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ABSTRACT

The article discusses the average total opportunity cost method to solve
transportation problem, with the proposed method is easy since computation
works. North west corner method, least cost method and Vogels approximation
method used to determine the initial basic feasible solution and to compare with
new method. Then simplex transportation method is used to verify the optimality
of the solution.
Keywords: Northwest corner method, least cost method, Vogel’s approximation
method, simplex transportation method, average total opportunity cost method

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang metode average total opportunity cost untuk
menyelesaikan masalah transportasi, dengan pemanfaatan yang lebih mudah
dalam pengerjaannya. Metode pojok baratlaut, metode biaya terendah dan
metode pendekatan Vogel digunakan untuk menentukan solusi basis awal dan
untuk perbandingan dengan metode yang telah diusulkan. Kemudian metode
simpleks digunakan untuk menguji optimalitas solusi tersebut.

Kata kunci: Metode pojok baratlaut, metode biaya terendah, metode pendekatan
Vogel, metode simpleks transportasi, metode average total opportunity cost

1. PENDAHULUAN

Masalah transportasi adalah masalah yang sangat penting dalam masalah ekonomi
karena selalu terjadi hampir diseluruh kota-kota besar di dunia, bahkan sudah
dalam keadaan kritis. Adapun penyebabnya antara lain, mulai terbatasnya sarana
dan prasarana transportasi, urbanisasi yang cepat, tingkat kedisiplinan lalu lintas
yang rendah, dan mungkin juga sistem perencanaan transportasi yang kurang
baik. Oleh karena itu banyak ilmuwan yang mengembangkan penyelesaian masalah
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transportasi. Ilmuwan yang pertama kali merumuskan masalah transportasi adalah
Hitchcock [6] pada tahun 1941 dan selanjutnya pada tahun 1949 Koopmans [7]
mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan program transportasi dan model
transportasi. Kemudian pada tahun 1951 Dantzig[2, h. 207] memberikan bentuk
standar masalah transportasi sebagai masalah pemrograman linear dan telah
memberikan metode untuk menyelesaikannya.

Metode transportasi merupakan suatu metode untuk mengatur distribusi produk
dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang
membutuhkan dengan biaya transportasi optimal. Mengalokasikan produk ini harus
di atur sedemikian rupa karena akan terdapat perbedaan biaya transportasi (alokasi)
dari suatu sumber ke suatu tujuan.

Dalam beberapa tahun terakhir, banyak ilmuwan menggembangkan metode
untuk mencari solusi yang optimal pada masalah transportasi. Pandian dan
Natarajan [10] memaparkan sebuah pendekatan baru untuk menyelesaikan
masalah transportasi dengan adanya pertidaksamaan kendala. Lalu Deshmukh [3]
memberikan metode inovasi untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan
mempertimbangkan pengurangan biaya ganjil minimum untuk semua biaya ganjil
dalam membentuk tabel total biaya peluang (Total Opportunity Cost) atau
disingkat dengan tabel TOC. Selanjutnya Korukoglu dan Balli [9] mendiskusikan
pembaruan pada metode pendekatan Vogel untuk masalah transportasi.

Azad et al. [4] memberikan metode alternatif untuk menentukan solusi optimal
masalah transportasi dengan menggunakan average total oppotunity cost. Oleh
karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji ulang metode yang terdapat dalam
artikel ini, kemudian membandingkan metode pojok baratlaut (northwest corner
method), metode biaya terendah (least cost method) dan metode pendekatan Vogel
(Vogel’s approximation method).

Pembahasan pada artikel ini dimulai dengan menunjukkan bentuk standar
masalah transportasi pada bagian kedua, kemudian dilanjutkan dengan
memperkenalkan metode penyelesaian basis awal dan metode simpleks transportasi
pada bagian ketiga. Lalu, dilanjutkan dengan membahas strategi metode baru
yaitu metode (average total oppotunity cost) pada bagian ke empat beserta contoh
dan diberikan tabel perbandingan solusi dari setiap metode basis awal.

