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ABSTRAK 

CV.Kyria Rezeki merupakan perusahaan yang bergerak dibidang industri 

kerupuk. Industri kerupuk yang berskala menengah tentu memiliki beberapa 

keterbatasan sumber daya seperti bahan baku, biaya produksi, jumlah tenaga kerja 

dan kapasitas mesin. Perusahaan harus dapat mengoptimalkan produksi sesuai dengan 

sumber daya yang tersedia agar lebih tepat guna, sehingga perusahaan dapat 

memaksimalkan keuntungan. Optimasi produksi merupakan alternatif pemecahan 

masalah dalam mengoptimalkan jumlah produksi berdasarkan batasan sumberdaya. 

Melalui optimasi produksi perusahaan dapat melakukan perencanaan produksi. 

Optimasi dilakukan dengan menerapkan metode linear programming simpleks dan 

branch and bound. Simpleks digunakan untuk mengalokasikan sumberdaya yang 

terbatas, sedangkan branch and bound digunakan untuk membulatkan nilai variabel 

perhitungan simpleks. Berdasarkan penelitian diperoleh hasil optimal produk meliputi 

kerupuk gonggong 144 kg, kerupuk ikan tenggiri 144 kg, kerupuk ikan tongkol 132 

kg, kerupuk cumi-cumi 136 kg, kerupuk udang 138 kg, kerupuk otak-otak 142 kg, 

kerupuk kentang 132 kg, kerupuk siput ranga 130 kg dengan keuntungan maksimum 

sebesar Rp73.231.460,98. 

 

Kata kunci : optimasi produksi, keuntungan, simpleks, branch and bound 
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ABSTRACT 
CV.Kyria Rezeki  is a company serve in the crackers industry. Medium-scale 

crackers industry certainly has some limited resources such as raw materials, 

production costs, number of employees, and machine capacity. Companies must be 

able to optimize the production of appropriate resources are available to make it more 

effective, so that the company can maximize profits. Optimization of production is an 

alternative solution in optimize production quantities based on resource limitations. 

Through production optimization company can make production palnning. 

Optimization by applying the simplex method of linear programming and branch and 

bound. Simplex method used to allocate limited resources, while the branch and 

bound used to round off the value of variable from the calculation simplex. Based on 

the research results obtained optimal product include crackers gonggong 144 kg, 

crackers mackerel 144 kg, 132 kg tuna fish crackers, crackers cuttlefish 136 kg, 138 

kg of prawn crackers, crackers brains 142 kg, 132 kg of potato chips and crackers 

snails ranga 130 kg with a maximum net profit 73.231.460,98 million. 

 

Keywords  : optimization of production, profit, simplex, branch and bound 

 

I. PENDAHULUAN  

Kerupuk merupakan makanan 

ringan yang digemari hampir seluruh 

lapisan masyarakat dengan berbagai 

tingkatan umur. Kerupuk biasanya 

disajikan sebagai makanan pelengkap 

atau sebagai camilan. Namun, dewasa 

ini sudah banyak bermunculan produk 

kerupuk dengan berbagai varian 

bentuk, warna dan rasa. Semakin 

banyak produsen kerupuk, semakin 

tinggi pula tingkat persaingan di 

bidang industri kerupuk. Perusahaan 

harus dapat mengoptimalkan produksi 

sesuai dengan sumber daya yang ada 

agar produk yang di produksi tidak 

kelebihan maupun kekurangan 

sehingga perusahaan dapat 

memaksimalkan keuntungan. Agar 

perusahaan dapat mencapai tujuan 

mendapatkan keuntungan atau laba 

yang semaksimal mungkin dari hasil 

produksi, maka perusahaan harus 

mampu mengikuti perkembangan di 

dunia industri yang semakin lama 

semakin modern dan canggih baik 

dalam bidang teknologi informasi 

maupun dalam hal manajemen. 

