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BAB II 

LANDASAN TEORI  

Bab ini akan membahas beberapa teori tentang teori pendukung yang akan 

dipergunakan dalam pembahasan “Penyelesaian Model Transportasi Fuzzy 

Menggunakan Metode ASM”. 

2.1 Program Linear  

 Program linear yang diterjemahkan dari Linear Programming (LP) adalah 

suatu cara untuk menyelesaikan persoalan pengalokasian sumber-sumber yang 

terbatas di antara aktivitas-aktivitas yang bersaing, dengan cara terbaik yang 

mungkin dilakukan. Program linear menggunakan model matematis untuk 

menjelaskan persoalan yang dihadapinya. Sifat “linear” berarti bahwa seluruh 

fungsi matematis dalam model ini merupaka fungsi yang linear, sedangkan kata 

“program” merupakan sinonim untuk perencanaan. Dengan demikian program 

linear adalah perencanaan aktivitas-aktivitas untuk memperoleh suatu hasil yang 

optimum, yaitu suatu hasil yang mencapai tujuan terbaik diantara seluruh 

alternatif yang fisibel (Dimyati, 1999). 

 Permasalahan optimasi meliputi pemaksimuman atau peminimuman suatu 

fungsi tujuan yang dibatasi oleh berbagai kendala keterbatasan sumber daya dan 

kendala persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. Program linear juga dapat 

digunakan dalam pemecahan masalah-masalah pengalokasian sumber-sumber 

yang terbatas secara optimal. Masalah tersebut timbul apabila seseorang 

diharuskan untuk memilih atau menentukan tingkat setiap kegiatan yang 

dilakukannya, dimana masing-masing kegiatan membutuhkan sumber yang sama 

sedangkan jumlahnya terbatas. 

Tidak semua masalah optimasi dapat diselesaikan dengan metode program 

linear. Beberapa prinsip yang mendasari penggunaan metode program linear 

sebagai berikut: 

1. Adanya sasaran 

Sasaran dalam model matematika masalah program linear berupa fungsi tujuan 

yang akan dicari nilai optimalnyadalam hal ini nilai maksimum atau minimum. 
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2. Ada tindakan alternatif 

Artinya nilai fungsi tujuan dapat diperoleh dengan berbagai cara diantara 

alternatif itu memberikan nilai yang optimal. 

3. Adanya keterbatasan sumber daya 

Sumber daya atau input dapat berupa waktu, tenaga, biaya, dan bahan. 

Pembatasan sumber daya disebut kendala pembatas. 

4. Masalah dapat dibuat model matematika 

Masalah harus dapat dituangkan dalam bahasa matematika yang disebut model 

matematika. Model matematika dalam program linear memuat fungsi tujuan 

dan kendala. Fungsi tujuan harus berupa fungsi linear sedangkan kendala harus 

berupa pertidaksamaan atau persamaan linear. 

5. Adanya keterkaitan antara variabel-variabel pada fungsi tujuan dan kendala. 

Antar variabel yang membentuk fungsi tujuan dan kendala harus ada 

keterkaitan, artinya perubahan pada satu peubah akan mempengaruhi nilai 

peubah yang lain.  

Beberapa istilah yang sering digunakan dalam program linear adalah 

sebagai berikut. 

1. Variabel keputusan, adalah kumpulan variabel yang akan dicari untuk 

ditentukan nilainya. Biasanya diberikan simbol u,v,w,…, dan jika cukup banyak 

biasanya digunakan ,...,,,...,, 2121 yyxx dan seterusnya. 

2. Nilai ruas kanan, adalah nilai-nilai yang biasanya menunjukkan jumlah 

ketersediaan sumber daya untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Simbol yang 

digunakan biasanya 
ib  dimana i adalah banyaknya kendala. 

3. Variabel tambahan, adalah variabel yang menyatakan penyimpangan positif 

atau negatif dari nilai ruas kanan. Variabel tambahan dalam program linear 

sering diberi simbol ,...,, 321 sss  . 

4. Koefisien teknik, biasa diberi simbol ija , menyatakan setiap unit penggunaan  

jb  dari setiap variabel jx . 

5. Fungsi tujuan, merupakan pernyataan matematika yang menyatakan hubungan 

Z dengan jumlah dari perkalian semua koefisien fungsi tujuan. 
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6. Nilai tujuan )(Z , merupakan nilai fungsi tujuan yang belum diketahui dan 

yang akan dicari nilai optimumnya. Z  dibuat sebesar mungkin untuk masalah 

minimum dan dibuat sekecil mungkin untuk masalah maksimum. 

