
MASALAH TRANSPORTASI



 Transportasi pada umumnya berhubungan dengan distribusi suatu produk, 

menuju ke beberapa tujuan, dengan permintaan tertentu, dan biaya 

transportasi minimum. 

 Transportasi mempunyai peranan bagi industri karena produsen mempunyai 

kepentingan agar produk yang dihasilkan sampai kepada konsumen tepat 

waktu, tepat pada tempat yang ditentukan dan barang dalam kondisi baik.

 Transaksi perdagangan adalah proses pemindahan barang dari penjual 

kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan pembeli kepada 

penjual. 

 Perpindahan barang dapat terjadi antara lain:
 Dari gudang penjual, ke gudang (tempat) pembeli

 Dari pabrik produksi barang, ke gudang (tempat) pembeli.

 Dari gudang atau daerah pertanian atau perkebunan, ke gudang (tempat)

pembeli. .

 Dari lokasi pertambangan, ke gudang (tempat) pabrik.



 Untuk pelaksanaan pemindahan barang, diperlukan 
rangkaian kegiatan yang disebut distribusi dan transportasi. 

 Pengertian transportasi secara umum adalah rangkaian 
kegiatan memindahkan atau mengangkut barang dari 
produsen sampai kepada konsumen dengan menggunakan 
salah satu moda transportasi, yang dapat meliputi moda
transportasi darat, laut atau sungai, maupun udara. 

 Rangkaian kegiatan yang dimulai dari produsen sampai 
kepada konsumen lazim disebut rantai transportasi (chain of 
transportation).

 Fungsi transportasi yaitu mengangkut barang dari produsen 
kepada konsumen. 



 Masalah (persoalan) transportasi secara umum merupakan 
pendistribusian suatu produk atau komoditas dari sejumlah 
sumber (supply) kepada sejumlah tujuan (destination, 
demand), dengan tujuan meminimumkan biaya 
pengangkutan yang terjadi.

 Masalah transportasi berkaitan dengan keterbatasan sumber 
daya atau kapasitas perusahaan yang harus didistribusikan ke 
berbagai tujuan, kebutuhan atau aktivitas.

 Masalah transportasi dapat diselesaikan dengan Metode 
Transportasi, yaitu metode-metode yang dapat digunakan 
untuk mengoptimalkan distribusi sumberdaya sehingga 
mendapatkan hasil atau biaya yang optimal.



 Sebuah perusahaan yang menghasilkan barang atau komoditi 
tertentu melalui sejumlah pabrik pada lokasi yang berbeda, akan 
mengirimkan barang ke berbagai tempat yang membutuhkan, 
dengan jumlah kebutuhan tertentu.

 Sejumlah barang atau komoditi hendak dikirim dari sejumlah 
pelabuhan asal kepada sejumlah pelabuhan tujuan, masing-masing 
dengan tingkat kebutuhan yang sudah diketahui.

Ciri-ciri khusus persoalan transportasi ini adalah :

 Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu.

 Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber dan 

yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu.

 Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, 

besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber.

 Ongkos pengangkutan komoditas dari suatu sumber ke suatu tujuan, besarnya 

tertentu.



Misalkan suatu jenis barang diangkut dari daerah asal ke beberapa daerah tujuan. 

Misal ada m daerah asal A1, A2, … , Am, dan n daerah tujuan T1, T2, … , Tn. Di 

daerah asal i kapasitas barang (supply) sebanyak Si dan di tempat tujuan j permintaan 

barang tersebut (demand) sebanyak dj. Jumlah barang yang tersedia di daerah asal i 

(total supply) = jumlah barang yang dibutuhkan tujuan j (total demand), sehingga:

 𝑖=1
𝑚 𝑆𝑖 =  𝑗=1

𝑛 𝑑𝑗 (1)

Bila Xij merupakan jumlah barang yang diangkut dari asal i ke tujuan j, di mana Xij ≥ 0, 

dan misal Cij adalah besarnya biaya dari daerah asal i ke daerah tujuan j untuk satu 

satuan atau satu unit barang, maka rumusan umum dari model persoalan transportasi 

dapat ditulis sebagai berikut :

𝑍𝑚𝑖𝑛 =  𝑖=1
𝑚  𝑗=1

𝑛 𝐶𝑖𝑗 𝑋𝑖𝑗 (2)