Perusahaan harus mampu memenuhi 

permintaan pasar terhadap barang yang 

di produksi, dengan demikian suatu 

perusahaan harus mampu  

mengalokasikan sumber daya yang ada 

dengan semaksimal mungkin. Sumber 

daya yang dimaksud dalam 

mengoptimalkan produksi yaitu bahan 

baku pembuatan kerupuk (seafood, 



tepung tapioka, penyedap rasa, 

bumbu), waktu kerja, stok bahan baku 

dan sebagainya yang berhubungan 

dengan proses produksi. Permasalahan 

yang sering dihadapi oleh perusahaan 

yaitu adanya ketidaksesuaian antara 

jumlah produksi kerupuk dengan 

jumlah permintaan maupun penjualan 

di pasar. Jumlah kerupuk yang 

diproduksi bisa lebih besar maupun 

lebih kecil dari permintaan maupun 

penjualan. Jika produksi lebih besar 

dari jumlah yang diminta maupun 

terjual, maka perusahaan akan 

mengalami kerugian karena produk 

tidak habis terjual dan mengalami 

penumpukan stok digudang. 

Sedangkan jika produksi lebih kecil, 

maka perusahaan juga mengalami 

kerugian karena tidak bisa memenuhi 

permintaan pasar. Oleh karena itu 

sebagai sarana pemecahan masalah 

yang akan membantu dalam 

mengoptimalkan jumlah produksi 

berdasarkan sumberdaya yang tersedia, 

maka perlu dilakukan optimasi 

produksi. Optimasi produksi pada 

industri kerupuk merupakan suatu cara 

yang digunakan untuk 

mengoptimalkan jumlah produksi 

masing-masing produk kerupuk agar 

dapat menggunakan sumber daya 

secara maksimal yang bertujuan untuk 

memaksimalkan atau 

mengoptimumkan pendapatan 

perusahaan.  Melalui optimasi ini 

diharapakan hasil produksi akan 

optimal dengan tidak terjadinya 

kekurangan maupun kelebihan 

produksi. Perhitungan yang dilakukan 

menggunakan metode Linear 

Programming Simpleks. Metode 

Linear Programming Simpleks dipilih 

karena merupakan prosedur matematis 

berulang yang banyak diterapkan 

dalam mengalokasikan sumber daya 

yang langka untuk memaksimumkan 

keuntungan dan meminimumkan 

biaya.  

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

  

2.1 Linear Programming 

Menurut Taha (2003), Linear 

Programming merupakan metode 

matematik dalam mengalokasikan 

sumber daya yang terbatas untuk 

mencapai suatu tujuan seperti 

memaksimumkan keuntungan dan 

meminimumkan biaya. Linear 

Programming banyak diterapkan 

dalam masalah ekonomi, indsutri, 

militer sosial dan lain-lain. Linear 

programming berkaitan dengan 

penjelasan suatu kasus dalam dunia 

nyata sebagai suatu model matematik 

yang terdiri dari sebuah fungsi tujuan 

linear dengan beberapa kendala linear. 

 

2.2 Metode Simpleks  

 

Metode simpleks digunakan untuk 

menyelesaikan masalah optimasi yang 

melibatkan tiga variabel atau lebih 

yang tidak dapat diselesaikan oleh 



metode grafik. Metode simpleks 

didefinisikan sebagai cara 

menyelesaikan permasalan yang 

memiliki variabel keputusan minimal 

dua dengan menggunakan alat bantu 

tabel. Metode simpleks dibedakan 

menjadi dua yaitu, metode simpleks 

maksimasi untuk mencari keuntungan 

maksimal dan metode simpleks 

minimasi untuk mencari biaya minimal 

(Ayu, 2012). 

