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ABSTRACT

This article discusses the modified Vogel’s approximation method for solving the
balanced transportation problems. This method is used to determine the feasible
solution and simplex transportation method to verify the optimal solution. The
modified Vogel’s approximaton method is an alternative from the Vogel
approximation method. Illustration by example is given to comprehend the
advantages of the modified Vogel’s approximation method.

Keywords: Balanced transportation problem, Vogel’s approximation method,
modified Vogel’s approximation method, simplex transportation method

ABSTRAK

Artikel ini membahas metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi untuk
menyelesaikan masalah transportasi seimbang. Metode pendekatan vogel
digunakan untuk menentukan solusi layak basis dan selanjutnya digunakan metode
simpleks transportasi untuk menguji optimalitas solusi tersebut. Metode
pendekatan Vogel dimodifikasi merupakan metode alternatif dari metode
pendekatan Vogel. Ilustrasi berupa contoh diberikan untuk memahami keunggulan
dari metode pendekatan Vogel dimodifikasi.

Kata kunci: Masalah transportasi seimbang, metode pendekatan Vogel, metode pen-
dekatan Vogel dimodifikasi, metode simplex transportasi

1. PENDAHULUAN

Riset operasi dapat digambarkan sebagai suatu pendekatan ilmiah kepada
pengambilan keputusan yang meliputi operasi dari sistem-sistem organisasi. Riset
operasi berkaitan dengan pengambilan keputusan secara optimal dalam dan
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membuat model dari sistem-sistem deterministik dan probalistik yang berasal dari
kehidupan sehari-hari [4].

Taha [9, h. 1] menuliskan dalam bukunya terminologi dasar riset operasi meliputi
pemodelan matematika, solusi yang layak, optimisasi dan komputasi iteratif. Riset
operasi dapat diselesaikan dengan menggunakan beberapa metode yaitu program
linear, metode simplex, dualitas, transportasi dan model jaringan [10].

Salah satu kajian dalam permasalahan optimisasi adalah pengoptimalan
permasalahan transportasi. Permasalahan transportasi adalah proses penempatan
sumber daya pada lokasi tertentu. Kasus transportasi timbul ketika menentukan
cara pengiriman (distribusi) suatu jenis barang (item) dari beberapa sumber
(lokasi persediaan) ke beberapa tujuan (lokasi permintaan) yang dapat
diminimumkan biaya. Ilmuan yang pertama kali merumuskan masalah transportasi
adalah Hitchcook pada tahun 1941 dan selanjutnya didiskusikan secara rinci oleh
Koopmans pada tahun 1949 [5, 6]. Pandian dan Natarajan [8] memaparkan sebuah
pendekatan lain untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan adanya
pertidaksamaan kendala. Lalu Korukoglu dan Balli [7] mendiskusikan pembaruan
pada metode pendekatan Vogel untuk masalah transportasi.

Dalam artikel ini penulis melakukan penelitian lebih lanjut terhadap metode
pendekatan Vogel yang dimodifikasi untuk menyelesaikan masalah transportasi
seimbang yang terdapat pada artikel Akpan et al.[1] dengan membandingkannya
terhadap metode pendekatan Vogel. Metode ini digunakan untuk menentukan
solusi layak awal yang selanjutnya digunakan metode simplex transportasi untuk
menguji optimalitas solusinya. Pada bagian 2 dibahas mengenai masalah
transportasi seimbang, kemudian dilanjutkan dengan memperkenalkan metode
pendekatan Vogel pada bagian 3 dan metode simpleks transportasi pada bagian 4.
Lalu, dilanjutkan dengan membahas strategi metode baru yaitu metode
pendekatan Vogel yang dimodifikasi pada bagian 5 beserta contoh dan diberikan
tabel perbandingan solusi dari setiap metode basis awal.

2. MASALAH TRANSPORTASI SEIMBANG

Langkah paling awal yang harus dilakukan dalam memecahkan masalah
transportasi adalah mendapatkan solusi layak yang memenuhi permintaan dan
kebutuhan persediaan [3]. Masalah transportasi merupakan masalah bagaimana
cara menentukan pengiriman suatu jenis barang dari beberapa sumber
i (i = 1, 2, 3, . . . ,m) ke beberapa tujuan j (j = 1, 2, 3, . . . , n) yang dapat
meminimumkan tabel biaya pengiriman barang. Misalkan xij adalah jumlah unit
barang yang dikirim dari sumber i ke tujuan j, cij adalah biaya pengiriman tiap
unit barang dari sumber i ke tujuan j dan dapat dituliskan

min Z =
m∑
j=1

n∑
j=1

cijxij.

