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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Masalah Transportasi  

Masalah transportasi merupakan pemrograman linear jenis khusus yang 

berhubungan dengan pendistribusian barang dari sumber (misalnya, pabrik) ke 

tujuan (misalnya, gudang). Tujuannya adalah untuk menentukan rencana 

pendistribusian untuk meninimumkan total biaya pendistribusian agar batas suplai 

dan permintaan terpenuhi. (Taha, 2007). 

Andaikan Z adalah biaya distribusi total dan xij (i=1, 2, ..., m; j=1, 2, ..., n) 

adalah jumlah unit yang harus didistribusikan dari sumber i ke tujuan j, maka 

model umum masalah transportasi adalah 

Meminimumkan  , di mana i=1, 2, …, m dan j=1, 2, …, n   (2.1) 

Dengan kendala: 

  ,  di mana 1, 2, … ,                       (2.2) 

  ,  di mana 1, 2, … ,                       (2.3) 

 0  (untuk semua i dan j)            (2.4) 

Di mana: 

si = banyaknya suplai barang dari sumber i 

dj = banyaknya permintaan barang di tujuan j 
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cij  biaya pendistribusian barang dari sumber i  ke tujuan j 

aij  koe isien kendala 

xij  banyaknya barang yang didistribusikan dari sumber i  ke tujuan j 

Sebuah masalah pemrograman linear umum dapat direduksi menjadi mesalah 

transportasi jika aij (koefisien variabel dari kendala) bernilai 0 atau 1. (Murthy, 

2007). 

Tabel 2.1. Tabel Biaya dan Kebutuhan untuk Masalah Transportasi 

 Tujuan 
Suplai 

1 2 . . . . n 

Sumber 

1 c11 c12 . . . . c1n s1 

2 c21 c22 . . . . c2n s2 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

m cm1 cm2 . . . . cmn sm 

Permintaan d1 d2 . . . . dn  

(Hillier and Lieberman, 1990) 

Syarat bahwa suplai total harus sama dengan total permintaan sekedar 

mensyaratkan bahwa system ini seimbang. Jika mempunyai arti penting secara 

fisik dan syarat ini tidak terpenuhi, maka hal ini biasanya berarti bahwa si atau dj 

sebenarnya mencerminkan suatu batas ketimbang suatu syarat yang tepat. Jika hal 

ini demikian, maka dapat dimasukkan suatu “sumber” atau “tujuan” yang semu 

(dinamakan sumber dummy atau tujuan dummy) untuk mengatasi slack agar 
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ketidaksamaan dikonversi menjadi kesamaan dan memenuhi syarat layak. (Hillier 

and Lieberman, 1990). 

Langkah-langkah untuk mendapatkan penyelesaian masalah transportasi 

adalah sebagai berikut: 

Langkah 1. Menyeimbangkan masalah yang diberikan. Menyeimbangkan berarti 

mengecek jumlah persediaan harus sama dengan jumlah permintaan, yaitu 

∑ ∑ . Jika sudah sama, maka menuju Langkah 2. Jika tidak, masalah 

diseimbangkan dengan menambahkan baris dummy atau kolom dummy. 

Koefisien biaya dari dummy adalah nol. Jika ∑  lebih besar dari ∑ , 

maka ditambahkan kolom dummy yang permintaannya sama dengan 

∑ ∑  dan biaya pada kotak tersebut adalah nol. Pada kasus jika ∑  

lebih besar dari ∑ , maka ditambahkan baris dummy yang persediaannya 

sama dengan ∑ ∑  dan biaya pada kotak tersebut adalah nol. Jika 

sudah seimbang menuju Langkah 2. 