Metode simpleks merupakan salah 

satu teknik penentuan solusi optimal 

yang digunakan dalam pemograman 

linear. Penentuan solusi optimal 

didasarkan pada teknik eliminasi 

Gauss Jordan. Penentuan solusi 

optimal dilakukan dengan memeriksa 

titik ekstrim satu per satu dengan cara 

perhitungan iteratif. Sehingga 

penentuan solusi optimal dengan 

simpleks dilakukan dengan tahap demi 

tahap yang disebut iterasi (Kusuma, 

2015). 

Langkah-langkah metode simpleks: 

1. Mengubah fungsi tujuan dan 

batasan-batasan 

Fungsi tujuan diubah menjadi 

fungsi implisit , artinya semua 

CnXn kita geser ke kiri. 

2. Menyusun persamaan-persamaan 

di dalam tabel 

Setelah formulasi diubah kemudian 

disusun ke dalam tabel, dalam 

bentuk simbol seperti tampak pada 

tabel . 

3. Memilih kolom kunci 

Kolom kunci merupakan dasar 

untuk mengubah tabel. Pilih kolom 

yang mempunyai nilai pada garis 

fungsi tujuan yang bernilai negatif 

dengan angka terbesar. 

4. Memilih baris kunci 

Baris kunci merupakan dasar untuk 

mengubah tabel. Oleh karena itu, 

terlebih dahulu carilah indeks tiap-

tiap baris dengan cara membagi 

nilai-nilai pada kolom NK dengan 

nilai yang sebaris pada kolom 

kunci.   

Indeks =
Nilai  kolom  NK

Nilai  kolom  kunci
  

pilih baris yang mempunyai indek 

positif dengan angka terkecil 

5. Mengubah nilai-nilai baris kunci 

Nilai baris kunci diubah dengan 

cara membaginya dengan angka 

kunci.  

6. Mengubah nilai-nilai baris yang 

lain selain pada baris kunci 

Selain pada baris kunci dapat 

diubah dengan rumus sebagai 

berikut: 

Baris baru = baris lama – 

(koefisien pada kolom kunci ) x 

nilai baru baris kunci  

7. Melanjutkan perbaikan-perbaikan 

atau perubahan-perubahan 

Ulangi langkah-langkah perbaikan 

mulai langkah 3 sampai langkah ke 

6 untuk memperbaiki tabel-tabel 

yang telah diubah / diperbaiki 

nilainya. Perubahan baru berhenti 

setelah pada baris pertama (fungsi 

tujuan) tidak ada yang bernilai 

negatif (Indrayanti, 2012). 

 

2.3 Branch and Bound 

 

Teknik Branch and Bound 

merupakan teknik solusi untuk 

persoalan program linier yang 

mengharuskan variabelnya berupa 

bilangan bulat. Prinsip yang mendasari 

teknik ini adalah bahwa total set solusi 



yang fisibel dapat dibagi menjadi 

subset-subset solusi yang lebih kecil. 

Subset-subset ini selanjutnya dapat 

dievaluasi secara sistematis sampai 

solusi yang terbaik ditemukan. Teknik 

Branch and Bound pada persoalan 

program linier digunakan bersama-

sama dengan metode simpleks. 

Menurut Nufus (__),Langkah-

langkah penggunaan teknik Branch 

and Bound adalah sebagai berikut :  

1. Dapatkan solusi simpleks 

optimal dari program linier 

relaksasi yang bersangkutan.  

2. Solusi yang dihasilkan pada 

langkah a dinyatakan sebagai 

batas atas (upper bound) dan 

pembulatan ke bawah sebagai 

batas bawah (lower bound) 

pada node 1  

3. Pilihlah variabel dengan 

pecahan yang terbesar untuk 

pencabangan (branch). 

Ciptakan dua batasan baru 

untuk variabel ini. Hasilnya 

adalah sebuah batasan ≤ dan 

sebuah batasan ≥.  

4. Ciptakan dua node baru, satu 

dengan batasan ≤ dan satu 

dengan batasan ≥. 

