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Software ini menyediakan algoritma simplex baik metode Big-M maupun metode 

Two-phase. Pilihan dari metode yang dapat digunakan dapat diakses melalui menu > 

options. 

Tampilan awal dari software ini adalah seperti pada Gambar 1. 

 

Gambar 1. Tampilan awal software 

 

Sedangkan Gambar 2 dan Gambar 3 menunjukkan beberapa menu umum dan pilihan yang 

dapat diakses melalui menu > options. 
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Gambar 2. Menu OLK GUI version 3.1. 

 

 

Gambar 3. Menu pilihan (options) software OLK ver. 3.1 

 

Beberapa penjelasan dari software ini adalah sbb: 

 

1. Menu umum OLK GUI 

Ada beberapa fasilitas yang dapat digunakan sebagai menu umum sebagaimana ditunjukkan 

pada Gambar 2. Fasilitas-fasilitas ini adalah: 

 Open, fasilitas untuk me-load file data yang pernah disimpan sebelumnya 

 Save, fasilitas menyimpan data problem, hasil algoritma simplex beserta konfigurasi 

kedalam sebuah file xml 

 Save As, fasilitas untuk menyimpan ke dalam fiel dengan nama berbeda 

 Options, fasilitas pilihan dalam konfigurasi algoritma simplex 

 About, berisi penjelasan dari software ini 

 Quit, fasilitas untuk menutup software 
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2. Bagian LP Model 

Seperti terlihat pada Gambar 1, bagian ini disiapkan sebagai tempat user memasukkan 

model yang akan dioptimasi. Beberapa kaedah yang harus ditaati adalah: 

 Hanya berisi mode optimasi, angka, nama variable, dan operasi matematika +, -, =, 

<=, dan >= 

 Mode optimasi dimasukkan dengan kata kunci ‘max’ dan ‘min’ 

 Variable dengan batasan integer atau binary, diawali dengan ‘int’ atau ‘bin’. Antar 

variable integer atau binary dipisahkan dengan koma 

 Baris komentar harus dimulai dengan tanda # 

Software ini akan berusaha mengidentifikasi model matematika yang user masukkan. 

Kesalahan dalam memasukkan model akan mengakibatkan model yang dihasilkan bisa 

berbeda dengan yang diinginkan. Kesalahan juga dapat mengakibatkan software untuk 

menutup dengan sendirinya. Model matematika yang pengguna masukkan akan 

diterjemahkan ke dalam bentuk yang lebih standar di bagian ‘Simplex Result’. 

 

3. Bagian Simplex Result 

Bagian ini akan memuat model programa linier, beserta keluaran hasil algoritma simplex. 

 

4. Tombol-tombol 

Ada empat tombol yang disertakan dalam software ini seperti ditunjukkan pada Gambar 1: 

 Run, untuk menjalankan algoritma simplex 

 Pause, untuk menghentikan sementara algoritma simplex 

 Stop, untuk menghentikan permanen algoritma simplex 

 Clear, untuk menghapus data yang ada pada bagian ‘Simplex Result’ menjadi bagian 

yang kosong 

 

5. Indikator 

Pada Gambar 1, terlihat ada beberapa indicator sebagai berikut: 

 State, menunjukkan apakah keadaan algoritma simplex menemukan kondisi 

infeasible, unbounded atau optimal. 

 Objective, menunjukkan nilai fungsi objektif terbaik yang pernah dicapai algoritma 

simplex. 

 Iteration, menunjukkan jumlah iterasi dalam algoritma simplex. 

 Computation Time, menjukkan jumlah waktu komputasi yang sudah digunakan 

algoritma simplex. 
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6. Options 

Pada bagian menu > options, ada beberapa pilihan yang dapat dikonfigurasi: 

 Self Terminate, Jika ‘Yes’, maka algoritma simplex akan terus melakukan iterasi 

sampai salah satu dari tiga keadaan (optimal, unbounded dan infeasible) berhasil 

ditemui. Jika ‘No’, maka terminasi simplex akan ditentukan oleh ‘Max No of 

Iterations’ dan ‘Max Computation Time’. 

 Max No of Iterations, fasilitas untuk mengeset jumlah iterasi maksimum dari 

simplex. 

 Max Computation Time, fasilitas mengeset waktu komputasi maksimum yang boleh 

digunakan oleh algoritma simplex. 

 Report for each iteration, fasilitas laporan tiap iterasi. Jika ‘Yes’, maka software akan 

melaporkan table simplex untuk tiap iterasi pada bagian ‘Simplex Result’. 

 Simplex Method, pilihan penggunaan metode Big-M atau Two-Phase 

 Max No of Threads, belum diimplementasikan (persiapan untuk integer 

programming) 

 Precision, maksimum presisi dari galat pembulatan dalam komputasi numerik 

 Max % Gap, persen maksimum perbedaan antara solusi feasible (memenuhi 

batasan integer) saat ini dan solusi LP-relaxation 


