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Pemrograman Geometrik:  Struktur Optimasi dan Ranah Aplikasinya 

Syamsul Bahri 
PS. Matematika FMIPA Unram 

Abstrak 

Tulisan ini membahas tentang struktur optimasi dari pendekatan pemrograman geometrik. 
Struktur dalam hal ini berkaitan dengan model optimasi pemrograman geometrik, baik untuk 
kasus optimasi tanpa kendala maupun kasus optimasi dengan kendala.  Teknik penentuan 
solusi yang berkaitan dengan dua kasus tersebut diberikan dan disertai dengan contoh 
kasusnya sehingga menambah keluasan dalam tulisan ini. Pada bagian akhir tulisan ini, 
dipaparkan berbagai ranah aplikasi dari pendekatan pemrograman geometrik. 

Kata kunci :  Struktur optimasi, pemrograman geometrik, aplikasi pemrograman 
geometrik 

 

Geometric Programming : Optimization Structure and Domain of Applications 
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Abstract 

This paper explains about an optimization structure of geometric programming. The 
structure in this context is optimization models of geometric programming both with 
constraint and without constraint problems.  It is proposed some methods of solution 
and the relevant examples and its applications.  Finally, the fields of application of 
geometric programming approach are given too.  

Keywords: optimization structure, geometric programming, applications of geometric 
programming 

 

A. Pendahuluan 

Permasalahan optimasi merupakan permasalahan menemukan suatu kondisi yang dapat 

memaksimumkan atau meminumkan nilai suatu fungsi (Rao, 2009 : 1).  Metode menemukan solusi 

optimum ini biasanya disebut teknik matematika programming atau teknik optimasi.  Terdapat 

beberapa alternatif metode atau pendekatan untuk menyelesaikan permasalahan optimasi, 

diantaranya metode kalkulus, kalkulus variasi, pemrograman linier, pemrograman non linier, 

pemrograman kuadratik, pemrograman integer, pemrograman dinamik, pemrograman geometrik, 

teori permainan, pemrograman stokastik, dan lain sebagainya (Rao, 2009 : 3).  
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Pemrograman geometrik (PG) merupakan sebuah metode optimasi untuk menyelesaikan 

permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan masalah pemrograman non linier.  Metode 

ini pada awalnya dikemukakan oleh Clarence Zener pada tahun 1961 melalui papernya yang 

bejudul “A Mathematical Aid in Optimizing Engineering Designs” yang dipublikasikan melalui 

prosiding National Academy of Science.  Kemudian metode ini secara komprehensif dipublikasikan 

dalam bentuk buku yang berjudul “Geometric Programming” oleh Duffin, Peterson dan Zener pada 

tahun 1967 (Creese, 2009: 3 ; Rao, 2009 : 492).  Mereka membangun metode ini untuk 

menyelesaikan permasalahan pemrograman non linier yang fungsi tujuan dan kendalanya berbentuk 

posynomial (Rao, 2009 : 492).  Sepuluh tahun setelah Zener mempublikasi metode ini, Zener 

sendiri kembali menulis buku yang mengupas tentang aplikasi metode PG untuk membuat optimal 

desain berkaitan dengan permasalahan teknik dengan judul “ Engineering Design by Geometric 

Programming” pada tahun 19971, dan secara komprehensif, aplikasi metode PG dimuat dalam 

buku yang berjudul “ Applied Geometric Programming” yang ditulis oleh C.S. Beightler dan D.T. 

Phillips pada 1976 (Creese, 2009 : 3). 

Aplikasi metode PG dalam menyelesaikan permasalahan pemrograman non linier, walaupun 

awalnya ditujukan untuk permasalahan-permasalahan di bidang teknik (engineering) namun dalam 

perkembangannya ranah aplikasi metode PG berkembang di berbagai bidang yang lain seperti 

ekonomi (diantaranya Corstjens, M. dan Doyle P., 1985),  bioteknologi (diantaranya Alberto, M. S.,  

Eberhard V., Carlos,  G.A., dan Nestor, T., 2007),  statistika, dan matematika sendiri (riset operasi, 

kontrol optimum dan teori pengkodean).  Creese menyatakan bahwa PG merupakan salah satu 

teknik optimasi yang terbaik dalam mendesain model optimasi yang meminimumkan fungsi tujuan 

(2010 : 1). 

 
Berdasarkan uraian di atas, pada tulisan ini akan dibahas berbagai teori yang mendasari PG, struktur 

optimasi PG dan beberapa ranah aplikasinya.  

