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ABSTRACT

This paper discusses a transportation problem of the pentagonal fuzzy numbers
using with the max-min method. This method is used to find the initial base
solution. Then to test the optimization and find the optimal solution used the
simplex transportation method. The solution is compared with the Vogel’s approxi-
mation method. Based on the comparison of the two method, it is concluded that the
max-min method can be used as an alternative method in solving the transportation
problem of the pentagonal fuzzy number.

Keywords: Pentagonal fuzzy number, max-min method, range, fuzzy transportation
problem

ABSTRAK

Kertas kerja ini membahas masalah transportasi bilangan fuzzy segilima dengan
metode maks-min. Metode tersebut digunakan untuk mencari solusi basis awal.
Kemudian untuk menguji keoptimalan dan menemukan solusi optimal digunakan
metode simplex transportasi. Solusi yang didapat dibandingkan dengan Vogel’s
approximation method. Berdasarkan perbandingan dari kedua metode tersebut
disimpulkan bahwa metode maks-min dapat dijadikan metode alternatif dalam
menyelesaikan masalah transportasi bilangan fuzzy segilima.

Kata kunci: Bilangan fuzzy segilima, metode maks-min, masalah transportasi fuzzy,
nilai jangkauan

1. PENDAHULUAN

Matematika adalah salah satu disiplin ilmu yang banyak diterapkan dikehidupan
sehari-hari. Salah satu diantaranya adalah masalah transportasi yang berkenaan
dengan perencanaan pembiayaan minimum untuk mengirim sejenis komoditas dari
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sejumlah sumber (misalnya pabrik) ke sejumlah destinasi atau tempat tujuan
(misalnya gudang) [2, h.91].

Misalkan pada perusahaan produksi barang yang mempunyai sebanyak m pabrik
di beberapa lokasi berbeda dan n gudang tujuan di beberapa kota. Pabrik i meng-
hasilkan sebanyak ai barang. Gudang tujuan j membutuhkan sebanyak bj barang.
Untuk memenuhi permintaan dari gudang tujuan j akan dikirim sebanyak xij barang
dari pabrik i. Dalam pengiriman barang tentu digunakan biaya transportasi atau
biaya pengiriman yang dinyatakan dengan cij.

Pada biaya pengiriman tidak dapat ditentukan secara pasti atau samar. Hal ini
disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya waktu, jarak, kualitas suatu barang
dan berat barang yang akan dikirim. Seiring perkembangan zaman, dengan adanya
penggambaran ketidakpastian ini, muncul istilah fuzzy. Zadeh [10] mengenalkan
teori himpunan fuzzy digunakan untuk menangani ketidakpastian. Himpunan fuzzy
dinyatakan dengan suatu fungsi keanggotaan yang memetakan domain tepat ke
satu bilangan real pada interval tertutup [0, 1]. Pathinathan dan Ponnivalavan [7]
memperkenalkan bilangan fuzzy yang unik yaitu bilangan fuzzy segilima.

Terdapat beberapa macammasalah transportasi yang berkaitan dengan bilangan
fuzzy, yaitu masalah transportasi bilangan fuzzy penuh dan masalah transportasi
bilangan fuzzy tidak penuh. Masalah transportasi bilangan fuzzy penuh adalah
masalah transportasi dengan persediaan, permintaan dan biaya pengiriman
berbentuk bilangan fuzzy. Masalah transportasi bilangan fuzzy tidak penuh adalah
masalah transportasi yang salah satu dari parameternya berbentuk bilangan fuzzy
seperti pada biaya pengiriman.

Seiring perkembangan zaman, banyak para ahli meneliti tentang masalah trans-
portasi bilangan fuzzy. Kaur dan Kumar [4] menemukan metode baru dalam
memecahkan masalah transportasi bilangan fuzzy berdasarkan asumsi pengambil
keputusan. Geetha dan Selvakumari [3] membahas suatu metode penyelesaian
masalah transportasi bilangan fuzzy segilima. Metode maks-min adalah metode
yang digunakan untuk menemukan solusi basis awal. Oleh karena itu, penulis ter-
tarik untuk mengulas kembali tentang penyelesaian masalah transportasi bilangan
fuzzy segilima tidak penuh yaitu hanya biaya pengiriman yang berbentuk bilangan
fuzzy segilima dengan metode maks-min. Kemudian digunakan metode simplex
transortasi untuk menguji keoptimalan dan menemukan solusi optimal. Solusi yang
didapat dibandingkan dengan metode pendekatan Vogel (Vogels approximation
method) atau disingkat dengan VAM [8, h. 209]. Solusi optimal ditentukan dengan
menggunakan metode simplex transportasi atau disingkat dengan MST [2, h. 107].