5. Selesaikan model program 

linier relaksasi dengan batasan 

baru yang ditambahkan pada 

tiap node  

6. Solusi simpleks relaksasi 

adalah merupakan batas atas 

pada tiap node, dan solusi 

bilangan bulat maksimum yang 

ada (pada node mana saja) 

adalah merupakan batas bawah  

7. Jika proses ini menghasilkan 

solusi bilangan bulat fisibel 

dengan nilai batas atas pada 

akhir node mana saja, maka 

solusi bilangan bulat optimal 

telah tercapai. Jika tidak 

muncul solusi bilangan bulat 

fisibel, lakukan pencabangan 

dari node dengan batas atas 

terbesar  

 

III. METODOLOGI PENELITIAN 

 

A. Metode Pengembangan Sistem 

Pada tahap pengembangan sistem 

optimasi produksi dan keuntungan 

dengan Linear programming metode 

simpleks ini menggunakan UML 

(Unified Modelling Language). UML 

adalah alat bantu untuk pemodelan 

sistem yang dapat digunakan untuk 

spesifikasi, visualisasi, dan 

dokumentasi object oriented software 

pada fase pengembangan. UML 

menspesifikasikan langkah-langkah 

penting dalam pengambiln keputusan 

analisis dan perancangan serta 

implementasi dalam sebuah sistem. 

 

B. Metode Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian yaitu: 

1. Wawancara  

Penulis melakukan wawancara 

dengan pihak yang terkait dalam 

CV. Kyria Rezeki seperti pemilik 

(owner) dan karyawan untuk 

mengetahui segala hal yang 



berhubungan dengan proses 

produksi. 

 

2. Studi Literatur 

Pengumpulan data dilakukan 

dengan mencari bahan-bahan 

penelitian dari situs-situs internet 

dan jurnal online yang 

berhubungan dengan masalah yang 

diangkat.  

 

3. Observasi  

Penulis melakukan pengamatan 

secara langsung ke CV. Kyria 

Rezeki yang berlokasi di km 11, 

Tanjungpinang untuk mendapatkan 

data yang diperlukan. 

 

 

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Merumuskan Fungsi Tujuan 

Fungsi tujuan dalam penelitian yaitu 

keuntungan dari masing-masing 

produk kerupuk perkiloram. 

Keuntungan diperoleh dari: 

Z  = pendapatan – (biaya bahan baku + 

biaya tenaga kerja + biaya overhead + 

biaya kemasan) / total produksi perhari 

Sehingga berdasarkan dari 

perhitungan yang dilakukan dapat 

dirimuskan fungsi tujuan dalam 

penelitian ini yaitu maksimumkan: 

Z    = 72.827,00 X1 + 66.163,13 X2 + 

65.399,62 X3 + 66.649,62 X4 +  

66.649,62 X5 + 78.971,17 X6 + 

52.915 X7 + 62.488,08 X8 

 

 

 

Keterangan : 

Z = jumlah keuntungan seluruh 

produk 

X1 = jumlah kerupuk gonggong yang 

diproduksi (kg) 

X2 = jumlah kerupuk ikan tenggiri 

diproduksi (kg) 

X3 = jumlah kerupuk ikan tongkol 

diproduksi (kg) 

X4 = jumlah kerupuk cumi-cumi 

diproduksi (kg) 

X5 = jumlah kerupuk udang 

diproduksi (kg) 

X6 = jumlah kerupuk otak-otak 

diproduksi (kg) 

X7 = jumlah kerupuk kentang 

diproduksi (kg) 

X8 = jumlah kerupuk siput ranga 

diproduksi (kg) 

 

4.2 Merumuskan Fungsi Batasan  

1. Biaya produksi  

g1X1 + g2X2 + g3X3 + g4X4 + g5X5 + 

g6X6 + g7X7 + g8X8 ≤ BP 

Keterangan : 

g1- g8 = biaya produksi kerupuk 

gonggong - kerupuk siput ranga 

perkilogram 

BP = Biaya produksi 

 