2. MASALAH TRANSPORTASI

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 total biaya transportasi. 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, ai adalah jumlah
persediaan yang tersedia di sumber i, bj adalah jumlah permintaan dari tujuan j.
Model program linear untuk masalah transportasi dapat dirumuskan sebagai

2



min z =
m∑
i=1

n∑
j=1

cijxij, (1)

kendala

n∑
j=1

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

m∑
i=1

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

xij ≥ 0 dan integer. (4)

Luenberger dan Ye [8, h. 147] menyatakan bahwa dalam masalah transportasi
adalah menunjukkan bahwa selalu terdapat solusi layak. Hal ini dijelaskan dalam
Teorema 1.

Teorema 1 [1, h. 93] Masalah transportasi dengan m sumber dan n tujuan memi-
liki solusi layak.

Bukti. Bukti dari Teorema 1 dapat dilihat pada buku Bose [1, h. 93]. 2

Masalah transportasi dengan m sumber dan n tujuan memiliki mn variabel dan
m+n fungsi kendala. Sedangkan banyaknya variabel dasar adalah m+n−1, karena
m+ n persamaan ini mempunyai satu persamaan tambahan (redundant) yang bisa
dihapus tanpa merubah solusi layak. Hal ini dijelaskan dalam Teorema 2.

Teorema 2 [1, h. 93] Masalah transportasi dengan m sumber dan n tujuan memi-
liki m+ n− 1 variabel basis.

Bukti. Bukti dari Teorema 2 dapat dilihat pada buku Bose [1, h. 93]. 2

3. METODE PENYELESAIAN BASIS AWAL DAN METODE
SIMPLEKS TRANSPORTASI

Metode Pojok Barat-Laut
Metode pojok baratlaut (northwest corner method) dimulai dengan
mengalokasikan unit sebanyak mungkin pada bagian kiri atas di dalam sel (1, 1).
Lalu, jika masih ada beberapa persediaan yang tersisa, maka calon sel variabel
awal berpindah satu sel ke kanan. Jika sebaliknya, maka calon sel variabel awal
berpindah satu sel ke bawah. Pada setiap langkah, beberapa unit dialokasikan
sebanyak mungkin pada sel atau variabel yang ditinjau tanpa melanggar
kendalanya. Artinya, jumlah dari alokasi pada baris ke-i tidak boleh melebihi ai
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dan jumlah alokasi kolom ke-j tidak boleh melebihi bj serta tidak ada alokasi yang
negatif, namun boleh bernilai nol. Untuk pembahasan lebih detil dari metode
pojok barat laut ini, pembaca bisa merujuk ke Taha [11, h. 208]

Metode Biaya Terendah
Langkah pertama yang dilakukan dalam menggunakan metode biaya terendah
(least cost method) adalah memilih variabel xij dengan biaya pengiriman terendah
(cij paling minimum), kemudian mengalokasikan unit sebanyak mungkin pada sel
(i, j) tersebut. Pengalokasian ini mengakibatkan baris atau kolom terpenuhi,
kemudian kolom atau baris yang telah terpenuhi dicoret. Langkah kedua adalah
memilih sel yang mempunyai biaya pengiriman terendah pada baris atau kolom
yang tidak dicoret kemudian unit yang ada dialokasikan sebanyak mungkin tanpa
melanggar kendala-kendalanya. Untuk lebih lengkap, pembaca bisa merujuk ke
Taha [11, h. 208-209].

Metode Pendekatan Vogel
Langkah pertama yang dilakukan dalam menggunakan metode pendekatan Vogel
(Vogel’s approximation method) atau yang disingkat dengan VAM adalah
menghitung terlebih dahulu selisih setiap baris dan kolom. Selisih ini merupakan
selisih tak negatif antara kedua biaya pengiriman terendah. Kemudian dipilih
selisih terbesar. Lalu, barang dialokasikan sebanyak mungkin ke sel yang
mempunyai biaya pengiriman terendah. Jika ternyata seri maka dipilih secara
sebarang salah satu baris atau kolom sebagai tempat alokasi barang. Kemudian
hitung kembali selisih yang baru setiap baris atau kolom sesuai dengan prosedur
sebelumnya hingga semua persediaan memenuhi permintaan. Pembaca bisa
merujuk ke Taha [11, h. 209-210].

