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PRAKATA

Bismilallahirrahmanirrahim
Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas
segala rahmat, taufik dan pertolongan-Nya. Shalawat dan
salam senantiasa kita panjatkan kepada Rasulullah SAW.
Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis
panjatkan kehadirat Allah SWT karena buku ini telah
selesai disusun. Buku seri Riset Operasional ini disusun
agar dapat membantu para mahasiswa dalam mempelajari
konsep-konsep manajemen khususnya di manajemen
operasional beserta mempermudah mempelajari materi
manajemen terutama bagi kaum awam yang belum
mengenal manajemen riset itu sendiri.
Karena pentingnya mahasiswa memahami mata
kuliah ini, maka dipandang perlu menyusun sebuah buku
ini sebagai sebuah pegangan agar tujuan pembelajaran
lebih muda tercapai. Buku ini masih sangat jauh dari
kesempurnaan, olehnya itu usul perbaikan akan menjadi
masukan berharga demi perbaikan buku ini kedepannya.
Akhir kata untuk penyempurnaan buku ini, maka
kritik dan saran dari pembaca sangatlah berguna untuk
penulis kedepannya.
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Semoga buku sederhana ini dapat bermanfaat.
Wassalam

Serang, Agustus 2021
Penulis

vi

DAFTAR ISI

PRAKATA ............................................................................... v
DAFTAR ISI ............................................................................vii
BAB I
PENGANTAR RISET OPERASI ....................... 1
A. Sejarah Perkembangan Riset Operasi ......... 1
B. Definisi dan Konsep Riset Operasi ............ 1
C. Ruang Lingkup Riset Operasi ................... 4
D. Fungsi dan Manfaat Riset Operasi............ 5
E. Faktor Pengembangan Riset Operasi.......... 6
F. Tahapan Riset Operasi.................................. 6
G. Model Riset Operasi ..................................... 9
H. Tehnik dan Metode Riset Operasi............... 9
I. Dampak dan Peran Riset Operasi Dalam
Pengambilan Keputusan .............................. 13
BAB II
METODE TRANSPORTASI PERHITUNGAN MANUAL .............................................. 17
A. Pengertian Metoda Transportasi ................. 17
B. Formulasi (Rumus Umum) Metoda
Transportasi ................................................... 18
C. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah
Transportasi ................................................... 20
D. Metode-Metode
Dalam
Metoda
Transportasi ................................................... 21
BAB III
METODE TRANSPORTASI
MENGGUNAKAN SOFTWARE .................................. 41
A. Pengertian Model Transportasi ................... 41
vii

B. Penyelesaian Model Transportasi ............... 53
C. Langkah-langkah Penyelesaian Dengan
Program POM for Windows ........................ 44
D. Kasus
Ketidakseimbangan
Antara
Permintaan Dan Kapasitas........................... 54
E. Penyelesaian Dengan Program POM for
Windows ........................................................ 55
SOAL-SOAL LATIHAN ........................................................ 59
DAFTAR PUSTAKA .............................................................. 63
TENTANG PENULIS............................................................. 64

viii

BAB I
PENGANTAR RISET OPERASI

A. Sejarah Perkembangan Riset Operasi
Sejarah Riset Operasi berawal selama perang
dunia ke II yang sangat efektif sebagai metode
penyelesaian masalah militer dengan mengoptimalkan
kekuatan militer dalam menggunakan peralatan perang
secara efisien. Setelah penerapan riset operasi di bidang
militer yang sudah dinyatakan sukses, kemudian
industri secara bertahap mengaplikasi penggunaan riset
operasi, pada tahun 1951 dunia industri dan bisnis
dalam riset operasinya memberikan dampak besar pada
organisasi manajemen. Dan perkembangannya kini
berada pada aspek pembagian kerja dan segmentasi
tanggungjawab manajemen dalam organisasi, yang
bergantung pada perkembangan teknologi, dan faktor
lain seperti keadaan ekonomi, politik, sosial dan
sebagainya secara sistematis.
B. Definisi dan Konsep Riset Operasi
1. Definisi Riset Operasional
Pengertian Riset Operasi Menurut Para Ahli.
Berikut ini terdapat beberapa pendapat dari para ahli
mengenai riset operasi, yakni sebagai berikut:
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a. Menurut Morse dan Kimball
Menurut pendapat dari Morse dan Kimball,
riset operasi sebagai metode ilmiah (scientific
method)

yang

memungkinkan

para

manajer

mengambil keputusan mengenai kegiatan yang
mereka tangani dengan dasar kuantitatif. Definisi
ini kurang tegas karena tidak tercermin perbedaan
antara riset operasi dengan disiplin ilmu yang lain.
b. Menurut Churchman, Arkoff dan Arnoff
Menurut pendapat dari Churchman, Arkoff
dan Arnoff, riset operasi sebagai aplikasi metodemetode, teknik-teknik dan peralatan-peralatan
ilmiah dalam menghadapi masalah-masalah yang
timbul di dalam operasi perusahaan dengan
tujuan ditemukannya pemecahan yang optimum
masalah-masalah tersebut.
c. Menurut Miller dan M.K. Starr
Menurut pendapat dari Miller dan M.K.
Starr, riset operasi sebagai peralatan manajemen
yang menyatukan ilmu pengetahuan, matematika,
dan logika dalam kerangka pemecahan masalahmasalah yang dihadapi sehari-hari, sehingga
akhirnya permasalahan tersebut dapat dipecahkan
secara optimal.
d. Menurut Mc Closky dan Trefthen
Menurut pendapat dari Mc Closky dan
Trefthen, Riset Operasional sebagai suatu metode
2

pengambilan keputusan yang dikembangkan dari
studi operasi-operasi militer selama Perang Dunia
II.
e. Menurut S.L Cook
Menurut pendapat dari S.L Cook, riset
operasi ialah suatu pendekatan, seperangkat
teknik, sekelompok kegiatan, suatu kombinasi
beberapa disiplin, suatu perluasan dari disipilindisiplin utama (matematika, teknik, ekonomi),
suatu disiplinbaru, suatu lapangan kerja, bahkan
suatu agama.
2. Konsep Riset Operasi
Riset
Operasi

adalah

metode

untuk

memformulasikan dan merumuskan permasalahan
sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial
maupun bidang

lainnya

ke dalam pemodelan

matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal.
Riset

Operasi

berkenaan

dengan

pengambilan

keputusan optimal, penyusunan model dari sistemsistem, baik deterministik maupun probabilistik yang
berasal dari kehidupan nyata. Fungsi dari riset
operasi

membantu

dalam

perencanaan

dan

pembuatan keputusan dalam manajemen untuk
mendapatkan hasil yang optimal dengan berbagai
macam kendala dan menggunakan pendekatan
matematis.
3

Bagian terpenting dari Riset Operasi adalah
bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari
ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan
dan apabila ada data yang kurang, kekurangan
tersebut

dapat

diasumsikan atau diisi dengan

pendekatan yang bersifat rasional. Dalam Riset
Operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika.
Untuk

mendapatkan

solusi

yang

optimal

dan

memudahkan kita mendapatkan hasil, kita dapat
menggunakan

komputer.

