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Abstract 
Basically, the aid goods distribution for natural disaster relief involves activities for 
delivering aid goods from relocation or supply centers of aid goods to casualty or 
receiver centers as the targeted locations of the distribution. In this case, the receiver 
centers are the places or nodes where the disaster occurred. A well-planned distribution 
system of aid goods is essential to support a prompt supply of aid goods for minimizing 
the casualties and restoring the productive activities in the disaster area. This paper 
discusses a research on development of distribution model of aid goods for natural 
disaster relief The objective of the model is to minimize total unsatisfied demands for all 
necessary commodities throughout the planning horizon. The model accommodates 
delivery of aid goods with transportation time longer than one time period or with 
delivery frequency less than one. The model developed in this research also adopts 
maximum weight and maximum space of consignment to define load capacities of 
vehicles used in delivering the supplies. The model is decomposed into two sub models. 
Sub model I concerns with the allocation problem ofaid goods, and sub model 2 involves 
the assignment problem of vehicle distributing aid goods which their compositions, 
amounts and designated routes (from supply centers to receiver centers) have been 
specified by sub model I. The solution of the developed model is obtained using Integer 
Linear Programming (ILP) . In order to test the model performance this research make 
used of real case of the earthquake disaster that happened in Yogjakarta and Central 
Java at 27 May 2006. 

Keywords: distribution system planning, disaster logistics, transportation, integer linear 
programming (ILP) . 

1. PENDAHULUAN 

Pujiono (2006) mengemukakan pada dasarnya penanggulangan bencana muncul dari 
keyakinan bahwa hidup manusia pada hakekatnya adalah sangat berharga. Ditempatkannya hidup 
dan kehidupan sebagai hak dasar setiap manusia mempunyai implikasi bahwa semua langkah 
penanggulangan bencana harus diambil demi menceg?ih atau meringankan penderitaan manusia, 
baik yang diakibatkan oleh konflik maupun bencana. Menurut Hoesada (2006), bencana 
merupakan interupsi signifikan terhadap kesinambungan kegiatan operasi sehari-hari yang bersifat 
normal dan berkesinambungan bagi suatu entitas, yang berpengaruh terhadap anggota dalam entitas, 
pemasok entitas, pelanggan entitas dan berbagai stakeholder yang lainnya. Interupsi ini dapat 
menyebabkan entitas yang tertimpa bencana kehilangan sumber-sumber daya sehingga mengalami 
disfungsi. Pengelolaan penanggulangan bencana menurut Moe (2006) pada dasarnya adalah sarna 
dengan manajemen proyek publik, perbedaannya adalah bahwa manajemen bencana merupakan 
manajemen yang berbasis pada non-profit oriented, sedangkan manajemen proyek publik berbasis 
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pada profit oriented. Sumber pendanaan utama dari manajemen bencana adalah berasal dari dana 
pemerintah, dana organisasi non-pemerintah (ORNOP) dan organisasi intemasional, sedangkan 
pendanaan manajemen proyek publik berasal dari para klien-nya. 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka perlu dirancang sebuah sistem logistik dalam 
aktivitas tanggap darurat dan penanggulang bencana yang meliputi aktivitas, pengiriman barang 
seperti obat-obatan dan tenaga medis, peralatan penyelamatan khusus dan tim penyelamatan, serta 
makanan dan minuman ke pusat distribusi daerah yang terkena bencana. Sistem logistik yang 
dirancang juga harus mempertimbangkan detail dari rute transportasi yang dapat dilalui dan 
kapasitas-kapasitas ke dan di dalam daerah-daerah yang rentan bencana, serta pengetahuan dari 
masalah-masalah logistik khusus yang mungkin dihadapi pada saat mengirim pasokan barang 
bantuan setelah terjadi bencana. 

Topik penelitian dalam hal perancangan sistem logistik penanggulangan bencana alam 
merupakan kajian yang relatif baru dan belum banyak yang meneliti. Beberapa peneJitian yang 
telah dilakukan diantaranya Ozdamar, Ekinci, dan Kucukyazici (2004) telah melakukan penelitian 
yang berfokus pada pengembangan model matematik perencanaan logistik skala makro terhadap 
terjadinya bencana alam. Model yang dikembangkan merupakan hasil penggabungan yang 
mengintegrasikan multi-commodity network flow problem dengan vehicle routing problem dengan 
fungsi tujuan meminimasi permintaan komoditi barang bantuan yang tidak terpenuhi untuk setiap 
titik permintaan. Penelitian berikutnya dilakukan oleh Yi dan Ozdamar (2007) yang 
mengintegrasikan model lokasi dan distribusi untuk mengkoordinasikan dukungan logistik dan 
proses evakuasi dalam aktivitas penanggulangan ben~ana. 

