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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ilmu adalah pengetahuan tentang suatu bidang yang disusun secara 

bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk 

menerangkan gejala tertentu. Islam mengajurkan umatnya untuk bersungguh-

sungguh menuntut ilmu, baik ilmu agam, maupun ilmu pengetahuan. Hal ini terlihat 

dari adanya beberapa ayat Al-Qur’an yang memotivasi kita untuk menuntut ilmu. 

Seperti yang di jelaskan pada Q.S. Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi : 

 

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila dikatakan kepadamu, ”Berilah 

kelapangan di dalam majelis-majelis,” maka lapangkanlah, niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan, ”Berdirilah kamu,” maka 

berdirilah, niscaya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang beriman di 

antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Dan Allah Mahateliti 

apa yang kamu kerjakan. (Q.S. Al-Mujadalah Ayat: 11) 

Pada kutipan ayat tersebut menggambarkan betapa pentingnya ilmu dalam 

hidup, dan kehidupan umat manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak 

keputusan utama yang dihadapi oleh seorang manajer perusahaan seperti untuk 

mencapai tujuan perusahaan dengan dibatasi oleh situasi lingkungan operasi. 

Pembatasan-pembatasan ini dapat meliputi sumber daya seperti waktu, tenaga 

kerja, energy, bahan baku atau pemodalan. Secara umum, tujuan perusahaan adalah 

sedapat mungkin memaksimumkan laba, sedangkan tujuan lainnya dari unit 

organisasi yang merupakan bagian dari suatu organisasi biasanya berupa 

meminimumkan biaya, dimana hal tersebut merupakan bagian dari riset operasi. 
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Riset Operasi adalah langkah-langkah, metode-metode maupun peralatan -

peralatan dalam sebuah operasi agar didapat hasil yang optimal. Hasil optimal 

sendiri diperoleh menggunakan optimisasi yang merupakan bagian dari riset 

operasi [1].  

 Optimisasi merupakan suatu proses untuk mendapatkan hasil optimal. 

Dalam matematika optimisasi menuju pada studi permasalahan yang mencoba 

untuk mencari nilai minimal atau maksimal dari suatu fungsi riil. Untuk dapat 

mencapai nilai optimal baik minimal atau maksimal tersebut, secara sistematis 

dilakukan pemilihan nilai variabel bilangan bulat atau riil yang akan memberikan 

solusi optimal [1].  

 Optimisasi produksi diperlukan perusahaan dalam rangka mengoptimalkan 

sumber daya yang digunakan agar suatu produksi dapat menghasilkan produk 

dalam kuantitas dan kualitas yang diharapkan, sehingga perusahaan dapat mencapai 

tujuannya. Optimasi produksi adalah penggunaan faktor-faktor produksi yang 

terbatas seefisien mungkin. Faktor-faktor produksi tersebut adalah modal, mesin, 

peralatan, bahan baku, bahan pembantu dan tenaga kerja [2]. 

 Salah satu kajian dalam permasalahan optimisasi adalah pengoptimalan 

permasalahan transportasi. Permasalahan transportasi adalah proses penempatan 

sumber daya pada lokasi tertentu. Adapun penelesaian permasalahan transportasi 

dapat diselesaikan dengan menggunakan metode transportasi. Terdapat beberapa 

metode transportasi yang umum digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

transportasi seperti North West-Corner method (NWCM), Row Minimum Method 

(RMM), Colum Minimum Method (CMM), Vogel Approximation Method (VAM), 

dan Least Cost Method (LCM) [4]. 

 Dalam penelitian ini, ada 3 metode yang digunakan yaitu Proposed 

Approximation Method (PAM), Vogel Approximation Method (VAM), dan 

Minimum Transportation Cost Method (MTCM). Dimana Minimum 

Transportation Cost Method (MTCM) merupakan suatu metode baru dalam 

menyelesaikan masalah transportasi yang bertujuan untuk memudahkan 

mendapatkan solusi optimal pada masalah transportasi [2]. Untuk mendapatkan 

solusi optimal, penulis membandingkan metode – metode tersebut agar dapat 

menentukan metode mana yang paling optimal. Contoh kasus yang digunakan pada 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bilangan_riil


 