Software

yang

dapat

digunakan antara lain: LINDO (Linear, Interactive and
Discrete Optimizer) dan POM For Windows.
C. Ruang Lingkup Riset Operasi
Ruang lingkup riset operasi adalah batasan tempat
dimana riset operasi terebut bisa digunakan atau
dimanfaatkan untuk menentukan suatu keputusan yang
akan diambil. Beberapa ruang lingkup riset operasi
adalah sebagai berikut yaitu:
1. Akutansi dan Keuangan
 Penentuan jumlah kelayakan kredit
 Alokasi modal investasi dari berbagai alternatif
 Peningkatan efektivitas akuntansi biaya
 Penugasan tim audit secara efektif.
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2. Pemasaran
 Penentuan kombinasi produk terbaik berdasarkan
permintaan pasar
 Alokasi iklan diberbagai media
 Penugasan tenaga penjual kewilayah pemasaran
secra efektif
 Penempatan lokasi gudang untuk meminimumkan
biaya distribusi
 Evaluasi kekuatan pasar dari strategi pemasaran
pesaing
3. Operasi Produksi
 Penentuan bahan baku yang paling ekonomis
untuk kebutuhan pelanggan
 Meminimumkan persediaan atau inventori
 Penyeimbangan jalur perakitan dengan berbagai
jenis operasi
 Peningkatan kualitas operasi manufaktur
D. Fungsi dan Manfaat Riset Operasi
1. Fungsi Riset Operasi
Riset
Operasi
adalah

metode

untuk

memformulasikan dan merumuskan permasalahan
sehari-hari baik mengenai bisnis, ekonomi, sosial
maupun

bidang

lainnya

ke dalam pemodelan

matematis untuk mendapatkan solusi yang optimal.
Bagian

terpenting

dari

Riset

Operasi

adalah

bagaimana menerjemahkan permasalahan sehari-hari
5

ke dalam model matematis. Faktor-faktor yang
mempengaruhi pemodelan harus disederhanakan
dan apabila ada data yangkurang, kekurangan
tersebut

dapat

diasumsikan atau diisi dengan

pendekatan yang bersifat rasional. Dalam Riset
Operasi diperlukan ketajaman berpikir dan logika.
Untuk mendapatkan solusi yang optimal dan
memudahkan kita mendapatkan hasil, kita dapat
menggunakan

komputer.

Software

yang

dapat

digunakan antara lain: LINDO (Linear, Interactive and
Discrete Optimizer) dan POM For Windows. Program
linear adalah salah satu model matematika Riset
operasi

yang

digunakan

untuk

menyelesaikan

masalah optimisasi, yaitu memaksimumkan atau
meminimumkan fungsi tujuan yang bergantung pada
sejumlah variabel input. Hal terpenting yang perlu
kita lakukan adalah mencari tahu tujuan penyelesaian
masalah dan apa penyebab masalah tersebut.
2. Manfaat Riset Operasi
Dibawah ini adalah beberapa manfaat riset
operasi yaitu:
a. Berusaha
(optimum)

menetapkan arah
dari

sebuah

tindakan terbaik

masalah

keputusan

dibawah pembatasan sumber daya terbatas.
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b. Memberikan

kemudahan

dalam

pengambilan

keputusan kegiatan kerja dalam bidang industri,
bisnis, dan manajemen.
c. Alat untuk pengambilan keputusan dari berbagai
sumber daya yang tersedia.
d. Memberikan pengembangan dari beberapa sektor,
seperti teknik dan ilmu perhitungan, ilmu politik,
matematik,

ekonomi,

teori

probabilitas

dan

statistic.
E. Faktor Pengembangan Riset Operasi
Berikut
ini
terdapat
dua

faktor-faktor

pengembangan riset operasi, yakni sebagai berikut:
1. Kemajuan mendasar yang dibuat di awal dalam
pengembangan teknik yang ada terhadap RO.
2. Perkembangan teknologi komputer.
F. Tahapan Riset Operasi
Berikut ini terdapat beberapa tahapan-tahapan
riset operasi, yakni sebagai berikut:
1. Identifikasi Masalah
Penentuan dan perumusan tujuan yang jelas
dari persoalan dalam sistem model yang dihadapi.
Identifikasi perubah yang dipakai sebagai kriteria
untuk

pengambilan

dikendalikan

maupun

keputusan
yang

yang
tidak

dapat
dapat

dikendalikan. Kumpulkan data tentang kendala7

kendala

yang

menjadi

syarat

ikatan

terhadap

perubah-perubah dalam fungsi tujuan sistem model
yang dipelajari.
2. Penyusunan model
Memilih model yang cocok dan sesuai dengan
permasalahannya. Merumuskan segala macam faktor
yang terkait di dalam model yang bersangkutan
secara

simbolik

ke

dalam

rumusan

model

matematika. Menentukan perubah-perubah beserta
kaitan-kaitannya satu sama lainnya. Tetapkan fungsi
tujuan beserta kendala-kendalanya dengan nilai-nilai
dan perameter yang jelas.
3. Analisa model
Berikut ini terdapat beberapa analisa model,
antara lain:
a. Melakukan anlisis terhadap model yang telah
disusun dan dipilih.
b. Memilih hasil-hasil analisis yang terbaik (optimal).
c. Melakukan uji kepekaan dan anlisis postoptimal
terhadap hasil-hasil terhadap analisis model.
4. Pengesahan Model
Analisis

pengesahan

model

menyangkut

penilaian terhadap model tersebut dengan cara
mencocokannya dengan keadaan dan data yang
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nyata, juga dalam rangka menguji dan mengesahkan
asumsi-asumsi yang membentuk model tersebut
secara struktural (yaitu perubahnya, hubunganhubungan fungisionalnya, dan lain-lain).
5. Implementasi Hasil
Hasil-hasil yang diperoleh berupa nilai-nilai
yang akan dipakai dalam kriteria pengambilan
keputusan

merupakan

hasil-hasil

analisis

yang

kiranya dapat dipakai dalam perumusan keputusan
yang kiranya dapat dipakai dalam perumusan
strategi-strategi,

target-target,

kebijakan

disajikan

guna

langkah-langkah

kepada

pengambilan

keputusan dalam bentuk alternatif-alternatif pilihan.
G. Model Riset Operasi
Berikut ini terdapat beberapa model-model riset
operasi, yakni sebagai berikut:
1. Iconic (Physical) Model
Iconic model ialah suatu penyajian fisik yang
tampak seperti aslinya dari suatu sistem nyata
dengan skala yang berbeda. Contoh model ini adalah
mainan anakanak, potret, histogram, maket dan lainlain.
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2. Analogue Model
Model analogue lebih abstrak

disbanding

model iconic, karena tak kelihatan sama antara model
dengan sistem nyata. Contoh ialah peta dengan
bermacam-macam warna merupakan model analog
dimana perbedaan warna menunjukan perbedaan
cirri,

misalnya

biru

menunjukan

air,

kuning

menunjukan pegunungan, hijau sebagai dataran
rendah, dan lain-lain.
3. Mathematic (Symbolic) Model
Model matematik sifatnya paling abstrak.
Model

ini

menggunakan

seperangkat

simbol

matematik untuk menunjukan komponen-komponen
(dan hubungan antar mereka) dari sistem nyata.
Namun,