Solusi model yang dikembangkan Ozdamar, Ekinci, dan Kucukyazici (2004) didekomposisi 
dalam dua buah model, yaitu model PI sebagai model untuk mengalokasikan barang bantuan, 
sedangkan model P2 adalah model untuk penugasan sarana transportasi. Kapasitas muat sarana 
transportasi yang digunakan adalah kapasitas berat, dengan kata lain barang bantuan atau komoditi 
yang akan didistribusikan tidak boleh melebihi kapasitas berat dari sarana transportasi yang 
mengangkutnya. Pada kenyataannya, sarana transportasi yang digunakan selain memiliki kapasitas 
muat juga memiliki keterbatasan dimensi sehingga barang bantu an yang dikirimkan selain tidak 
boleh melebihi kapasitas muatnya juga tidak boleh melebihi dimensi kubikasi dari sarana 
transportasi itu sendiri. Model yang telah dikembangkan Ozdamar, Ekinci, dan Kucukyazici (2004) 
tidak dapat mengakomodasi pengiriman barang bantuan dengan peri ode pengiriman lebih dari satu 
periode, sedangkan pada kenyataannya periode pengiriman barang bantuan memerlukan waktu 
pengiriman lebih dari satu periode, misalnya pengiriman barang bantuan dengan menggunakan 
moda transportasi laut memerlukan waktu lebih dari I periode (Iebih dari 1 hari). Penelitian yang 
dilakukan adalah mengembangkan model distribusi barang bantuan penanggulangan bencana alam 
yang meminimalkan jumlah permintaan tidak terpenuhi untuk semua jenis komoditas selama 
rentang waktu perencanaan. Jumlah permintaan yang tidak terpenuhi dalam model ini adalah 
merupakan penjumlahan permintaan yang tidak terpenuhi untuk semua jenis komoditas pada 
seluruh titik permintaan selama rentang waktu perencanaan. Distribusi barang bantuan dalam 
model adalah alokasi barang bantuan dari titik sumber ke titik tujuan dan penugasan sarana 
transportasi untuk mendistribusikan barang bantuan yang telah dialokasikan. Secara praktis, model 
yang dikembangkan berkontribusi untuk menaikkan tingkat pelayanan pemenuhan kebutuhan 
barang bantuan bagi korban bencana alam. ' 

2. ANALISIS MASALAH 

Masalah yang akan dimodelkan dalam penelitian ini adalah masalah distribusi barang 
bantuan penanggulangan bencana alam nasional untuk menjamin ketepatan dan tingkat pemenuhan 
kebutuhan barang bantuan yang diperlukan secara maksimum dilokasi bencana. Model distribusi 
yang dikembangkan dapat dikelompokkan dalam masalah alokasi barang yang melibatkan 
sejumlah komoditas, sejumlah sarana transportasi untuk setiap moda, dan beberapa periode 
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perencanaan. Model tersebut digabungkan dengan penugasan sarana transportasi untuk 
mengangkut barang bantuan yang telah dialokasikan. 

Model yang dikembangkan adalah model pendistribusian barang bantuan dari titik sumber ke 
titik tujuan (titik lokasi bencana). Model distribusi barang bantuan yang dikembangkan dalam 
penelitian ini merupakan pengembangan model penclitian yang telah dilakukan oleh Ozdamar, 
Ekinci, dan Kucukyazici (2004). Struktur model distribusi barang bantuan penanggulangan 
bencana alam yang dikembangkan terdiri atas beberapa komponen yang terlibat, yaitu titik suplai 
sebagai titik pemasok atau sebagai titik sumber, titik persinggahan dan titik permintaan sebagai 
titik tujuan. Struktur sistem distribusi barang bantu an penanggulangan bencana alam dapat dilihat 
pada Gambar 1. 