Pada kertas kerja ini dibahas mengenai penyelesaikan masalah transportasi
bilangan fuzzy segilima. Bagian kedua dibahas tentang bilangan fuzzy segilima.
Bagian ketiga dijelaskan tentang masalah transportasi bilangan fuzzy segilima. Pada
bagian keempat dibahas tentang metode yang digunakan yaitu metode maks-min.
Bagian kelima dijelaskan tentang metode pendekatan Vogel. Pada bagian keenam
dijelaskan tentang metode simplex transportasi. Pada bagian ke tujuh dijelaskan
contoh numerik. Kemudian dilanjutkan bagian kedelapan dengan kesimpulan dari
kertas kerja ini.
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2. BILANGAN FUZZY SEGILIMA

Pada teori himpunan klasik, suatu variabel hanya mempunyai dua kemungkinan
nilai keanggotaan (derajat keanggotaan) yaitu x anggota A yang dilambangkan
dengan 1 atau x tidak anggota A yang dilambangkan dengan 0. Teori himpunan
klasik (crips) diperluas menjadi himpunan fuzzy. Berikut beberapa definisi yang
berkaitan dengan himpunan fuzzy.

Definisi 1 [5] Misalkan R adalah himpunan bilangan real, kemudian sebuah
himpunan fuzzy A di R didefinisikan sebagai himpunan pasangan terurut

A = {(x, µA(x))|x ∈ R}

dengan µA(x) disebut fungsi keanggotaan untuk himpunan fuzzy. Fungsi keang-
gotaan memetakan setiap elemen R ke nilai keanggotaan antara 0 dan 1.

Setiap himpunan klasik mempunyai fungsi keanggotaan A ⊆ X dengan X him-
punan semesta dengan demikian fungsi keanggotaan mempunyai karakteristik

µÃ(x) =

{
1 jika x ∈ A,

0 lainnya

Pada himpunan fuzzy fungsi keanggotaan diperluas menjadi seluruh nilai pada
interval tutup [0, 1] atau dinotasikan dengan µA(x) → [0, 1]. Berdasarkan bentuk
fungsi keanggotaan terdapat beberapa bilangan fuzzy diantaranya bilangan fuzzy
segilima. Berikut definisi bilangan fuzzy segilima.

Definisi 2 [6] Sebuah bilangan fuzzy Ã = (a1, a2, a3, a4, a5) disebut bilangan fuzzy
segilima dengan fungsi keanggotaan berbentuk

µÃ(x;w1, w2) =



w1
x− a1
a2 − a1

jika a1 ≤ x ≤ a2,

1− (1− w1)
x− a2
a3 − a2

jika a2 ≤ x ≤ a3,

1 jika x = a3,

1− (1− w2)
x− a3
a4 − a3

jika a3 ≤ x ≤ a4,

w2
x− a5
a4 − a5

jika a4 ≤ x ≤ a5,

0 jika x > a5.

dengan w1, w2 ∈ [0, 1]. Dalam domain tersebut terdapat titik a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤
a4 ≤ a5 dengan a1, a2, a3, a4, a5 ∈ R dengan w1 ≥ (a2 − a1)/(a3 − a1) dan
w2 ≥ (a4 − a3)/(a5 − a3). Jika w1 = w2 maka menjadi bilangan fuzzy segilima
simetris. Jika w1 ̸= w2 maka menjadi bilangan fuzzy segilima asimetris dengan
kemungkinan w1 < w2 atau w1 > w2.
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Bilangan fuzzy segilima diubah kebentuk bilangan tegas dengan menggunakan
nilai jangkauan. Berikut definisi dari nilai jangkauan.

