

atau mungkin juga lebih kecil dari volume dalam keadaan bank, hal ini tergantung 

dari usaha pemadatan yang dilakukan. Ukuran volume tanah dalam keadaan padat 

biasanya dinyatakan dalam compact measure = Compact Cubic Measure (CCM). 

Sebagai gambaran berikut disajikan tabel mengenai faktor kembang tanah : 

Tabel 2.1 Swelling Factor 

Jenis Tanah Swell (%BM) 

Pasir 5 – 10 

Tanah 

Permukaan 

10 – 25 

Tanah Biasa 20 – 45 

Lempung 30 – 60 

Batu 50 – 60 

Sumber : Tenrisukki (2003) 

Perlu diketahui bahwa angka – angka yang tertera pada Tabel 2.2. di atas 

tidak pasti tergantung dari berbagai faktor yang dijumpai secara nyata di lapangan. 

Selain itu perlu diketahui faktor tanah yang dapat berpengaruh terhadap 

produktivitas alat berat yaitu berat material, kekerasan, dan daya ikat (cohesivity). 

Sebagai contoh untuk tabel di atas adalah sebagai berikut : 

Tanah biasa pada keadaan asli (Bank) : 1 m3 

Swell 20% - 45% (tanah biasa) : 0.2 – 0.45 m3 

Volume dalam keadaan lepas (Loose) : 1.2 – 1.45 m3 
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Dalam perhitungan produksi, material yang didorong atau digusur dengan 

menggunakan blade, yang dimuat dengan bucket atau vessel, kemudian dihampar 

adalah dalam kondisi gembur. Untuk menghitung volume tanah yang telah 

diganggu dari bentuk aslinya, dengan melakukan penggalian material tersebut, atau 

melakukan pemadatan dari material yang sudah gembur ke padat, perlu dikalikan 

dengan suatu faktor yang disebut “factor konversi” yang dapat dibaca dengan 

mudah pada Tabel 2.2. 
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2.5 Rencana Metode Kerja Dan Pelaksanaan Pekerjaan 

Secara garis besar lingkup pekerjaan proyek meliputi: 

1. Pekerjaan galian  tanah 

2. Pekerjaan timbunan tanah 

 

Tabel 2.3 Tahapan Pekerjaan Tanah 

TAHAP 

PEKERJAAN 

BAGIAN 

PEKERJAAN 

ALAT YANG 

DIGUNAKAN 

Galian Tanah Penggalian tanah asli 

Pembuangan tanah 

galian 

Excavator 

Dump Truck 

Timbunan Tanah Penghamparan tanah 

Perataan tanah 

Pemadatan tanah 

Bulldozer 

Motor grader 

Vibro Roller 

 

2.5.1 Pekerjaan Galian Tanah 

Pekerjaan ini terdiri dari penggalian, pengangkutan, pembuangan, 

penimbunan hasil galian dari material hasil galian dan timbunan material pilihan 

sebagaimana tercantum dalam kontrak. Pekerjaan ini pada umumnya dilaksanakan 

untuk menghilangkan lapisan tanah atas (top soil), untuk borrow 

material, atau untuk pembuangan waste material, dan untuk pembentukan tanah 

sesuai dengan Spesifikasi dan sesuai dengan yang ditampilkan pada gambar atau 

sebagaimana diarahkan oleh Direksi Pekerjaan. 

Urutan kerja: 

1. Pekerjaan galian tanah digali menggunakan excavator dan diangkut       

dengan dump truck. 

2. Kedalaman tanah yang akan digali atau dipindahkan tergantung dari 

elevasi rencana. 

Peralatan yang dibutuhkan : 

1. Excavator 

2. Dump Truck 
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2.5.2 Pekerjaan Timbunan Tanah 

Pekerjaan timbunan tanah ini mencakup pengadaan, pengangkutan, 

penghamparan dan pemadatan tanah atau bahan granular yang disetujui untuk 

timbunan sesuai dengan garis, kelandaian, dan elevasi penampang melintang yang 

disyaratkan atau disetujui. 

