
MASALAH TRANSPORTASI



Masukkan kapasitas masing-masing sumber, dan biaya 
pengangkutan ke dalam tabel transportasi

Cari perbedaan dari dua biaya terkecil (dalam nilai absolut), 
yaitu selisih biaya terkecil yang pertama dan terkecil kedua 
untuk tiap baris dan kolom pada tabel (Cij) 

Pilih 1 nilai perbedaan-perbedaan yang terbesar di antara 
semua nilai perbedaan pada kolom dan baris 

Tulis dengan nilai terbesar Xij pada kolom atau baris terpilih
yang biayanya terendah.



 Suatu perusahaan yang mempunyai 3 buah pabrik di W, H, P. Perusahaan 
menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut 
ke gudang-gudang penjualan di A, B, C .

 Tabel kapasitas pabrik dan gudang, adalah:

Pabrik
Kapasitas produksi 

tiap bulan

W 90 ton

H 60 ton

P 50 ton

Jumlah 200 ton

Gudang
Kebutuhan tiap 

bulan

A 50 ton

B 110 ton

C 40 ton

Jumlah 200 ton



 Tabel Biaya pengangkutan, adalah:

 Tentukan biaya transportasi menggunakan metode VAM!

Dari
Biaya tiap ton (dalam ribuan Rp)

Ke gudang A Ke gudang B Ke gudang C

Pabrik W 20 5 8

Pabrik H 15 20 10

Pabrik P 25 10 19



Gudang
Kapasitas

Perbedaan 
barisA B C

Pabrik

W 20 5 8 90

H 15 20 10 60

P 25 10 19 50

Kebutuhan 50 110 40

Perbedaan 
Kolom

FEASIBLE SOLUTION AWAL

3

5

9

5 5 2

Pilihan XPB = 50

Hilangkan baris P

P mempunyai perbedaan baris/kolom terbesar 

dan B mempunyai biaya angkut terkecil



`
Kapasitas

Perbedaan 
barisA B C

Pabrik

W 20 5 8 90 3

H 15 20 10 60 5

Kebutuhan 50 60 40 Pilihan XWB = 60

Perbedaan 
Kolom

5 15 2 Hilangkan kolom B

Kebutuhan Gudang B menjadi 60 

karena telah diisi kapasitas 

pabrik P=50 (dihilangkan)

B mempunyai perbedaan baris/kolom 

terbesar dan W mempunyai biaya 

angkut terkecil

FEASIBLE SOLUTION AWAL



Gudang
Kapasitas

Perbedaan 
barisA B C

Pabrik

W 20 8 30 12

H 15 10 60 5

Kebutuhan 50 40 Pilihan XWC = 30

Perbedaan 
Kolom

5 2 Hilangkan baris W

Kapasitas Pabrik W menjadi 30 

krn telah diangkut ke pabrik 

B=60 (dihilangkan)

W mempunyai perbedaan baris/kolom 

terbesar dan C mempunyai biaya angkut 

terkecil

FEASIBLE SOLUTION AWAL



Gudang
Kapasitas

Perbedaan 
barisA B C

Pabrik

W

H 15 10 60 5

Kebutuhan 50 10 Pilihan XHA = 50

Perbedaan 
Kolom

Pilihan XHC = 10

H mempunyai perbedaan baris/kolom 

terbesar dan C mempunyai biaya angkut 

terkecil

Kebutuhan gudang C menjadi 10 

krn telah diisi pabrik W=30 

(dihilangkan)

FEASIBLE SOLUTION AWAL



Ke

Dari

Gudang 

A

Gudang 

B

Gudang 

C

Kapasitas 

Pabrik

Pabrik 20
60   

5
30

8
90

W 

Pabrik

50
15 20

10
10

60
H

Pabrik 25
50

10 19
50

P

Kebutuhan 

Gudang
50 110 40 200

Setelah terisi semua, maka biaya transportasinya yang harus dibayar 

adalah: 60(Rp 5,-) + 30(Rp 8,-) + 50(Rp 15,-) + 50(Rp 15,-) + 10(Rp 10,-) 

