
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

 Persaingan bisnis antar perusahaan di era sekarang ini semakin hari 

semakin ketat, sehingga perusahaan membutuhkan rencana strategis untuk 

memperoleh hasil yang baik demi mampu bertahan dikala banyaknya perusahaan 

lain yang berkembang. 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. Persoalan transportasi membahas masalah pedistribusian suatu 

komoditas atau produk dari sejumlah sumber (supply) kepada sejumlah tujuan 

(destination, demand), dengan maksud meminimumkan ongkos atau biaya 

pengangkutan yang terjadi. Persoalan transportasi ini digunakan untuk 

mengoptimalkan biaya pengangkutan komoditas tunggal dari berbagai daerah 

sumber menuju berbagai daerah tujuan. Data yang dibutuhkan dalam persoalan 

transportasi adalah level supply (persediaan) pada setiap daerah sumber, level 

demand (permintaan) pada setiap daerah tujuan dan biaya transportasi per unit 

komoditas dari setiap daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan pada kasus 

pendistribusian komoditas. 

 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 fisibel awal didapat, maka 

langkah selanjutnya adalah uji optimalitas dengan Metode Batu Loncat (Stepping 

Stone) untuk mendapatkan solusi optimum. 

 Seiring berkembangnya waktu, banyak diusulkan metode baru yang dapat 
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memecahkan persoalan transportasi untuk mendapatkan solusi yang lebih 

optimum. Salah satunya adalah metode Exponential Approach yang diusulkan 

oleh Prof. S. Ezhil Vannan dan Prof. S. Rekha (2013). 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 optimum) atau disebut sebagai metode langsung. Namun 

metode ini memiliki kelemahan pada persoalan transportasi tidak seimbang. 

Metode lain diusulkan oleh Dimas Alfan Hidayat pada tahun 2016 untuk 

memperbaiki metode Exponential Approach dalam jurnalnya yang berjudul 

“Metode Improved Exponential Approach dalam Menentukan Solusi Optimum 

pada Masalah Transportasi”. 

 Berdasakan uraian di atas, maka penulis ingin menerapkan metode 

Improved Exponential Approach untuk mengoptimalkan masalah transportasi. 

Maka dari itu, dalam tugas akhir ini penulis mengambil judul “Aplikasi Metode 

Improved Exponential Approach untuk Mendapatkan Solusi Optimum 

Pendistribusian Komoditas.” 

1.2  Rumusan Masalah 

 Berdasarkan pada latar belakang yang telah dikemukakan, maka penulis 

ingin membahas permasalahan pokok pada tugas akhir ini, yaitu “Bagaimana 

penyelesaian persoalan transportasi menggunakan metode Improved Exponential 

Approach?”. 

1.3  Batasan Masalah 

Berdasarkan pada rumusan masalah di atas, maka penulis mengajukan 

batasan-batasan masalah pada tugas akhir ini, yaitu data yang digunakan adalah 

data distribusi pada PT. Tirta Sumber Mekarsari yang berupa data persediaan 

barang, permintaan barang, biaya yang dikeluarkan saat pendistribusian, serta 

tempat penyimpanan dan tujuan pendistribusian.  
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1.4  Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan dari 

tugas akhir ini adalah : 

1. Dapat menyelesaikan persoalan transportasi menggunakan metode Improved 

Exponential Approach. 

2. Dapat menerapkan metode Improved Exponential Approach untuk 

memperoleh hasil optimal pada pendistribusian barang di PT. Tirta Sumber 

Mekarsari. 

1.5 Manfaat Penelitian 

1.5 .1 Manfaat Penelitian Secara Teoritis 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Menambah wawasan pada bidang matematika khususnya tentang metode 

Improved Exponential Approach.  

2. Dapat mengetahui manfaat metode Improved Exponential Approach bagi 

perusahaan. 

1.5.2 Manfaat Penelitian Bagi Perusahaan 

 Penerapan tugas akhir ini bagi perusahaan memiliki manfaat seperti: 

1. Bagi PT. Tirta Sumber Mekarsari, penelitian ini dapat digunakan untuk 

meminimumkan biaya distribusi sehingga dapat diperoleh keuntungan yang 

lebih maksimal. 

2. PT. Tirta Sumber Mekarsari dapat menerapkan metode Improved Exponential 

Approach untuk memperoleh solusi optimum dalam pendistribusian barang.  

3. Penelitian ini dapat memberikan perbaikan pada pengalokasian barang 

sehingga lebih memajukan perusahaan. 

1.6 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT. Tirta Sumber Mekarsari pada bulan Maret  

2018. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

 Untuk memperoleh gambaran yang lebih terarah dalam penelitian ini, 

maka diberikanlah sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab dimana setiap 

babnya terdiri dari beberapa subbab, yaitu: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini mengemukakan tentang  latar belakang, rumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, waktu dan 

tempat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang teori-teori dan metode yang digunakan dalam 

penelitian ini. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini ditunjukkan langkah-langkah yang digunakan penulis 

dalam penelitian. 

BAB IV PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang bagaimana memperoleh penyelesaian 

penelitian tersebut. 

BAB V PENUTUP 

  Bab ini berisikan tentang kesimpulan serta saran dari penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA 

. 

 