Langkah 2. Sebuah solusi layak dasar dapat diperoleh dengan tiga metode, yaitu: 

• Metode Barat Laut (North West Corner Method) 

• Metode Biaya terkecil (Least Cost Cell Method) 

• Vogel’s Approximation Method, yang dikenal sebagai VAM 

Setelah mendapatkan solusi layak dasar, dilakukan uji optimalitas untuk 

mengetahui apakah solusi tersebut optimal atau belum. Terdapat dua metode 

untuk uji optimalitas, yaitu: 

• Stepping Stone Method 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Zero Point Method Untuk Menentukan Penyelesaian Masalah.... Yuda, Winursita Y W



7 
 

 
 

• Modified Distribution Method yang dikenal sebagai Metode 

MODI 

(Murthy, 2007). 

Catatan: 

1. Variabel basis merupakan variabel yang nilainya bukan nol. (Siringoringo, 

2005). 

2. Variabel non basis adalah variabel yang nilainya diatur menjadi nol. 

(Siringoringo, 2005). 

3. Solusi layak adalah suatu solusi di mana semua kendala terpenuhi. (Hillier 

and Lieberman, 1990). 

4. Solusi layak dasar merupakan suatu penyelesaian di mana semua variabel 

basis adalah tidak negatif (≥ 0). (Hillier and Lieberman, 1990). 

Langkah-langkah mencari solusi optimal masalah transportasi dengan 

Metode MODI sebagai berikut: 

Langkah I: Memilih elemen baris (ui) dan elemen kolom (vj) dari setiap baris dan 

kolom, sehingga ui + vj = cij. Cara pengisiannya ditentukan terlebih dahulu salah 

satu ui atau vj secara sembarang. Misalnya u1 = 0, dengan demikian dapat 

diperoleh nilai ui dan vj pada variabel basis yang lain. 

Langkah II: Menghitung variabel non basis dengaan rumus zij – cij = ui + vj – cij. 

Langkah III: Mengecek jika zij – cij ≤ 0 maka penyelesaian sudah optimal. 

(Murthy, 2007). 
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2.2 Masalah Penugasan 

Masalah penugasan merupakan jenis khusus pemrograman linear, di mana 

sumber-sumber dialokasikan kepada kegiatan atas dasar satu-satu (one-to-one 

basis). Jadi, setiap sumber atau petugas (assignee) (misalnya, karyawan, mesin, 

atau satuan waktu) ditugasi secara khusus kepada suatu kegiatan atau tugas 

(misalnya, suatu pekerjaan, lokasi, atau kejadian). Ada suatu biaya cij yang 

berkaitan dengan petugas i (i=1, 2, ..., n) yang melakukan tugas j (j=1, 2, ..., n), 

sehingga tujuannya ialah untuk menentukan bagaimana semua tugas harus 

dilakukan untuk meminimumkan biaya total. (Hillier and Lieberman, 1990). 

Andaikan Z adalah biaya total dan cij adalah biaya penugasan petugas i (i=1, 2, ..., 

n) ke tugas j (j=1, 2, ..., n), maka model masalah penugasan adalah 

Meminimumkan/memaksimumkan                          (2.5)  

Dengan kendala: 

1,  untuk i = 1, 2, …, n                           (2.6) 

1,  untuk j = 1, 2, …, n                           (2.7) 

  1,  jika petugas i melakukan tugas j
0,                                           jika tidak            (2.8) 

(Hillier and Lieberman, 1990) 
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Tabel 2.2. Tabel Biaya Penugasan 

 Tugas Banyaknya 

Petugas 1 2 . . . . n 

Petugas 

1 c11 c12 . . . . c1n 1 

2 c21 c22 . . . . c2n 1 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

. . . . . . . . . 

n cn1 cn2 . . . . cnn 1 

Banyaknya Tugas 1 1 . . . . 1  

 (Hillier and Lieberman, 1990) 

Model penugasan dapat diselesaikan dengan menggunakan model 

transportasi umum. Namun, pada kenyataannya semua suplai dan permintaan 

yang jumlahnya sama dengan 1 telah menuju pada pengembangan algoritma 

penyelesaian yang lebih simpel yang dinamakan Metode Hungaria. (Taha, 2007).  

Langkah-langkah penyelesaian dengan metode Hungaria adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi dan penyederhanaan masalah dalam bentuk tabel penugasan. 