sistem

nyata

tidak

selalu

dapat

diekspresikan dalam rumusan matematik. Model ini
dapat

dibedakan

menjadi

deterministic

dan

probabilistic. Model deterministic dibentuk dalam
situasi kepastian (certainty). Model ini memerlukan
penyederhanaan-penyederhanaan dari realitas karena
kepastian jarang terjadi. Model probabilistic meliputi
kasus-kasus
(uncertainty).
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dimana

diasumsikan

ketidakpastian

H. Tehnik dan Metode Riset Operasi
1. Tehnik Riset Operasi
Berikut ini terdapat beberapa teknik teknik riset
operasi, yakni sebagai berikut:
a. Linier Programing
Linear programming ialah salah satu teknik
penyelesaian riset operasi dalam hal ini adalah
khusus menyelesaikan masalah-masalah optimasi
(memaksimalkan atau meminimumkan) tetapi
hanya terbatas pada masalah-masalah yang dapat
diubah menjadi fungsi linier. Demikian pula
kendala-kendala yang ada juga berbentuk linier.
b. Metode Dualitas
Secara sitematis, dualitas merupakan alat
bantu masalah Linier Programing, yang secara
langsung didefinisikandari persoalan aslinya.
c. Metode Transportasi
Merupakan metode yang digunakan untuk
mengatur distribusi dari sumber-sumber yang
menyediakan produk, ke tempat-tempat yang
membutuhkan, secara optimal.
d. Teori Jaringan Kerja
Adalah gabungan dari dua tekhnik analisi,
yaitu Critical Path Method (CPM) dan Project
Evaluation and Review Technique (PERT) yang
digunakan

untuk

perencanaan,

penjadwalan,

11

pengawasan,

dan

pengambilan

keputusan

terhadap proyek yang sedang berjalan.
e. Metode Simpleks
Metode simpleks adalah suatu metode yg
secara matematis dimulai dr suatu pemecahan
dasar yang feasibel (basic feasible solution) ke
pemecahan dasar feasibel lainnya dan dilakukan
secara berulang-ulang (iteratif) sehingga akhirnya
diperoleh suatu pemecahan dasar yang optimum.
Metode

grafik

tidak

dapat

menyelesaikan

persoalan linear program yang memilki variabel
keputusan yang cukup besar atau lebih dari dua,
maka untuk menyelesaikannya digunakan Metode
Simplex.
2. Metode Riset Operasi
Berikut ini adalah beberapa metode riset
operasi yaitu:
a. Metode Analitis
Memerlukan perwujudan model dengan
solusi

grafik/perhitungan

matematika.

Jenis

matematika yang digunakan tergantung sifat
model
b. Metode Numerik
Berhubungan

dengan

prosedur-prosedur
perhitungan
12

numerik

perulangan

kesalahan,
pada

setiap

dari

melalui
tahap.

Digunakan jika metode analitik gagal mencari
solusi.
Urutannya dimulai dari solusi awal dan
diteruskan dengan seperangkat aturan untuk
perbaikan

menuju

optimum.

Urutan

diatas

diulang hingga tidak ada lagi yang harus diganti.
c. Metode Monte-Carlo
Memerlukan penggunaan konsep probabilitas dan sampling. Dasarnya adalah teknik
simulasi dimana fungsi distribusi statistik dibuat
melalui seperangkat bilangan random.
I. Dampak dan Peran Riset Operasi Dalam Pengambilan
Keputusan
1. Dampak Riset Operasi
Beberapa jenis persoalan yang telah dipecahkan
dengan menggunakan teknik-teknik dalam RO antara
lain linear progamming, dynamic progamming, teori
antrian, teori inventori, teori permainan (game theory),
simulasi, network planning. Linnear progamming
telah dipergunakan dan telah mencapai sukses
didalam

pemecahan

persoalan yang

berkenaan

dengan penugasan personnel (assignment of personnel),
blending of materials, distribusi dan transportasi serta
Investment.
Dynamic progamming telah berhasil diterapkan
dalam perencanaan pengeluaran periklanan, usaha
13

mendistribusikan
produksi

penjualan

(produstion

dan

schedulling).

penjadwalan
Teori

antrian

(queuing or waiting line theory) berhasil diterapkan
dalam memecahkan kemacetan lalu lintas (traffic
congestion), pelayanan mesin-mesin akibat perusakan,
penentuan jumlah pemberi pelayanan yang optimal,
penjadwalan lalu lintas udara (air traffic schedulling),
mendesain dam, penjadwalan produksi, meminimumkan

waktu

menunggu

untuk

menerima

pelayanan, operasi dalam rumah sakit, dan lain
sebagainya. Teknik-teknik RO lainnya seperti teori
inventori, teori permainan (game theory) dan simulasi
telah

menunjukkan

sukses

yang

besar

dalam

pemecahan beberapa jenis permasalahan/persoalan.
2. Peran Riset Operasi Dalam Pengambilan Keputusan
Riset operasi berusaha menetapkan arah
tindakan terbaik (optinum) dari sebuah masalah
keputusan dibawah pembatasan sumber daya yang
terbatas. Istilah riset operasi sering kali diasosiasikan
secara ekslusif dengan penggunaan teknik-teknik
matematis untuk membuat model dan menganalisa
masalah keputusan. Walaupun matematika dan
model matematis merupakan inti dari riset operasi,
pemecahan

masalah

pengembangan
matematis.
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dan

Secara

tidaklah

hanya

pemecahan

spesifik,

sekedar

model-model

masalah

keputusan

biasanya

mencakup

faktor-faktor

pentng

yang

berwujud dan tidak dapat diterjemahkan secara
langsung dalam bentuk model matematis.
Sebuah ilustrasi yang baik dari kasus diatas
adalah salah satu versi dari masalah elevator yang
dikenal luas. Sebagi tanggapan terhadap keluhan
para penghuni tentang lambatnya elevator disebuah
bangunan

perkantoran

yang

besar,

sebauh

pemecahan yang didasari oleh analisis teori jalur
atrian

ditemukan

tidak

memuaskan.

Setelah

mempelajari sistem tesebut lebih disebabkan oleh
kebosanan karena pada kenyataan, waktu menunggu
sangat singkat. Sebuah pemecahan diajukan dimana
sebuah cermin panjang dipasang ditempat masuk
elevator. Keluhan menghilang karena para pengguna
elevator asik memandangi diri mereka sendiridan
orang lain sambil menunggu elevator. Ilustrasi
elevator

ini

menggaris

bawahi

pentingnya

memandang aspek matematis dari riset operasi
dalam konteks yang lebih luas dari sebuah model
matematis.
Sebagai sebuah teknik pemecahan masalah,
riset operasi harus dipandang sebagai ilmu dan seni.
Aspek ilmu terletak dalam penyediaan teknik-teknik
matematis

dan

algoritma

untuk

memecahkan

masalah keputusan yang tepat. Riset operasi adalah
sebuah seni karena keberhasilan dalam semua tahap
15

yang mendahului dan melanjuti pemecahan dari
sebuah model matematis sebagian besar bergantung
pada kreativitas dan kemampuan pribadi dari
mereka yang menganalisis pengambilan keputusan.
Meskipun tujuan utama riset operasional ini adalah
mendaptkan solusi optimal. Namun, dalam praktek
manajerial

lebih

dipentingkan

solusi

yang

memuaskan (satisficing). Keputusan dalam bisnis
masih lebih banyak ditentukan oleh perilaku sang
pengambil keputusan.
Meskipun demikian, analisis kuantitatif dan
sistematik