Dalam masalah transportasi penting untuk memeriksa apakah masalah
transportasi adalah transportasi seimbang atau tidak. Masalah transportasi
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seimbang adalah masalah total persediaan sama dengan total kebutuhan [2].
Masalah transportasi dapat dikatakan seimbang apabila memenuhi kondisi

m∑
i=1

ai =
n∑

j=1

bj

dengan ai adalah jumlah persediaan yang tersedia di sumber i, bj adalah jumlah
permintaan dari tujuan j.

Taha [9, h. 196] menjelaskan bahwa masalah transportasi tidak selalu
seimbang. Apabila masalah transportasi tidak seimbang maka masalah
transportasi tersebut harus diseimbangkan terlebih dahulu dengan menambahkan
variabel dummy. Variabel dummy merupakan variabel tambahan atau pembantu
yang menunjukkan unit yang tersisa atau unit yang kurang. Dalam hal ini apabila
persediaan lebih besar dari permintaan maka dinotasikan dengan∑

i

ai >
∑
j

bj.

Jika semua permintaan dapat terpenuhi namun kapasitas sumber yang tersisa
tidak dapat dimanfaatkan sepenuhnya, maka persoalan ini harus diseimbangkan
dengan menambahkan variabel dummy pada kolom permintaan sebanyak∑

i ai −
∑

j bj. Sebaliknya apabila permintaan lebih besar dari pada persediaan
maka dinotasikan dengan ∑

i

ai <
∑
j

bj.

3. METODE PENDEKATAN VOGEL

Metode pendekatan Vogel adalah model solusi heuristik dan biasanya
menghasilkan solusi awal yang lebih baik daripada metode lain. Metode ini
mencegah timbulnya kemungkinan terhapusnya sel yang lebih baik. Bedasarkan
pada metode pemecahan masalah transportasi lainnya, terdapat langkah
meninggalkan baris atau kolom sesuai dengan batasan. Pada metode ini terdapat
m baris maka ada m bilangan dan bilangan ini disebut bilangan Vogel. Adapun
langkah-langkah metode pendekatan Vogel sebagai berikut [1]:

Langkah 1 Ditentukan nilai penalti pada setiap baris dan kolom. Penalti pada baris
p1, p2, . . . , pm dengan pi adalah selisih dua nilai terkecil pada baris ke-
i. Penalti pada kolom q1, q2, . . . , qm dengan qj adalah selisih dua nilai
terkecil pada kolom ke-j.

Langkah 2 Menentukan nilai terbesar pada penalti baris atau kolom, yaitu maks
{p1, p2, . . . , pm, q1, q2, . . . , qn}.
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Langkah 3 Jika pr = maks{p1, p2, . . . , pm}, maka pilih xrs = min{xrj} dengan
j = 1, 2, 3, . . . , n. Selanjutnya menentukan biaya terkecil dengan
crs = min{ar, bs}. Baris r dieleminasi bila crs = ar. Jika
qs = maks{q1, q2, . . . , qm}, maka pilih xrs = min{xis} dengan
j = 1, 2, 3 . . . ,m. Selanjutnya menentukan biaya terkecil dengan
crs = min{ar, bs}. Kolom s dieleminasi bila crs = bs.

Langkah 4 Jika setiap persediaan habis dan setiap permintaan terpenuhi, maka
proses penyelesaian berhenti. Jika tidak kembali ke langkah pertama.

4. METODE SIMPLEX TRANSPORTASI

Hillier dan Lieberman [4, h. 365] menyatakan tahap-tahap untuk menggunakan
metode simplex transportasi adalah sebagai berikut :

(i) Tahap Inisialisasi
Tahap ini merupakan tahap untuk menentukan solusi basis awal dengan
menggunakan metode penyelesaian basis awal.

(ii) Tahap Pengoptimalan
Tahap ini merupakan tahap pemeriksaan apakah solusi basis awal yang
diperoleh sudah optimal atau belum. Langkah pertama adalah menentukan
variabel dual. Dengan mengasumsikan ui dan vj adalah variabel dual, lalu
ditentukan ui = 0. Kemudian himpunan persamaan

cij = ui + vj

diselesaikan untuk setiap (i, j) yang memenuhi xij sebagai basis agar diperoleh
nilai ui dan vj di setiap baris ke-i (i = 1, 2, 3, . . . ,m) dan kolom ke-j (j =
1, 2, 3, . . . , n). Jika

cij = ui + vj − cij ≤ 0

untuk setiap (i, j) yang memenuhi xij sebagai variabel nonbasis, maka solusi
basis telah optimal. Jika sebaliknya maka proses dilanjutkan ke tahap iterasi.

