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Kata Pengantar 

Petunjuk ini hadir sebagai pendamping software visualisasi penyelesaian 

pemrograman linier. 

Buku ini menjelaskan secara rinci masalah apa saja yang dapat 

disimulasikan dan diselesaikan menggunakan program tersebut. Buku 

ini juga menjelaskan langkah demi langkah penggunaan program untuk 

mencari solusi atau untuk simulasi sebagai media pembelajaran. Di 

dalam buku ini juga ditunjukkan contoh-contoh kasus penyelesaian 

masalah dan contoh-contoh kasus penyajian simulasi langkah demi 

langkah yang sangat efektif digunakan dalam kegiatan belajar-mengajar 

baik mandiri maupun di kelas. 

 

Malang, Maret 2020 
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Ikhtisar Program  

rogram ini ditulis menggunakan bahasa utama 

HTML5 dengan beberapa implementasi CSS dan 

JavaScript. Program ini mampu berjalan di semua 

perangkat yang terpasang internet browser seperti Google 

Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari, dan semua 

varian-variannya. Meski dapat berjalan baik di semua 

browser modern, penulis menyarankan agar pembaca 

menggunakan Google Chrome untuk membuka program 

ini. Karena selama proses pembuatan program, browser 

tersebut yang selalu digunakan untuk running dan 

debugging. 

Fitur lain yang tidak kalah penting dari program ini 

adalah kompatibilitasnya dengan semua Sistem Operasi. 

Program ini dapat berjalan lancar tanpa hambatan pada 

perangkat dengan sistem operasi Windows, Linux 

(termasuk variannya), dan iOS. Dengan bantuan 
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Ikhtisar Program 2 

JavaScript Framework node.js dan electron.js, 

program ini dijadikan standalone, sehingga pengguna 

tidak perlu meng-install program apapun termasuk 

browser internet. Program yang dijadikan standalone 

tersebut masih bisa dijalankan dengan baik di semua 

Sistem Operasi. 

Tidak hanya dalam hal Sistem Operasi, kompatibilitas 

program ini juga mencakup jenis perangkat yang 

digunakan. Program ini dapat berjalan lancar pada 

Laptop/PC, Mac, Android, iPhone, dan Tablet. Dan dari 

cara akses, program ini tersedia secara offline dan online 

tanpa ada perbedaan fitur dan tampilan.    

Karena dapat berjalan di berbagai perangkat, maka untuk 

kenyamanan penggunaan, terdapat beberapa 

penyesuaian tata letak komponen program sesuai 

perangkat yang digunakan. Penyesuaian tata letak itu 

ditangani oleh framework CSS Bootstrap. Program ini 

merupakan program yang responsif, sehingga tidak akan 

ada kendala jika program ini diakses dari perangkat 

dengan layar kecil. 

Program ini dapat digunakan sebagai media 

pembelajaran di kelas atau untuk belajar mandiri. 

Program ini menampilkan simulasi-simulasi konsep dari 

metode dan menampilkan penyelesaian langkah demi 

langkah. Selain sebagai media belajar, program ini juga 

dapat digunakan sebagai alat bantu pencarian solusi dari 

masalah yang bersesuaian. 

 

  

 

  



 

 

 

Penggunaan Program 

Berikut adalah tampilan awal program pencarian solusi 

sistem persamaan linier dua variabel: 

  
Gambar 2.1 Tampilan awal program visualisasi penyelesaian 

pemrograman linier dengan metode grafik 
  

1 Panel utama 

2 Tombol full screen  
3 Menu kendali 

4 Batasan 

5 Fungsi tujuan  
6 Konversi masukan 

7 Contoh LP 
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Penjelasan masing-masing bagian adalah sebagai berikut: 

1. Panel utama 

Panel utama berisi simulasi utama. Dalam panel utama 

tersebut ditampilkan semua solusi pertidaksamaan 

yang menjadi batasan dari LP yang akan diselesaikan. 

Di dalam panel utama tersebut juga ditampilkan irisan 

dari semua pertidaksamaan yang menjadi ruang solusi 

dari LP. Fungsi tujuan ditampilkan dalam suatu garis 

berwarna hitam dengan caption. 

2. Tombol Full Screen  

Tombol ini digunakan agar panel utama memenuhi 

layar sehingga interface tampak lebih besar dan lebih 

mudah terlihat. 

3. Menu kendali 

Menu kendali merupakan kumpulan kendali-kendali 

yang digunakan dalam menampilkan simulasi dan 

pencarian solusi. Di dalam menu navigasi terdapat 

berbagai jenis kendali seperti: textbox, dropdown, 

button, dan sebagainya. 

4. Batasan 

Batasan (constrain) LP minimal adalah satu dan tidak 

ada batas maksimal untuk banyaknya batasan 

(constrain). Tekan tombol  untuk menambah batasan 

(constrain) dari masalah LP yang akan diselesaikan, dan 

tombol untuk  menghapus suatu constrain. 

Untuk meng-update pertidaksamaan (yang merupakan 

constrain), tekan tombol Enter di keyboard atau tombol 

 setelah Anda memasukkan constrain tersebut dalam 

TextBox yang bersesuaian. 

Di sisi kiri TextBox constrain terdapat dua tombol 

 
yang berturut-turut menunjukkan nama batasan ᵃ�� 

dan satu CheckBox mengendalikan tampil-tidaknya 

suatu constrain dalam panel utama. Jika tercentang, 

 
Gambar 2.2 Menu kendali 

 

Gambar 2.3 Nama batasan dan 
CheckBox untuk menampilkan 

grafik batasan 
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maka grafik pertidaksamaan dari constrain yang 

bersesuaian akan muncul di panel utama. 