+ 50(Rp 10,-) = Rp 1.890,-



Tahapan Metode Stepping-Stone:

1. Tentukan solusi awal dengan metode NWC atau LS atau VAM

2. Tentukan jalur tertutup yang diawali dari kotak –kotak yang  kosong 
(variabel non basis)

3. Pilih perubahan biaya yang mempunyai nilai negatip terbesar (menentukan 
perubahan biaya caranya adalah dengan menambahkan biaya yang dimulai 
pada kotak kosong( var. non basis), kemudian kurangkan dengan biaya 
pada variabel basis mengikuti jalur tertutup secara bergantian biaya 
tersebut dilakukan penambahan dan pengurangan.

4. Lakukan perubahan letak variabel basis dan non basis dengan memulai 
pada kotak yang kosong dengan menambahkan sejumlah nilai pada 
variabel basis kemudian kurangkan pada variabel basis sebesar nilai pada 
variabel basis tadi demikian seterusnya secara berselang seling  
(penambahan/pengurangan ) sesuai dengan jalur yang terpilih

5. Jika seluruh perubahan biaya positip maka solusi optimum





Penyelesaian awal dengan NWC



Penyelesaian awal dengan NWC



Penyelesaian awal dengan NWC



Penyelesaian awal dengan NWC



Penyelesaian awal dengan NWC

Biaya awal: 50 * 20 + 40 * 5 + 60 * 20 + 10 * 10 + 40 * 19 = Rp. 3.260



Langkah 1 :

• Menguji sel-sel yang masih kosong, apakah masih bisa memiliki nilai negatif atau tidak, 
artinya masih bisa menurunkan biaya transportasi atau tidak.

• Sel yang diuji adalah : Sel C13, C21, C23, dan C31. Pengujian dilakukan pada setiap sel 
kosong tersebut dengan menggunakan metode Stepping Stone. Pada metode ini, 
pengujian dilakukan mulai dari sel kosong tersebut, selanjutnya bergerak (boleh searah 
jarum jam dan boleh berlawanan) secara lurus/tidak boleh diagonal, ke arah sel yang telah 
terisi dengan alokasi, begitu seterusnya sampai kembali ke sel kosong tersebut. Setiap 
pergerakan ini akan mengurangi dan menambah secara bergantian biaya pada sel kosog 
tersebut. Perhatikan tanda panah dan tanda (+)/(-) nya !!!



• Untuk pengujian sel C13 = biayanya 8, 

bergerak ke sel C33 (bisa juga ke C12, 

tapi tidak bisa ke C11), sehingga 

dikurangi 19, bergerak lagi ke C32, 

sehingga ditambah 10, bergerak 

langsung ke C12, sehingga dikurangi 5 

(tidak perlu ke C22, karena bisa 

langsung ke C12), sehingga hasil 

akhirnya adalah 8 – 19 + 10 – 5 = - 6

Pengujian

Sel C13 = 8 – 19 + 10 – 5 = - 6

Sel C21 = 15 – 20 + 5 -20 = -20

Sel C23 = 10 – 19 + 10 – 20 = -19

Sel C31 = 25 – 20 + 5 – 10 = 0

Dari pengujian empat sel tersebut dapat dilihat bahwa masih ada tiga sel yang menghasilkan 

nilai negatif, dan sel C21 yang memberikan negatif paling besar. Artinya dengan menggeser 

pengiriman ke sel tersebut, biaya akan dapat diturnkan sebesar Rp 20 (karena -20) per ton-

nya.

Dengan demikian perlu dilakukan perubahan alokasi pengiriman dengan langkah 2



Dari pergerakan dan tanda +/- yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni 
sel C11 dan sel C22. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi 
pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Sel C11 dengan alokasi 
sebelumnya 50 ton lebih kecil dari alokasi sel C22 yang 60 ton.

Langkah 2
Merubah alokasi pengiriman ke sel C21, yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan :



Perhatikan !!!