(iii) Tahap Iterasi
Tahap ini merupakan tahap untuk mendapatkan variabel yang akan menjadi
basis (variabel masuk) dan variabel yang akan keluar dari basis (variabel
keluar) agar diperoleh solusi basis baru.

a. Menentukan variabel masuk (entering basic variable), yakni dengan
memilih variabel nonbasis xij yang memiliki nilai cij paling positif dari
pertidaksamaan.

b. Menentukan variabel keluar (leaving basic variable), yakni dengan
memeriksa reaksi berantai yang diperlukan (loop) untuk
mempertahankan kelayakan ketika variabel masuk dinaikkan. Variabel
basis yang mempunyai nilai terkecil dipilih dari sel pengirim.
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c. Menentukan solusi basis yang baru, yakni dengan menambahkan nilai
variabel keluar ke setiap sel penerima. Kemudian nilai ini dikurangi dari
alokasi untuk setiap sel pengirim.

5. METODE PENDEKATAN VOGEL YANG DIMODIFIKASI

Berdasarkan artikel [1], pada metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi nilai
penalti ditentukan dengan mencari nilai standar deviasi setiap baris dan kolom.
Nilai penalti pada baris ke-i ditentukan dengan nilai standar deviasi. Dengan data
pada semua elemen baris ke-i dirumuskan rata-rata

c̄pi =
1

n

( n∑
i=1

cij

)
, (i = 1, 2, 3, . . .m),

dan standar deviasi

spi =

√√√√ 1

n

( n∑
j=1

(cij − c̄ij)2
)
.

Dengan data pada semua elemen kolom ke-j dirumuskan rata-rata

c̄qj =
1

m

( m∑
j=1

cij

)
, (j = 1, 2, 3, . . . n),

dan standar deviasi

sqj =

√√√√ 1

m

( m∑
i=1

(cij − c̄ij)2
)
.

Adapun langkah-langkah metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi adalah
sebagai berikut:

Langkah 1 Menentukan nilai penalti pada setiap baris dan kolom. Penalti pada
baris p1, p2, . . . , pm dengan pi didapatkan dengan mencari standar
deviasi pada setiap baris. Penalti pada kolom q1, q2, . . . , qm dengan
qj didapatkan dengan mencari standar deviasi pada setiap kolom.

Langkah 2 Menentukan nilai terbesar pada penalti baris atau kolom, yaitu maks
{p1, p2, . . . , pm, q1, q2, . . . , qn}.

Langkah 3 Jika pr = maks{p1, p2, . . . , pm}, maka pilih xrs = min{xrj} dengan
j = 1, 2, 3, . . . , n. Selanjutnya menentukan biaya terkecil dengan
crs = min{ar, bs}. Baris r dieleminasi bila crs = ar. Jika
qs = maks{q1, q2, . . . , qm}, maka pilih xrs = min{xis} dengan
j = 1, 2, 3 . . . ,m. Selanjutnya menentukan biaya terkecil dengan
crs = min{ar, bs}. Kolom s dieleminasi bila crs = bs.
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Langkah 4 Jika setiap persediaan dan setiap permintaan telah terpenuhi, maka
proses penyelesaian berhenti. Jika tidak kembali ke langkah pertama.

Contoh tabel biaya transportasi disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1: Contoh Tabel Biaya Transportasi

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 ai

u1

4

50

9 10 5

40

13 7

10

9

100

u2

9 17 19 9

10

10

20

13 7

30 60

u3

12 3

40

9 7 5

40

11 4

80

u4

6 17 8

30

14 10 3

30

5

60

u5

7 4 5

50

15 12 13 6

50

bj 50 40 80 50 60 40 30 350

Dari langkah-langkah metode Vogel yang dimodifikasi diperoleh nilai variabel
basis adalah x32 = 3, x53 = 5, x43 = 8, x46 = 3, x11 = 4, x35 = 5, x16 = 7, x14 = 5,
x24 = 9, x25 = 10, dan x27 = 7. Selanjutnya dapat dihitung total biaya sebagai
berikut:

min Z =
m∑
i=1

n∑
j=1

cijxij

= c32 x32 + c53 x53 + c43 x43 + c46 x46 + c11 x11 + c35 x35 + c16 x16

+ c14 x14 + c24 x24 + c25 x25 + c27x27

= (40)(3) + (50)(5) + (30)(8) + (30)(3) + (50)(4) + (40)(5) + (10)(7)

+ (40)(5) + (10)(9) + (20)(10) + (30)(7)

= 1870.