Dengan kendala: (3)

 𝑖=1
𝑚 𝑋𝑖𝑗 = 𝑆𝑖 , 𝑆𝑖 > 0

 𝑗=1
𝑚 𝑋𝑖𝑗 = 𝑑𝑗 , 𝑑𝑗 > 0

𝑋𝑖𝑗 ≥ 0 𝑢𝑛𝑡𝑢𝑘 𝑠𝑒𝑚𝑢𝑎 𝑖 𝑑𝑎𝑛 𝑗



 Metode penyelesaian Masalah Transportasi menggunakan suatu format tabel yang 

memperlihatkan data persoalan dan keterangan-keterangan lain dari cara 

penyelesaian persoalan. 

 Karena bentuk masalah transportasi yang khas, maka ia dapat ditempatkan dalam 

bentuk tabel khusus yang dinamakan tabel transportasi. 

 Tabel ini mempunyai bentuk umum seperti yang ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Cij : Biaya transportasi per unit, terdapat 

pada kotak kecil di bagian kanan 

atas setiap kotak.

Xij : Jumlah barang yang diangkut dari 

sumber i ke tujuan j, yang terdapat 

pada setiap kotak.

Si : Menunjukkan jumlah kapasitas, di 

kotak paling kanan.

Dj : Menunjukkan jumlah permintaan, 

terdapat di kotak paling bawah.



 Kapasitas supplies dan kebutuhan harus dinyatakan dalam satuan unit yang 

sama seperti ton, buah, gallon, dll.

 Total kapasitas supplies dari setiap sumber (∑Si) juga harus sama dengan 

total kebutuhan dari setiap lokasi tujuan (∑dj).

Apabila kondisi ini tidak diperoleh, maka diperlukan penyesuaian-penyesuaian 

sebagai berikut :
 Total kebutuhan lokasi tujuan lebih besar dibandingkan dengan total kapasitas supplies yang 

tersedia dari sumber yang ada (∑dj > ∑Si).

 Menghadapi kasus ini, maka perlu membuat semacam “Dummy Source”. Yaitu sumber yang 

memiliki kapasitas fiktif sebesar selisih antara total kebutuhan dari setiap lokasi dengan total 

kapasitas supplies dari setiap sumber, di mana biaya transportasi untuk satu unit produk 

untuk masing-masing alokasi dalam baris dinyatakan nol.

 Total kapasitas supplies yang tersedia lebih besar dibandingkan dengan total kebutuhan dari 

lokasi tujuannya (∑Si > ∑dj). Maka perlu pula dibuat “Dummy Distribution”, yaitu 

mengalokasikan suatu tujuan fiktif dengan kebutuhan supplies sebesar selisih antara total 

kebutuhan dari setiap lokasi dengan total kapasitas dari setiap sumber dan alokasi biaya 

transportasi untuk satu unit produk untuk kolom ini dibuat sama dengan nol. 



 Penyelesaian Awal, dengan metode :

 Metode NWC (North West Corner)

 Metode LC (Least Cost)

 Metode VAM (Vogel Aproximation Method)

 Metode RAM (Russel Aproximation Method)

 Penyelesaian Akhir, dengan metode :

 Stepping Stone

 MODI (Modified Distribution) - modifikasi dari metode 
Stepping Stone

 Penyelesaian Akhir digunakan apabila Penyelesaian Awal 
belum dioptimal.



TAHAPAN PENYELESAIAN:

1. Dimulai dengan mengisi kotak pojok barat laut yaitu sel (1,1) 
sehingga X11 = min {a1,b1}

Terdapat 3 kemungkinan, yaitu :

a. Jika a1 > b1, maka X11 = b1, kemudian dilanjutkan langkah 
mendatar yaitu : X12 = min {a1 - X11, b1}.

b. Jika a1 = b1, maka X11 = b1 = a1, kemudian dilanjutkan langkah 
miring yaitu : X22 = min {a2, b2}.

c. Jika a1 < b1, maka X11 = a1, kemudian dilanjutkan langkah 
turun yaitu: X21 = min {a2, b1 - X11}.