tetap

dibutuhkan

sebagai

dasar

argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan
secara rasional. Oleh sebab itulah kita memerlukan
riset operasional sebagai salah satu tools untuk
membantu dalam proses pengambilan keputusan di
dalam perusahaan. Sebagai suatu teknik pengambilan
keputusan masalah, penelitian operasional harus
dipandang sebagai suatu ilmu dan seni. Aspek ilmu
terletak

pada

penggunaan

teknik-teknik

dan

algoritma-algoritma matematik untuk memecahkan
persoalan yang dihadapi; sedangkan aspek seninya
terletak dalam kreativitas dan kemampuan operator
dalam

menganalisis

sistem

keputusan (the art of balancing).
*****
16

untuk

pengambilan

BAB II
METODE TRANSPORTASI
PERHITU-NGAN MANUAL

A. Pengertian Metoda Transportasi
Metoda Transporatsi adalah merupakan suatu
metode yang dapat digunakan untuk memecahkan
masalah transportasi atau pengiriman barang atau
bahan dari beberapa sumber, ke beberapa tempat tujuan
dengan prinsip biaya yang paling minimum. Masingmasing

sumber

mempunyai kapasitas pengiriman

tertentu, sedangkan masing-masing tempat tujuan
memiliki batasan-batasan permintaan (demand) tertentu
pula.
Masalah transportasi dapat diilustrasikan seperti
gambar sebagai berikut:
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Berdasarkan ilustrasi gambar di atas, nampak
sebuah perusahaan memiliki 3 buah pabrik yang terletak
di Makasar dengan kapasitas produksi sebanyak 100
unit, pabrik Balikpapan dengan kapasitas produksi
sebanyak 75 unit dan pabrik yang ketiga yaitu terletak di
Belawan dengan kapasitas produksi sebesar 125 unit.
Pihak manajemen perusahaan menemukan masalah
dalam mentrasfer produk-produknya ke 3 agen yang
terletak di Jakarta, Semarang dan Surabaya dengan
permintaan masing-masing yaitu sebanyak 80 unit, 100
unit dan 120 unit. Permasalahan di atas dapat
diselesaikan dengan metoda transportasi dengan catatan
bahwa biaya-biaya transportasi masing-masing dari
pabrik (sumber) ke gudang (tujuan) dapat diketahui.
B. Formulasi (Rumus Umum) Metoda Transportasi
Formula, atau rumus umum untuk memecahkan
masalah transportasi adalah sebagai berikut:
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Keterangan Notasi :
C

: Biaya Transportasi Total

Cij : Biaya Transportasi perunit barang dari sumber i ke
tujuan j. Xij : Jumlah barang yang akan dikirim
dari sumber i ke tujuan j ai: jumlah barang yang
tersedia di sumber i
bj

: Jumlah barang yang dibutuhkan di tujuan j n:
jumlah tempat tujuan j

m

: Jumlah tempat sumber i

Berdasarkan informasi dari Tabel di atas, dapat
dirumuskan dalam bentuk persamaan sebagai berikut:
Fungsi Tujuan: Minimumkan
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Z = Ci1j1 Xi1j1 + Ci1j2 Xi1j2 + Ci1jn Xi1jn + Ci2j1 Xi2j1 +
+ Ci2j2 Xi2j2 + Ci2jn Xi2jn + Cimj1 Ximj1 +
+ Cimj2 Ximj2 + Cimjn Ximjn

Fungsi Batasan:
1. Ci1j1 + Xi1j2 + Xi1jn ≥ ai1
2. Ci2j1 + Xi2j2 + Xi2jn

≥ ai2

3. Cimj1 + Ximj2 + Ximjn
4. Xi1j1

+ Xi2j1

≥ aim

+ Ximj1 ≥ bj1

5. Xi1j2 + Xi2j2

+ Ximj2

≥ bj2

6. Xi1jn + Xi2jn

+ Ximjn

≥ bjn

C. Langkah-Langkah Pemecahan Masalah Transportasi
Adapun
langkah-langkah
yang
dapat
ditempuh

dalam

menyelesaikan

permasalahan

transportasi adalah sebagai berikut:
1. Perumusan masalah
2. Penentuan alokasi pengiriman
3. Test optimasi, jika belum optimal, maka lakukan
alokasi pengiriman lain
4. Realokasi sampai optimal
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D. Metode-Metode Dalam Metoda Transportasi
Ada 3 pendekatan yang dapat digunakan dalam
menyelesaikan masalah transportasi yaitu:
1. Metode Stepping Stone (SS)
Metode SS adalah suatu metode yang dapat
digunakan

untuk

menyelesaikan

problem

transportasi dengan cara “coba-coba” dan pedoman
alokasinya adalah sudut barat laut (sudut kiri atas)
dari tabel

permasalahan

dengan menyesuaikan

kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan.
Contoh Soal 3.1 :
Perusahaan “XYZ” yang berkantor pusat di
Jakarta memiliki 3 buah pabrik yang terletak di
Makassar (Mak), Balikpapan (Bpp), dan Belawan
(Bel) dengan kapasitas produksi masing-masing
sebesar 70 ton, 55 ton, dan 75 ton/bulan. Disamping
itu perusahaan tersebut memiliki Agen di 5 kota
yakni; Jakarta (Jkt) dengan kebutuhan 30 ton/bulan,
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Bandung (Bdg) dengan kebutuhan 20 ton/bulan,
Semarang (Smg) meminta sebanyak 35 ton/bulan,
Yogyakarta
Surabaya

(Yog) sebanyak 75
(Sby)

ton/bulan dan

membutuhkan

sebanyak

40

ton/bulan.
Biaya Transportasi dari sumber (pabrik) ke
tujuan (Agen) dikemukakan pada Tabel sebagai
berikut:
Ke
Dari

Biaya Transportasi (Rp 000)

Mak

Jkt
25

Bdg
20

Smg
45

Yog
35

Sby
10

Bpp

15

45

20

30

35

Bel

40

25

50

15

20

Jawaban Soal
a. Perumusan masalah
Perumusan
memasukkan

masalah

dilakukan

dengan

cara

data-data kebutuhan/permintaan

masing-masing agen, kapasitas masing-masing
pabrik dan biaya transportasi dari sumber, atau
pabrik (i) ke berbagai tujuan, atau agen (j).
Adapun perumusan masalah tersebut dipaparkan
pada Tabel Sebagai berikut:

22

Ke (j) Biaya Transportasi ( Rp.000)
Bdg Smg Yog Sby

Kapasitas

Dari (i)

Jkt

Mks

25

20

45

35

10

70

Bpp

15

45

20

30

35

55

Bel

40

25

50

15

20

75

Demand

30

20

35

75

40

200

b. Penentuan Alokasi
Penentuan Alokasi dimulai dari sudut kiri
atas (pojok barat laut) yang tampak pada Tabel
diatas yaitu kotak Mks-Jkt dengan memperhatikan
kapasitas pabrik Mks = 70 ton. Dan permintaan di
Jkt hanya sebanyak 30 ton. Jika kapasitas pabrik
masih tersisa, maka akan dialokasikan pada kotak
selanjutnya.