Kalaolrvon: 

_ AJlran komoditi untuk 1 
periode 

.. . .... ~ ANfWI Lnuk ,. 1 periode 

S : Tltlk-4itik p~ 

T : Tltlko4ltlk "-nInglJahan 
o : Tltlko4ltlk F;nnlntun 

Gambar I. Struktur Model Distribusi Barang Bantuan Penanggulangan Bencana 

Penjelasan detail untuk masing-masing titik yang terlibat dalam struktur model adalah 
sebagai berikut: 
I. 	 Titik suplai sebagai titik pemasok atau sebagai titik sumber yaitu titik-titik yang memiliki 

pasokan komoditi barang bantuan. Dalam kasus bencana ini, titik suplai adalah titik-titik 
penampungan barang bantuan atau titik-titik yang memiliki komoditas barang bantuan yang 
diperlukan misalnya, Palang Merah Indonesia, rumah sakit, atau gudang-gudang penampungan 
barang bantuan yang dimiliki oleh Badan Koordinasi Penanggulangan Bencana. Selain terdapat 
aliran barang, pada titik pasokan ini juga terdapat aliran saran a transportasi. lumlah sarana 
transportasi yang ada pada titik pasokan merupakan sarana yang tersedia di titik pasokan itu 
sendiri. 

2. 	 Titik persinggahan (transshipment point) yaitu titik-titik permintaan yang juga sekaligus 
berperan sebagai titik pasokan. Bila titik permintaan ini dipasok sejumlah barang yang 
jumlahnya lebih besar dari jumlah kebutuhan, maka akan terdapat sejumlah kelebihan barang. 
lumlah kelebihan barang ini selanjutnya dapat dikirimkan ke titik permintaan yang lainnya. 

3. 	 Titik pennintaan sebagai titik tujuan, yaitu titik-titik yang memiliki sejumlah permintaan atau 
kebutuhan barang bantuan, yang akan dipasok oleh titik suplai maupun titik persinggahan. 
Pada kasus bencana, titik-titik permintaan ini adalah titik lokasi dimana bencana terjadi dan 
titik lokasi yang terkena dampak bencana. 

4. 	 Titik tunggu (delay point), yaitu titik yang digunakan seolah-olah untuk menampung sementara 
komoditas yang dikirimkan lebih dari satu periode. Bila terdapat waktu pengiriman barang 
yang lebih dari satu periode, maka frekuensi pengiriman akan bernilai kurang dari satu, 
misalnya bila pengiriman barang diperlukan waktu selama 3 hari, maka frekuensi pengiriman 
barang adalah 113, dengan demikian diakhir periode t jumlah permintaan belum akan terpenuhi 
karena barang pasokan belum sampai, barang pasokan tersebut baru akan sampai 3 hari 
kemudian sehingga dengan demikiah jumlah permintaan akan terpenuhi pada periode 1+3. 
Dalam proses perhitungan yang dilakukan, sejumlah barang pasokan tersebut seolah-olah 
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ditampung sementara di titik tunggu, dan akan menunggu di tunggu terse but sampai 3 hari 
kemudian. 

3. PENGEMBANGAN MODEL 

Pengembangan model distribusi barang bantuan penanggulangan bencana alam ini pada 
dasarnya terbagi menjadi dua sub model, yaitu sub model I untuk alokasi komoditi barang bantuan 
dan sub model 2 sebagai model penugasan sarana transportasi untuk mengangkut komoditi barang 
bantuan yang telah ditetapkan pada model sub I. Input dari model tersebut adalah sejumlah set dan 
parameter seperti yang disampaikan dalam Gambar 2. Seluruh set yang diperlukan digunakan 
dalam memecahkan sub model I dan 2, sedangkan input parameter untuk sub model \ dan sub 
model 2 berbeda, untuk input sub model I diperlukan 2 parameter yaitu parameter-I yang 
tergambar pada Gambar 2, sedangkan input sub model 2 diperlukan sejumlah parameter seperti 
yang tergambar dalam Gambar 2. Solusi dari kedua model ini dilakukan secara sekuensial dalam 
satu model dengan menggunakan software Lingo 9 dengan metode solusi Linear Integer 
Programming. Kerangka pengembangan model yang dilakukan adalah seperti tampak pada 
Gambar 2. 

