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Abstrak - Tujuan dari makalah ini adalah untuk membentuk model optimasi rata-

rata produksi padi dan ketela pohon di kota Magelang berdasarkan data dari buku 

Kota Magelang Dalam Angka tentang  luas panen dan rata-rata produksi dari tahun 

1995 sampai tahun 2014 dan menyelesaikan model matematika tersebut dengan 

menggunakan Pemrograman Kuadratik metode Wolfe. Model yang digunakan dalam 

makalah ini berupa persamaan non linear. Pendugaan parameter-parameter pada 

model matematika ini menggunakan metode kuadrat terkecil yang perhitungannya 

dibantu dengan software Matlab. Model tersebut kemudian diselesaikan dengan  

menggunakan Pemrograman Kuadratik metode Wolfe. Hasil analisis optimasi yang 

diselesaikan menggunakan Pemrograman Kuadratik  diperoleh rata-rata produksi 

padi dan ketela pohon yang optimal seberat 221,99 kwintal dengan luas tanam padi 

512,5 hektar dan luas tanam ketela pohon 11,82 hektar. Oleh karena itu perlu 

ditingkatkan lagi produksi tanaman pangan di Kota Magelang, yaitu dengan 

melakukan soisalisasi budidaya ketela pohon yang baik dan benar agar luas panen 

ketela pohon kembali naik serta perlu diproduksi kembali jenis tanaman pangan 

lainnya seperti jagung, kacang tanah, ketela rambat dan kedelai supaya rata-rata 

produksi tanaman pangan di Kota Magelang dapat meningkat.  

Kata kunci: padi, ketela pohon, kuadrat terkecil, wolfe.  

I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di kota Magelang jenis tanaman pangan yang diproduksi setiap tahunnya selalu berubah-ubah. 

Berdasarkan data dari buku Magelang Dalam Angka, dari tahun 1994 hingga tahun 1999 [1] ada 5 jenis 

tanaman pangan yang diproduksi, yaitu padi, jagung, ketela pohon, ketela rambat dan kacang tanah. tetapi 

hanya padi dan ketela pohon yang masih terus diproduksi hingga tahun 2014. Oleh karena itu dipilihlah 

padi dan ketela pohon untuk dianalisis hasil panennya. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari buku 

produksi Padi dan Palawija [2], produksi suatu tanaman merupakan hasil perkalian antara luas panen dan 

hasil per hektar atau rata-rata produksi. Rata-rata produksi dipengaruhi oleh luas panen. Dari data luas 

panen dan rata-rata produksi tanaman padi dan ketela pohon yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik 

(BPS) kota Magelang, akan ditentukan fungsi tujuan yang berupa persamaan non linear. Penelitian yang 

relevan telah dilakukan oleh Vina Puspita Dewi (2013) yang menganalisis hasil panen padi dengan 

pemodelan kuadratik. Penelitian tersebut memperoleh hasil yaitu periode tanam yang optimum dengan 

pembentukan fungsi tujuan menggunakan metode kuadrat terkecil dan diselesaikan menggunakan bantuan 

software Matlab. Selain Vina, Loqman, dkk (2013) juga pernah melakukan penelitian untuk penjadwalan 

pekerja pada suatu perusahaan dengan menggunakan metode pemrograman kuadratik. Berdasarkan 

penelitian yang sebelumnya, pada makalah ini akan digunakan Pemrograman Kuadratik. Hasil optimasi 

dengan metode pemrograman kuadratik dalam makalah ini untuk mengetahui rata- rata produksi padi dan 

ketela pohon yang optimal. Diharapkan pemerintah dan pihak – pihak terkait bisa lebih memperhatikan 

tanaman pangan tersebut agar dilakukan sosialisasi cara budidaya padi dan ketela pohon yang baik dan 

menyelesaikan permasalahan yang menjadi penyebab kurang optimalnya produksi jenis tanaman pangan 

lainnya supaya dapat diproduksi kembali. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka didapatkan 

rumusan masalah yaitu, bagaimana model matematika untuk rata-rata produksi padi dan ketela pohon di 

kota Magelang? dan bagaimana penyelesaian model matematika untuk rata-rata produksi padi dan ketela 

pohon dengan menggunakan pemrograman kuadratik metode wolfe?. Adapun tujuan dari makalah ini 

adalah untuk membentuk model matematika untuk optimasi rata-rata produksi padi dan ketela pohon di 

kota Magelang, serta menyelesaikan model menggunakan pemrograman kuadratik metode wolfe. 
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Kemudian manfaat dari makalah ini yaitu untuk mengetahui model matematika untuk optimasi rata-rata 

produksi padi dan ketela di kota Magelang, serta mengetahui solusi dari model optimasi rata-rata produksi 

padi dan ketela di kota Magelang. 