 

 

B. Optimasi Menggunakan Pemrograman geometrik 

B.1  Beberapa Konsep Dasar 

PG merupakan teknik optimasi dengan fungsi tujuan dan kendala yang berbentuk khusus yaitu 

berbentuk fungsi posinomial.  Oleh karenanya pada bagian ini akan diuraikan mengenai fungsi 

monomial dan fungsi posinomial. 
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Definisi Fungsi Monomial: 

Misalkan   dengan xi > 0 untuk setiap i = 1, 2, 3, … , n. Fungsi 
monomial f didefinisikan sebagai berikut : 

 (1) 

dengan c > 0 dan  , untuk  i = 1, 2, 3, … , n. 

Definisi Fungsi Posynomial  : 

Misalkan  fungsi monomial, i = 1, 2, 3, … , N.    Fungsi g dikatakan fungsi posinomial, jika g 
didefinisikan  

    (2) 

dengan ck > 0 , untuk setiap k = 1, 2, 3, … , K. 

Ketaksaman AM-GM  

Ketaksamaan AM-GM adalah salah satu ketaksamaan klasik dalam analisis matematika, yang 

menggambarkan hubungan antara rata-rata aritmatika dan rata-rata geometri dari sekelompok 

bilangan real positif.  Secara khusus ketaksamaan AM-GM yang digunakan dalam hal ini adalah 

ketaksamaan Cauchy-Swartz,yang diberikan oleh ketaksamaan berikut : 

Jika    dan    menyatakan sebarang bilangan real dan n ∈   maka berlaku 

        (3) 
  

B.3   Struktur Optimasi Gemetri Programming 

B.3.1  Pemrograman geometrik Tanpa Kendala 

a.  Solusi Menggunakan Kalkulus Diferensial 

Permasalahan optimasi  PG tanpa kendala adalah menemukan variabel   
dengan xi > 0 untuk setiap i = 1, 2, 3, … , n sehingga  

 (4) 

bernilai minimum. 

Solusi permasalahan ini dapat diselesaikan dengan menggunakan metode kalkulus diferensial, 
dimana syarat perlu suatu fungsi g minimum diberikan oleh  

   (5) 
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Kesamaan ini memberikan  

,    (6) 

Jika kedua ruas dikalikan dengan xk maka kesamaan (5) menjadi 

,    (7) 

Jika x* merupakan solusi sistem persamaan (7) secara simultan, maka x* merupakan solusi  

minimum fungsi posynomal f, jika dan hanya jika  matriks Hessian dari fungsi g definit positif, 

yaitu  

   (8) 

definit positif. 

Optimal Solusi PG tanpa Kendala (4) diberikan oleh  

    [Rao,  2009 : 495] (9) 

dengan 

 

yang memenuhi kondisi ortogonalitas dan normalitas sebagai berikut: 

,     dan   . 

 

Suatu perusahaan ingin memindahkan serbuk kayu (grain) dari suatu gudang dengan mengunakan 

box berbentuk balok tanpa tutup yang berukuran panjang x1 meter, lebar x2 meter dan tinggi x3 

meter seperti pada gambar.   

 

 

 

 

Biaya pembuatan bagian bawah 80 / m2 , bagian samping 10 / m2 dan bagian sisi 20 / m2 serta biaya 
pengangkutan serbuk kayu tersebut per satu kali jalan adalah 1.  Berapakah biaya minimum yang 
harus dikeluarkan oleh perusahaan tersebut jika harus mengangkut 80 m3 serbuk kayu (termasuk 
membuat boxnya) ? 

Contoh Kasus 1: 

x3 

x1 

x2 

Samping 

bawah 

sisi 
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(i)  

Solusi : 

Permasalahan di atas, dapat dimodelkan sebagai berikut : 

Total biaya [f (x)] = biaya pembuatan box + biaya pengangkutan grain, 

atau,  

 (10) 

Berdasarkan kesamaan (2) diperoleh : 

c1= 80,  c2 = 40 ,  c3 = 20 dan c4 = 80 

serta  

 

Selanjutnya kondisi ortogonalitas dan normalitas memberikan kesamaan berikut ini. 

 

Kesamaan matriks ini secara simultan memberikan solusi : 

 

Sehingga nilai  

 

Karena   maka  

(ii)  
(iii)  
(iv)  

Solusi (i) – (iv) secara simultan memberikan : . 

 

b.   Solusi Menggunakan Ketaksamaan AM-GM  

Perhatikan kembali permasalahan PG pada persamaan (4), dengan fi diberikan oleh persamaan (1).  