Metode Simpleks Transportasi
Masalah transportasi pada dasarnya merupakan suatu program linear yang dapat
diselesaikan dengan metode simpleks. Namun, karena strukturnya yang khusus
maka digunakan metode simpleks transportasi yang secara komputasi jauh lebih
efisien (algoritma transportasi). Tahap-tahap untuk menggunakan metode
simpleks transportasi adalah sebagai berikut: tahap inisialisasi, tahap
pengoptimalan, dan tahap iterasi. Pembaca bisa merujuk ke Hillier dan Lieberman
[5, h. 331] untuk penjelasan lebih lengkap dari metode simpleks transportasi ini.

4. METODE AVERAGE TOTAL OPPORTUNITY COST

Azad et al. [4] menjelaskan bahwa metode average total opportunity cost merupakan
total opportunity cost (TOC) yang diambil dari setiap sel sepanjang setiap baris dan
sepanjang setiap kolom. TOC setiap sel dihitung dengan cara mengurangi biaya
pada suatu sel dengan entri terkecil dari masing-masing elemen setiap baris dan
kolom. Kemudian dari tabel TOC ditentukan nilai row average total opportunity
cost (RATOC) dan column average total opportunity cost (CATOC).

Azad et al. [4] memberikan algoritma untuk menentukan average total opportu-
nity cost dalam masalah transportasi adalah sebagai berikut:
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Langkah 1. Memeriksa apakah tabel masalah transportasi seimbang atau tidak se-
imbang.

Langkah 2. Mengurangi entri terkecil dari masing-masing elemen setiap baris.

Langkah 3. Mengurangi entri terkecil dari masing-masing elemen setiap kolom.

Langkah 4. Menambahkan TOC di setiap sel pada setiap baris dan TOC di masing-
masing sel di setiap kolom, kemudian menempatkan nilai penjumlahan
dalam sel yang sesuai.

Langkah 5. Menentukan nilai RATOC dan CATOC dari tabel TOC. Kemudian
Membuat tabel RATOC dan CATOC.

Langkah 6. Pilih nilai paling maksimum antara RATOC dan CATOC, kemudian
alokasikan unit sebanyak mungkin untuk sel tersebut tanpa melebihi
persediaan dan permintaan.

Langkah 7. Jika ada dua nilai maksimum yang berkaitan pilih jumlah persediaan
dan permintaan minimum.

Langkah 8. Ulangi langkah 5 hingga 7 sampai semua persediaan dan permintaan
terpenuhi.

Kemudian agar dapat memahami lebih lanjut pemanfaatan metode average total
opportunity cost diberikan beberapa contoh.

Contoh 1 Tabel 1 menyajikan biaya pengiriman per unit barang dari sumber Si

(i = 1, 2, 3) ke tujuan Dj (j = 1, 2, 3, 4) serta persediaan ai di setiap sumber dan
permintaan bj di setiap tujuan.

Tabel 1: Masalah Transportasi 1

Sumber D1 D2 D3 D4 ai

S1

9 8 5 7

12

S2

4 6 8 7

14

S3

5 8 9 5

16

bj 8 18 13 3 42

Berdasarkan contoh pada Tabel 1 langkah pertama memeriksa masalah
transportasi seimbang atau tidak seimbang, diketahui masalah transportasi pada
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Tabel 1 adalah masalah transportasi seimbang karena total permintaan sama
dengan total persediaan yaitu 42.

Langkah selanjutnya membuat tabel TOC, berdasarkan contoh masalah
transportasi pada Tabel 1 dapat dihitung langkah ke 2 dan 3 yaitu mengurangi
entri terkecil dari masing-masing elemen setiap baris dan setiap kolom. Pertama,
untuk biaya pada sel S1 dikurangkan dengan entri terkecil yang terdapat pada
elemen baris S1, begitu seterusnya untuk setiap sel yang terdapat pada baris S1,
S2 dan S3. Kemudian, untuk biaya pada sel D1 dikurangkan dengan entri terkecil
yang terdapat pada elemen kolom D1, begitu juga seterusnya untuk setiap sel pada
kolom D1, D2, dan D3. Lalu, hasil dari langkah ke 2 dan 3 tersebut dijumlahkan
sesuai pada baris dan kolom yang bersesuaian. Kemudian diperoleh hasil
penjumlahan setiap baris dan kolom dari langkah 2 dan 3 pada Tabel 2.