2. Penjualan produk 

Batasan penjualan produk diambil 

dari data penjualan tertinggi  

1. h1X1 + h2X2 + h3X3 + h4X4 + h5X5 

+ h6X6 + h7X7 + h8X8 ≤ P1  

2. i1X1 + i2X2 + i3X3 + i4X4 + i5X5 + 

i6X6 + i7X7 + i8X8  ≤ P2  

3. j1X1 + j2X2 + j3X3 + j4X4 + j5X5 + 

j6X6 + j7X7 + j8X8  ≤ P3  



4. k1X1 + k2X2 + k3X3 + k4X4 + k5X5 

+ k6X6 + k7X7 + k8X8  ≤ P4  

5. l1X1 + l2X2 + l3X3 + l4X4 + l5X5 + 

l6X6 + l7X7 + l8X8  ≤ P5  

6. m1X1 + mh2X2 + m3X3 + m4X4 + 

m5X5 + m6X6 + m7X7 + m8X8 ≤ 

P6 

7. n1X1 + n2X2 + n3X3 + n4X4 + n5X5 

+ n6X6 + n7X7 + n8X8  ≤ P7  

8. o1X1 + o2X2 + o3X3 + o4X4 + o5X5 

+ o6X6 + o7X7 + o8X8  ≤ P8  

Keterangan : 

h, i, j, k, l, m, n, o= jumlah produksi 

minimal kerupuk berdasarkan batasan 

penjualan  

P1 = penjualan tertinggi kerupuk 

gonggong 

P2 = penjualan tertinggi kerupuk 

ikan tenggiri 

P3 = penjualan tertinggi kerupuk 

ikan tongkol 

P4 = penjualan tertinggi kerupuk 

cumi-cumi 

P5 = penjualan tertinggi kerupuk 

udang 

P6 = penjualan tertinggi kerupuk 

otak-otak 

P7 = penjualan tertinggi kerupuk 

kentang 

P8 = penjualan tertinggi kerupuk 

siput ranga 

 

3. Bahan baku  

Bahan baku yang digunakan 

sebagai batsan sebagai berikut: 

1. o1X1 + o2X2 + o3X3 + o4X4 + o5X5 

+ o6X6 + o7X7 + o8X8 ≤ TP 

2. p1X1 + p2X2 + p3X3 + p4X4 + p5X5 

+ p6X6 + p7X7 + o8X8  ≤ GRM 

3. q1X1 + q2X2 + q3X3 + q4X4 + q5X5 

+ q6X6 + q7X7 + q8X8  ≤ GL 

4. r1X1 + r2X2 + r3X3 + r4X4 + r5X5 + 

r6X6 + r7X7 + r8X8 ≤ PR 

5. s1X1 + s2X2 + s3X3 + s4X4 + s5X5 

+ s6X6 + s7X7 + s8X8  ≤ TR 

6. t1X1 + t2X2 + t3X3 + t4X4 + t5X5 + 

t6X6 + t7X7 + t8X8 ≤ MGR 

7. u1X1 + u2X2 + u3X3 + u4X4 + u5X5 

+ u6X6 + u7X7 + u8X8  ≤ SF1  

8. v1X1 + v2X2 + v3X3 + v4X4 + v5X5 

+ v6X6 + v7X7 + v8X8  ≤ SF2  

9. w1X1 + w2X2 + w3X3 + w4X4 + 

w5X5 + w6X6 + w7X7 + w8X8  ≤ 

SF3  

10. x1X1 + x2X2 + x3X3 + x4X4 + x5X5 

+ x6X6 + x7X7 + x8X8  ≤ SF4  

11. y1X1 + y2X2 + y3X3 + y4X4 + y5X5 

+ y6X6 + y7X7 + y8X8  ≤ SF5  

12. z1X1 + z2X2 + z3X3 + z4X4 + z5X5 

+ z6X6 + z7X7 + z8X8  ≤ SF6  

13. ab1X1 + ab2X2 + ab3X3 + ab4X4 + 

ab5X5 + ab6X6 + ab7X7 + ab8X8  ≤ 

SF7  

14. cd1X1 + cd2X2 + cd3X3 + cd4X4 + 

cd5X5 + cd6X6 + cd7X7 + cd8X8  ≤ 

SF8  

Keterangan : 