7. Koefisien fungsi tujuan, adalah nilai yang menyatakan kontribusi per unit 

kepada Z  untuk setiap 
jx  dan disimbolkan 

jc . 

2.2 Model Transportasi 

Masalah transportasi merupakan masalah yang sering dihadapai dalam 

pendistribusian barang (Jong, 2011). Menurut Hotniar (2005), transportasi 

digunakan untuk mengoptimalkan biaya biaya pengangkutan (transportasi) 

komoditas tunggal dari berbagai daerah sumber menuju berbagai daerah tujuan. 

Tiga hal penting harus diingat dari penjelasan di atas yaitu komoditas tunggal, 

daerah sumber (asal) lebih dari satu dan daerah tujuan juga lebih dari satu. 

Pengertian transportasi yang dikemukakan oleh Thomas (2008) adalah 

meminimumkan jumlah biaya transportasi dengan pembatasan-pembatasannya 

pada permintaan atau kebutuhan tempat tujuan dan produksi atau hasil-hasil yang 

dikumpulkan pada lokasi pabrik asal barang atau jasa yang akan diangkat atau 

dipindahkan.  Sedangkan Dimyati (2004), mengatakan bahwa  persoalan 

transportasi membahas masalah pendistribusian suatu komoditas atau produk dari 

sejumlah sumber (supply) kepada sejumlah tujuan (destination, demand) dengan 

tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi.  

Menurut Nasution (2004), transportasi diartikan sebagai pemindahan 

barang dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan  

merupakan gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke  

tempat tujuan, ke mana kegiatan pengangkutan diakhiri. Dan menurut Rustian 

Kamaluddin (2003), transportasi adalah kegiatan pemindahan barang (muatan) 

dan penumpang dari suatu tempat ke tempat lain. Unsur-unsur transportasi 

meliputi : manusia yang membutuhkan, barang yang dibutuhkan, kendaraan 

sebagai alat/sarana, jalan dan terminal sebagai prasarana transportasi, dan 

organisasi (pengelola transportasi). 
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Ciri-ciri khusus persoalan transportasi ini adalah sebagai berikut.  

1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu.  

2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan setiap sumber dan yang 

diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu.  

3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan, 

besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas sumber.  

4. Ongkos pengangkutan komoditas dari sumber ke suatu tujuan besarnya 

tertentu. 

Pengalokasian produk dari sumber ke tujuan bertujuan agar biaya 

pengangkutannya seminimal mungkin dari seluruh permintaan dari tempat tujuan 

dipenuhi. Asumsi sumber dalam  hal ini adalah tempat asal barang yang hendak 

dikirim, sehingga dapat berupa pabrik, gudang, grosir. Sedangkan tujuan 

diasumsikan sebagai tujuan pengiriman barang. Dengan demikian informasi yang 

harus ada dalam masalah transportasi meliputi: level supply pada setiap daerah 

sumber dan level permintaan pada setiap daerah tujuan untuk kasus 

pendistribusian barang, jumlah produksi dan jumlah permintaan pada kasus 

perencanaan produksi. Biaya transportasi per unit komoditas dari setiap daerah 

sumber menuju berbagai daerah tujuan pada kasus pendistribusian, biaya produksi 

dan permintaan per unit pada kasus perencanaan produksi (Hotniar, 2005). 

Secara umum masalah transportasi linier dapat ditulis dengan rumus 

sebagai berikut: 

 Minimum ij

m

i

n

j

ij xcZ 
 


1 1  

  

dengan kendala : j

n

j

ij ax 
1

 

   
i

m

i

ij bx 
1

     

Keterangan :  

ijc  : Biaya transportasi barang dari sumber i ke tujuan  j,    

ijx
 
: Banyak barang yang diangkut dari sumber i ke tujuan j, 

 dengan  i = 1,2,…,m dan j = 1,2,…,n 
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Tabel untuk model transportasi linier dapat disusun seperti Tabel 2.1 

berikut :  

Tabel 2.1 Model Transportasi Linier 

Sumber 
Tujuan 

ia  
1d  

2d  …… nd  

1o  
  11c    12c    ….   nc1  

1a  
 

11x     
12x    ……    nx1    

….. 
  …..   ……   …..   …… 

…. 
…..   ……   ……   …..   

mo  
  1mc    2mc    ……   mnc  

ma  
1mx    2mx    ……   mnx    

jb  
1b  2b  ….. nb  

 
 

Keterangan : 

 
io
 

: Sumber ke-i  

jd  :  Tujuan ke-j  

ia  :  Persediaan ke-i   

jb  :  Permintaan ke-j    

 dengan  mi ,...,2,1  dan nj ,...,2,1  

Model transportasi: 