• Sel C11 menjadi 0 karena 
50 – 50 = 0

• Sel C12 menjadi 90 karena 
40 + 50 = 90

• Sel C22 menjadi 10 karena 
60 – 50 = 10

• Sel C21 menjadi 50 karena 
0 + 50 = 50

Selanjutnya angka 50 ton di sel C11 tersebut digunakan untuk mengurangi atau 
menambah alokasi yang ada selama pengujian (sesuai tanda pada pergerakan pengujian). 
Dengan demikian dapat dihasilkan tabel transportasi sebagai berikut :

Nilai alokasi pada sel C32 dan C33 tidak mengalami perubahan karena tida termasuk 
dalam pergerakan pengujian sel C21 tersebut.



Dilakukan pengecekan :

• Apakah semua alokasi kalau dijumlah ke bawah dan kesamping sudah 
cocok dengan kebutuhan setiap kota dan jumlah kapasitas yang tersedia ?

• Apakah jumlah sel yang terisi sudah memenuhi syarat yang ada (m+n)-1, 
atau (jumlah kolom+jumlah baris) – 1 = (3+3) – 1 = 5 sel terisi ?

• Jika jawaban dari keduanya adalah ‘ya’ maka tabel tersebut sedah benar.

Sudahkah alokasi menajadi optimal ?

• Untuk mengetahuinya, perlu kembali dilakukan pengecekan terhadap sel-
sel yang masih kosong, apakah masih ada yang bernailai negatif atau 
tidak.

• Dari tabel terlihat, sel yang masih kosong adalah sel C11, C13, C23, dan 
C31. Pengujian terhadap sel-sel kosong tersebut dilakukan dengan cara 
yang sama seperti pengujian sel kosong sebelumnya.



Pengujian
Sel C11 = 20 – 5 + 20 – 15 = 20 (menjadi lebih mahal 20/ton)
Sel C13 = 8 – 19 + 10 – 5 = - 6
Sel C23 = 10 – 19 + 10 – 20 = -19
Sel C31 = 25 – 15 + 20 – 10 = 20 (menjadi lebih mahal 20/ton)

Dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel C23 masih dapat memberikan penurunan 
biaya sebesar RP 19/ton. Dengan demikian memang perlu dilakukan perubahan 
alokasi pengiriman, dengan mencoba mengalokasikan pengiriman ke sel C23



Langkah 3
Merubah alokasi pengiriman ke sel C23, yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan :

Dari pergerakan dan tanda +/- yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni 
sel C22 dan sel C33. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi 
pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata sel C22, dengan 
alokasi sebelumnya 10 ton, dan ini lebih kecil dari alokasi sel C22 yang 40 ton.
Selanjutnya angka 10 ton di sel C22 tersebut digunakan untuk mengurangi atau 
menambah alokasi yang ada selama pengujian (sesuai tanda pada pergerakan 
pengujian). 



Perhatikan !!!
Sel C22 menjadi 0 karena 10 – 10 = 0
Sel C23 menjadi 90 karena 0 + 10 = 10
Sel C32 menjadi 20 karena 10 + 10 = 20
Sel C33 menjadi 50 karena 40 – 10 = 30
Nilai alokasi pada sel C12 dan C21 tidak mengalami perubahan karena tida 
termasuk dalam pergerakan pengujian sel C23 tersebut.



Dilakukan pengecekan :

• Apakah semua alokasi kalau dijumlah ke bawah dan kesamping sudah 
cocok dengan kebutuhan setiap kota dan jumlah kapasitas yang tersedia ?

• Apakah jumlah sel yang terisi sudah memenuhi syarat yang ada (m+n)-1, 
atau (jumlah kolom+jumlah baris) – 1 = (3+3) – 1 = 5 sel terisi ?

• Jika jawaban dari keduanya adalah ‘ya’ maka tabel tersebut sedah benar.

Sudahkah alokasi menajadi optimal ?

• Untuk mengetahuinya, perlu kembali dilakukan pengecekan terhadap sel-
sel yang masih kosong, apakah masih ada yang bernailai negatif atau 
tidak.

• Dari tabel terlihat, sel yang masih kosong adalah sel C11, C13, C22, dan 
C31. Pengujian terhadap sel-sel kosong tersebut dilakukan dengan cara 
yang sama seperti pengujian sel kosong sebelumnya.