TP = Tepung 

GRM = Garam 

GL = Gula 

PR = Penyedap rasa 

TR = Telur 

MGR = Minyak goreng 

SF1-SF8 = Bahan seafood 

 

4. Jam kerja  

Perumusan batasan jam kerja pada 

penelitian ini: 

ef1X1 + ef2X2 + ef3X3 + ef4X4 + ef5X5 + 

ef6X6 + eft7X7 + ef8X8  ≤ JK 

 

keterangan : 

JK = Jam kerja maksimum 



5. Kapasitas mesin 

1. gh1X1 + gh2X2 + gh3X3 + gh4X4 + 

gh5X5 + gh6X6 + gh7X7 + gh8X8  ≤ 

M1  

2. ij1X1 + ij2X2 + ij3X3 + ij4X4 + 

ij5X5 + ij6X6 + ij7X7 + ij8X8 ≤ M2  

3. kl1X1 + kl2X2 + kl3X3 + kl4X4 + 

kl5X5 + kl6X6 + kl7X7 + kl8X8 ≤ 

M2  

Keterangan : 

M1-M3 = Kapasitas mesin produksi 

 

Setelah dilakukan optimasi, 

menggunakan metode simpleks dan 

branch and bound maka diperoleh 

hasil optimal yaitu: 

Jenis   
Metode  

Simpleks  Branch and bound 

Kerupuk gonggong 144 kg 144 kg 

Kerupuk ikan tenggiri 144 kg 144 kg 

Kerupuk ikan tongkol 132 kg 132 kg 

Kerupuk cumi-cumi 136 kg 136 kg 

Kerupuk udang 138,4 kg 138 kg 

Kerupuk otak-otak 142 kg 142 kg 

Kerupuk kentang 132 kg 132 kg 

Kerupuk siput ranga 130 kg 130 kg 

Keuntungan  Rp 73.258.181,308 Rp 73.231.460,98 

Pada kedua metode ini yaitu 

metode simpleks dan branch and 

bound sama-sama menghasilkan solusi 

yang optimal, tetapi untuk branch and 

bound lebih tepat diterapkan pada 

perusahaan yang menghasilkan produk 

dalam jumlah bulat dan utuh karena 

branch and bound digunakan untuk 

penentuan solusi pada program linear 

yang mengharuskan variabelnya dalam 

bilangan bulat. Sedangkan pada 

CV.Kyria Rezeki, perusahaan yang 

menghasilkan produk dalam  jumlah 

kilogram yang dapat dipasarkan dalam 

jumlah pecahan yang artinya tidak 

mengharuskan variabel hasilnya dalam 

bentuk bulat, maka cukup dengan 

menggunakan metode simpleks saja 

sebagai alternatif pemecahan masalah 

untuk menghasilkan keuntungan 

maksimal. 

Sedangkan stok sumberdaya 

yang tersisa dalam proses produksi.  

Nama sumberdaya Sisa 

Penjualan kerupuk gonggong 1 kg 

Penjualan kerupuk ikan tenggiri 0,2 kg 

Penjualan kerupuk ikan tongkol 3 kg 

Penjualan kerupuk cumi-cumi 3,5 kg 

Penjualan kerupuk udang 1,6 kg 

Penjualan kerupuk otak-otak 1,8 kg 

Penjualan kerupuk kentang 1 kg 

Penjualan kerupuk siput rang 0,2 kg 

Tepung tapioka 176,2 kg 

Garam 22,54 kg 

Gula 10,08 kg 

Penyedap rasa 11,27 kg 

Telur 70,64 kg 

 

 Sisa stok sumberdaya merupakan 

sisa dari stok bahan baku, kapasitas 

jam kerja, kapsitas waktu kerja mesin 

dan kapasitas maksimum biaya 

produksi. Sisa stok sumberdaya ini 

dapat digunakan pada produksi 

selanjutnya. Selain itu juga dapat 

memberikan pertimbangan kepada 

perusahaan untuk menyediakan 

sumberdaya pada produksi mendatang. 