2. Langkah diatas diulangi sambil melangkah menuju arah 
tenggara atau kotak (m,n) atau ke arah pojok kanan bawah.



Dari 3 buah pelabuhan A1, A2 dan A3 terdapat semen sebanyak 
asing-masing 120 ton, 170 ton dan 160 ton. Semen tersebut 
akan diangkut ke kota T1, T2 dan T3 yang masing-masing 
mempunyai daya tampung 150 ton, 210 ton dan 90 ton. Biaya
pengiriman dari pelabuhan A1 ke kota T1, T2 dan T3 masing-
masing adalah 50, 100 dan 100 (dalam ribuan rupiah/ton). Biaya 
pengiriman dari pelabuhan A2 ke kota T1, T2 dan T3
adalah 200, 300 dan 200, sedangkan biaya pengiriman dari 
pelabuhan A3 ke kota T1, T2 dan T3 adalah 100, 200 dan 300.

Tentukan :

a. Tabel Transportasi !
b. Model Transportasi !
c. Ongkos Awal dengan Metode NWC!



a. Tabel Transportasi



b. Model Transportasi



c. Ongkos Awal dengan Metode NWC
Dimulai dari sel (1,1) yaitu menentukan nilai dari X11 = min {a1,b1} = min{120,150}
X11 = 120. Maka A1 habis, dilanjutkan ke bawah yaitu sel (2,1) yaitu :
X21 = min {a2, b1 - X11} = min{170,150-120} = 30 (T1 terpenuhi).
X22 = min {a2 - X21, b2} = min{170-30,210} = 140 (A2 habis ).
X32 = min {a3, b2 - X22} = min{160,210-140} = 70 (T2 terpenuhi)
X33 = min {a3 - X32, b3 } = min{160 - 90, 90} = 90 ( T3 dan A3 terpenuhi ).
Sehingga tabelnya menjadi:

Jadi variabel-variabel basisnya adalah : X11, X21, X22, 
X32, dan X33.
Sedangkan variabel-variabel non basisnya adalah : X12, 
X13, X23, dan X31.
Biaya awalnya adalah :
Z = C11 X11 + C21 X21 + C22 X21 + C32 X32 + C33 X33
Z = (50*120+200*30+300*140+200*70+300*90) x Rp. 
1.000
Z = (6.000 + 6.000 + 42.000 + 14.000 + 27.000) x Rp. 1.000
Z = Rp. 95.000.000,-



Sebuah perusahaan beroperasi dengan 3 buah pabrik yang 
masing-masing memiliki kapasitas produksi seperti dalam Tabel 
(1). Pabrik akan memenuhi permintaan kebutuhan dari tiga 
kota dengan besaran permintaan seperti dalam Tabel (2).

Pabrik Kapasitas Produksi (bulan)

Pabrik 1 90 ton

Pabrik 2 60 ton

Pabrik 3 50 ton

Total 200 ton

Kota Kebutuhan (bulan)

A 50 ton

B 110 ton

B 40 ton

Total 200 ton



Perkiraan biaya transportasi dari setiap pabrik ke masing-masing kota 
adalah :

Dari pabrik 1 ke kota A = 20 Dari pabrik 3 ke kota A = 25
Dari pabrik 1 ke kota B = 5 Dari pabrik 3 ke kota A = 10
Dari pabrik 1 ke kota C = 8 Dari pabrik 3 ke kota A = 19
Dari pabrik 2 ke kota A = 15
Dari pabrik 2 ke kota B = 20
Dari pabrik 2 ke kota C = 10

Pertanyaannya adalah :
1. Bagaimana distribusi sumber daya atau kapasitas perusahaan yang 

paling optimal, untuk memenuhi kebutuhan dari ketiga kota besar 
tersebut ?

2. Berapakan total biaya optimal yang harus dikeluarkan perusahaan dalam
memenuhi kebutuhan ketiga kota tersebut ?



 Penentuan solusi fisibel basis awal (penyelesaian 
awal) dengan menggunakan Metode Least Cost 
(Biaya Terendah) tidak hanya mempertimbangkan 
barang yang harus didistribusikan saja tetapi 
sekaligus mempertimbangkan faktor biaya. 

 Terdapat 2 cara dalam menentukan solusi fisibel 
basis awal dengan menggunakan Metode Biaya 
Terendah yaitu: 

a. Metode Biaya Baris Terendah

b. Metode Biaya Kolom Terendah.



