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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Globalisasi internasional yang terjadi saat ini adalah era perdagangan bebas 

yang akan mempengaruhi sistem dan distribusi komoditi dunia, mobilitas modal 

dan persaingan usaha antar negara semakin tinggi. Kata kunci untuk memenangkan 

persaingan global adalah efisiensi. Umumnya, orang beranggapan bahwa barang-

barang akan berpindah dari tempat diproduksi ke tempat barang tersebut akan 

dikonsumsi dapat dilakukan dengan mudah, tanpa memikirkan pengorbanan waktu 

dan biaya yang ditimbulkannya [21].  

Biaya operasional merupakan biaya yang mutlak ada dalam perusahaan baik 

perusahaan manufaktur maupun jasa, sekaligus menandai apakah perusahaan 

tersebut berjalan atau tidak. Tinggi atau rendahnya biaya operasional perusahaan 

akan sangat berpengaruh pada penetapan harga produk yang membuat produk dapat 

bersaing dengan produk lain dan otomatis berpengaruh pada pendapatan 

perusahaan. Ketika dihadapkan pada masalah tersebut, sebagai perusahaan yang 

selalu menginginkan dapat tetap bertahan dalam persaingan, harusnya merasa 

dituntut untuk menghasilkan produk dengan biaya operasional serendah / seefisien 

mungkin. Dalam mendistribusikan produk ke berbagai daerah sebagai salah satu 

bagian dari operasional perusahaan, tentunya membutuhkan biaya transportasi yang 

tidak sedikit jumlahnya. Untuk itu diperlukan perencanaan yang matang agar biaya 

transportasi yang dikeluarkan seefisien mungkin dan tidak menjadi persoalan yang 

dapat menguras biaya besar. Persoalan angkutan yang sering muncul dalam 

kehidupan sehari-hari merupakan golongan tersendiri dalam persoalan program 

linier. Tetapi karena penampilannya yang khusus, memerlukan cara-cara 

perhitungan yang lebih praktis dan efisien [20]. 
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Pada Paragraf sebelumnya membahas tentang transportasi/angkutan, maka 

Allah berfirman dalam QS.Yasin ayat 42 :  

ثْلِّهِۦّ َما يَْرَكبُونَ  ن م ِّ  َوَخلَْقنَا لَُهم م ِّ

Terjemahannya:  

“Dan kami ciptakan untuk mereka yang akan mereka kendarai seperti bahtera 

itu”. Maksud dari ayat diatas bahwa Allah swt mengingatkan manusia kepada bukti 

kekuasaan-Nya yang lain, dalam hal memberikan bermacam-macam kendaraan 

yang lain dari perahu, bahtera dan kapal, yaitu hewan-hewan yang dapat dijadikan 

kendaraan atau alat angkutan misalnya : kuda, keledai, unta, gajah .  

Transportasi menciptakan suatu produk. Kegunaan waktu secara umum 

dimaksimalkan oleh sistem penggudangan dan cara penyimpanan suatu produk 

sampai ke tangan konsumen. Transportasi juga salah satu faktor dalam penciptaan 

ketepatan waktu karena mencerminkan seberapa cepat dan seberapa tepat produk 

dapat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Sasaran dari metode transportasi adalah mengalokasikan barang yang ada pada 

pelabuhan asal sedemikian rupa sehingga terpenuhi semua kebutuhan pada 

pelabuhan tujuan. Sedangkan tujuan utama dari persoalan transportasi ini ialah 

untuk mencapai jumlah biaya yang serendah-rendahnya (minimum) atau mencapai 

laba yang sebesar-besarnya (maksimum).  

Pada paragraf sebelumnya membahas tentang meminimumkan biaya, maka 

Allah berfirman dalam QS.Al-Baqarah : 2/279 :  

ِّ َوَرُسولِّهِّ َوإِّن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُؤوُس أَْمَوالُِّكْم الَ تَْظلُِّموَن َوالَ تُْظلَُمونَ فَإِّن لَّْم تَْفعَلُواْ فَأْذَنُ  َن ّللا  واْ بَِّحْرٍب م ِّ  

Terjemahannya :  

“Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, 

bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari 

Pengambilan riba) maka bagimu pokok hartamu ; Kamu tidak Menganiaya dan 

tidak (pula) dianiaya”. Maksud dari ayat di atas bahwa Allah dan Rasulnya akan 



 

3 
 

memerangi manusia yang tidak meninggalkan riba. Mereka yang suka menukar 

uang dengan uang merupakan pemakan riba dan telah dimaklumkan perang oleh 

Allah dan Rasulnya. Kegiatan menukar uang dengan uang disini diartikan seperti 

seorang pembeli membeli uang dari peminjam tersebut (peminjan uang), lalu 

peminjam uang tersebut menjualnya dengan senilai uang itu sendiri ditambah 

dengan keuntungan uang yang harus di berikan oleh pembeli. 