Pengujian
Sel C11 = 20 – 5 + 10 – 19 + 10 - 15 = 1 (menjadi lebih mahal 1/ton)
Sel C13 = 8 – 19 + 10 – 5 = - 6
Sel C22 = 20 – 10 + 19 – 10 = 19 (lebih mahal 20/ton)
Sel C31 = 25 – 15 + 10 – 19 = 1 (menjadi lebih mahal 1/ton)
Dari hasil pengujian tersebut, ternyata sel C13 masih dapat memberikan 
penurunan biaya sebesar Rp 6/ton. Perlu dilakukan perubahan alokasi 
pengiriman, dengan mencoba mengalokasikan pengiriman ke sel C13.



Langkah 4
Merubah alokasi pengiriman ke sel C13, yang pengujian sebelumnya memiliki pergerakan :

Dari pergerakan dan tanda +/- yang ada, perhatikan sel yang bertanda minus saja, yakni 
sel C12 dan sel C33. Dari kedua sel bertanda pergerakan minus ini, pilih sel yang alokasi 
pengiriman sebelumnya memiliki alokasi paling kecil. Dan ternyata sel C33, dengan 
alokasi sebelumnya 30 ton, dan ini lebih kecil dari alokasi sel C12 yang 90 ton.
Selanjutnya angka 30 ton di sel C33 tersebut digunakan untuk mengurangi atau 
menambah alokasi yang ada selama pengujian (sesuai tanda pada pergerakan 
pengujian). 



Perhatikan !!!
Sel C12 menjadi 60 karena 90 – 30 = 60
Sel C13 menjadi 30 karena 0 + 30 = 30
Sel C32 menjadi 50 karena 20 + 30 = 50
Sel C33 menjadi 0 karena 30 - 30 = 0
Nilai alokasi pada sel C21 dan C23 tidak mengalami perubahan karena tida 
termasuk dalam pergerakan pengujian sel C13 tersebut.



Dilakukan pengecekan :

• Apakah semua alokasi kalau dijumlah ke bawah dan kesamping sudah 
cocok dengan kebutuhan setiap kota dan jumlah kapasitas yang tersedia ?

• Apakah jumlah sel yang terisi sudah memenuhi syarat yang ada (m+n)-1, 
atau (jumlah kolom+jumlah baris) – 1 = (3+3) – 1 = 5 sel terisi ?

• Jika jawaban dari keduanya adalah ‘ya’ maka tabel tersebut sedah benar.

Sudahkah alokasi menajadi optimal ?

• Untuk mengetahuinya, perlu kembali dilakukan pengecekan terhadap sel-
sel yang masih kosong, apakah masih ada yang bernailai negatif atau 
tidak.

• Dari tabel di atas, sel yang masih kosong adalah sel C11, C22, C31 dan C33. 
Pengujian terhadap sel-sel kosong tersebut dilakukan dengan cara yang 
sama seperti pengujian sel kosong sebelumnya.



Dari hasil pengujian tersebut, ternyata semua sel sudah tidak ada yang bernilai negatif 
lagi, atau semua sel sudah tidak dapat memberikan penurunan biaya lagi, sehingga 
dapat dikatakan kasus telah optimal, dengan total biaya :
Biaya mengirim 60 ton dari P1 ke kota B = 60 x 5     =  300
Biaya mengirim 30 ton dari P1 ke kota C = 30 x 8     =  240
Biaya mengirim 50 ton dari P2 ke kota A = 50 x 15    = 750
Biaya mengirim 10 ton dari P2 ke kota C = 10 x 10    = 100
Biaya mengirim 50 ton dari P3 ke kota B = 50 x 10    = 500
---------------------------------------------------------------------- +
Total biaya pengirimannya                 = Rp. 1.890

Pengujian

• Sel C11 = 20 – 8 + 10 – 15 = 7

• Sel C22 = 20 – 5 + 8 – 10 = 13

• Sel C31 = 25 – 15 + 10 – 8 + 5 - 10 = 7

• Sel C33 = 19 – 10 + 5 – 8 = 6