1. Fungsi tujuan  

Minimum ij

m

i

n

j

ij xcZ 
 


1 1  

  

           
nnnn xcxcxcxcxcxcZ 11222221211112121111 ...... 
 

mnmnmmmm xcxcxc  ...2211  

2. Fungsi kendala  

a) Persediaan :  111211 ... axxx n    

222221 ... axxx n   

               ...            

 mmnmm axxx  ...21   
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b) Permintaan : 112111 ... bxxx m    

          222212 ... bxxx m   

              ...            

nmnnn bxxx  ...21  

Adapun model transportasi fuzzy dapat disusun seperti Tabel 2.2 berikut :  

Tabel 2.2 Model Transportasi Fuzzy 

Sumber 
Tujuan 

ia  
1d  2d  … nd  

1o  
  

 cba ccc 111111 ,,
   

 cba ccc 121212 ,,

   …   

 ncnbna ccc 111 ,,

  cba aaa 111 ,,

 
 

11x

   

 

12x

 

 

…   

 

nx1

 

 
… 

  …   …   …   … 
… 

…   …   …   …   

mo  
  

 cmbmam ccc 111 ,,

   

 cmbmam ccc 222 ,,

   …   

 mncmnbmna ccc ,,

  mcmbma aaa ,,

 1mx

   

2mx

   …   

mnx

   

jb   cba bbb 111 ,,   cba bbb 222 ,,  …  ncnbna bbb ,,  
 

Permasalahan transportasi fuzzy dapat diselesaikan dengan menggunakan 

metode robust ranking. Ongkos  
ijcijbija ccc ,, , persediaan  icibia aaa ,,  dan 

permintaan  
jcjbja bbb ,,  termasuk bilangan fuzzy triangular (fuzzy segitiga) yang 

harus diubah kedalam bentuk linier. Penyelesaiannya yaitu dengan cara 

memasukkan bilangan fuzzy tersebut ke dalam rumus 

})(,){(),(  bccaabUL  . Kemudian akan didapatkan nilai ),( UL , lalu 

operasikan ),( UL ke dalam rumus robust ranking yaitu    dULQR ,5.0)(

1

0

 .

 Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total kapasitas 

(supply) sama dengan total permintaan (demand). Misalkan ada m  buah gudang 

(sumber) yang masing-masing memiliki maaa ,...,, 21  buah barang yang sama. 
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Barang-barang tersebut akan dikirimkan ke n  buah toko (tujuan) yang masing-

masing membutuhkan mbbb ,...,, 21  , dimana  maaa ,...,, 21   mbbb ,...,, 21 .   

Suatu model transportasi dikatakan seimbang apabila total kapasitas (supply) 

sama dengan total permintaan (demand), dengan kata lain 



n

j

j

m

i

i ba
11

. Persoalan 

yang sebenarnya, batasan ini tidak selalu terpenuhi atau jumlah supply yang 

tersedia mungkin lebih besar atau lebih kecil dari pada jumlah demand. Jika hal 

ini terjadi, maka model persoalannya disebut sebagai model yang tidak seimbang 

(unbalanced). Batasan diatas dikemukakan hanya karena ketidakseimbangan itu 

menjadi dasar dalam pengembangan teknik transportasi. Namun, setiap persoalan 

transportasi dapat dibuat seimbang dengan cara memasukkan variabel semu 

(artificial variable). Jika jumlah demand melebihi jumlah supply, maka dibuat 

suatu sumber dummy yang akan men-supply kekurangan tersebut. Sebaliknya, jika 

jumlah supply melebihi jumlah demand, maka dibuat suatu tujuan dummy untuk 

menyerap kelebihan tersebut. Biaya transportasi per unit ( ijc ) dari sumber dummy 

ke seluruh tujuan adalah nol. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya 

dari sumber dummy tidak terjadi pengiriman. Begitu pula dengan biaya 

transportasi per unit ( ijc ) dari semua sumber ke tujuan dummy adalah nol (Dimyati 

dan Dimyati, 2004).   

2.3 Metode Robust Ranking 

Metode robust ranking adalah metode yang digunakan untuk mengubah 

model transportasi fuzzy ke bentuk transportasi linear, artinya hasil dari robust 

ranking yang telah di linierkan akan diperoleh angka pasti.  

Definisi 2.1 (Pandian dan Jayalakhmi, 2010) Bilangan fuzzy adalah bilangan 

triangular fuzzy jika ),,( cbaQ   dimana cba ,,  adalah bilangan real. 