3 

 

tugas akhir ini penulis menggunakan contoh kasus tanpa kendala, karena apabila 

menggunakan contoh kasus dengan memiliki kendala, akan lebih banyak fariasi 

dalam penerjaannya, variabel yang diunakan akan lebih banyak,  dan terdapat 

batasan pada pengerjaannya, sehingga penulis membatasi tugas akhir ini dengan 

contoh kasus transportasi tanpa kendala. Pada analisis data, penulis menggunakan 

metode PAM dan VAM sebagai pembanding dari metode MTCM ini dikarnakan 

metode VAM merupakan salah satu metode yang paling sering digunakan dalam 

menyelesaikan masalah transportasi, sehingga dapat mengetahui apakah metode 

MTCM ini lebih baik dibandingkan metode PAM, sedangkan metode PAM 

digunakan karena iterasi yang digunakan pada saat mencari solusi layak awal 

hamper sama seperti metode VAM, sehinnga menarik untuk di bandingkan antara 

metode PAM, VAM, dan MTCM. Untuk itu penulis berkeinginan untuk mengkaji 

lebih lanjut permasalahan tersebut dalam tugas akhir yang berjudul “UJI 

KEOPTIMALAN MENGGUNAAN PROPOSED APPROXIMATION 

METHOD (PAM), VOGEL APPROXIMATION METHOD (VAM), DAN 

MINIMUM TRANSPORTATION COST METHOD (MTCM) PADA 

MASALAH TRANSPORTASI” 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sampaikan sebelumnya, 

penulis merumuskan masalah dalam penulisan Skripsi ini yaitu, diantaranya: 

1. Bagaimana mencari solusi optimal masalah transportasi dengan 

menggunakan metode Proposed Approximation Method (PAM), Vogel 

Approximation Method (VAM), dan Minimum Transportation Cost Method 

(MTCM)? 

2. Manakah metode yang biaya transportasinya paling minimum? 

1.3 Batasan Masalah 

Dalam penulisan tugas akhir ini penulis fokus kepada : 
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1. Perbandingan hasil nilai biaya transportasi minimum dari Proposed 

Approximation Method (PAM), Vogel Approximation Method (VAM), dan 

Minimum Transportation Cost Method (MTCM). 

2. Menggunakan kasus minimasi. 

3. Pengerjaan hasil optimal dengan menggunakan Stepping Stone Method. 

4. Contoh kasus yang digunakan merupakan contoh kasus tanpa kendala. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang serta rumusan masalah yang telah disampaikan 

sebelumnya, terdapat tujuan dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain: 

1. Untuk mendapatkan optimal masalah transportasi dengan menggunakan 

Proposed Approximation Method (PAM), Vogel Approximation Method 

(VAM), dan Minimum Transportation Cost Method (MTCM). 

2. Mengetahui metode yang paling baik untuk menentukan solusi optimal dari 

kedua metode tersebut.  

1.5 Manfaat Penelitian  

Adapun manfaat dari tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi salah satu bentuk pengembangan 

dan pengetahuan dalam kajian ilmu riset oprasi matematika khususnya 

dalam masalah transportasi. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat diaplikasikan di perusahaan untuk 

mendapatkan penjadwalan transportasi optimal untuk meminimumkan 

biaya transportasi. 

1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam pengerjaan tugas akhir ini yaitu 

dengan mengkaji, memahami dan  menganalisis permasalahan transportasi optimal 

menggunakan Proposed Approximation Method (PAM), Vogel Approximation 

Method (VAM), dan Minimum Transportation Cost Method (MTCM). Selain itu, 

penulis memperoleh sumber pustaka yang berkaitan dengan masalah transportasi 

berupa text book, jurnal, studi literatur, skripsi dan hasil penelitian sebelumnya. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Berdasarkan sistematika penulisannya, tugas akhir  ini terdiri atas lima bab 

serta daftar pustaka, dimana dalam setiap bab terdapat beberapa subbab. 

BAB I   PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian,  

metodologi penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

BAB II   LANDASAN TEORI   

Bab ini berisi teori-teori yang melandasi pembahasan dalam 

tugas akhir ini. Secara garis besar, bab ini mencakup semua 

yang berkaitan dengan masalah transportasi dan metode-

metode untuk menentukan biaya transportasi minimum. 

 

BAB III   PERBANDINGAN PROPOSED APPROXIMATION 

METHOD (PAM), VOGEL APPROXIMATION METHOD 

(VAM), DAN MINIMUM TRANSPORTATION COST 

METHOD (MTCM) PADA MASALAH TRANSPORTASI 

Bab ini berisi metode - metode yang digunakan pada tugas 

akhir ini, yang meliputi Proposed Approximation Method 

(PAM), Vogel Approximation Method (VAM), dan Minimum 

Transportation Cost Method (MTCM) untuk menentukan 

biaya transportasi yang minimum. 

 

BAB IV  CONTOH KASUS DAN ANALISIS 

Pada bab ini berisi analisis pada contoh kasus masalah 

transportasi dengan menggunakan Proposed Approximation 

Method (PAM), Vogel Approximation Method (VAM), dan 

Minimum Transportation Cost Method (MTCM) untuk 

menentukan biaya transportasi yang minimum. 

BAB V  PENUTUP 
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Pada bab ini berisi kesimpulan dari pembahasan yang telah   

dikaji. Selain itu, juga diberikan saran untuk pengembangan 

lebih lanjut terhadap topik pembahasan tersebut. 