Adapun cara

penentuan alokasi

dikemukakan pada Tabel sebagai berikut:
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Kapasitas produksi di pabrik Mks adalah
sebanyak

70

ton,

sementara

kebutuhan/

permintaan agen di Jkt hanya sebanyak 30 ton,
maka kelebihan kapasitas tersebut dialokasikan ke
agen Bdg yang meminta sebanyak 20 ton,
kemudian kelebihan kapasitas dialokasikan ke
agen Smg sebanyak 20 ton.
Agen Smg membutuhkan sebanyak 35 ton,
telah dialokasi oleh pabrik Mks sebanyak 20 ton,
berarti masih terdapat kekurangan sebanyak 15
ton yang akan dipenuhi dari pabrik Bpp dan
seterusnya.
Kotak-kotak

yang

terisi

(mendapatkan

alokasi) disebut dengan Stone Square (segi empat
batu), sedangkan kotak yang tidak teralokasi
disebut Water Square (segi empat air).
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Dengan selesainya kegiatan alokasi, maka
perhitungan biaya transportasi dikemukakan pada

c. Tes optimal
Test optimal dapat dilakukan dengan cara
merubah alokasi secara trial and error (coba-coba) ,
agar biaya transportasi dapat berkurang sampai
biaya tersebut menjadi optimal. Perubahan alokasi
didasarkan pada kotak segi empat terdekat
d. Realokasi
Realokasi diperlukan untuk mencari biaya
yang paling rendah (optimal), yaitu Kotak MksBdg, Mks-Smg, Bpp-Bdg, Bpp-Smg, misalnya
dialokasikan 1 ton, maka hasilnya sebagai berikut:
Mks – Bdg = - 45
Mks – Smg = + 35
Bpp – Bdg = - 30
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Bpp – Smg = + 20 (+)
= - 20
Dengan hasil -20, maka setiap realokasi
sebanyak 1 ton akan mengurangi biaya sebesar Rp
20, (-20). Perubahan alokasi ini dikemukakan pada
Tabelberikut:

Keterangan:
Angka pengiriman yang di bold (dihitamkan)
adalah angka hasil realokasi, tanda (-) artinya
terjadi pengurangan alokasi dari kotak tersebut,
tanda (+) artinya terjadi penambahan alokasi ke
kotak

tersebut.

Berdasarkan

realokasi

sesuai

dengan Tabel di atas, maka total biaya trasportasi
akibat realokasi dipaparkan pada Tabel berikut:
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Berdasarkan informasi pada Tabel di atas,
Nampak bahwa telah terjadi pengurangan biaya
transportasi menjadi sebesar Rp 4.475, dimana
pada Tabel 3.5 biaya transportasi adalah sebesar
Rp 4.875,- atau terjadi pengurangan sebesar Rp
300,- akibat adanya perbaikan alokasi (realokasi).
Kemudian relalokasi berikutnya dikemukakan
pada Tabel berikut untuk melakukan test optimasi
selanjutnya.
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Berdasarkan hasil realokasi sebagaimana
yang telah ditampilkan pada Tabel di atas, tampak
bahwa kotak Bpp – Yog sebaiknya dikurangi
sebanyak 20 ton, sehinga kotak tersebut menjadi
segi empat air (water square) dan dialokasikan ke
kotal Bel – Yog yang tadinya hanya berisi alokasi
sebanyak 35 dan dengan adanya alokasi tambahan
dari Bpp – Yog, maka alokasi Bel - Yog menjadi
sebanyak 55 ton. Begitupula kotak Bel – Sby yang
pada awalnya berisi alokasi sebanyak 40 ton
dengan adanya realokasi maka kotak Bel - Sby
berkurang menjadi sebesar 20 ton, dan hasil
pengurangan dari kotak tersebut dipindahkan ke
kotak (water square) Bpp – Sby sebanyak 20 ton.
Hasil test optimasi 2 dikemukakan pada Tabel
berikut:
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Berdasarkan hasil Tabel di atas, maka biaya
transportasi untuk test optimasi 2 dikemukakan
pada Tabel berikut:

Kalau

kita

bandingkan

antara

biaya

transportasi pada Tabel diatas, adalah sebesar Rp
4.475 dan sedangkan pada Tabel berikut, biaya
transportasinya adalah sebesar Rp 4.375,terjadi
pengurang sebaesar Rp 100.
2. Metode Modified Distribution (MODI)
Metode
perkembangan

MODI
dari

adalah

metode

SS.

merupakan
Perbedaannya

terletak pada pelaksanaanya yang lebih cepat dan
lebih tepat jika dibandingkan metode SS. Rumusan
umum dari metode MODI adalah sebagai berikut:
Ri + kj = Cij
Dimana:
Ri : Nilai baris I
kj : Nilai kolom j
Cij : Biaya transport/unit dari sumber (i) ke tujuan (j)
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Langkah-langkah pemecahan masalah dengan
menggunakan

metode

MODI

adalah sebebagai

berikut:
a. Menyusun matriks sumber–sumber (baris m) dan
tujuan (kolom n). Pengisian alokasi dilakukan
dengan mengikuti prosedur SS, yaitu dimulai dari
sudut barat laut (sudut kiri atas)
b. Mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom
(k) dengan menggunakan rumus umum, yaitu Ri +
kj = Cij. Nilai baris pertama diberi nilai = 0,
kemudian dihubungkan dengan segi empat batu
yang terisi alokasi (Stone Square).
c. Menghitung Indeks Perbaikan dengan berpatokan
pada segi empat air yang tidak terisi alokasi (Water
Square) dengan persamaan : Cij – Ri – kj.
d. Memilih titik tolak perubahan yang didasarkan
pada angka negatif maksimum
e. Mengulangi langkah b, hingga diperoleh biaya
paling optimal.
Contoh Soal:
Ilustrasi

penyelesaian

masalah transportasi

dengan menggunakan metode MODI, kita kembali ke
contoh soal metode SS,
1) Menyusun matriks sumber–sumber (baris m) dan
tujuan (kolom n). Pengisian alokasi dilakukan
dengan mengikuti prosedur SS, yaitu dimulai dari
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sudut barat laut (sudut kiri atas) sebagaimana
Tabel berikut:

Berdasarkan
dipaparkan

Tabel

diatas

yang

telah

sebelumnya,

maka

total

biaya

transportasinya sebagaimana dikemukakan pada
Tabel sebagai berikut:

2) Mencari nilai-nilai tiap baris dan tiap-tiap kolom
(k) dengan menggunakan rumus umum, yaitu Ri +
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kj = Cij. Nilai baris pertama diberi nilai = 0,
kemudian dihubungkan dengan segi empat batu
(terisi alokasi).