Proses perencanaan ulang merupakan masalah utama dalam akivitas logistik yang dinamis. 
Dalam bencana alam, proses perencanaan ulang ini disebabkan oleh perubahan terus-menerus yang 
terjadi pada jumlah dan jenis permintaan, jumlah pasokan, jumlah ketersediaan sarana transportasi 
yang terus berubah sejalan dengan perkembangan dampak bencana yang ditimbulkan oleh bencana 
itu sendiri. Proses perencanaan ulang dilakukan berdasarkan periode waktu perencanaan yang 
digunakan dalam satuan hari, jam ataupun satuan waktu lainnya. Satuan waktu yang digunakan 
dalam proses perencanaan ulang disesuaikan dengan kondisi dan perkembangan dampak bencana. 
Proses perencanaan ulang dilakukan untuk mengakomodasi apabila terjadi perubahan dalamjumlah 
dan jenis permintaan, jumlah dan jenis pasokan serta jumlah dan jenis sarana transportasi yang 
tersedia, sehingga jumlah permintaan, jumlah pasokan dan jumlah sarana transportasi yang tersedia 
dapat segera diperbaharui sesuai dengan perubahan yang terjadi dan dieksekusi untuk 
menghasilkan solusi model yang baru. 

Dalam model distribusi yang dikembangkan, variabel keputusan yang dihasilkan pada 
periode 1 akan berkontribusi pada parameter periode berikutnya. lumlah permintaan yang tidak 
terpenuhi untuk komoditas jenis a dititik permintaan 0 pada waktu t (devaor) akan menjadi 
penambah jumlah komoditas jenis a yang diperlukan atau dipasok oleh titik 0 pada waktu t+ I 
(daor+/), sehingga jumlah permintaan pada waktu t = danr + devaor-/. Demikian juga dengan jumlah 
komoditas jenis a dititik pasokan p yang tidak terdistribusikan pada waktu t (daor) akan 
ditambahkan dengan jumlah pasokan pada waktu (t-\, sehingga jumlah pasokan pada waktu t = daDI 

+ daor./' 

Terdapat beberapa asumsi yang digunakan dalam pengembangan model, asumsi tersebut 
adalah sebagai berikut: 
I. 	 Performansi model yang dipertimbangkan adalah minimasi jumlah permintaan barang bantuan 

yang tidak terpenuhi. 
2. 	 Model yang dikembangkan tidak mempertimbangkan ongkos pengiriman barang bantuan, 

meskipun pada kenyataannya pengiriman barang oantuan ini memerlukan ongkos pengiriman. 
Karena dalam proses pengiriman barang bantuan pada masa tanggap darurat ongkos 
pengiriman barang bantuan tidak terlalu diutamakan, yang paling diutamakan adalah barang 
bantuan harus tiba dilokasi bencana secepat mungkin untuk menghindari semakin banyaknya 
korban dan untuk mengurangi penderitaan para korban bencana. 

3. 	 Pengiriman barang bantu an dilakukan secara langsung (direct shippment) dari titik pasokan 
atau titik persinggahan ke titik permiMaan hal ini dikarenakan banyaknya keluhan terhadap 
birokrasi penanganan bantuan, yang dinilai cukup lambat selama ini dalam menangi 
pendistribusian barang bantuan, maka model yang dikembangkan dalam penelitian ini 
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mengasumsikan bahwa pengiriman barang bantuan kepada korban bencana dilakukan langsung 
ke lokasi-Iokasi bencana dengan terlebih dahulu mengadakan koordinasi dengan kecamatan 
dan kabupaten, dan melakukan identifikasi kebutuhan komoditas dan pelayanan yang benar
benar diperlukan. 

4. 	 Bila terdapat pengiriman sejumlah komoditas dengan frekuensi pengiriman yang bernilai 
kurang dari saru, maka sejumlah barang tersebut seolah-olah ditampung sementara di titik 
bayangan. 