Tabel 2: Tabel TOC Masalah Transportasi 1

Sumber D1 D2 D3 D4 ai

S1

9 5 0 4

12

S2

0 2 7 5

14

S3

1 5 8 0

16

bj 8 18 13 3 42

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilakukan iterasi dengan mencari nilai RATOC dari
setiap baris, sehingga terdapat 3 iterasi seperti diberikan pada Tabel 3.

Tabel 3: Iterasi Baris Contoh 1
Sumber Iterasi 1 Iterasi 2 Iterasi 3

S1 4,5 0 0

S2 3,5 3,5 2,3

S3 3,5 3,5 2

Berdasarkan Tabel 2 dapat dilakukan iterasi dengan mencari nilai CATOC dari
setiap kolom, sehingga terdapat 3 iterasi seperti diberikan pada Tabel 4.
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Tabel 4: Iterasi Kolom Contoh 1
Sumber D1 D2 D3 D4

Iterasi 1 3,3 4 5 3

Iterasi 2 0,5 3,5 7,5 2,5

Iterasi 3 0,5 3,5 0 2,5

Berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 4 dilakukan alokasi dengan cara memilih
RATOC dan CATOC paling maksimum yang terdapat pada iterasi 1 baris dan
kolom. Kemudian, dari RATOC dan CATOC paling maksimum yang dipilih lihat
biaya persediaan atau permintaan yang paling minimum. Lalu, alokasikan ke
dalam sel tersebut tanpa melebihi persediaan dan permintaan. Kemudian ulangi
langkah tersebut untuk iterasi 2 dan 3 sampai semua permintaan terpenuhi.
Kemudian diperoleh solusi pada Tabel 5.

Tabel 5: Solusi Masalah Transportasi 1

Sumber D1 D2 D3 D4 ai

S1

9 8 5

12

7

12

S2

4 6

13

8

1

7

14

S3

5

8

8

5

9 5

3 16

bj 8 18 13 3 42

Oleh karena itu dengan menggunakan metode average total opportunity cost total
biaya transportasi untuk Contoh 1 adalah

z = c13x13 + c22x22 + c23x23 + c31x31 + c32x32 + c34x34

= (5)(12) + (6)(13) + (8)(1) + (5)(8) + (8)(5) + (5)(3)

z = 241.

Contoh 2 Tabel 6 menyajikan biaya pengiriman per unit barang dari sumber Si

(i = 1, 2, 3) ke tujuan Dj (j = 1, 2, 3) serta persediaan ai di setiap sumber dan
permintaan bj di setiap tujuan.
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Tabel 6: Masalah Transportasi 2

Sumber D1 D2 D3 si

S1

3 3 5

9

S2

6 5 4

8

S3

6 10 7

10

bj 7 12 8 27

Berdasarkan contoh masalah transportasi pada Tabel 6 dapat dihitung langkah
ke 2 dan 3 yaitu mengurangi entri terkecil dari masing-masing elemen setiap baris
dan setiap kolom. Pertama, untuk biaya pada sel S11 dikurangkan dengan entri
terkecil yang terdapat pada elemen baris S1, begitu seterusnya untuk setiap sel yang
terdapat pada baris S1, S2 dan S3. Kemudian, untuk biaya pada sel D11 dikurangkan
dengan entri terkecil yang terdapat pada elemen kolom D1, begitu juga seterusnya
untuk setiap sel pada kolom D1, D2, dan D3. Lalu, hasil dari langkah ke 2 dan
3 tersebut dijumlahkan sesuai pada baris dan kolom yang bersesuaian. Kemudian
diperoleh hasil penjumlahan setiap baris dan kolom dari langkah 2 dan 3 pada Tabel
7.

Tabel 7: Tabel TOC Masalah Transportasi 2

Sumber D1 D2 D3 ai

S1

0 0 3

9

S2

5 3 0

8

S3

3 11 4

10

bj 7 12 8 27

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilakukan iterasi dengan mencari nilai RATOC dari
setiap baris, sehingga terdapat 3 iterasi seperti diberikan pada Tabel 8.
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Tabel 8: Iterasi Baris Contoh 2
Sumber Iterasi 1 Iterasi 2 Iterasi 3

S1 1 1,5 1,5

S2 2,6 1,5 1,5

S3 6 7,5 0

Berdasarkan Tabel 7 dapat dilakukan iterasi dengan mencari nilai CATOC dari
setiap kolom, sehingga terdapat 3 iterasi seperti diberikan pada Tabel 9.

