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Optimasi Pemilihan Moda Transportasi Darat Dalam Pengiriman Logistik 

Petikemas Semarang-Singapura Melalui Tanjung Perak 

 

Reza Faaiz Muzhafar 

 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menghitung dan membandingkan biaya minimum 

per unit pada tiap moda (truk petikemas, truk gandeng, truk wigbox, dan kereta 

api), menghitung total waktu perjalanan (door to port) dan membandingkan pada 

tiap moda, serta menganalisis titik optimum pada moda transportasi dan 

menganalisis keunggulan dan kelemahan masing-masing moda. Penelitian ini 

menggunakan variabel biaya, frekuensi, jarak, kapasitas angkut, waktu, dan 

kecepatan dengan data yang bersumber dari hasil survei dan dari publikasi Badan 

Pusat Statistik dengan teknik analisis menggunakan model deterministik nonlinier 

programming. Hasil dari penelitian ini menunjukkan moda kereta api memiliki 

biaya minimum terkecil dalam pengiriman barang, sedangkan hasil dari 

perhitungan total waktu perjalanan menunjukkan moda truk petikemas memiliki 

total waktu perjalanan tercepat. 

 

Kata Kunci: Biaya Minimum Per Unit, Total Waktu Perjalanan, Titik Optimum, 

Keunggulan dan Kelemahan Moda, Nonlinier Programming. 
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