Definisi 3 [9, h. 93] Nilai jangkauan atau range dari sekumpulan data adalah
perbedaan antara nilai maksimum dan nilai minimum.

nj = xn − x1 (1)

dengan nj adalah nilai jangkauan, xn adalah nilai maksimum dan x1 adalah nilai
minimum.

3. MASALAH TRANSPORTASI BILANGAN FUZZY SEGILIMA

Masalah transportasi bilangan fuzzy segilima adalah masalah transportasi dengan
biaya pengiriman berbentuk bilangan fuzzy segilima. Ebrahimnejad [1] mengatakan
bahwa para peneliti belum mengetahui pasti biaya pengiriman barang pada masalah
transportasi disebabkan karena adanya beberapa faktor diantaranya waktu, jarak,
kualitas suatu barang dan berat barang yang akan dikirim. Oleh karena itu,
penyelesaian masalah ini menggunakan metode maks-min. Secara umum bentuk
matematika masalah transportasi bilangan fuzzy segilima dapat dirumuskan sebagai
berikut:

min z̃ =
m∑
i=1

n∑
j=1

c̃ijxij, (2)

kendala
n∑

j=1

xij ≤ ai ; i = 1, 2, 3, . . . ,m, (3)

m∑
i=1

xij ≥ bj ; j = 1, 2, 3, . . . , n, (4)

dengan m adalah banyaknya sumber, n adalah banyaknya tujuan, ai adalah
banyaknya ketersediaan pada sumber i, bj adalah banyaknya permintaan pada
tujuan j, c̃i,j adalah biaya transportasi fuzzy unit dari sumber i ke tujuan j, xi,j

adalah banyaknya jumlah unit yang dikirim dari sumber i ke tujuan j.

4. METODE MAKS-MIN

Prosedur dari metode maks-min untuk menemukan solusi awal dari masalah trans-
portasi bilangan fuzzy segilima adalah sebagai berikut:

(i) Memeriksa keseimbangan antara persediaan dan permintaan.

(ii) Mengubah biaya pengiriman yang berbentuk bilangan fuzzy segilima kedalam
bentuk bilangan tegas dengan menggunakan nilai jangkauan.
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(iii) Menyelidiki nilai maksimum pada setiap baris dan kolom. Untuk setiap baris
dengan cara memilih elemen terbesar dan elemen terkecil lalu gunakan nilai
jangkauan dibagi jumlah kolom. Untuk setiap kolom dengan cara memilih
elemen terbesar dan elemen terkecil lalu gunakan nilai jangkauan dibagi jumlah
baris. Jika terdapat nilai maksimum yang sama maka boleh memilih yang
mana saja.

(iv) Menemukan elemen biaya minimum pada baris atau kolom yang dipilih pada
langkah ke (iii) dan lakukan alokasi permintaan dan persediaan.

(v) Menghapus baris atau kolom yang telah dialokasikan sebelumnya.

(vi) Melakukan penyelidikan kembali pada masing-masing baris dan kolom dan
lakukan pengalokasian permintaan dan persediaan sampai semuanya habis.

(vii) Kemudian diperoleh solusi awal dari masalah transportasi bilangan fuzzy
segilima.

5. METODE PENDEKATAN VOGEL

Solusi yang diperoleh dari metode maks-min ini akan dibandingkan dengan solusi
yang diperoleh dari pendekatan Vogel (Vogel’s Approximation Method) atau yang
disingkat dengan VAM. Metode tersebut adalah versi perbaikan dari metode biaya
terendah. Taha [8, h. 209] menjelaskan langkah-langkah VAM yaitu:

(i) Menghitung selisih dari elemen biaya paling kecil dan elemen biaya terkecil
kedua untuk setiap baris dan kolom pada tabel transportasi.

(ii) Menyelidiki baris atau kolom dengan selisih terbesar. Lalu mengalokasikan
persediaan dengan permintaan sebanyak mungkin pada variabel dengan biaya
terkecil. Selanjutnya hapus baris atau kolom yang sudah dialokasikan. Jika
ada dua baris atau kolom yang terpenuhi secara simultan, pilih salah satu
untuk ditandai, sehingga persediaan atau permintaan pada baris atau kolom
yang tidak terpilih adalah nol. Setiap baris atau kolom dengan persediaan
atau permintaan sama dengan nol maka tidak akan terbawa lagi dalam selisih
perhitungan berikutnya.