Urutan kerja: 

1. Sebelum memulai pekerjaan, material timbunan harus sesuai dengan 

spesifikasi yang diisyaratkan. 

2. Material timbunan dihamparkan setebal maksimal lapisan yang diijinkan 

dalam spesifikasi teknis dengan menggunakan bulldozer. 

3. Setelah proses penghamparan maka diratakan dengan menggunakan motor 

grader dengan kemiringan yang telah direncanakan. 

4. Setelah proses penempatan dan penghamparan timbunan, setiap lapis 

dipadatkan dengan alat pemadat vibration roller. 

5. Seluruh permukaan akhir timbunan yang terekspos harus cukup rata dan 

harus memiliki kelandaian yang cukup untuk menjamin aliran air 

permukaan yang bebas. 

Peralatan yang dibutuhkan : 

1. Bulldozer 

2. Motor Grader 

3. Vibration Roller 

2.6 Alat Berat yang Dibutuhkan Pekerjaan Cut and Fill 

2.6.1 Excavator 

Excavator/backhoe termasuk alat penggali hidraulis memiliki backet yang 

dipasang di depannya, yang dimaksud dengan alat penggali hidraulis adalah alat 

yang bekerja karena adanya tekanan hidraulis pada mesin di dalam 

pengoprasiannya. Alat penggeraknya adalah traktor dengan roda ban atau crawler. 

Backhoe bekerja dengan cara mengerakan bucket ke arah bawah dan kemudian 

menariknya menuju badan alat.  
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Dengan demikian dikatakan bahwa backhoe menggali material yang berada 

di bawah permukaan tempat alat tersebut berada. Pada perhitungan dalam mencari 

Produktivitas backhoe dipakai : 

Produktivitas (Q)=   
q x 60 x E  

CM
 m³/jam 

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

q = KB x BF 

KB = Kapasitas Bucket 

BF = Bucket Factor 

E = Faktor effisiensi kerja 

Cm = Waktu siklus (menit) 

 = waktu gali + (waktu putar x2) + waktu buang 

 

Gambar 2.2 Excavator 

Sumber : komatsu.com.au/2017 
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Tabel 2.4 Bucket Factor (BF) Excavator 

ringan 

Menggali dan memuat atau material yang 

telah dikeruk oleh excavator lain, yang 

tidak membutuhkan gaya gali dan dapat 

dibuat munjung dalam bucket. 

1,00 – 0,00 

sedang 

Menggali dan memuat stockpile lepas dari 

tanah yang lebih sulit untuk digali dan 

dikeruk tetapi dapat dimuat hampir 

munjung. Pasir kering, tanah berpasir, 

tanah campuran tanah liat, tanah liat gravel 

yang belum disaring, pasir yang telah 

memadat dan sebagainya, atau menggali 

dan memuat gravel langsung dari bukit 

gravel asli. 

0,80 – 0,60 

agak 

sulit 

Menggali dan memuat batu-batu pecah, 

tanah liat yang keras, pasir campur kerikil, 

tanah berpasir, tanah koloidal liat, tanah liat 

dengan kadar air tinggi yang telah di 

stockpile oleh excavator lain. Sulit untuk 

mengisi bucket dengan material tersebut. 

0,60 – 0,50 

sulit 

teratur dengan ruangan diantaranya batuan 

hasil ledakan, batuan bundar, pasir campur 

tanah liat, tanah liat yang sulit untuk 

dikeruk dengan bucket. 

0,50 – 0,40 

Sumber: Rochmandi,1985

 



13 

 

 

 

2.6.2 Dump Truck 

Alat pengangkut atau lebih sering disebut dump truck mempunyai fungsi 

untuk mengangkut material seperti tanah, pasir, batuan untuk proyek konstruksi. 