Jika maka (4) menjadi  
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dengan menggunakan kataksaman AM-GM,  

 (11) 

Akibatnya 

 (12) 

Jika    maka ruas kanan pada ketaksamaan di atas menjadi 

 

 

 (13) 

Dengan menggunakan syarat normality dan syarat ortogonality 

   dan   

Maka kesamaan (13) dapat direduksi menjadi  

 (14) 

Sehingga berakibat  

 (15) 

 

Solusi Kasus 1 menggunakan ketaksamaan AM-GM: 

Perhatikan kembali model PG pada (4) dan ketaksamaan (15),  

 

Dengan cara serupa seperti pada bagian sebelumnya, kesamaan  akan memberikan 

solusi optimal  
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B.3.2  Pemrograman geometrik dengan Kendala 

B.3.2.1  Bentuk Umum 

Optimasi dengan metode pemrograman geometrik adalah menemukan variabel  yang 

meminimumkan fungsi tujuan : 

 (16) 

dengan kendala : 

        (17) 

    

dimana koefisien  dan   adalah bilangan 

real positif, pangkat  dan  

 adalah sebarang bilangan real.  Bilangan m menyatakan banyaknya 

kendala, N0 menyatakan banyaknya suku posinomial pada fungsi obyektif, Nk menyatakan 

banyaknya suku posinomial pada kendala ke- k  serta ,   xi > 0 untuk 

setiap i = 1, 2, 3, … , n sebagai variabel optimasinya. 

B.3.2.2  Solusi Pemrograman geometrik dengan Kendala 

Perhatikan kembali permasalahan PG pada persamaan  (16) dengan kendala (17), yang dikenal 

dengan masalah primal. Permasalahan dual dari masalah primal ini adalah memaksimumkan fungsi: 

 (18) 

dengan fungsi kendala ortogonalitas dan normalitas  sebagai berikut : 

, dan    (19) 

Jika  suatu masalah memiliki derajat kesulitan nol,  maka kondisi ortogonalitas dan normalitas (19) 

memberikan solusi untuk λ  secara tunggal,  yang beriplikasi pada ketunggalan solusi permasalahan 

PG (16) dengan kendala (17) atau permasalahan dual (18) dengan formula sebagai berikut : 

  (20) 
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Catatan :  jika suatu permasalahan PG memiliki bentuk posinomial sebanyak N dan n menyatakan 

banyaknya variabel optimasinya, maka derajat kesulitan (D) didefinisikan sebagai . 

Setelah solusi optimal untuk f* atau v* diperoleh maka selanjutnya adalah menentukan variabel 

optimasinya melalui persamaan berikut : 

                  (21) 

      (22)  

 

Contoh Kasus 2: 

Diberikan permasalahan PG sebagai berikut : 

Min   (23) 

dengan kendala :     (24) 

   

Kasus ini merupakan kasus dengan N = 4 ( N0 = 3 dan N1 = 1) dan n = 3, sehingga kasus ini 

termasuk dalam kategori permasalahan PG dengan derajat kesulitan nol. 

Masalah dual yang berkaitan dengan permasalahan PG (23) dengan kendala (24) adalah sebagai 

berikut : 

Maks     

  

  

      (25) 

dengan kendala : 

  ;   ; 

   ;  ; 
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   (26) 

Kendala (26) secara simultan memberikan solusi  

 

Sehingga berdasarkan (20), nilai  f * = v*diperoleh  

 

Selanjutnya dengan menggunakan kesamaan (21) dan (22) memberikan nilai variabel optimasinya 

sebagai berikut: 

(i)  ;     (ii)     

(iii)  ;     (iv)    

Kesamaan (i) – (iv) secara simultan memberikan :  

 Selain pendekatan di atas, strategi lain yang digunakan dalam menyelesaikan permasalahan 

optimasi yang berkaitan dengan PG adalah mentransformasi permasalahan PG ke dalam bentuk 

optimasi non linier yang besifat konveks, dalam hal ini optimasi dengan fungsi tujuan berupa 

konveks dengan kendala berupa kesamaan fungsi linier dan atau ketaksamaan linier.  Transformasi 

ini berbasis fungsi logaritma melalui hubungan 

 

Meminimumkan fungsi tujuan  f0 ditransformasi menjadi meminimumkan log(f0) dan  kendala 

fi(x) 1 diganti dengan ln(fi)  0, untuk semua i = 1, 2, … , n. 

Akibat transformasi ini permasalahan PG (16) dengan kendala (17) menjadi 

Min  (27) 

dengan kendala : 

  (28) 

  

Lebih lanjut, transformasi ini menyebabkan permasalahan PG menjadi permasalahan optimasi 

fungsi konveks.  Permasalahan optimasi fungsi konveks adalah suatu masalah optimasi yang 
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menarik karena dijamin solusi selalu ada dan nilai optimum relatif sekaligus menjadi nilai optimum 

globalnya. 