Kemudian hasil tiap baris dan kolom ini
dimasukkan ke dalam Tabel 3.13 sebagi berikut:

3) Menghitung

Indeks

Perbaikan

dengan

berpatokan pada segi empat kosong dengan
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persamaan : Cij – Ri – kj.seperti yang dipaparkan
pada Tabel sebagai berikut:

4) Memilih titik tolak perubahan yang didasarkan
pada angka negatif maksimum yang tampak pada
indeks perbaikan adalah kotak Mks-Sby dengan
Indeks Perbaikan -50, sehingga hasil nilai baris dan
kolom dapat dilihat pada Tabel sebagai berikut:

Hasil

realokasi

akibat

perubahan

berdasarkan Tabel diatas, maka Tabel berikut
Realokasi MODIdikemukakan sebagai berikut:
33

Berdasarkan hasil realokasi pada Tabel
diatas, maka biaya transportasi akibat adanya
realokasi ditampilkan Tabel berikut:

Jika hasil perubahan biaya transportasi pada
Tabel sebelumnya dibandingkan Tabel diatas,
Nampak terjadi pengurangan sebesar Rp 300,-.
Biaya transportasi Tabel 3.12 sebesar Rp 4.575,dan biaya transportasi Tabel 3.17 yaitu sebesar Rp
4.875,-
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5) Mengulangi langkah b, hingga diperoleh biaya
paling optimal.
Mengulangi langkah b, hingga diperoleh biaya
transportasi yang paling optimal dengan cara
mencari nilai baris (R) dan kolom (k) baru.
3. Metode Vogel’s Approximation (VAM)
Metode VAM merupakan pengembangan dari
metode-metode

sebelumnya

(SS

dan

MODI),

perbedaannya terlatak pada kemudahan, kecepatan
dan ketepatan perhitungan.Langkah- langkah yang
dapat

ditempuh

dalam

penelesaian

masalah

transportasi dengan menggunakan metode VAM ini
adalah sebagai berikut:
a. Formulasi masalah
b. Mencari perbedaan-perbedaan antara dua biaya
pada kotak minimum dan urutan minimum
berikutnya.
c. Mencari perbedaan terbesar sebuah baris atau
kolom
d. Mencari titik tolak alokasi berdasarkan biaya
paling minimum pada baris atau kolom perbedaan
terbesar (maksimum)
e. Alokasi pada baris atau kolom dari titik tolak
alokasi yang terpilih dan sisesuaikan dengan
jumlah

batasan

baik

kapasitas

maupun

kebutuhan/demand
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f. Tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah
kedua (poin 2).
Untuk menggunakan metode VAM ini dapat
dipakai contoh soal terdahul sebagai berikut:
a. Formulasi Masalah
Masalah

yang

diformulasikan

untuk

pembahasan metode VAM di bawah ini, tetap
menggunakan

contoh

soal

seperti

dalam

pembahasan metode SS yang ditampilkan pada
Tabel sebagai berikut:

2) Mencari Perbedaan-Perbedaan Biaya pada Kotak
Mminimum
Mencari perbedaan-perbedaan antara dua
biaya pada kotak (segi empat) dengan biaya paling
minimum dan biaya paling minimum berikutnya :
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3) Mencari Perbedaan Terbesar Baris atau Kolom
Mencari Angka Perbedaan Terbesar pada Kolom
dan Baris. Angka terbesar (maksimum) adalah
pada kolom Smg sebesar 25, kemudian lingkarilah
perbedaan terbesar tersebut.
4) Mencari Titik Tolak Alokasi
Mencari titik tolak alokasi berdasarkan biaya
paling minimum pada baris atau kolom perbedaan
terbesar (maksimum)
5) Realokasi
Alokasi pada baris atau kolom dari titik tolak
alokasi yang terpilih dan sisesuaikan dengan
jumlah

batasan

baik

kapasitas

maupun

kebutuhan/demand. Untuk melakukan realokasi
deengan hanya berdasarkan biaya transportasinya
saja dapat dilihat pada Tabel berikut:
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Berdasarkan Tabel di atas, Nampak bahwa
perbedaan terbesar adalah sebesar 25 (kolom Smg)
dan biaya transportasi yang paling minimal pada
kolom Smg adalah sebesar Rp 20 (pertemuan
antara kolom Smg dengan baris Bpp), atau kotak
Bpp-Smg,

kemudian

alokasikan

pada

kotak

tersebut sebanyak 35 ton, sehingga kolom Smg
dapat dihapus, karena permintaan Smg hanya
sebesar 35, meskipun kapasitas pabrik Bpp adalah
sebesar 55. Hal ini berarti bahwa kapasitas pabrik
Bpp tersisa 20.
6) Tentukan kembali perbedaan biaya pada langkah
kedua
Pada

langkah

ini,

kolom

Smg

telah

dihilangkan karena sudah dialokasi sesuai dengan
kebutuhannya, sehingga titik tolak untuk langkah
6 dapat dilihat Tabel berikut:
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Langkah

berikut

ini,

baris

Bpp

telah

dihilangkan dan sisa produksinya sebesar 20,
dialokasikan ke kotak Bpp-Jkt, sehingga titik tolak
untuk

langkah

berikut

dikemukakan

Tabel

berikut:

Berdasarkan Tabel diatas, Nampak terdapat
perbedaan kolom terbesar ada dua yaitu Kolom Jkt
dan Kolom Yog, sehingga kedua kolom tersebut
dapat dialokasikan sebagaimana tampilan pada
Tabel berikut:
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Kemudian langkah terakhir sebagaimana paparan
Tabel sebagai berikut:

Adapun

total

biaya

transportasi

dikemukakan pada Tabel sebagai berikut:
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BAB III
METODE TRANSPORTASI
MENGGUNAKAN SOFTWARE

A. Pengertian Model Transportasi
Model
transportasi
(transportation
merupakan

bagian

dari

program

linier

model)
(linear

programming) yang dipergunakan untuk mengatur
distribusi

barang

dari

sumber-sumber

yang

menyediakan produk yang sama, ke tempat-tempat
yang membutuhkan secara optimal guna efisiensi biaya
distribusi.

Optimalisasi

biaya

artinya

untuk

pendistribusian (pengalokasian) barang tersebut dengan
biaya

pengangkutan

yang

paling

rendah

atau

meminimalkan total waktu pengangkutan (minimisasi)
dan memaksimumkan keuntungan (maksimisasi).
Secara

skematis

model

transportasi

dapat

digambarkan sebagai berikut :
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Syarat penyelesaian model transportasi, antara
lain:
1. Besarnya

kebutuhan

(permintaan)

harus

sama

dengan kapasitas (sumber).
2. Bila kebutuhan tidak sama dengan kapasitas, maka
untuk

menyamakannya

ditambahkan

variabel

dummy dengan biaya distribusi 0 (nol), yaitu:
a) Jumlah barang yang tersedia lebih besar dari
jumlah barang yang diminta. (dummy destination).
b) Jumlah barang yang tersedia lebih sedikit dari
jumlah barang yang diminta (dummy source).
Berasumsi

bahwa

metode

penyelesaian

permasalahan transportasi secara teoritis (dengan solusi
awal dan solusi optimal) telah dipelajari dalam
perkuliahan kelas, maka penggunaan Program POM for
Windows dalam praktikum ini adalah secara praktis
aplikatifnya. Output pada modul transportasi terdiri
dari 6 jendela (windows) sebagai berikut:
1. Transportation Shipment, mendeskripsikan kuantitas
alokasi barang dari masing-masing sumber (source)
ke masing-masing area tujuan (destination).
2. Marginal Costs, mendeskripsikan adanya tambahan
biaya angkut (biaya distribusi) per unit barang yang
terjadi bila pengiriman tidak mengikuti perhitungan
transportation shipment.
3. Final