2. Mencari nilai terkecil untuk setiap baris, lalu mengurangkan semua nilai 

dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. 

3. Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai nol. Apabila ada 

kolom yang belum memiliki nilai nol, maka mencari nilai terkecil dalam 
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kolom tersebut dan mengurangkan semua nilai dalam kolom tersebut 

dengan nilai terkecilnya. 

4. Menutup semua nilai nol dengan garis mendatar atau tegak se-minimal 

mungkin, sehingga diperoleh kemungkinan-kemungkinan sebagai berikut : 

• Bila banyaknya garis penutup nol sama dengan jumlah baris/kolom, 

maka tabel optimal. 

• Bila banyaknya garis penutup nol kurang dari jumlah baris/kolom, 

maka tabel belum optimal, sehingga harus diperbaiki dengan cara 

berikut: 

Mencari nilai terkecil dari setiap nilai yang tidak tertutup garis dan 

mengurangkan nilai yang tidak tertutup garis tersebut dengan nilai 

terkecilnya. Sedangkan, semua nilai yang tertutup dua garis harus 

ditambah dengan nilai terkecil dari nilai yang tidak tertutup garis. 

Untuk nilai yang tertutup satu garis nilainya tetap. Selanjutnya 

mengulangi Langkah 4. 

5. Jika tabel sudah optimal, selanjutnya mencari baris/kolom yang hanya 

memuat satu nilai nol. Nilai tersebut dipilih, kemudian baris dan kolomnya 

dicoret. Sisa nilai nol yang belum dicoret selanjutnya dapat diproses 

seperti langkah 5 di atas. 

6. Setelah menemukan satu nilai nol di setiap baris/kolom,maka penugasan 

telah selesai. Kolom dan baris nilai nol tersebut merupakan pasangan 

petugas dan tugas. 

(Murthy, 2007) 
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Catatan: 

1. Untuk menyelesaikan sebuah masalah penugasan yang tujuannya untuk 

memaksimumkan fungsi tujuan, matriks keuntungan dikalikan dengan -1 

dan kemudian diselesaikan dengan Metode Hungaria untuk masalah 

minimalisasi. 

2. Jika jumlah baris dan kolom pada matriks tidak sama, maka masalah 

penugasan tersebut tidak seimbang. Metode Hungaria mungkin tidak 

menghasilkan solusi yang tepat jika masalah tidak seimbang. Jadi, masalah 

penugasan harus seimbang (dengan menambahkan satu atau lebih variabel 

dummy) sebelum diselesaikan dengan Metode Hungaria. 

(Winston, 2003) 

 

2.3 Zero Point Method untuk Menyelesaikan Masalah Transportasi  

Untuk menemukan solusi awal dari masalah transportasi dapat 

menggunakan  Zero Point Method yang diperkenalkan oleh Pandian dan 

Natarajan tahun 2010. 

Langkah-langkah Zero Point Method sebagai berikut: 

Langkah 1. Membuat tabel transportasi dari masalah transportasi yang telah 

diberikan dan menyeimbangkannya apabila belum seimbang. 

Langkah 2. Mengurangi tiap elemen dalam baris dengan elemen terkecil pada 

baris tersebut dan dari tabel pengurangan baris tersebut, tiap elemen 

dalam kolom dikurangi dengan elemen terkecil pada kolom tersebut. 
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Langkah 3. Mengecek apakah setiap kolom permintaan kurang dari atau sama 

dengan jumlah baris-baris suplai yang menyuplai kolom permintaan 

tersebut, di mana baris yang menyuplai adalah baris pada kolom 

tersebut yang biaya tereduksinya nol. Mengecek apakah setiap baris 

suplai kurang dari atau sama dengan jumlah kolom-kolom permintaan 

yang meminta suplai, di mana kolom yang meminta suplai adalah 

kolom pada baris tersebut yang biaya tereduksinya nol. Apabila syarat 

tersebut terpenuhi, langsung menuju langkah 6.  