II. METODE PENELITIAN 

A. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) kota Magelang. 

Data yang dianalisis adalah data luas panen dan rata-rata produksi padi dan ketela pohon pada tahun 

1995-2014.  

 
TABEL 1. DATA LUAS PANEN DAN RATA-RATA PRODUKSI PADI DAN KETELA POHON TAHUN 1995-2014 

No Tahun 

Padi  Ketela Pohon 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Rata-Rata 

Produksi 

(kw) 

Luas 

Panen 

(Ha) 

Rata-Rata 

Produksi 

(kw) 

1 1995 600 51,68 16 121,88 

2 1996 618 52,04 19 132,11 

3 1997 621 51,8 7 132,86 

4 1998 591 51,82 9 153,3 

5 1999 569 52,81 17 172,47 

6 2000 497 53,51 2 90 

7 2001 474 53,35 7 168,57 

8 2002 514 52,79 15 139,33 

9 2003 469 52,81 8 139,38 

10 2004 471 52,4 7 140 

11 2005 473 52,64 8 140 

12 2006 491 52,62 6 140 

13 2007 501 54,51 3 140 

14 2008 504 54,56 3 140 

15 2009 512 54,67 10 140 

16 2010 520 54,75 11 141 

17 2011 551 56,98 9 70 

18 2012 548 59,708 3 148,96 

19 2013 548 58,5 3 73,33 

20 2014 547 58,18 2 70 

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) kota Magelang 

 

B. Membentuk Model Matematika 

Memodelkan fungsi tujuan dan kendala tujuan. Model matematika yang digunakan pada makalah ini 

berbentuk fungsi non linear Fungsi tujuan disusun untuk padi dan ketela pohon, sehingga ada dua fungsi 

tujuan. Selanjutnya dibentuk fungsi tujuan bersama.  

C. Penyelesaian Model Matematika 

Menyelesaikan pemaksimal rata-rata produksi padi dan ketela pohon dengan menggunakan 

pemrograman kuadratik metode wolfe. 
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D. Menganalisis Hasil 

E. Membuat Kesimpulan 

III. HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Membentuk Model Matematika untuk Rata-Rata Produksi Padi dan Ketela Pohon 
Dalam fungsi tujuan dari permasalaan ini, rata – rata produksi diartikan sebagai hasil panen per hektar 

yang dihitung beratnya dalam satuan kwintal. Sedangkan luas panen diasumsikan sebagai banyaknya 

tanaman yang dipungut hasilnya setelah cukup umur termasuk yang gagal panen. Karena tidak 

memungkinkan untuk menghitung tanaman satu persatu, maka jumlah tanaman dianggap setara dengan 

luas tanaman yang dihitung dalam satuan hektar.  

Rata-rata produksi total merupakan jumlahan dari rata-rata produksi tanaman padi dan ketela pohon. 

Sehingga fungsi tujuan yang akan dibentuk dapat dinyatakan sebagai jumlahan dari rata-rata produksi 

padi dan ketela pohon. 

                     
      

               (1

) 

Adapun variabel yang digunakan adalah sebagai berikut 

   = data Luas Panen Padi ke -   dalam satuan ha 

   = data Luas Panen Ketela Pohon ke -   dalam satuan ha 

  = data Rata – Rata Produksi ke -   dalam satuan kw 

    = 1,2,...,  ;   = banyaknya data 

   = parameter fungsi tujuan 

Diketahui fungsi rata-rata produksi padi dan ketela pohon adalah  
         

          (2

) 

         
          (3

) 

Untuk menentukan parameter fungsi tujuan pada persamaan (2) dan (3) digunakan metode kuadrat 

terkecil yaitu dengan menyelesaikan sistem persamaan linear berikut 
      (

4a) 

        (

4b) 

Dimana  

   

   
    

    
 

   
    

    

   
      

          

   
    

    
 

   
    

    

   
      

   

    

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
    

   

     

    
 
 
 
 
 

        

 
 
 
 
 
    

   

     

    
 
 
 
 
 

 