Definisi 2.2 (Jayaraman dan Jahirhussian , 2013 ) Jika Q  adalah bilangan fuzzy, 

maka robust ranking dapat didefinisikan sebagai berikut: 
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   dULQR ,5.0)(

1

0

   

Keterangan : 

)(QR  : robust ranking untuk himpunan fuzzy triangular Q .  

Q  dapat berupa himpunan permintaan fuzzy, himpunan persediaan 

fuzzy, atau himpunan biaya fuzzy. 


1

0

 : Integral dengan batas 0 sampai 1. 

5.0  : nilai tengah dari interval ]1,0[ . 

 UL,  :  Perhitungan batas atas dan batas bawah dari himpunan fuzzy Q , 

misalkan terdapat himpunan permintaan fuzzy, himpunan 

persediaan fuzzy atau himpunan biaya fuzzy triangular dengan 

),,( cbaQ  triangular, maka })(,){(),(  bccaabUL  . 

Contoh 2.3 : Diberikan bilangan fuzzy triangular )4,2,1(1 Q , )7,5,3(2 Q

, )8,4,0(3 Q . Tentukan robust ranking. 

Jawab : 

1.  dbccaabR )})(,))({(5.0()4,2,1(

1

0

   









d

d

d

d

















1

0

1

0

1

0

1

0

5.25.0

)5)(5.0(

)}24,1)({5.0(

)})24(4,1)12)({(5.0(

 

1

0

2 5.2
2

5.0
 


  



II-9 

 

25.25.225.0

0)1(5.2)1(
2

5.0 2







 

2.  dbccaabR )})(,))({(5.0()7,5,3(

1

0

   

5

)0(5)1(5

5

5

)10)(5.0(

)}27,32)({5.0(

)})57(7,3)35)({(5.0(

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0

































d

d

d

d

 

3.  dbccaabR )})(,))({(5.0()8,4,0(

1

0

   

4

)0(4)1(4

4

4

)8)(5.0(

)}48,04)({5.0(

)})48(8,0)04)({(5.0(

1

0

1

0

1

0

1

0

1

0
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d

d

d
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2.4 Metode ASM 

Metode ASM (Abdul, Shakel, dan M.Khalid) adalah salah satu metode 

optimalisasi masalah transportasi yang langsung menguji ke optimuman dari tabel 

transportasi. Jadi, untuk mendapatkan solusi yang optimum, metode ASM tidak 

perlu menggunakan metode lain lagi. 

Langkah-langkah metode ASM : 

1. Menyusun tabel transportasi untuk masalah transportasi yang diberikan. 

2. Kurangi entri biaya setiap baris pada tabel transportasi dengan masing-masing 

baris yang paling minimum dan setelah dihasilkan tabel yang baru atau 

tereduksi, lanjutkan dengan mengurangi entri biaya setiap kolom dari tabel 

transportasi yang dihasilkan setelah pengurangan entri biaya setiap baris. 

3. Dalam matriks biaya yang telah dikurangi akan ada setidaknya satu nol disetiap 

baris atau kolom. Pilih nol pertama, perhatikan (i, j) nol yang dipilih, hitung 

jumlah total nol (tidak termasuk nol yang dipilih) dibaris i dan kolom  j . 

kemudian pilih nol selanjutnya dan hitung jumlah total nol-nol pada baris dan 

kolom dengan cara yang sama. 

4. Pilih jumlah nol yang telah terhitung pada langkah 3 yang minimum dan 

alokasikan persediaan dan permintaan pada sel. Jika terdapat lebih dari satu 

jumlah nol yang terhitung pada langkah 3 yang bernilai sama maka pilih salah 

satu.  

5. Setelah langkah 4, hapus baris atau kolom yang sudah jenuh untuk perhitungan 

lebih lanjut dimana pasokan dari sumber tertentu habis atau permintaan untuk 

tujuan tertentu terpenuhi. Periksa apakah matriks yang dihasilkan memiliki 

setidaknya satu nol dalam setiap baris dan setiap kolom. Jika tidak, ulangi 

langkah 2, jika sebaliknya ke langkah 6. 

6. Ulangi langkah 4 sampai semua permintaan terpenuhi dan semua persediaan 

habis sehingga diperoleh biaya yang optimum (Abdul Quddos, dkk: 2012).  
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Contoh 2.4 : 

Sebuah perusahaan negara berkepentingan mengangkut pupuk dari tiga pabrik ke 

tiga pasar. Kapasitas supply ke tiga pabrik, permintaan ke tiga pasar dan biaya 

transportasi per unit adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.3 Contoh Masalah Transportasi 

Pabrik  
Pasar  

ia  
1 2 3 

1   8   5   6 
120 

 
11x     

12x    13x    

2 
  15   10   12 

80 
21x    22x    23x    

3
   3

 
  9

 
  10 

80
 

31x    32x    33x    

jb  150 70 60 280 

 

Carilah biaya minimum dengan menggunakan metode ASM!  