Langkah 4. Menutup semua elemen nol dengan garis mendatar dan tegak se-

minimal mungkin sehingga beberapa elemen dari kolom-kolom 

atau/dan baris-baris yang tidak memenuhi syarat pada langkah 3 tidak 

tertutup. 

Langkah 5. Membentuk tabel transportasi perbaikan dengan cara: 

i. Menemukan nilai biaya tereduksi yang terkecil pada tabel 

yang tidak tertutup garis. 

ii. Mengurangkan nilai tersebut ke semua elemen/nilai yang 

tidak tertutup garis dan menambahkan nilai tersebut ke semua 

elemen/nilai yang tertutup oleh dua garis. 

Selanjutnya kembali ke langkah 3. 

Langkah 6. Memilih kotak pada tabel transportasi hasil langkah-langkah di atas 

yang memiliki biaya tereduksi terbesar dan dinamakan (α, β). Jika 

terdapat lebih dari satu kotak, maka dipilih salah satu. 
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Langkah 7. Memilih kotak pada baris α atau/dan kolom β pada tabel transportasi 

yang memiliki biaya tereduksi nol dan mengisikan semaksimum 

mungkin pada kotak tersebut sehingga memenuhi suplai dan 

permintaan. 

Langkah 8. Membentuk kembali tabel transportasi yang telah diperbaiki setelah 

menghapus baris suplai yang telah memenuhi nilai maksimum dan 

kolom permintaan yang telah terpenuhi.  

Langkah 9. Mengulangi langkah 6 sampai langkah 8 sampai baris suplai dan 

kolom permintaan tepenuhi. 

Langkah 10. Tabel hasil pengisian tersebut merupakan penyelesaian masalah 

transportasi. 

(Pandian and Natarajan, 2010) 

Penyelesaian dari hasil Zero Point Method diuji dengan menggunakan MODI 

karena menurut penulis, uji optimalisasi dengan MODI lebih mudah, baik secara 

manual maupun pemrograman. 

 Misalkan berikut ini merupakan masalah transportasi dengan kendala 

persamaan. 

 Meminimumkan  

Dengan kendala: 

 , 1, 2, …, ,                                                                     (2.9) 
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 , 1, 2, …, ,                                                                    (2.10) 

 

0 , untuk semua  dan  bilangan bulat                                                    (2.11) 

 

Di mana: 

m adalah banyaknya sumber, 

n adalah banyaknya tujuan, 

xij adalah jumlah barang yang didistribusikan dari sumber i ke tujuan j, 

cij adalah biaya pndistribusian setiap barang dari sumber i ke tujuan j, 

ai adalah banyaknya suplai dari sumber i, 

bj adalah banyaknya permintaan pada tujuan j. 

        (Natarajan, 2011) 

 

Teorema 2.1. Solusi optimal dari masalah (P1) di mana: 

P1  Meminimumkan   

Dengan kendala (2.9) sampai dengan (2.11) terpenuhi, di mana ui dan vj bernilai 

riil, merupakan solusi optimal masalah (P) di mana: 

P  Meminimumkan   

Dengan kendala (2.9) sampai dengan (2.11) terpenuhi. 

(Natarajan, 2011) 
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Teorema 2.2. Jika {x°ij, i = 1, 2, …, m dan j = 1, 2, …, n} merupakan solusi layak 

dari masalah (P) dan cij – ui – vj ≥ 0, untuk semua i dan j, di mana ui dan vj bernilai 

riil, sedemikian hingga nilai minimum dari ∑ ∑  dengan 

kendala (2.9) sampai (2.11) terpenuhi, adalah nol, sehingga {x°ij, i = 1, 2, …, m 

dan j = 1, 2, …, n} merupakan solusi optimal dari (P). 

(Natarajan, 2011) 

 

Teorema 2.3. Sebuah solusi yang diperoleh dari Zero Point Method untuk 

masalah transportasi dengan kendala persamaan (P) merupakan solusi optimal 

dari masalah transportasi (P). 

(Natarajan, 2011) 

ADLN - Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Zero Point Method Untuk Menentukan Penyelesaian Masalah.... Yuda, Winursita Y W




