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 BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Model transportasi fuzzy dapat diselesaikan dengan metode ASM, adapun 

langkah-langlah untuk menyelesaikannya antara lain sebagai berikut. 

1. Mengambil data. 

2. Memasukkan data ke dalam tabel biaya transportasi fuzzy. 

3. Merubah tabel biaya transportasi fuzzy menjadi tabel biaya transportasi linear 

dengan cara:  

a. Mendapatkan nilai ),( UL  dengan menggunakan rumus 

})(,){(),(  bccaabUL  .  

b. Memasukkan nilai  ),( UL  ke dalam rumus robust ranking  

   dULQR ,5,0)(

1

0

 .  

c. Mendapatkan tabel transportasi linear. 

4. Menyelesaikan tabel transportasi linear menggunakan metode ASM.  

a. Menyusun tabel transportasi untuk masalah transportasi yang diberikan. 

b. 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. 

c. 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. 

d. 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.  
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e. 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.  

f. Ulangi langkah 4 sampai semua permintaan terpenuhi dan semua 

persediaan habis sehingga diperoleh biaya yang optimum. 

5. Mendapatkan biaya yang optimum untuk permasalahan transportasi tersebut.   