Kapasitas bak penampung truck terdiri dari struck capacity (kapasitas peres) dan 

heaped capacity (kapasitas menunjang). Struck campacity adalah kapasitas alat 

yang muatannya mencapai ketinggian dari bak penampung. Jenis material yang 

lepas dengan daya letak rendah seperti pasir dan krikil umumnya tidak bisa 

menggunung, jadi pengangkutannya dalam kapasitas peres. Heaped capacity adalah 

kondisi muatan mencapai ketinggian lebih dari ketinggian bak. Karena tanah liat 

mempunyai daya lekat antar butir yang cukup besar maka kapasitas pengangkutan 

tanah liat dapat mencapai kapasitas. 

Produktivitas dump truck per jam dapat di hitung dengan rumus sebagai 

berikut: 

Produktifitas Q = 
𝑞 𝑥 60 𝑥 𝐸

𝐶𝑚
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

q = KB x BF 
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KB = Kapasitas Bucket 

BF = Bucket Factor 

E = Faktor effisiensi kerja 

Waktu pemuat (T1)  

𝑇1= 
𝑐𝑑

𝑞1
𝑥 𝑘 𝑥 𝐶𝑚      dimana    cd : kapasitas dump truck  m3 

                                       ‘q1: kapasitas bucket excavator m3 

                                            k: faktor bucket 0,8 

                                         Cm: Cycle Time excavator 22 detik 

𝑇1 = 
12

0.9
𝑥 0.8 𝑥 22 = 234,66 detik  = 3,91 menit 

Waktu pengangkutan = Th = 
𝐷

𝑉1
   menit 

Waktu kembali = Tr  = 
𝐷

𝑉2
     

Waktu buang + waktu tunggu   

Waktu bagi dump truck untuk mengambil posisi muat  

Waktu siklus dump truck  

Cm = Waktu pemuat (T1) + Waktu pengangkutan  + Waktu kembali  + 

Waktu buang + waktu tunggu  + Waktu bagi dump truck untuk mengambil 

posisi muat   

 

Gambar 2.3 Dump Truck 

Sumber : hino.com.au/2017 
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2.6.3 Bulldozer 

Pada proyek konstruksi terdapat bermacam – macam alat pengolah lahan 

seperti dozer, ripper, motor grader, dan scraper. Fungsi alat pengolah lahan adalah 

antara lain : (1) mengupas lapisan permukaan, (2) membuka jalan baru, dan (3) 

menyebarkan material. Dozer merupakan traktor yang dipasang pisau (blade) 

dibagian depannya. Pisau berfungsi untuk mendorong, atau memotong material 

yang ada didepannya (Fatena, 2008). 

Produktivitas (Q) =   
KB x 60 x FK  

(
𝐽

𝐹
)+(

𝐽

𝑅
)+𝑍

 m³/jam 

Dimana : 

TP = Taksiran produksi (m3/jam) 

KB = Kapasitas blade (m3) 

FK = Faktor koreksi 

J = Jarak dorong (m) 

F = Kecepatan maju (m/menit) 

R = Kecepatan mundur (m/menit) 

Z = Waktu tetap (menit) 

 

Gambar 2.4 Bulldozer 

Sumber : komatsu.com.au/2017 
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Tabel 2.7 Factor Blade Bulldozer 

No 
Jenis Pekerjaan 

Situasi 

Kondisi Material 

Di Lokasi 

Blade 

Faktor 

1 Mudah 
lunak, stock pile, 

berpasir 
1.1 - 0.9 

2 Sedang 
tanah kerikil, pasir, 

batu pecah 
0.9 - 0.7 

3 Agak sulit sirtu , tanah cadas 0.7 - 0.6 

4 Sulit 
batu kali, hasil 

ledakan 
0.6 - 0.4 

Sumber: Rochmandi,1985 

 

2.6.4 Motor Grader 

Untuk keperluan perataan tanah, digunakan grader, disamping itu untuk 

membentuk permukaan yang dikehendaki. Hal ini bisa dilaksanakan karena blade 

dari grader dapat diatur sedemikian rupa. Motor grader digunakan untuk mengupas, 

memotong, meratakan suatu pekerjaan tanah, terutama pada tahap finishing agar 

diperoleh hasil pekerjaan dengan kerataan dan ketelitian yang optimal (Tenrisukki, 

2003). 