(iii) Terdapat beberapa kasus yaitu:

a. Jika hanya satu baris atau kolom dengan nol persediaan atau permintaan
maka berhenti.

b. Jika hanya satu baris atau kolom dengan persediaan positif atau
permintaan positif yang belum dialokasikan maka tentukan variabel basis
pada baris atau kolom dengan biaya terkecil.

c. Jika semua baris dan kolom yang belum dialokasikan mempunyai
persediaan dan permintaan sama dengan nol maka tentukan variabel-
variabel basis yang berharga nol dengan memilih biaya terkecil dan
berhenti.

5



d. Jika tidak ada salah satu pilihan di atas, maka lanjut ke langkah awal.

6. METODE SIMPLEX TRANSPORTASI

Solusi basis awal yang diperoleh dari beberapa metode belum tentu menjadi solusi
yang optimal. Oleh karena itu, untuk pengujian optimalitasnya digunakan metode
simplex transportasi atau disingkat dengan MST. Pada metode simplex transportasi
dilakukan langkah pengujian, memperbaiki dan mengoptimalkan solusi. Sebelum
mendalami MST, penting untuk mengetahui tentang persoalan dual dan primal.
Gamal [2, h.57] menjelaskan bahwa persoalan dual merupakan persoalan rangkap
program linear yang didefinisikan secara langsung dan sistematis dari persoalan asal
atau primal. Pada perlakuan program linear pada umumnya, dual didefinisikan
untuk berbagai bentuk dari primal yang bergantung pada kendala, tanda variabel,
dan jenis optimisasi (min atau maks). Di dalam Gamal [2, h. 62] dijelaskan bahwa
jika primal berbentuk

maks z = cTx
kendala Ax ≤ b

x ≥ 0

 , (5)

maka dualnya berbentuk

min z′ = bTy
kendala Ay ≥ c

y ≥ 0

 , (6)

dengan x adalah variabel primal dan y adalah variabel dual. Persoalan (5) adalah
persoalan maksimisasi normal yang memiliki variabel tak negatif dan semua kendala
≤. Persoalan (6) adalah persoalan minimisasi normal yang memiliki variabel tak
negatif dan semua kendala ≥.

Gamal [2, h. 97] menjelaskan tentang metode simplex transportasi. Metode
simplex transportasi pada persoalan minimasi dapat dipandang sebagai primal
dengan m sumber dan n tujuan dalam bentuk notasi sigma yaitu:

min z =
m∑
i=1

n∑
j=1

cijxij, (7)

kendala
n∑

j=1

xij ≤ ai ; i = 1, 2, 3, ...,m, (8)

m∑
i=1

xij ≥ bj ; j = 1, 2, 3, ..., n. (9)

Dapat diubah sebagai dual diperoleh dalam bentuk notasi sigma yaitu:

maks z′ =
m∑
i=1

aiui +
n∑

j=1

bjvj,
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kendala
ui + vj ≤ cij, i = 1, 2, . . . ,m dan j = 1, 2, . . . , n, (10)

ui dan vj bebas tanda.

Pertidaksamaan (10) merupakan syarat optimal dari masalah transportasi. Gamal
[2, h. 107] menjelaskan langkah-langkah MST, yaitu:

(i) Jika persoalan tidak seimbang maka diseimbangkan terlebih dahulu

(ii) Mencari solusi basis awal dengan beberapa metode yang bisa digunakan

(iii) Menentukan ui dan vj untuk setiap variabel basis awal yang diperoleh pada
langkah sebelumnya dengan menggunakan persamaan

ui + vj = cij, (11)

dengan cij adalah biaya transportasi satu unit antara sumber i dan tujuan j.
Tetapkan variabel dual persediaan biasanya ui = 0, dan u1 = 0.