Setiap perusahaan pasti ingin memperoleh sebesar-besarnya keuntungan 

dengan seminimum mungkin biaya yang dikeluarkan, sehingga setiap perusahaan 

perlu mengoptimalkan hasil yang dicapai, salah satu caranya adalah dengan linear 

programming (LP). Salah satu persoalan dalam linear programming adalah 

persoalan transportasi. Menurut Dimyati [18] terdapat beberapa metode untuk 

menyelesaikan persoalan transportasi, misalnya dalam mendapatkan solusi fisibel 

awal yaitu dengan Metode Pojok Barat Laut (North West Corner Method), Metode 

Biaya Terendah (Least Cost Method), dan Metode Aproksimasi Vogel (VAM). 

Setelah solusi awal di dapat, maka langkah selanjutnya adalah uji optimalitas 

dengan Metode Batu Loncat (Stepping Stone), atau Metode MODI (Modified 

Distribution). Kelemahan dari serangkaian metode tersebut adalah memiliki dua 

proses penyelesaian. Metode ini dipandang kurang efisien.  

Seiring dengan perkembangan waktu, muncul metode-metode baru yang lebih 

efisien dan sederhana untuk memecahkan masalah transportasi. Beberapa metode 

langsung yang berhasil dikembangkan diantaranya Metode Zero Neigbourning  

[3], Metode Zero Suffix [4], Metode Zero Point [5], Metode Exponential Approach 

[6], Metode ASM [2] dan sebagainya. Karakteristik dari beberapa metode ini 

menitikberatkan pada biaya hasil reduksi yang bernilai nol. Pada metode Zero 

Neigbourning dan Zero Suffix dihitung nilai rata-rata sekitar angka 0 yang bukan 

bernilai 0, kemudian pengalokasian bergantung pada nilai rata-rata terbesar. 

Sedangkan pada metode Zero Point diperhatikan permintaan dan persediaan pada 

sel dengan biaya tereduksi 0 yang bersangkutan. Berbeda dengan metode 

Exponential Approach yang diperkenalkan oleh Vannan dan Rekha, metode ini 

menetapkan penalti eksponensial pada setiap sel biaya yang bernilai 0. Penalti 
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eksponensial adalah banyaknya angka 0 pada baris ke-i dan kolom ke-j  selain 

angka 0 yang terpilih. Pengalokasian pada sel dengan penalti eksponensial terkecil. 

Jika terdapat penalti ekponensial terkecil yang sama, maka pengalokasian 

bergantung pada rata-rata permintaan dan persediaan terkecil untuk sel yang 

bersesuaian. Hampir serupa dengan metode Exponential Approach, metode ASM 

yang diperkenalkan oleh Abdul Quddoos, Dr. Shakeel Javaid, dan Prof. Mohd 

Masood Khalid juga menetapkan indeks penalti e untuk setiap sel-ij yang bernilai 

0, yang mana indeks penalti e adalah banyaknya angka 0 pada baris ke-i dan kolom 

ke- j dan tidak termasuk angka 0 yang terpilih pada sel-ij . Pengalokasian pada sel 

dengan indeks penalti terkecil. Jika terdapat indeks penalti terkecil yang sama, 

maka pengalokasian bergantung pada hasil penjumlahan dari biaya tereduksi pada 

baris ke-i dan kolom ke-j dari sel-ij yang bersangkutan dengan hasil penjumlahan 

terbesar. Jika masih terjadi kesamaan, maka memilih sel-ij (sel yang memiliki indek 

e terkecil yang sama) yang memiliki rata-rata persediaan dan permintaan terkecil 

[19].  

Sebagian besar beberapa metode langsung tersebut telah berhasil memberikan 

solusi optimal pada masalah transportasi seimbang, sedangkan untuk masalah 

transportasi tak seimbang belum tentu menghasilkan solusi optimal. Untuk 

memperbaiki kelemahan ini telah dikembangkan metode perbaikannya seperti 

metode Improved Zero Neigbourning [7], metode Improved Zero Point [8], metode 

Improved Zero Suffix [9], metode Improved Exponential Approach [10]. Metode-

metode ini mampu menyelesaikan masalah transportasi tak seimbang.  

Pada [2] dibahas metode ASM untuk menyelesaikan masalah transportasi pada 

kasus meminimumkan biaya. Kemudian eksistensi keoptimalannya telah 

ditunjukkan untuk masalah transportasi seimbang dan algoritmanya diperluas untuk 

transportasi kasus maksimum [11]. Hal yang sama, metode ASM juga belum tentu 

memberikan solusi optimal untuk masalah transportasi tak seimbang. Oleh karena 

itu, Abdul Quddoos, Dr. Shakeel Javaid, dan Prof. Mohd Masood Khalid 

melakukan penelitian kembali dalam jurnalnya yang berjudul ” A Revised Version 

of ASM Method For Solving Transportation Problem” [1]. 
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Begitu juga dengan Metode Exponential Approach memberikan langkah-

langkah yang sederhana dan cepat dalam menyelesaikan masalah transportasi untuk 

mendapatkan solusi yang optimum. Metode Exponential Approach tidak 

memerlukan solusi fisibel awal (langsung mendapatkan solusi optimal) atau disebut 

sebagai metode langsung. Namun metode ini memiliki kelemahan pada persoalan 

transportasi tidak seimbang. Metode lain diusulkan oleh Hidayat [10] untuk 

memperbaiki metode exponential approach dalam jurnalnya yang berjudul “Metode 

Improved Exponential Approach dalam Menentukan Solusi Optimum pada 

Masalah Transportasi”. 