Solusi    dari persamaan (4) diperoleh dengan  
          (5a

) 

            (5a

) 

Pada permasalahan ini kendalanya adalah sebagai berikut 

a. Luas panen padi tidak boleh lebih dari luas tanam padi maksimum, ditulis sebagai 

                      

b. Luas panen ketela pohon tidak boleh lebih dari luas tanam ketela pohon maksimum, ditulis 

sebagai 
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1. Fungsi Tujuan untuk Tanaman Padi 

1) Masukkan data luas panen dan rata-rata produksi padi ke software Matlab. Ketikkan pada script 

file kemudian simpan dengan nama data10.dat 

2) Ketikkan pada script-file program untuk mendapatkan parameter fungsi tujuan, simpan dengan 

nama MKT10 

 
GAMBAR 1. TAMPILAN PERINTAH MKT10 

 

3) Ketikkan MKT10 pada command window, kemudian tekan enter 

4) Muncul hasil pada command window seperti berikut 

 
GAMBAR 2. TAMPILAN OUTPUT MKT10  

 

Berdasarkan  hasil pada gambar 2 didapatkan fungsi tujuan tanaman padi, yaitu 

                              
(6) 

 

2. Fungsi Tujuan untuk Tanaman Ketela Pohon 

1) Masukkan data luas panen dan rata-rata produksi ketela pohon ke software Matlab. Ketikkan 

pada script file kemudian simpan dengan nama data9.dat 

2) Ketikkan pada script-file program untuk mendapatkan parameter fungsi tujuan, simpan dengan 

nama MKT9 
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GAMBAR 3. TAMPILAN PERINTAH  MKT9 

 

5) Ketikkan MKT9 pada command window, kemudian tekan enter 

6) Muncul hasil pada command window seperti berikut 

 
GAMBAR 4. TAMPILAN OUTPUT MKT9  

 

Berdasarkan  hasil pada gambar 4 didapatkan fungsi tujuan untuk tanaman ketela pohon, yaitu 
                                (7

) 

Fungsi tujuan pada makalah ini adalah mengoptimalkan rata-rata produksi tanaman pangan yang 

terbentuk dari jumlahan rata-rata produksi padi dan ketela pohon, sehingga berdasarkan fungsi (6) dan (7) 

diperoleh fungsi tujuan yaitu memaksimumkan : 
                 

                                                               

                                                   (8a) 

Sebelum fungsi tujuan (8) diselesaikan dengan pemrograman kuadratik, alangkah lebih baiknya 

apabila fungsi (8) dicek terlebih dahulu. Nilai variabel   dan   pada tabel disubstitusikan ke fungsi (8). 

Kemudian dihitung selisih nilai        dari jumlahan rata-rata produksi padi dan ketela pohon yang ada 

pada tabel dengan hasil perhitungan. Setelah dihitung ternyata rata rata errornya cukup besar, yaitu 18%. 

Akan tetapi error bukan satu-satunya ukuran, cara lainnya yaitu dengan melihat conditional number-nya. 

Berikut adalah hasil perhitungan conditional number dengan bantuan software Matlab, yaitu dengan 

perintah cond  

 

 

 



 ISBN. 978-602-73403-1-2 

MT 92 

 

 

 

TABEL 3 TABEL NILAI CONDITIONAL NUMBER PADI DAN KETELA POHON 

 Padi Ketela Pohon 

Conditional Number 734,3389 53,9154 

 

Menurut Vina, 2013 [3], nilai    pada fungsi tujuan keduanya dinyatakan terbaik. Jadi fungsi tujuan 

(8) merupakan fungsi pendekatan yang terbaik. Selanjutnya fungsi tujuan (8) akan diselesaikan dengan 

pemrograman kuadratik metode wolfe. 

