
Menyelesaikan DSS sederhana dengan Microsoft Excel 

 
Solver merupakan salah satu fasilitas tambahan (add-id) pada excel yang digunakan 
untuk memecahkan persoalan-persoalan yang rumit, fasilitas solver memungkinkan kita 
menghitung nilai yang dibutuhkan untuk mencapai hasil yang terdapat pada satu sel atau 
sederetan sel (range). Dengan kata lain, solver dapat membantu kita kita mencari 
kombinasi variabel untuk meminimalkan atau memaksimalkan satu sel target. Solver juga 
memungkinkan kita untuk mendefinisikan sendiri suatu batasan atau kendala yang harus 
dipenuhi agar pemecahan masalah dianggap benar. 
 
Fungsi di atas sesuai dengan apa yang kita butuhkan di dalam proses penunjang 
keputusan pada studi kasus di bawah ini: 
 

 

Studi Kasus: 

 

Suatu pabrik perakitan radio menghasilkan dua tipe radio, yaitu HiFi-1 dan HiFi-2 pada 
fasilitas perakitan yang sama. Lini perakitan terdiri dari 3 stasiun kerja. Waktu perakitan 
masing-masing tipe pada masing-masing stasiun kerja adalah sebagai berikut: 
 

Waktu perakitan per 
unit (menit) 

Stasiun 
kerja 

HiFi-1 HiFi-2 

1 6 4 

2 5 5 

3 4 6 

 
Waktu kerja masing-masing stasiun kerja adalah 8 jam per hari. Masing-masing stasiun 
kerja membutuhkan perawatan harian selama 10%, 14% dan 12% dari total waktu kerja 
(8 jam) secara berturut-turut untuk stasiun kerja 1,2 dan 3. 
 
 

Solusi: 

 

Alternatif keputusan adalah : radio tipe HiFi-1 (x1) dan radio tipe HiFi-2 (x2). 
Tujuannya adalah memaksimumkan jumlah radio HiFi-1 dan HiFi-2 yang diproduksi. 
Sumber daya pembatas adalah : jam kerja masing-masing stasiun kerja dikurangi dengan 
waktu yang dibutuhkan untuk perawatan.  
Waktu produktif masing-masing stasiun kerja oleh karenanya adalah : 
Stasiun 1 : 480 menit – 48 menit = 432 menit 
Stasiun 2 : 480 menit – 67.2 menit = 412.8 menit 
Stasiun 3 : 480  menit – 57.6 menit = 422.4 menit. 
 
 
 



Model umum pemrograman linier : 
Maksimumkan z = x1 + x2 
Kendala : 
6x1 + 4x2 ≤ 432 
5x1 + 5x2 ≤ 412.8 
4x1 + 6x2 ≤ 422.4 
x1,x2 ≥ 0 
Kita masukan setiap elemen model umum pemrograman liner di atas ke dalam format 
lembar kerja excel sehingga manipulasi aritmatik mungkin dilakukan. 
 

 
 
Agar model bisa diselesaikan dengan Solver Excel  sel-sel sisi ruas kanan E38:E40 dan 
Fungsi Tujuan di sel F43 harus didefinisikan. 
 

 
 
 



 
 
Untuk menjalankan Solver Excel, klik saja Tools dan gerakkan cursor ke Solver 
kemudian klik.  
 
 

 
 
Di layar kemudian akan tertayang:  
 



 
 
[1] Target Cell, adalah sel yang mencerminkan nilai yang akan dimaksimumkan atau 
diminimumkan pada parameter ke dua. Dalam kasus ini, target sel adalah F43. Dengan 
kata lain, sel ini akan berisi nilai marjin total atau nilai fungsi tujuan Maka, letakkan saja 
kursor di sel tersebut dan kemudian tekan tombol “Enter”. 
 
[2] Equal To, mencerminkan tujuan yang hendak kita capai dengan menggunakan Solver. 
Ada tiga pilihan yaitu Max (Maksimum), Min (Minimum, dan Value of. Dua yang 
pertama kita sudah mengenalnya, sedang Value of menandai nilai yang hendak kita 
tetapkan terhadap nilai fungsi tujuan atau marjin total dalam kasus ini. Bagaimanapun 
juga, bila nilai yang kita tetapkan itu berada diatas nilai maksimum penyelesaian maka 
nilai itu tidak akan tercapai. dalam kasus Bawika ini, klik saja Max untuk menandai 
bahwa kita meminta Solver untuk memaksimumkan fungsi tujuan atau marjin total. 
 
[3] By Changing Cells, berisi nilai yang akan menentukan nilai fungsi tujuan atau marjin 
total. Sel ini sebenarnya mencerminkan variable putusan atau variable yang dicari. Untuk 
kasus Bawika ini, sel itu berada di B11 dan C11. maka, blok saja kedua sel tersebut dan 
kemudian tekan “Enter” 
 
Setelah Seluruh pengisian tiga parameter ini lengkap , maka langkah selanjutnya adalah 
mengisi parameter kendala. 
 
[4] Subject to Constraints, adalah kendala-kendala yang akan membatasi pemaksimuman 
atau peminimuman nilai fungsi tujuan atau marjin total. dalam kasus ini. Kendala itu 
tercermin di Penggunaan Kapasitas yang tidak boleh lebih besar dari Kapasitas Tersedia. 
Pertama kali, klik icon “Add” yang kemudian akan memunculkan menu Add Constraint. 
Karena seluruh kendala Bawika adalah kendala Pembatas, yaitu dengan tanda kendala ≤ 
maka dengan fasilitas Excel kita mungkin memasukkan keempat kendala itu sekaligus. 
Letakkan cursor di Cell Refrence dan kemudian pindahkan kursor ke sel E38:E40. Maka, 
“$E$38:$E$40” akan muncul di Cell Preference. Kemudian, karena Penggunaan 
Kapasitas tidak boleh melampaui Kapasitas Tersedia maka pilih saja tanda kendala “<=”. 
Ke empat, arahkan kursor ke Constraint dan kemudian pindahkan kursor ke sel F38:F41. 



Maka, “=$F$38:$F$40″ muncul di Constraint. Selanjutnya tekan saja ikon “OK” yang 
akan membawa kita kembali ke menu Solver Parameters. 
 

 
 
Isian lengkap Solver Parameter yang siap diselesaikan atau “Solve”: 
 

 
 
Klik saja “Solve” dan Solver akan segera bekerja. 
Hasil akhir yang diharapkan dari penyelesaian kasus Pemrograman Linier adalah 
Penyelesaian optimal, Analisis sensitivitas parameter nilai ruas kanan dan parameter 
fungsi tujuan. 
 

 
 
 
 



Penyelesaian Optimal 
 

 
 
 
Analisis Sensitivitas 
 

 
 
 
 
 
 