Produktivitas (Q) = 
(𝐽 𝑥 ((𝐿𝑒−𝐿𝑜)+𝐿𝑜))𝑥 𝐻 𝑋 𝐸 𝑥 60

(𝑛 𝑥 𝑇3)
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

Le = Lebar blade efektif 

Lo = Lebar overlap 

E = Efisiensi kerja 

W = lebar hamparan 

J = jarak antar STA 

H = tebal lapisan yang di kerjakan (m) 

n = jumlah lintasan yang dikerjakan (m) 
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T1 = Waktu perataan 1 lintasan 

T2 = Waktu unloading 

T3 = cycle time 

 

Gambar 2.5 Motor Grader 

Sumber : komatsu.com.au/2017 

 

2.6.5 Compactor 

Alat ini (compactor) digunakan untuk memadatkan tanah atau material 

sehingga tercapai tingkat kepadatan yang diinginkan. Jenis rodanya bisa terbuat dari 

besi seluruhnya atau ditambahkan pemberat berupa air atau pasir, bisa terbuat dari 

karet (berupa roda ban) dengan bentuk kaki kambing (sheep foot), ada juga yang 

ditarik dengan alat penarik seperti bulldozer, atau bisa menggunakan mesin penarik 

sendiri, yang berukuran kecil bisa menggunakan tangan dengan mengendalikannya 

ke arah yang akan dipadatkan. Untuk pemadatan pengaspalan biasanya 

menggunakan road roller, tire roller atau drum roller, tetapi untuk pemadatan tanah 

biasanya menggunakan sheep foot roller atau drum roller. 

Pada dasarnya tipe dan jenis compactor adalah sebagai berikut : 

1. Smooth steel rollers (penggilas besi dengan permukaan halus). Jenis ini 

dibedakan lagi menjadi beberapa macam, jika ditinjau dari cara pengaturan 

rodanya, 

    diantaranya : 

      - Three wheel rollers (penggilas roda tiga) 

      - Tandem rollers (penggilas tandem) 
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2. Pneumatic tired rollers (penggilas roda ban angin) 

3. Sheep foot type rollers (penggilas kaki kambing) 

4. Vibratory rollers (penggilas getar) 

5. Vibratory plate compactor (alat pemadat-getaran) 

           6. Alat-alat penggilas lain : 

Jenis – jenis compactor di atas mempunyai spesifikasi tersendiri untuk 

dipakai dalam usaha pemadatan bagi berbagai jenis tanah, atau dengan 

memperhatikan berbagai faktor, seperti pada tabel 2.8. 

 

Tabel 2.8 Pembagian Fungsi Alat Pemadat 

Material 
Steel 

Whell 
Pneumatic Vibratory 

Tamping 

Foot 
Grid 

Batuan 1 3 1 1 1 

Kerikil, Bersih 

Atau 

Berlumpur 

1 2 1 1 1 

Kerikil, 

Berlempung 
1 2 2 1 2 

Pasir Bersih, 

Atau 

Berlumpur 

3 3 1 3 2 

Pasir, 

Berlempung 
3 2 2 1 3 

Lempung, 

Berpasir 

Atau Berlumpur 

3 1 2 1 3 

Lempung, Berat 3 1 2 1 3 

Sumber: Fatena, 2008 (dikutip dari construction methods and management, 1998) 

Keterangan : 1 = direkomendasikan 

         2 = dapat dipakai

                     3 = kurang direkomendasikan 
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Untuk kategori compactor lebih lanjut hanya dibahas mengenai vibration roller 

karena alat inilah yang digunakan untuk pemadatan tanah timbunan. 