(iv) Menentukan biaya yang mungkin untuk setiap variabel nonbasis dengan meng-
gunakan persamaan

c̄ij = ui + vj − cij ≤ 0, (12)

dengan c̄ij adalah biaya yang mungkin.

(v) Terdapat beberapa kasus, yaitu:

a. Jika c̄ij bernilai negatif maka solusi yang diperoleh sebelumnya
merupakan solusi optimal.

b. Jika c̄ij bernilai positif maka solusi yang diperoleh belum optimal.
Perbaiki solusi dengan menemukan variabel yang akan masuk basis
(variabel masuk) dan variabel yang akan keluar dari basis (variabel keluar).
Variabel masuk adalah variabel yang berkorespondensi dengan nilai c̄ij
yang paling positif. Untuk menemukan variabel masuk dan variabel
keluar, dikonstruksi suatu loop tertutup yang bermula dan berakhir pada
variabel masuk. Loop tersebut terdiri dari segmen vertikal dan hori-
zontal secara berturut-turut dengan arah yang tidak ditetapkan, artinya
bisa searah atau berlawanan arah jarum jam. Variabel keluar ditentukan
dengan memilih variabel basis terkecil yang berada pada loop yang telah
dikonstruksi. Selanjutnya nilai variabel masuk diisi sebanyak nilai vari-
abel keluar. Misalkan xij adalah variabel masuk, ketika xij dinaikkan
sebesar 1 unit untuk menjaga solusi, variabel basis yang berada didalam
loop disesuaikan dengan banyaknya permintaan dan persediaan, yaitu
dengan menaikkan dan menurunkan variabel basis pada loop. Proses ini
diringkas di dalam tabel dengan tanda (+) dan (−) pada sel yang
bersesuaian. Perubahan yang diperoleh akan menjaga kendala persedi-
aan dan kendala permintaan agar tetap terpenuhi. Kemudian kembali ke
langkah (iii).
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7. CONTOH NUMERIK

Seorang pengusaha makanan khas Minang memproduksi Galamai. Pengusaha
tersebut memulai usaha sejak tahun 2000 di Payakumbuh dengan menitipkan di
warung-warung sekitar tempat tinggal. Namun kini seiring perkembangan zaman
pengusaha tersebut sudah membuka toko secara offline dibeberapa kota dan toko
online. Pada toko online banyak yang menjadi reseller, karena semakin banyak
permintaan makanan khas minang ke reseller maka pengusaha tersebut membatasi
pengiriman barang hanya ke 4 reseller tercepat. Permintaan 4 reseller ini terjadi
pada bulan pertama penjualan secara online yaitu reseller 1, reseller 2, reseller 3
dan reseller 4. Masing-masing dari reseller mempunyai permintaan 46, 92, 55 dan
87. Untuk memenuhi permintaan secara online, dibuka beberapa rumah produksi
yaitu Pabrik 1, Pabrik 2 dan Pabrik 3 dengan masing-masing pabrik menghasilkan
88, 46 dan 95 bungkus Galamai.

Biaya transportasi dari setiap rumah produksi ke setiap reseller mengalami
ketidakpastian. Masalah ini disebabkan oleh jarak reseller ke pabrik pembuatan
Galamai tidak diketahui pasti. Jika semakin jauh jarak reseller ke rumah produksi
maka semakin tinggi harga pembiayaan pengiriman barang. Dibentuk 5 zona jarak
untuk setiap reseller ke rumah produksi yaitu dalam kota, luar kota di dalam pulau
Sumatera, pulau Jawa, pulau Kalimantan atau pulau Sulawesi dan Papua. Biaya
pengiriman Galamai dikenakan harga normal pada zona pulau Jawa. Pada zona
pulau Kalimantan atau pulau Sulawesi dan Papua dikenakan harga lebih mahal
karena jauhnya jarak dari pabrik. Pada zona dalam kota dan luar kota dalam
pulau Sumatera dikenakan harga lebih murah dari harga normal karena jaraknya
dinilai dekat dengan pabrik. Nilai kepastian jarak dari pabrik ini diukur berdasarkan
µA(x) pada interval [0, 1]. Berdasarkan 5 zona jarak tersebut menyebabkan biaya
pengiriman berbentuk bilangan fuzzy segilima (dalam ribuan rupiah) terdapat pada
Definisi 2.

