
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 
Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah metode penelitian kepustakaan yang bersumber dari buku-buku dan jurnal 

yang terkait dengan tugas akhir ini. Penulisan tugas akhir ini menggunakan studi 

kasus di PT. Tirta Sumber Mekarsari. Data yang telah diperoleh selanjutnya 

dianalisis menggunakan metode Improved Exponential Approach.  

Langkah-langkah yang dilakukan adalah: 

1. Mengumpulkan data distribusi di PT. Tirta Sumber Mekarsari yaitu berupa 

data persediaan barang, permintaan barang, biaya yang dikeluarkan saat 

pendistribusian, serta tempat penyimpanan dan tujuan pendistribusian. 

2. Membuat model pemrograman linier dari data yang diperoleh dengan langkah-

langkah sebagai berikut : 

a. Menentukan variabel keputusan yang digunakan. 

 b. Menentukan fungsi kendala. 

 c. Menentukan fungsi tujuan. 

3. Menyelesaikan model pada langkah 2 dengan metode Improved Exponential 

Approach dengan cara : 

 a. Membentuk tabel awal transportasi. Apabila tabel awalnya belum 

seimbang ke langkah 3b, bila sudah seimbang ke langkah 3c. 

 b. Jika kolom atau baris dummy ditambahkan, kurangi setiap entri kolom atau 

baris dari minimum kolom atau baris masing-masing. Ganti biaya dummy 

dengan biaya terbesar dari tabel yang direduksi. Jika kolom dummy yang 

ditambahkanm maka ke langkah 3c lalu 3d. Jika baris dummy yang 

ditambahkan maka ke langkah 3d lalu 3c. 

 c. Mengurangi setiap entri baris dari tabel awal transportasi dengan minimum 

baris masing-masing. 



 

III-2 

 

 d. Mengurangi setiap entri kolom dari 3b dengan minimum kolom masing-

masing sehingga untuk setiap baris dan kolom memiliki setidaknya satu 

nol. 

 e. Periksa apakah setiap kolom permintaan kurang dari atau sama dengan 

jumlah persediaan dengan melihat pada kolom yang biaya tereduksinya 

bernilai nol. Periksa apakah setiap baris persediaan kurang dari atau sama 

dengan jumlah permintaan dengan melihat pada baris yang biaya 

tereduksinya bernilai nol. Apabila terpenuhi langsung ke langkah 3h, 

namun jika tidak ke langkah 3f. 

 f. Tarik garis horizontal dan vertikal pada semua baris dan kolom yang 

memiliki angka nol dengan jumlah garis minimum. 

 g. Pilih biaya terkecil pada sel yang tidak terkena garis, kemudian kurangkan 

sebesar biaya terpilih ke semua biaya yang tidak terkena garis. Tambahkan 

sebesar biaya terpilih ke semua biaya yang terletak pada perpotongan dua 

garis. Kembali ke langkah 3e. 

 h. Pilih nol pada sel    dalam tabel, kemudian hitung jumlah total angka nol 

yang ada (kecuali nol yang dipilih) dalam baris   dan kolom  . Selanjutnya 

tetapkan penalti eksponen (jumlah total angka nol yang ada kecuali nol 

yang dipilih). Ulangi prosedur untuk semua nol di tabel. 

 i. Alokasikan nilai permintaan atau persediaan dengan jumlah minimum 

yang mungkin denga memperhatikan prioritas pengalokasian sebagai 

berikut: 

  1. Nol yang memiliki penalti eksponen bernilai nol. 

  2. Nol yang memiliki penalti eksponen bernilai 1. 

  3. Pilih sel dengan biaya tereduksi terbesar. Jika terdapat lebih dari satu 

sel, maka pilih sel lain dengan biaya tereduksi berikutnya. Alokasikan 

pada nol yang terdapat pada baris   atau kolom   dengan penalty 

eksponen minimum hingga persediaan habis dan permintaan terpenuhi. 

  4. Pilih nol yang memiliki penalti eksponen minimum dan alokasikan 

nilai permintaan atau persediaan yang sesuai. Jika terjadi nilai penalti 

eksponen sama untuk setiap sel maka periksa nilai permintaan dan 
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persediaan, dan hitung rata-ratanya. Selanjutnya alokasikan pada nilai 

yang mempunyai rata-rata terendah. Jika masih sama, alokasikan pada 

nol yang memiliki biaya terendah sebelum direduksi. 

 j. Tandai baris atau kolom (yang persediaan atau permintaan terpenuhi) 

untuk tidak dimasukkan pada perhitungan berikutnya. Kembali ke langkah 

3e hingga semua permintaan dan persediaan terpenuhi. Hitung biaya 

optimumnya. 

 

 