Pada penulisan skripsi ini, penulis tertarik untuk mengkaji metode transportasi 

yaitu Metode ASM, Metode Revisi ASM dan Metode Improved Exponential 

Approach karena metode-metode ini merupakan metode langsung dalam 

penyelesaian masalah transportasi. Sehingga penulis tertarik untuk meneliti tentang 

“Penyelesaian Masalah Transportasi Untuk Mencari Solusi Optimal Dengan 

Menggunakan Metode ASM, Metode Revisi ASM Dan Metode Improved 

Exponential Approach”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, penulis 

merumuskan masalah dalam penulisan Skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menerapkan Metode ASM untuk menentukan solusi 

optimal pada masalah transportasi? 

2. Bagaimana cara menerapkan Metode Revisi ASM untuk menentukan solusi 

optimal pada masalah transportasi? 

3. Bagaimana cara menerapkan Metode Improved Exponential Approach 

untuk menentukan solusi optimal pada masalah transportasi? 

4. Bagaimana perbandingan hasil solusi optimal pada masalah transportasi 

dengan menggunakan Metode ASM, Metode Revisi ASM Dan Metode 

Improved Exponential Approach? 
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1.3 Batasan Masalah 

Agar penulisan Skripsi ini fokus, penulis akan membatasi masalah transportasi 

pada : 

1. Data yang diperoleh berdasarkan data sekunder. 

2. Adapun ukuran data untuk masalah transportasi yang akan diteliti adalah 

matriks (5𝑥5) untuk kasus minimasi balanced dan (3𝑥5) untuk maksimasi 

balanced serta (4𝑥5) untuk minimasi unbalanced dan (9𝑥5) untuk kasus 

maksimasi unbalanced. 

 

1.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan 

sebelumnya, tentu saja ada tujuan dalam penulisan Skripsi ini, yaitu penggunaan 

Metode ASM untuk mendapatkan solusi optimal pada masalah transportasi. 

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis sampaikan 

sebelumnya, tentu saja ada tujuan dalam penulisan skripsi ini, yaitu : 

1. Memahami cara menerapkan Metode ASM untuk menentukan solusi 

optimal pada masalah transportasi. 

2. Memahami cara menerapkan Metode Revisi ASM untuk menentukan solusi 

optimal pada masalah transportasi. 

3. Memahami cara menerapkan Metode Improved Exponential Approach 

untuk menentukan solusi optimal pada masalah transportasi. 

4. Memahami dan menganalisis perbandingan hasil solusi optimal pada 

masalah transportasi dengan menggunakan Metode ASM, Metode Revisi 

ASM Dan Metode Improved Exponential Approach. 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  



 

7 
 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pengembangan 

dan pengetahuan dalam kajian ilmu riset operasi matematika khususnya 

dalam masalah transportasi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan informasi bagi para 

mahasiswa jurusan matematika dan para peneliti yang akan melakukan 

penelitian yang sejenis. 

3. Hasil penelitiaan ini diharapkan dapat diaplikasikan diperusahaan untuk 

mendapat keuntungan maksimum dan biaya yang minimum. 

 

1.5 Metodologi Penulisan 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Studi literatur dan pemahaman 

Tahap studi literatur merupakan tahap dimana penulis mengumpulkan 

dan memahami materi yang terkait dengan penyelesaian masalah 

transportasi menggunakan Metode ASM untuk dapat menentukan biaya 

minimum dari solusi optimal. 

2. Penelitian 

Pada tahap penelitian, penulis melakukan penelitian dan menganalisis 

perbandingan Metode ASM, Metode Revisi ASM, dan Metode Improved 

Exponential Approach untuk dapat menentukan biaya minimum dan 

keuntungan maksimum dari solusi optimal masalah transportasi. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisannya, skripsi ini terdiri atas empat bab serta 

daftar pustaka, dimana dalam setiap bab terdapat beberapa sub bab.  
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BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, metodologi penelitian, sistematika 

penulisan.  

BAB II   LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi pembahasan dalam skripsi 

ini. Secara garis besar, bab ini mencakup semua yang  berkaitan  

dengan  masalah  transportasi  dan  metode-metode untuk 

menentukan solusi optimal.  

BAB III  PENYELESAIAN MASALAH TRANSPORTASI UNTUK  

MENCARI SOLUSI OPTIMAL DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE ASM, METODE REVISI ASM DAN METODE 

IMPROVED EXPONENTIAL APPROACH 

Bab ini berisi pembahasan utama dari skripsi ini, yang meliputi 

pembahasan mengenai metode yang digunakan untuk menemukan 

solusi optimal. 

BAB IV  STUDI KASUS DAN ANALISA 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji. Selain 

itu, juga diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 

topik pembahasan tersebut.  

 BAB V  PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah dikaji. Selain 

itu, juga diberikan saran untuk pengembangan lebih lanjut terhadap 

topik pembahasan tersebut. 

  