Solution

Table,

mendeskripsikan

besarnya

alokasi dari daerah produksi atau sumber (source) ke
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daerah tujuan distribusi (destination), dan nilai
marginal costs-nya.
4. Iteration,

menunjukkan

perhitungan

(iterasi)

jumlah

pengulangan

untuk menghasilkan solusi

optimal, dimana solusi optimal kadang bisa diperoleh
selelah 4 kali iterasi.
5. Shipment

With

Costs,

mendeskripsikan

alokasi

pengiriman dan biaya yang diperlukannya.
6. Shipment list, mendeskripsikan perincian pengalokasi
barang per unit dan biaya total tiap pengalokasian.
B. Penyelesaian Model Transportasi
Kasus Optimalisasi
Sebuah perusahaan memiliki 3 buah pabrik di kota
A, B dan C, dengan kapasitas produksi rata-rata per
tahun, masing-masing sebesar 25.000 ton, 35.000 ton dan
40.000 ton. Perusahaan tersebut akan memasarkan
produknya ke 3 daerah pemasaran utama, yaitu di
daerah P, Q dan R, dimana dari survey pasar
sebelumnya

diketahui bahwa

permintaan masing-

masing daerah pemasaran adalah sebesar 35.000 ton,
30.000 ton dan 35.000 ton. Biaya distribusi produk dari
pabrik ke daerah pemasaran seperti dalam tabel
(USD/Kg), sebagai berikut:
Biaya Distribusi Pabrik A, B, C ke Daerah p, Q, R
9USD/Kg)
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Tentukan, kemana perusahaan tersebut harus
mengalokasikan produknya dan berapa ton yang harus
dialokasikan ke masing-masing daerah pemasaran, agar
biaya distribusinya minimal.
C. Langkah-langkah Penyelesaian Dengan Program POM
for Windows
1. Buka Software Program POM for Windows
2. Dari menu utama POM, klik :
Transportation, sebagai berikut:
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Module

→

3. Klik menu: File

→ New,

akan muncul tampilan

seperti berikut:

4. Lengkapi dan isi kotak di atas sesuai dengan data
yang akan dianalisis:
• Title : MODEL TRANSPORTASI – MINIMIZE
• Number of Sources: 3 (Jumlah pabrik yang
memproduksi barang, dimana pada kasus di atas
ada 3 pabrik).
• Number of Destination: 3 (Jumlah tempat tujuan,
dimana pada kasus di atas ada 3 daerah
pemasaran).
• Objective:

Minimize,

pengalokasian

menggambarkan

sumber

daya ( pada

tujuan
kasus

tujuannya adalah mencapai biaya terendah)
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Apabila sudah terisi semua dengan benar, klik →
OK, akan muncul tampilan sebagi berikut :

4. Isikan data kasus (dari soal) ke dalam kolom-kolom
tampilan di atas:
• Source,

adalah

sumber

barang

yang

akan

didistribusikan, maka isiannya adalah:
Source 1 → Pabrik A, Source 2 → Pabrik B, Source
3 → Pabrik C
• Destination, adalah tujuan distribusi barang, maka
isiannya adalah : Destination 1 → Pasar P,
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Destination 2 → Pasar Q, Destination 3 → Pasar R
• Biaya, diketahui biaya distribusi produk dari
pabrik ke daerah pemasaran (dalam soal), sebagai
berikut :
- Biaya distribusi dari Pabrik A ke Pasar P = USD
9/ Kg
- Biaya distribusi dari Pabrik A ke Pasar Q = USD
8/ Kg
- Biaya distribusi dari Pabrik A ke Pasar R = USD
5/ Kg
- Biaya distribusi dari Pabrik B ke Pasar P = USD
6 / Kg… dan seterusnya.
• SUPPLY,

diisi

kapasitas

pabrik

(dari

soal

diketahui):
- Kapasitas Pabrik A = 25.000 ton
- Kapasitas Pabrik A = 35.000 ton
- Kapasitas Pabrik A = 40.000 ton
• DEMAND, diisi kapasitas permintaan pasar (dari
soal diketahui):
- Permintaan Pasar P = 35.000 ton
- Permintaan Pasar Q = 30.000 ton
- Permintaan Pasar R = 35.000 ton
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5. Setelah semua data diisikan secara lengkap, langkah
selanjutnya adalah melakukan analisis dengan kik
menu → SOLVE.

Akan

muncul

tampilan

Output

pada

modul

transportasi terdiri dari 6 jendela (windows) sebagai
berikut:
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7. Untuk memunculkan hasil analisis, klik window
pada menu kemudian pilih pilihan yang dimaksud
hingga muncul tampilan dari masing – masing
pilihan (hasil analisis), nya sebagai berikut:
a. Transportation Shipment
Klik → Windows → 1. Transportation shipment,
akan muncul hasil analisis sebagi berikut :

Dari

hasil

analisis

(output)

ini

diperoleh

jawaban kasus di atas, dan bisa dideskripsikan
sebagai berikut :
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Untuk

mendapatkan

biaya

distribusi

yang

optimal, maka :
• Pabrik A harus mengalokasikan produk ke
Pasar R sebanyak 25.000 ton.
• Pabrik B harus mengalokasikan produk ke
Pasar P sebanyak 25.000 ton, dan ke Pasar R
sebanyak 10.000 ton.
• Pabrik C harus mengalokasikan produk

ke

Pasar P sebanyak 10.000 ton dan ke Pasar Q
sebanyak 30.000 ton
Biaya distribusi optimalnya sebesar USD 565.000
b. Marginal Costs
Klik

→ Windows

→ 2. Marginal Costs, akan

muncul output berikut:

Hasil perhitungan Marginal Costs, dideskripsikan
sebagai berikut :
• Pabrik A harusnya mendistribusikan produk ke
Pasar R sebanyak 25.000 ton. Bila akan
mengalokasikannya ke Pasar P ataupun Q,
maka akan ada tambahan biaya distribusi
masing-masing sebesar USD 2 per unit.
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• Pabrik B harusnya mengalaokasikan produk ke
Pasar P sebanyak 25.000 ton dan ke Pasar R
sebanyak

10.000

ton.

Bila

alokasikannya ke Pasar Q,

akan

meng-

maka akan ada

tambahan biaya distribusi sebesar USD 3 per
unit.
• Pabrik C harusnya mengalokasikan produk ke
Pasar P sebanyak 10.000 ton dan ke Pasar E
sebanyak 30.000 ton. Bila Pabrik C akan
mengalokasikannya ke Pasar R, maka akan ada
tambahan biaya angkut sebesar USD 4 per unit
c. Final Solution Table
Klik → Windows → 3. Final Solution Table,
akan muncul output:

Final solution table mendeskripsikan besarnya
alokasi produk dari daerah produksi (pabrik)
ke tujuan distribusi, dan besarnya marginal
costs-nya. Jadi merupakan gabaungan dari 1.
Transportation Shipment dan 2. Maginal Costs.
d. Iteration
Klik : Window

→ 4. Iteration, akan muncul

hasil analisis sebagi berikut :
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Iteration mendeskripsikan jumlah pengulangan
perhitungan (iterasi) untuk menghasilkan solusi
optimal. Dalam kasus ini, solusi optimal
diperoleh hanya dengan 1 kali iterasi
e. Shipment With Costs
Klik : Window → 5. Shipment With Costs, akan
muncul hasil analisis sebagi berikut :