 

B. Penyelesaian Pemrograman Kuadratik dengan metode wolfe 

Berdasarkan data dari BPS, luas tanam tanaman pangan dari tahun 1995-2014 untuk padi luas tanam 

maksimalnya adalah 648 hektar dan ketela pohon 24 hektar. Sehingga diperoleh kendala  
      (8b) 

     (8c) 

       

1. Membentuk Kondisi Kuhn-Tucker  

Persamaan (8) dapat ditentukan syarat Kuhn-Tuckernya yaitu 

1)                          (9a) 

                               (9b) 

2)              (10a) 

                 (10b) 

3)  (                       (11a) 

                              (11b) 

4)          (12) 

5)          (13) 

Sebagai akibat dari (10) maka   

        (14a) 

       (14b) 

Bentuk (14) dapat dijadikan bentuk kanonik sehingga menjadi 

         (15a) 

        (15b) 

Setelah mengidentifikasi syarat Kuhn Tucker, maka kondisi Kuhn Tucker untuk persamaan (8) yaitu 

                         (9a) 

                          (9b) 

         (15a) 

        (15b) 

2. Mengidentifikasi complementary slackness 

Berdasarkan (10) dan (15), (9) dan (11) dan sifat complementary slackness pada pemrograman 

kuadratik, maka kondisi complementary slackness untuk persamaan (8) adalah  
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3. Menambah variabel buatan    untuk setiap kondisi Kuhn-Tucker yang tidak memiliki variabel 

basis 

Persamaan (9) tidak memiliki variabel basis sehingga ditambahkan variabel buatan    sehingga 

bentuknya menjadi  

                        (16a) 

                          (16b) 

4. Menentukan fungsi tujuan baru yang linear  

Bentuk fungsi tujuan baru yang linear untuk masalah rata-rata produksi padi dan ketela pohon 

adalah  

Meminimumkan 
        (17) 

dengan kendala : 

                        (16a) 

                         (16b) 

         (15a) 

        (15b) 

Semua variabel non negatif 

 

5. Melakukan proses iterasi simpleks dengan metode wolfe 

Setelah didapatkan fungsi tujuan dan kendala baru, dibuatlah tabel simpleks. Berikut adalah tabel 

simpleks iterasi pertama  
TABEL 4 TABEL ITERASI PERTAMA 

 
 

Dari tabel iterasi pertama diatas diperoleh nilai       terbesar yaitu variabel   dan nilai    

terkecil yaitu    , maka    keluar dan    masuk  menjadi variabel basis dengan koefisien ongkos 

nol. Kemudian dilanjutkan ke iterasi kedua. 

 
TABEL 5 TABEL ITERASI KEDUA 

 
 

Berdasarkan tabel iterasi kedua diatas diperoleh nilai       terbesar yaitu variabel   , tetapi    

tidak boleh menjadi variabel basis berdampingan dengan    (complementary slackness). Oleh 

karena itu dipilihlah nilai       terbesar kedua yaitu variabel    sehingga diperoleh nilai    

terkecil yaitu    , maka    keluar dan    masuk  menjadi variabel basis dengan koefisien ongkos 

nol.  
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TABEL 6. TABEL OPTIMUM RATA-RATA PRODUKSI 

 
 

Iterasi berhenti dan tabel dinyatakan optimum karena nilai        . Dari tabel optimum 

tersebut diperoleh nilai variabel         dan          . Selain itu juga didapatkan nilai 

variabel          dan            serta nilai minimum    . Kemudian untuk 

mendapatkan nilai maksimum yang dicari maka nilai variabel   dan   disubstitusikan ke 

persamaan (4.8) yang merupakan fungsi tujuan awal yaitu  
                                                                                 
        

 

IV. SIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Model matematika untuk optimasi rata-rata produksi padi dan ketela pohon Memaksimumkan 
                                                   

dengan kendala 
                 

Penyelesaian optimal untuk rata-rata produksi padi dan ketela pohon. 

Luas Panen Padi (ha) 512,5 

Luas Panen  Ketela Pohon (ha) 11,82 

Rata-rata Produksi (kw) 221,99 

Oleh karena itu perlu ditingkatkan lagi produksi tanaman pangan di Kota Magelang, yaitu dengan 

melakukan soisalisasi budidaya ketela pohon yang baik dan benar agar luas panen ketela pohon kembali 

naik serta perlu diproduksi kembali jenis tanaman pangan lainnya seperti jagung, kacang tanah, ketela 

rambat dan kedelai supaya rata-rata produksi tanaman pangan di Kota Magelang dapat meningkat. 

 

B. Saran 

Bagi pembaca yang berminat membuat karya tulis yang berhubungan dengan optimasi hal serupa 

disarankan untuk membentukan fungsi tujuan dengan menggunakan cara lain, sehingga diperoleh nilai 

error yang kecil. Selain itu cara penyelesaiannya juga dapat menggunakan metode yang lainnya, atau 

membandingkan metode pemrograman kuadratik dengan metode penyelesaian pemrograman nonlinear 

yang lain. 
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