Dengan menggunakan metode simplex didapatkan bahwa variabel nonbasis dari
contoh pada Tabel 1 tidak memenuhi c̄ij = vi + wj − cij ≤ 0 sehingga dapat
disimpulkan contoh belum menunjukkan solusi optimal. Tahap selanjutnya adalah
mendapatkan variabel masuk dan variabel keluar dari basis untuk memperoleh
solusi basis baru. Didapatkan c̄13 dan c̄33 sebagai c̄ij bernilai yang positif dan
sama, dipilih c̄13 sebagai variabel masuk. Selanjutnya dapat dibentuk loop untuk
variabel dasar sebagai x13 → x16 → x46 → x43. Berdasarkan loop yang diperoleh
didapatkan min{x16, x43} = min {10, 30} = 10 = x16 merupakan variabel keluar.
Hasil dari iterasi 1 dapat dilihat pada Tabel 2 .
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Tabel 2: Variabel Basis Masalah Transportasi Iterasi 1

v1 v2 v3 v4 v5 v6 v7 ai

u1

4

50

9 10

10

5

40

13 7 9

100

u2

9 17 19 9

10

10

20

13 7

30 60

u3

12 3

40

9 7 5

40

11 4

80

u4

6 17 8

20

14 10 3

40

5

60

u5

7 4 5

50

15 12 13 6

50

bj 50 40 80 50 60 40 30 350

Diperoleh nilai variabel basis adalah x11 = 4, x13 = 10, x14 = 5, x24 = 9,
x25 = 10, x27 = 7, x32 = 3, x35 = 5, x43 = 8, x46 = 3 dan x53 = 5. Selanjutnya
dapat dihitung total biaya sebagai berikut:

min Z =
m∑
i=1

n∑
j=1

cijxij ,

= c11x11 + c13x13 + c14x14 + c24x24 + c25x25 + c27x27 + c32x32 + c35x35 + c43x43

+ c46x46 + c53x53 ,

= (50)(4) + (10)(10) + (40)(5) + (10)(9) + (20)(10) + (30)(7) + (40)(3)

+ (40)(5) + (20)(8) + (40)(3) + (50)(5) ,

= 1850 .

Diperoleh variabel nonbasis memenuhi c̄ij = vi+wj−cij ≤ 0. Kemudian, dapat
disimpulkan contoh masalah transportasi pada Tabel 1 dengan metode Vogel yang
dimodifikasi telah menunjukkan solusi optimal dengan total biaya 1850 dengan 1
kali iterasi.

Penyelesaian yang dilakukan berdasarkan metode pendekatan Vogel dan
metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi diperoleh biaya pengiriman yang
berbeda. Pada metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi memberikan solusi
yang memiliki tingkat keoptimalan lebih baik seperti pada Tabel 3.
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Tabel 3: Tabel Perbandingan Nilai Total Biaya Beberapa Metode

Metode Nilai Fungsi Nilai Fungsi Jumlah Iterasi yang Diperlukan

Tujuan Awal Tujuan Optimal Menuju Optimal

Pendekatan Vogel 2020 1850 3 iterasi

Pendekatan Vogel Dimodifikasi 1870 1850 1 iterasi

6. KESIMPULAN

Pada umumnya, metode transportasi digunakan dalam memecahkan masalah
transportasi, langkah paling awal yang dilakukan untuk mendapatkan solusi
transportasi adalah dengan menentukan solusi basis awal. Pada artikel ini
digunakan metode pendekatan Vogel dan metode pendekatan Vogel yang
dimodifikasi dalam penyelesaian masalah transportasi seimbang. Selanjutnya
dengan membandaingkan kedua metode diperoleh bahwa metode pendekatan
Vogel dimodifikasi dapat dijadikan alternatif dalam penyelesaian masalah
transportasi seimbang.

Setiap total biaya transportasi yang diperoleh dengan metode pendekatan
Vogel dan metode pendekatan Vogel yang dimodifikasi ini melalui beberapa proses
iterasi. Dari biaya transportasi didapat dilakukan pengujian optimalisasi dengan
metode simplex transportasi. Tujuannya untuk melihat bagaimana perolehan yang
lebih baik, tanpa melanggar aturan-aturan dalam setiap langkah diantara metode
yang dibandingkan.

Ucapan Terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada pembimbing Drs.
Endang Lily, M.Si. dan anonymous reviewer yang telah meluangkan waktu, pikiran
dan tenaga dalam memberikan bimbingan, arahan dan nasehat dalam membimbing
penulis menyelesaikan artikel ini.
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