 

2.6.6 Vibrating Roller 

Jenis lain dari tandem roller adalah vibrating roller (penggilas getar). 

Vibrating roller mempunyai efisiensi pemadatan yang sangat baik. Alat ini 

memungkinkan digunakan secara luas dalam tiap jenis pekerjaan pemadatan. Efek 

yang diakibatkan oleh vibration roller adalah gaya dinamis terhadap tanah. Butir – 

butir tanah cenderung mengisi bagian – bagian kosong yang terdapat di antara butir 

– butirnya. Sehingga akibat getaran ini tanah menjadi padat dengan susunan yang 

lebih kompak (Tenrisukki, 2003). 

Dalam proses pemadatan yang dilakukan dengan menggunakan vibrating roller, 

perlu diperhatikan faktor – factor berikut : (1) frekuensi getaran, (2) amplitude 

getaran, dan (3) gaya sentrifugal yang bekerja. Sistem pendorong, vibrasi dan 

system mengemudi dioperasikan oleh tekanan hidrostatis, untuk menjamin 

penanganan yang termudah. 

Produksi vibrating roller biasanya dinyatakan dalam luasan (m2) yang 

dapat dipampatkan oleh penggilas sampai kepampatan yang dikehendaki per satuan 

waktu. Untuk menghitung dapat digunakan Persamaan berikut : 

       Produktivitas (Q)  = 
(𝑉 𝑥 ((𝐿𝑒−𝐿𝑜)+𝐿𝑜))𝑥 𝐻 𝑋 𝐸

𝑛 
 m³/jam  

Dimana : 

Q = Produksi per siklus (m³) 

V = Kecepatan kerja (m/jam) 

Le = Lebar blade efektif 

Lo = Lebar overlap 

E = Efisiensi kerja 

W = lebar hamparan 

H = tebal lapisan yang di kerjakan (m) 

n = jumlah lintasan yang dikerjakan (m) 
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Yang dimaksud satu pass adalah satu lintasan dengan roda gilas melewati 

satu jalur tertentu. Agar dicapai hasil penggilasan dengan permukaan yang rata, 

maka tiap pass dengan pass yang berikutnya harus saling menindih (overlap) antara 

15-30 cm. 

 

Gambar 2.5 Vibrating Roller 

Sumber : sakairoad.co.id/2017 

 

1. Faktor Efisiensi Waktu 

Efisiensi waktu merupakan salah satu faktor yang harus diperhitungkan 

dalam penentuan taksiran produksi alat yang digunakan yang dinilai berdasarkan 

kondisi pekerjaan seperti ditampilkan pada Tabel 2.9 

 

Tabel 2.9 Effisiensi Waktu (Ft) 

Effisiensi Waktu Faktor 

Ideal 1,00 

Baik 0,85 

Sedang 0,75 

Kurang 0,60 

Sumber: Kapasitas Dan Produksi Alat-Alat Berat (Komatsu 

Specifications And Application Handbook) Edition – 7 
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2. Faktor Efisiensi Kerja 

Sebagaimana efisiensi waktu, efisiensi kerja pun mutlak diperhitungkan 

untuk menentukan taksiran produksi alat dengan memperhatikan keadaan medan 

dan keadaan alat. Efisien kerja tergantung pada banyak faktor, seperti : topografi, 

keahlian operator, pemilihan standar pemeliharaan, dan sebagainya yang 

menyangkut operasi alat. Nilai efisiensi kerja ditunjukkan pada tabel 2.10 : 
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2.7 Analisa Program Linier dengan Metode Simpleks 

2.7.1 Program Linier 

Program Linier merupakan metode matematik dalam mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas untuk mencapai suatu tujuan seperti emaksimumkan 

keuntungan dan meminimumkan biaya (siringoringo 2005). Program linier 

menjelaskan suatu kasus sebagai suatu model matematik dimana terdapat suatu 

fungsi tujuan dengan beberapa fungsi kendala. Berikut merupakan langkah 

pengerjaan dalam menggunakan program linier : 

1. Pembuatan Formulasi Permasalahan 

Penggambaran dari formulasi permasalahan akan membentuk suatu tujuan 

dan batasan atau kendala berupa sumber daya, waktu serta alternative-alternatif 

keputusan. Untuk membuat formulasi permasalahan perlu mengidentifikasi 

permasalahan dari suatu pekerjaan yang ditinjau serta dipertimbangkan dengan 

jelas. 