Tabel 9: Iterasi Kolom Contoh 2
Sumber D1 D2 D3

Iterasi 1 2,6 4,6 2,3

Iterasi 2 0 4,6 2,3

Iterasi 3 0 1,5 1,5

Berdasarkan Tabel 8 dan Tabel 9 dapat dilakukan alokasi dengan cara memilih
RATOC dan CATOC paling maksimum yang terdapat pada iterasi 1 baris dan kolom
contoh 2. Kemudian, dari RATOC dan CATOC paling maksimum yang dipilih lihat
biaya persediaan atau permintaan yang paling minimum. Lalu, alokasikan ke dalam
sel tersebut tanpa melebihi persediaan dan permintaan. Ulangi langkah tersebut
untuk iterasi 2 dan 3 sampai semua permintaan terpenuhi. Kemudian diperoleh
solusi pada Tabel 10.

Tabel 10: Solusi Masalah Transportasi 2

Sumber D1 D2 D3 ai

S1

3 3

9

5

9

S2

6 5

3

4

5 8

S3

6

7

10 7

3 10

bj 7 12 8 27
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Oleh karena itu dengan menggunakan metode average total opportunity cost total
biaya transportasi untuk Contoh 2 adalah

z = c12x12 + c22x22 + c23x23 + c31x31 + c33x33

= (3)(9) + (5)(3) + (4)(5) + (6)(7) + (7)(3)

z = 125.

Penyelesaian yang dilakukan berdasarkan metode pojok baratlaut, metode
biaya terendah dan metode pendekatan Vogel diperoleh biaya pengiriman yang
berbeda. Kemudian dengan menggunakan metode simpleks transportasi
ditentukan jumlah iterasi menuju optimal untuk setiap metode seperti yang
ditampilkan pada Tabel 11.

Tabel 11: Tabel Perbandingan

Contoh 1 Contoh 2

Nilai z
Jumlah Iterasi

Nilai z
Jumlah Iterasi

Menuju Optimal Menuju Optimal

Solusi Optimal 240 – 125 –

Metode Pojok Barat Laut 320 2 143 2

Metode Biaya Terendah 248 1 159 2

Metode Pendekatan Vogel 248 1 143 2

Metode Average Total

Opportunity Cost
241 1 125 –

Metode average total opportunity cost memberikan solusi yang lebih baik dari pada
metode pendekatan Vogel. Jumlah iterasi menuju optimal menggunakan metode
average total opportunity cost untuk Contoh 1 adalah sebanyak 1 iterasi dan untuk
Contoh 2 sudah menyerupai solusi optimal, sedangkan menggunakan metode
pendekatan Vogel untuk Contoh 1 adalah sebanyak 1 iterasi dan untuk Contoh 2
sebanyak 2 iterasi. Jadi, dari solusi kedua contoh yang dipaparkan dapat dikatakan
bahwa metode average total opportunity cost memberikan solusi terbaik
dibandingkan dengan metode lainnya.

5. KESIMPULAN

Pada umumnya, langkah awal untuk mengetahui kemungkinan adanya solusi
transportasi adalah dengan menentukan solusi basis awal. Solusi basis awal
memiliki beberapa metode yaitu metode pojok baratlaut (north west corner
method), metode biaya terendah (least cost method), dan metode pendekatan
Vogel (Vogel’s approximation method). Kemudian suatu metode baru yaitu
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metode average total opportunity cost sebagai alternatif lain untuk memecahkan
masalah transportasi. Metode baru ini memudahkan perhitungan dengan nilai
biaya yang lebih kecil untuk biaya transportasi yang bernilai cukup besar dan
solusi yang diberikan mendekati atau menyerupai hasil uji optimalitas dengan
pemanfaatan metode simpleks transportasi.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Drs. T. P.
Nababan, M.Si. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan
artikel ini.
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