 

 

 

 

 



V. IMPELEMENTASI 

 
Gambar 1 : Halaman Login 

 

 

 
Gambar 2 : Halaman Utama 

 

 

 
Gambar 3 : Form produk 

 

 
Gambar 4 : Form stok 

 

 

 
Gambar 5 : Form bahan baku 

 

 

 



 
Gambar 6 : Form pengguna 

 

 

 
Gambar 7 : Form optimasi 

 

VI. KESIMPULAN  

Berdasarkan dari penelitian yang 

dilakukan dengan menggunakan 

metode linear programming simpleks 

dan branch and bound  didapatkan 

bahwa perencanaan produksi dapat 

dilakukan dengan optimal dan dapat 

memaksimalkan keuntungan. 

 

DAFTAR PUSTAKA 

Ayu, B. (2012),  Analisis Program 

Linier Dengan Metode 

Simplek.  

http://bidariayu92.blogspot.Co

m/2012/12/makalah-metode 

simpleks.html [20 Januari 

2016]  

Dimyati, T.T. And A. Dimyati. 2006, 

Operations Research Model-

Model Pengambilan 

Keputusan. Sinar Baru 

Algensindo, Bandung. 

Ezema, B.I. And Amakom, U., 2012, 

Optimizing Profit With The 

Linear Programming Model: A 

Focus On Golden Plastic 

Industry Limited, Enugu, 

Nigeria. Interdisciplinary 

Journal Of Research In 

Business, 2(2), Pp.37-49. 

Ferdiana, E., 2013. Maksimalisasi 

Keuntungan pad Toko Kue 

Martabak Doni dengan Metode 

Simpleks. UG Journal, 6(9). 

[30 Januari 2016] 

Hidayat, S.,__. Aplikasi Optimalisasi 

Produksi dan Keuntungan Pada 

Perusahaan Garment Handuk. 

Indrayanti, S.T. And Kom, M., 2012, 

Menentukan Jumlah Produksi 

Batik Dengan Memaksimalkan 

Keuntungan Menggunakan 

Metode Linear Programming 

Pada Batik Hana, Jurnal Ilmiah 

Ictech Vol.X No.1 Januari 

2012. 

Kusrini, 2006."Aplikasi untuk 

Menyelesaikan Program Linier 

dengan Menggunakan Metode 

Simplek," in Seminar Nasional 



Teknologi Informasi, 

Yogyakarta. 

Kusuma, R. (2015), Metode Simpleks. 

http://rezakusuma.blog.com/me

tode-simpleks/ [20 Januari 

2016] 

Pratama, D.S., 2012. Optimalisasi 

Produksi Indistri Sambal 

Menggunakan Pemrograman 

Linear. E-Jurnal Teknologi 

Industri, Universitas 

Gunadarma. 

Taha, H. A., 2003. Operations 

Research: An Introduction. 7th 

Edition, Prentice Hall Inc. 

Winarko, E. T., 2015, Optimasi 

Produk Industri Kerupuk 

Menggunakan Linear 

Programming. Skripsi. Jurusan 

Teknologi Hasil Pertanian, 

Universitas Jember. Jember. 


	BRANCH AND BOUND DI CV. KYRIA REZEKI
	Yayuk Retnawati
	Eka Suswaini, ST.,MT
	Nurul Hayaty, ST.,M.Cs
	ABSTRAK
	ABSTRACT
	Merumuskan Fungsi Tujuan
	Merumuskan Fungsi Batasan

	DAFTAR PUSTAKA