5. Fungsi tujuan 

Masukkan fungsi tujuan dalam ᵃ�(ᵅ�, ᵅ�), artinya variabel 

yang digunakan harus ᵅ� dan ᵅ�. 

6. Konversi masukan 

Di atas TextArea Konversi masukan terdapat dua 

tombol berwarna biru berturut-turut dengan icon anak 

panah ke bawah dan ke atas. 

Tombol  untuk menyalin semua batasan dari 

TextBox batasan ke TextArea “konversi masukan” ke 

dalam satu teks dalam bentuk (misal): 

6x + 4y <= 24; x+2y<=6; -x+y<=1; y<=2; x>=0; 
y>=0 

yang menyatakan enam batasan (constrain) yang 

dipisahkan dengan titik koma (;). 

Konversi batasan menjadi satu teks memungkinkan 

Anda untuk menyimpan parameter suatu LP untuk 

dipakai di kemudian waktu. 

Sebaliknya, tombol  digunakan untuk melakukan 

konversi batasan di TextArea “konversi masukan” ke 

dalam masing-masing TextBox constrain yang 

bersesuaian. Dengan cara ini, Anda tidak harus 

memasukkan batasan satu per satu dan beberapa kali 

menekan tombol . 

7. Contoh LP 

Dropdown Pilih contoh merupakan pilihan contoh 

masalah LP yang akan diselesaikan. Pilih salah satu 

dari pilihan tersebut. Contoh ini digunakan untuk 

keperluan demonstrasi program. 

  

 

Gambar 2.4 Tombol konversi 
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Contoh Soal 1 

Maksimumkan 5ᵅ� + 4ᵅ� jika diketahui: 

6ᵅ� + 4ᵅ� ≤ 24,
ᵅ� + 2ᵅ� ≤ 6,

−ᵅ� + ᵅ� ≤ 1,
ᵅ� ≤ 2,
ᵅ� ≥ 0,
ᵅ� ≥ 0.

 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencari 

solusi masalah LP di atas adalah: 

1. Masukkan masing-masing batasan ke TextBox untuk 

variabel ᵃ��, ᵃ��,… , ᵃ��  satu per satu. Sebagai alternatif, 

Anda bisa memasukkan 

6x+4y<=24; x+2y<=6; -x+y<=1; y<=2; x>=0; y>=0 

ke dalam TextArea “Konversi masukan”, kemudian 

tekan tombol . 

2. Untuk menampilkan grafik pertaksamaan, centang 

CheckBox yang bersesuaian. Anda bisa mencentang 

lebih dari satu CheckBox. 

 

Gambar 2.6 Grafik pertidaksamaan beberapa constrains 

3. Gerakkan tombol merah yang berada di dalam irisan 

constrain (berwarna orange) untuk menunjukkan di 

titik mana nilai maksimum fungsi tujuan diperoleh. 

Penyelesaian LP: 
Contoh 1 

 

Gambar 2.5 Hanya dua grafik saja 
yang ditampilkan 
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4. Untuk keperluan di kelas (sebagai media 

pembelajaran), tunjukkan bahwa semua nilai 

pasangan titik (ᵅ�, ᵅ�) di dalam garis (berwarna hitam) 

menghasilkan nilai 5ᵅ� + 4ᵅ�  yang sama. Dan, dalam 

kasus ini, semakin jauh persamaan garis dengan titik 

asal (0, 0) , maka semakin besar nilai dari 5ᵅ� + 4ᵅ� . 

Tunjukkan bahwa nilai maksimal 5ᵅ� + 4ᵅ�  ada pada 

saat ᵅ� = 3 dan ᵅ� = 1.5. 
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Contoh Soal 2 

Minimumkan .3ᵅ� + .9ᵅ� jika diketahui: 

ᵅ� + ᵅ� ≥ 800,
. 21ᵅ� − .30ᵅ� ≤ 0,

. 031ᵅ� − .01ᵅ� ≥ 0,
ᵅ� ≥ 0,
ᵅ� ≥ 0.

 

 

Langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk mencari 

solusi masalah LP di atas adalah: 

1. Masukkan masing-masing batasan ke TextBox untuk 

variabel ᵃ��, ᵃ��,… , ᵃ��, yaitu: 

x+y>=800; .21x-.3y<=0; .31x-.01y>=0; x>=0; y>=0 

2. Untuk menampilkan grafik pertaksamaan, centang 

CheckBox yang bersesuaian. Anda bisa mencentang 

lebih dari satu CheckBox. 

 

Gambar 2.7 Grafik pertidaksamaan beberapa constrains 

3. Gerakkan tombol merah yang berada di dalam irisan 

constrain (berwarna orange) untuk menunjukkan di 

titik mana nilai maksimum fungsi tujuan diperoleh. 

4. Geser titik berwarna merah dan tunjukkan bahwa nilai 

minimum ᵅ� = .3ᵅ�� + .9ᵅ�� tercapai saat ᵅ� = 470.59 dan 

ᵅ� = 329.41.

Penyelesaian LP: 
Contoh 2 



 

 

 

Penutup 

emikian buku petunjuk penggunaan program ini 

kami buat, semoga bermanfaat dan bisa sangat 

menjelaskan dengan rinci fitur-fitur program 

dan bagaimana cara memakai program tersebut. 

Tentu dalam penyusunan buku ini masih ada 

kekurangan, salah satunya adalah banyak fitur kecil 

program tidak bisa secara rinci dan lengkap dituliskan di 

buku petunjuk penggunaan ini. 

Jika ada pertanyaan tentang program atau buku petunjuk 

ini, anda bisa mengirim surat elektronik ke alamat email 

berikut:  

tumudi_msi@yahoo.com, 

ellysusanti@mat.uin-malang.ac.id, 

nafie.jauhari@gmail.com. 
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