 

Penyelesaian :  

untuk menyelesaikan permasalahan transportasi di atas dapat dilakukan          

langkah-langkah berikut ini : 

1. Model transportasi: 

a. Fungsi tujuan  

Minimumkan 

333231232221131211 1093121015658 xxxxxxxxxZ 
 

b. Fungsi kendala:  

Pabrik 1 : 120131211  xxx  

Pabrik 2  : 80232221  xxx  

Pabrik 3  : 80333231  xxx  

Pasar 1  : 150312111  xxx  

Pasar 2  : 70322212  xxx  

Pasar 3  : 60332313  xxx  
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2. Menyusun tabel matriks transportasi untuk masalah transportasi yang 

diberikan.  

Tabel 2.4 Masalah Transportasi 

Pabrik  
Pasar  

ia  
1 2 3 

1 8 5 6 120 

2 15 10 12 80 

3 3 9 10 80 

jb  150 70 60 280 

 

3. Kurangi entri biaya setiap baris pada tabel matriks transportasi diatas dengan 

masing-masing baris yang paling minimum. 

Tabel 2.5 Hasil Pengurangan Entri Biaya Tiap Baris  

Pabrik  
Pasar  

ia  
1 2 3 

1 3 0 1 120 

2 5 0 2 80 

3 0 6 7 80 

jb  150 70 60 280 

 

Kemudian lanjutkan dengan mengurangi entri biaya setiap kolom dari tabel 

matriks transportasi yang dihasilkan setelah pengurangan entri biaya setiap 

baris. 

Tabel 2.6 Hasil Pengurangan Entri Biaya Tiap Kolom 

Pabrik  
Pasar  

ia  
1 2 3 

1 3 0 0 120 

2 5 0 1 80 

3 0 6 6 80 

jb  150 70 60 280 
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Keterangan :  

  : Nol pertama 

  : Nol kedua 

  : Nol ketiga 

  : Nol keempat 

4. Dalam matriks biaya yang telah dikurangi akan ada setidaknya satu nol 

disetiap baris atau kolom. Pilih nol pertama, perhatikan (i,j) nol yang dipilih, 

lalu hitung jumlah total nol ( tidak termasuk nol yang dipilih ) dibaris i dan 

kolom j, maka nol yang didapat yaitu : 

a. Jumlah nol  I yaitu 2 

b. Jumlah nol II yaitu 1 

c. Jumlah nol III yaitu 1 

d. Jumlah nol IV yaitu 0 

5. Mengalokasikan persediaan dan permintaan pada sel dengan cara memiliki 

jumlah nol yang paling minimum dari langkah 3.  

Tabel 2.7 Pengalokasian Persediaan  dan Permintaan  

Pabrik  
Pasar  

ia  
1 2 3 

1   8   5   6 
120 

60    12x    60
 

  

2 
  15   10   12 

80 
10   70   23x    

3
   3

 
  9

 
  10 

80
 

80
 

  32x    33x    

jb  150 70 60 280 

 

Keterangan untuk memasukkan nilai ke tabel: 

a. Pilih nol yang paling minimum  yaitu jumlah nol keempat (warna biru) 

b. Pilih nol yang paling minimum kedua yaitu jumlah nol kedua (warna 

hijau) 
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c. Pilih nol yang paling minimum ketiga yaitu jumlah nol ketiga (warna 

merah) 

d. Lalu alokasikan sisa permintaan keempat dan kelima yaitu warna coklat, 

kemudian warna ungu. 

6. Setelah semua permintaan terpenuhi dan persediaan habis sehingga diperoleh 

biaya yang optimum yaitu :  

31312222212113131111

1 1

xcxcxcxcxcxcZ
m

i

n

j

ijij 
 

 

          80370101015606608   

 1930  

Pendistribusian optimal dari perusahaan negara yaitu: 

a. Pabrik 1 mendistribusikan pupuk ke pasar 1 dan pasar 3 masing-masing 

sebanyak 60 karung.  

b. Pabrik 2 mendistribusikan pupuk ke pasar 1 sebanyak 10 karung dan pasar 

2 sebanyak 70 karung. 

c. Pabrik 3 mendistribusikan pupuk ke pasar 1 sebanyak 80 karung. 

dengan total biaya pengiriman $ 1930.  