 Dimulai dari baris ke-1. Tentukan X1k = min { a1, bk } di mana 
k=kolom pada baris ke-1 yang mempunyai biaya terendah.

 Kemungkinan-kemungkinan untuk nilai X1k dan tindak 
lanjutnya adalah :

1. Jika X1k = a1, maka proses dilanjutkan ke baris ke-2, dengan memikirkan 

baris ke-1 telah terpenuhi.

2. Jika X1k = bk, maka lanjutkan ke kolom k, selanjutnya tentukan lagi 

ongkos terkecil pada baris ke-1 sehingga baris ke-1 terpenuhi.

3. Jika dalam proses dijumpai 2 atau lebih biaya terendah yang terletak pada 

suatu baris yang sama, dapat dipilih sembarang, demikian pula jika 

terdapat baris dan kolom yang dapat terpenuhi secara serentak, tinggalkan 

kolom yang bersangkutan dan lanjutkan memilih biaya terendah (sisanya) 

pada baris tersebut. Sel yang memuat baris seperti di atas dinyatakan 

sebagai baris berharga nol.



Diketahui table transportasi sebagai berikut:

Tentukan biaya awal dengan Metode Least Cost!



 Baris-1

Biaya terendah terletak pada kolom-2 yaitu 1, maka:

X12 = Min{a1, b2} = Min{75, 40} = 40. Jadi kolom ke-2 ( T2) terpenuhi. Karena a2 

belum habis (baris 1 terpenuhi), pilih biaya terendah berikutnya yaitu 2 yang terletah 

pada kolom-3, maka: X13 = Min{a1 - X12, b3} = Min{75-40, 45} = 35 dengan 

demikian baris-1 ( A1) terpenuhi.

 Baris-2

Biaya terendah pada baris ke-2 terletak pada kolom-1, 3, dan 4 yaitu 2 (dapat dipilih 

salah 1, tetapi juga dapat menggunakan prinsip mengalokasikan komoditas 

sebanyak-banyaknya pada ongkos yang terkecil), sehingga dapat menggunakan 

cara : Max{Min(a2, b1), Min(a2, b3 - X13), Min(a2, b4)} = Max{Min(30, 50), 

Min(30,10), Min(30, 75)} = Max{30, 10, 30} = 30. Sehingga dapat diplih X21 atau 

X24 sebagai variable basis. dipilih X21 sehingga X21 = 30 sehingga baris-2 (A2)

terpenuhi. (Bagaimana jika dipilih X24 sebagai variable basis ?, tentukan biaya

awalnya!)



 Baris-3
Biaya terendah terletak pada kolom-5 yaitu 1, maka: X35 = Min{a3, b5} = 
Min {65 , 40} = 40 (kolom-5 (T5) Terpenuhi. Biaya terendah berikutnya 
terletak pada kolom-4 yaitu 2, maka : X34 = Min{a3-X35, b4} = Min {65 -40 , 
75} = 25 sehingga baris-3 (A3) terpenuhi.

 Baris-4

Biaya terendah terletak pada kolom-3 dan 5 yaitu 1 (pilih kolom 3, 
karena kolom 5 sudah terpenuhi), maka : X43 = Min{a4, b3 - X13} = Min 
{80 , 45 - 35} = 10 sehingga kolom-3 (T3) terpenuhi, selanjutnya untuk 
biaya terendah berikutnya terletak pada kolom-4 yaitu 2, maka: X44 = 
Min{a4 - X43, b4-X34} = Min{80-10, 75-25} = Min{70, 50} = 50, yang 
tersisa tinggal kolom-1 sehingga : X41 = Min{a4 - X43 - X44, b1 - X21} = 
Min{80 – 10 - 50, 50 - 30} = 20, dengan demikian kolom-1 (T1) dan baris-
4 (A4) terpenuhi.



Sehingga tabelnya menjadi:

Jadi, biaya awalnya adalah :

Z = C12 X12+C13 X13+C21 X21+C34 X34+C35 X35+C41 X41+C43 X43+C44 X44

Z = 1(40) + 2(35) + 2(30) + 2(25) + 1(40) + 4(20) + 1(10) + 2(50)

Z = 40 + 70 + 60 + 50 + 40 + 80 + 10 + 100 = 450.