Shipment with costs mendeskripsikan
alokasi distribusi

dan

biaya yang diperlu

kannya, dan hasil analisisnya dideskripsikan
sebagai berikut:
• Pabrik A mengalokaikan produk ke Pasar R
sebanyak 25.000 ton, dengan biaya USD
125.000.
• Pabrik B mengalokasikan produk ke Pasar P
sebanyak 25.000 ton, dengan biaya USD
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150.000, dan ke Pasar R sebanyak 10.000 ton,
dengan biaya USD 40.000.
• Pabrik C mengalokasikan produk ke Pasar P
sebanyak 10.000 ton, dengan biaya USD
70.000, dan ke Pasar E sebanyak 30.000 ton,
dengan biaya USD 180.000.
f. Shipment List
Klik : Window → 6. List, akan muncul hasil
analisis sebagi berikut :

Shipment

list

mendiskripsikan

princian

pengalokasian produk per unit dan biaya
total tiap pengalokasian, sebagai berikut:
• Pabrik A mengalokasikan produk ke Pasar R
sebanyak 25.000 ton dengan biaya USD 5 per
unit, dan biaya total USD 125.000
• Pabrik B mengalokasikan produk ke Pasar P
sebanyak 25.000 ton dengan biaya USD 6 per
unit, dan biaya total USD 150.000
• Pabrik B mengalokasikan produk ke Pasar R
sebanyak 10.000 ton dengan biaya USD 4 per
unit, dan biaya total USD 40.000

53

• Pabrik C mengalokasikan produk ke Pasar P
sebanyak 10.000 ton dengan biaya USD 7 per
unit, dan biaya total USD 70.000
• Pabrik C mengalokasikan produk ke Pasar Q
sebanyak 30.000 ton dengan biaya USD 6 per
unit, dan biaya total USD 180.000
D. Kasus Ketidakseimbangan Antara Permintaan Dan
Kapasitas
Suatu perusahaan memiliki 3 pabrik di Jakarta,
Bekasi, & Tangerang, dengan kapasitas masing-masing
2.400, 1.600, & 1.600 unit. Daerah pemasarannya di
Cirebon, Bandung, dan Sukabumi dengan permintaan
3000, 1400, dan 1.200 unit. Biaya angkut per unit dari
pabrik ke daerah pemasaran tertera dalam tabel :

Tentukan alokasi produk dari pabrik ke daerah
pemasaran, dan berapa biaya transportasinya ?
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E. Penyelesaian Dengan Program POM for Windows
1. Buka Software Program POM for Windows dan
masukkan data-datanya:
a. Pada Pasar Sukabumi ada kelebihan

supply,

dimana jumlah permintaan 1.100 unit, tertapi total
supply 1.200 unit (dari Pabrik Jakarta 1.000 unit
dan dari Pabrik Bekasi 200 unit).
b. Kelebihan supply 100 unit ini ditisikan ke Pasar
Dummy (pada Destination)

c. Kemudian klik → OK, dan isikan data-data soal,
sebagai berikut :
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2. Setelah klik →

SOLVE, dengan cara yang sama

pada langkah-langkah penyelesaian pada item 2.2.1
di atas, diperoleh hasil analisis sebagai berikut:
a. Transportation shipment

b. Marginal Costs

c. Final Solution Table
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d. Iteration

e. Shipment With Costs

f. Shipment List

*****
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SOAL-SOAL LATIHAN

1. PT.

SAKTI JAYA

memiliki

3

pabrik

di

Jakarta,

Bekasi, & Tangerang, dengan kapasitas masing-masing
2.400, 1.600, & 1.600 unit, dan daerah pemasarannya di
Cirebon, Bandung, dan Sukabumi dengan permintaan
3000, 1400, dan 1.200 unit. Biaya angkut per unit (dalam
ribuan) dari pabrik ke daerah pemasaran seperti tertera
dalam tabel :

Tentukan alokasi produk dari pabrik ke daerah
pemasaran serta, dan berapa biaya transportasinya, serta
deskripsikan hasil analisisnya.
2. Dari soal nomor 1 di atas, tentukan alokasi produk dari
pabrik

ke

daerah

transportasinya,

pemasaran

serta

dan

deskripsikan

berapa
hasil

biaya
analisis

perhitungannnya bila pabrik Tangerang mengalami
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kekurangan

kapasitas

sebesar

100

unit,

seperti

ditunjukkan dalam tabel berikut:

3. Sebuah

perusahaan

perdagangan

besar

ingin

mengembangkan wilayah pemasarannya ke daerah P, Q,
R dan S, dimana dari survey sebelumnya diketahui
permintaan per tahun di 4 daerah pemasaran baru
tersebut masing- masing sebesar 100.000 ton, 70.000 ton,
160.000

ton

dan

60.000

ton.

Untuk

memenuhi

permintaan keempat pasar tersebut, akan dipenuhi dari
4 gudang yang dimiliki perusahan di 4 kota yaitu kota
A, B, C dan D, dengan kapasitas masing-masing 100.000
ton, 80.000 ton, 120.000 ton, dan 90.000 ton, sedang biaya
distribusi produk ditunjukkan dalam tabel (dalam
USD/Kg):
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Tentukan alokasi distribsui dari masing-masing gudang
ke masing-masing daerah pemasaran agar diperoleh
biaya distribusi yang optimal, dan deskripsikan hasil
analisisnya.
4. PT. Adua Bersaudara mempunyai 3 pabrik di Wilayah
Cilegon, Tangerang dan Bekasi dengan kapasitas
produksi masing-masing 2.500 ton, 1.500 ton dan 3.500
ton. Perusahaan ini memasarkan produknya ke Jakarta,
Bogor dan Bandung dengan permintaan 3.000 ton, 2000
ton dan 2.500 ton. Biaya angkut (dalam rupih per ton)
dari pabrik Cilegon ke Jakarta adalah 168.000,

ke

Bandung 172.000, dan ke Bogor sebesar 137.000. Untuk
pabrik Tangerang, biaya angkut ke Jakarta adalah
130.000, ke Bogor 195.000, dan ke Bandung sebesar
183.000. Sedang biaya angkut dari pabrik Bekasi ke
Jakarat sebesar 125.000, ke Bogor sebesar 190.000, dan
ke Bandung adalah 150.000. Berdasar data tersebut,
hitunglah biaya transportasi minimalnya dan tentukan
alokai distribusi produk dari masing-masing pabrik
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ke

daerah

pemasaran mana saja agar biaya

transportasinya optimal. Deskripsikan hasil analisnya.
5. PT.

Empat

BCD

adalah

perusahaan

yang

memproduksi makanan olahan, mempunyai 3 pabrik
dengan kapasitas yang berbeda-beda, yaitu pabrik P
berkapasitas 1.200 unit, pabrik Q 1.550 unit dan pabrik R
dengan kapasitas 750 unit. Makanan olahan tersebut
dipasarkan ke 4 daerah, dengan permintan ke pasar A
sebesar 700 unit, ke pasar B 800 unit, sebesar 1.250 unit
ke pasar C, sedang ke pasar D adalah 750 unit. Berikut
adalah data biaya transportasi per unit (dalam USD) dari
pabrik ke masing-masing daerah pemasaran :

Tentukan total biaya transportasi dan alokasiya yang
optimal, serta analisis hasil perhitungannya.

*****
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