 

C. Aplikasi Pemrograman geometrik 

Optimasi dengan menggunakan pendekatan pemrograman geometrik sebagaimana yang telah 

dijelaskan pada pembahasan-pembahasan sebelumnya merupakan salah satu alternatif solusi untuk 

menyelesaikan permasalahan-permasalahan optimasi yang memiliki karakteristik khusus yaitu 

fungsi obyektif maupun kendalanya berbentuk fungsi posinomial.  Kekhasan ini, tidak 

menyebabkan metode ini terbatas dalam penerapannya.  Penerapan pendekatan pemrograman 

geometrik, pada awalnya digunakan pada bidang teknik yang kemudian sampai saat ini berkembang 

ranah aplikasinya ke berbagai bidang yang lain, seperti bioteknologi, ekonomi, matematika,  dan 

sistem komunikasi secara umum. 

Pada bidang teknik, pendekatan PG digunakan untuk merancang desain struktur dan desain analog 

sirkuit.  Beberapa peneliti yang telah bekerja pada bidang ini antara lain Soorapanth(2008), 

Colleran, Portman, Hassibi, Crusius, Mohan,  Boyd, Lee dan Hershenson (tt) serta ( Boyd dan Kim, 

2005a).   Beberapa aplikasi lain dari PG pada bidang teknik antara lain : (dalam Boyd dan Kim, 

2005b)  

• Buffer and wire sizing (oleh Chu and Wong, 1999 , 2001) 

• Gate sizing(oleh Chu and Wong, 2001) 

• Optimal wire sizing (oleh Cong J, He L, 1996) 

• Wire sizing and power optimization (oleh Cong J, He L, 1998) 

• Power control and optimization (oleh Bhardwaj at al, 2006) 

Pada bidang bioteknologi, beberapa peneliti telah meneliti tentang optimasi system bioteknologi 

dalam hal ini terkait dengan system metabolism yaitu Alberto, Eberhard, Carlos, and  Nestor 

(2007).  Pada bidang ekonomi, ranah yang dikembangkan adalah optimasi yang berkaitan dengan 

meminumkan biaya produksi, penentuan tingkat permintaan optimal dan kepuusan produksi            

(Nezami, Aryanezhad dan Sadjadi, 2009), desain optimasi untuk permasalahan pemasaran 

(Corstjens dan Doyle, 1985) dan resource alokasi (Seong, Narasimhan dan Cioffi, 2006) dan 

ekonomi regional (Kadas, tt) 
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Pada bidang kimia/ tehnik kimia, penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan masalah 

keseimbangan kimia (Clasen, 1984).  Pada bidang transportasi dan sistem komunikasi, beberapa 

penelitian yang telah dilakukan berkaitan dengan aplikasi PG antara lain : (dalam Boyd dan Kim, 

2005b)    

• Model distribusi perjalanan ( oleh Wong, 1981) 

• Resource allocation in communication and network system (oleh Boche and Stanczak,  

2004; Chiang, 2005; Chiang and Boyd, 2004) 

• System and control theory (oleh Chandra at al, 2004, Yazarel and Pappas, 2004). 

Pada ranah matematika sendiri, aplikasi PG banyak dikaji dan diteliti berkaitan dengan bidang riset 

operasi, kontrol optimum dan statistika dan Probabilitas.  Penelitian-penelitian tersebut antara lain : 

(dalam Boyd dan Kim, 2005b)    

• Sistem optimasi produksi ( oleh Choi and Bricker, 1996) 

• Pemodelan geometri ( oleh Cheng at al, 2002, 2005) 

• Penduga maksimum likelihood ( oleh Bricker, D., Kortanek K, Xui L., 1997) 

 

 

D. Kesimpulan 

 

Pendekatan pemrograman geometrik adalah salah satu metode optimasi yang berkaitan dengan 

masalah optimasi non linier.  Model optimasi pemrograman geometrik, memiliki karakteristik 

khusus, yaitu fungsi obyektif dan fungsi kendalanya berbentuk fungsi posinomial.   

 Penyelesaian masalah menggunakan pendekatan pemrograman geometrik, dapat dilakukan 

dengan menggunakan kalkulus diferensial dan atau menggunakan sifat ketaksamaan AM-GM.   

Strategi lain yang bisa digunakan adalah transformasi permasalahan pemrograman geometrik 

menjadi bentuk optimasi non linier biasa, dengan menggunakan trasformasi logaritma yang 

kemudian secara khusus menjadi permasalahan optimasi fungsi konveks. 

 Ranah aplikasi dari pendekatan pemrograman geometrik ini, pada awalnya dikembangkan 

untuk desain struktur dan penyelesaian model optimasi pada bidang teknik khususnya.  Kemudian, 

seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian, ranah aplikasi dari pendekatan ini 

berkembang pada bidang-bidang lain, seperti kedokteran/bioteknolgi, ekonomi, kimia, transportasi 
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dan sistem komunikasi serta dalam bidang matematika sendiri khususnya bidang riset operasi, 

pengkodean dan kontrol optimum. 
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