Pengiriman Galamai dari pabrik 1 ke reseller 1 yang tidak diketahui pasti
keberadaan zona tempat reseller sehingga dibentuklah 5 kemugkinan harga yaitu
jika reseller 1 berada di zona pulau Jawa maka biaya pengiriman normal sebesar
Rp6. Jika reseller 1 berada di zona pulau Kalimantan dan pulau Sulawesi atau
Papua maka biaya pengiriman akan tinggi disebabkan jauhnya jarak dari pabrik
pengiriman dengan masing-masing seharga Rp7 dan Rp8. Jika reseller 1 berada
di zona dalam kota atau luar kota di dalam pulau Sumatera maka biaya pengiri-
mannya akan sedikit murah masing-masing seharga Rp3 atau Rp5. Diperoleh biaya
pengiriman yaitu Ã = (3, 5, 6, 7, 8) yang disebut bilangan fuzzy segilima berdasarkan
Dedinisi 2. Biaya pengiriman dari beberapa rumah produksi ke beberapa reseller
dapat dilihat pada Tabel 1.

Solusi awal ditentukan dengan metode maks-min. Persediaan dan permintaan
diperiksa keseimbangannya yaitu jumlah persediaan sebesar

∑3
i=1 ai = 88 + 46 +

95 = 229 dan jumlah permintaan sebesar
∑4

j=1 bj = 46 + 92 + 55 + 87 = 280

karena
∑3

i=1 ai = 229 ̸= 280 =
∑4

j=1 bj sehingga masalah transportasi dikatakan
tak seimbang. Masalah ini diseimbangkan dengan menambahkan variabel bantu
atau sumber (dummy) sebanyak

∑4
j=1 bj −

∑3
i=1 ai = 280− 229 = 51 unit.
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Tabel 1: Tabel ongkos kirim bilangan fuzzy usaha makanan khas minang
Reseller 1 Reseller 2 Reseller 3 Reseller 4 Persediaan

Pabrik 1 (3, 5, 6, 7, 8) (2, 3, 4, 6, 8) (2, 3, 5, 7, 11) (1, 5, 6, 9, 11) 88
Pabrik 2 (4, 5, 6, 8, 9) (1, 5, 6, 7, 8) (2, 7, 8, 9, 10) (6, 7, 8, 9, 13) 46
Pabrik 3 (3, 3, 4, 5, 9) (1, 2, 3, 4, 5) (4, 5, 6, 8, 11) (0, 2, 5, 6, 8) 95

Permintaan 46 92 55 87

Biaya transportasi dari sumber dummy ke tujuan adalah biaya penalti yaitu biaya
yang sangat besar. Dalam hal ini biaya transportasi sebesar Rp50 pada masing-
masing sumber ke tujuan. Hal ini dapat dipahami karena pada kenyataannya sumber
tidak dapat memenuhi permintaan dari tujuan sehingga biaya pengiriman berupa
suatu denda yang besarnya sebanding dengan jumlah barang yang tidak dikirim.

Selanjutnya biaya pengiriman yang berbentuk bilangan fuzzy segilima diubah
ke dalam bentuk bilangan tegas dengan menggunakan nilai jangkauan berdasarkan
Definisi 3. Notasi yang digunakan untuk biaya pengiriman dalam bentuk bilangan
tegas yaitu cijnj

, dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2: Tabel transportasi ongkos kirim bilangan tegas seimbang
Reseller 1 Reseller 2 Reseller 3 Reseller 4 Persediaan

Pabrik 1

5 6 9 10

88

Pabrik 2

5 7 8 7

46

Pabrik 3

6 4 7 8

95

(Dummy)