Pembuatan formulasi permasalahan bertujuan untuk mendapatkan solusi 

optimal dari batasan-batasan atau kendala yang mempengaruhi dalam 

permasalahan. Solusi optimum dapat berupa biaya yang minimum maupun 

keuntungan maksimum. 

2. Pembentukan Model Matematik 

Pembentukan model matematik diperlukan untuk menggambarkan 

formulasi permasalahan secara ringkas denganmembentuk suatu fungsi tujuan dan 

fungsi tujuan (Siringoringo 2005). 

Terdapat Karakteristik pada model matematik, antara lain : 

a. Variabel keputusan 

Merupakan variable yang menguraikan secara lengkapkeputusan-keputusan 

yang akan dibuat (Marwarni 2008). 

b. Fungsi Tujuan 

Merupakan model matematik yang dibentuk untuk mendapatkan solusi dari 

tujuan yang hendak dicapai. Dalam analisa fungsi tujuan akan diminimalkan atau 

dimaksimalkan tergantung pada tujuan yang hendak dicapai.
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c. Fungsi Kendala 

Merupakan model matematik yang menggambarkan sumber daya yang 

membatasi dalam penentuan solusi optimum. Fungsi kendala juga dapat disebut 

sebagai fungsi pembatas karena memiliki tanda batas. Untuk persamaan tanda batas 

yang mewakili yaiyu tanda (=), sedangkan untuk pertidaksamaan tanda batas yang 

mewaikili yaitu tanda batas yang mewakili yaitu tanda (< atau >) (siringoringo 

2005). 

Persoalan optimasi dengan menggunakan program linier terkadang 

melibatkan banyak pembatas dan banyak variable sehingga tidak mungkin 

diselesaikan dengan metode grafik. Oleh karena itu serangkaian prosedur matematk 

diperlukan dalam mencari solusi persoalan yang lebih rumit. Prosedur yang dapat 

digunakan yaitu dengan metode simpleks. 

2.7.2 Metode Simpleks 

Adalah suatu prosedur matematis untuk mencari solusi optimal dari suatu 

masalah pemrogaman linier yang didasarkan pada proses iterasi (Herjanto 1999) 

terdapat berbagai macam jenis dari metode simpleks yaitu metode simpleks biasa, 

metode m besar dan metode dual simpleks atau dua fase. 

Fungsi kendala dapat dibentuk dengan pertidaksamaan (> ,<) dan 

persamaan (=). Fungsi kendala dengan pertidaksamaan > mempunyai surplus 

variable, tidak ada slack variable sedangkan surplus variable tidak bias menjadi 

variabel basis awal oleh karena itu harus ditambahkan satu variabel baru yang dapat 

berfungsi sebagai variabel basis awal. Variabel basis yang dapat berfungsi sebagai 

variabel basis awal hanya slack variabel dan artificial variabel (variabel buatan). 

Jika semua fungsi kendala menggunakan pertidak samaan ≤ maka variabel 

pada basis awal seluruhnya merupakan slack variabel. Untuk mendapatkan solusi 

optimal pada kasus seperti ini, maka hal ini dapat diselesaikan dengan metode 

simpleks biasa. Namun, jika fungsi kendala terdapat pertidaksamaan ≥ maka 

variabel basis awal merupakan slack variabel atau variable buatan. Untuk 

mendapatkan solusi optimal pada kasus seperti ini, maka dapat diselesaikan dengan 

metode simpleks M besar atau metode Dual simpleks (Siringoringo, 2012). 