50 50 50 50

51

Permintaan 46 92 55 87

Kemudian nilai maksimum diselidiki pada setiap baris dengan cara memilih
elemen terbesar dan elemen terkecil lalu gunakan nilai jangkauan berdasarkan
Definisi 3 dibagi jumlah kolom. Untuk setiap kolom dengan memilih elemen terbesar
dan elemen terkecil lalu gunakan nilai jangkauan berdasarkan Definisi 3 dibagi
jumlah baris. Diperoleh masing-masing baris dan kolom yaitu baris 1 = 1.25, baris
2 = 0.75, baris 3 = 1, baris 4 = 0, kolom 1 = 11.25, kolom 2 = 11.50, kolom
3 = 10.75, kolom 4 = 10.75. Berdasarkan hasil dari masing-masing baris dan kolom
dipilih nilai yang maksimum yaitu 11.50 pada kolom 2. Selanjutnya elemen biaya
pada kolom 2 dipilih yang minimum yaitu Rp4 terdapat pada baris 3. Dialokasi
permintaan dan persediaan pada baris 3 kolom 2. Kemudian baris atau kolom yang
telah ditetapkan lalu dihapus.

Selanjutnya proses penyelidikan kembali dilakukan untuk masing-masing baris
dan kolom. Pengalokasian permintaan dan persediaan dilakukan sampai semuanya
habis. Kemudian solusi awal diperoleh yaitu x11 = 46, x13 = 42, x24 = 46, x32 = 92,
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x33 = 3, x43 = 10, x44 = 41, dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3: Tabel transportasi solusi awal
Reseller 1 Reseller 2 Reseller 3 Reseller 4 Persediaan

Pabrik 1

5

46

6 9

42

10

88

Pabrik 2

5 7 8 7

46 46

Pabrik 3

6 4

92

7

3

8

95

(Dummy)

50 50 50

10

50

41 51

Permintaan 46 92 55 87

Selanjutnya solusi awal diperiksa keoptimalan dengan menggunakan MST pada
bagian 6. Nilai ui dan vj ditentukan untuk setiap variabel basis menggunakan
persamaan (11) dengan u1 = 0 sehingga diperoleh v1 = 5, v3 = 9, u2 = −2,
v2 = 6, u3 = −2, u4 = 41 dan v4 = 9. Kemudian untuk setiap variabel nonbasis
ditentukan c̄ij dengan persamaan (12), yaitu c̄12 = 0, c̄14 = −1, c̄21 = −2, c̄22 = −3,
c̄23 = −1, c̄31 = −3, c̄34 = −1, c̄41 = −1 dan c̄42 = −3. Karena variabel non
basis sudah bernilai negatif artinya sudah memenuhi syarat keoptimalan, sehingga
diperoleh biaya transportasi minimum (dalam ribuan rupiah) sebesar

z1 = (5)(46) + (9)(42) + (7)(46) + (4)(92) + (7)(3) + (50)(10) + (50)(41)

= 3869.

Solusi yang diperoleh dengan metode maks-min akan dibandingkan dengan VAM
pada bagian 5. Solusi awal ditemukan dengan VAM yaitu x11 = 46, x13 = 42,
x24 = 46, x32 = 92, x33 = 3, x43 = 10, x44 = 41. Kemudian solusi awal diperiksa
keoptimalannya dengan MST dan didapat solusi awal yang diperoleh dengan VAM
adalah solusi optimal. Selanjutnya diperoleh biaya transportasi minimum (dalam
ribuan rupiah) sebesar

z1 = (5)(46) + (9)(42) + (7)(46) + (4)(92) + (7)(3) + (50)(10) + (50)(41)

= 3869.

Pada pembahasan di atas, penyelesaian masalah transportasi bilangan fuzzy
segilima menggunakan metode maks-min dan dibandingkan dengan metode VAM.
Hasil perbandingan dari kedua metode tersebut didapat bahwa solusi awal adalah
solusi optimal.
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8. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa dalam menen-
tukan solusi awal digunakan metode maks-min. Kemudian diuji keoptimalan dan di-
dapat solusi optimal dengan metode simplex transportasi. Solusi yang diperoleh dari
metode maks-min dibandingkan dengan VAM. Kemudian dapat disimpulkan bahwa
metode maks-min bisa dijadikan metode alternatif dalam penyelesaian masalah
transportasi bilangan fuzzy segilima.

Ucapan terima kasih Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. M. D. H.
Gamal, M.Sc. dan anonymous reviewer yang telah membimbing dan memberikan
arahan dalam penulisan kertas kerja ini.
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