PARAMETER  1 

Frakuensi maksimal yang dapat dilakukan untuk 
malinta.i gans bus ... (o,p) oleh sarana 
transportssi v mods m -# foplITTI 

Frekuensi maksimal yang dapat dilakukan unluk 
malintasi gans busur (o,p) oleh &arana 
transportasi v moda m dengsn waklu 
pengiriman lebih dan 1 periode ~g~ 

Jumloh komodltao jenlo a yang dlper1ukon 

otou dlsup!a/ o!oh tltlk 0 pede wllktu I ~ d_ 

SET 

P anjang hanson perencanaan (T) 

Set semua trtik-litik (C) 

Set moda transportasi (M) 

Set tillk permin1aan t8rmasuk titik transshipment 
(CD) 

Set trtik suplai (CS) 

Set komoditas yang akan didistribusikan (A) 

Set jenis sarana transportasi yang didefinisikan 
untuk setiap moda (Vm) 

PARAMETER - 2 

Berat unit untuk komoditi a .. ho 

Panjang unit untuk komoditi a .. ia 

Lebar unit untuk komodrti a .. j a 

Tinggi unit untuk komoditi a .. ka 
Kapasitas barat untuk sarana transportasi v 
moda m -# qvm 

Panjang sarana transportasi v mods m -# Ivm 

Lebar sarena transportasi v moda m -# bvm 

Tinggi sarena transportasi v mods m ~ nvm 

-
. 	 , '. MODEL . . 

--.--~ 

'(VARIABEL KEPUTUSAN) 

Dlotribull Barong Bantuan 
Jumlah komoditas jenis a 
yang dialokasikan pad. 
gens bus ... (o,p) di waktu I 
dengan menggunakan 

SUB MODEL 1: Optlmao! Alokesl 
KomodltJ 

Fungal Tujuan: Minimasi Jumlah 
Permintaan yang Tidak T erpenuhi 
Metoda SoIuol: Unear Programming 

SUB MODEL 2: OpUmasl Ponuga ..n 
Saran. Tronoportasl 

Fungo/ Tujuon: Minimasi Jumlah 
Permintaan yang Tidal< Terpenuhi 
Metode SoIuol: Inleger Programming 

SOLUSI MODEL: 

Sokuenola/ de/am latu modo! 
Melode SoIuol: Inleger Unear 
Programming 	

sarena transportasi v dan 

Penanggulangan Benelns Alam 

mods m -* Rllopv~ 
Jumlah komoditas jenis a 
yang diaiokasikan pada 
gens bus ... (o,p) di waktu t 
dengan menggunakan 
sar80a trans.portasi v dan 
mods m dan menunggu 

drt~ik tunggu ~ SaopvmJ 

Jum/ah pennintaan yang 
tidak terpenuhi untuk 
komoditas janis a dititik 
permintaan 0 pads waklu t 
~dev_ 

Jumlah sarene lransportasi 
v moda m yang d~ugaskan 
pads garis busur (o,p) di 

waktu I ~ X op,,'" 

Jumlah sarana transportasi 
v moda m yang d~ugaskan 
pads garis busur (o,p) di 
waklu t dan menunggu dftltik 

tunggu ~ YaP""' 
Jum/ah kelebihan sarana 
transportasi v moda m yang 
Itdak ditugaskan dilitk 0 

pada waktu t ~ ZovmJ 

Gambar 2. Kerangka Pengembangan Model 

4. FORMULASI MODEL 

Untuk memudahkan pemahaman terhadap formulasi model matematik yang akan 
dikembangkan, terlebih dahulu disajikan notasi-notasi matematis yang akan digunakan dalam 
pengembangan model. Notasi-notasi terse but dikelompokkan menjadi 3 kelompok yaitu notasi set, 
notai parameter dan notasi variabel keputusan, Ketiga notasi tersebut secara lebih detail dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
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a. Notasi Set 

T : panjang horizon perencanaan. 
C : set semua titik-titik. 

CD : set titik permintaan tennasuk titik persinggahan. 

CS : set titik pasokan. 

A : set komoditas. 
M : set moda transportasi. 

Vm : set jenis kendaraan yang didefinisikan untuk setiap moda transportasi m. 


b. Notasi Parameter 

!opvm : frekuensi tempuh maksimal untuk melintasi garis busur (0, p) dengan periode pengirim 
an satu periode oleh sarana transportasi v moda m, iafNm bernilai not untuk garis busur 
yang tidak terlintasi. 

: frekuensi tempuh maksimal untuk melintasi garis busur (0, p) dengan periode pengiri 
man lebih dari satu periode oleh sarana transportasi v moda m, gopvm bernilai kurang 
dari satu, karena proses pengiriman barangnya lebih dari satu hari, 
gOfNm bernilai nol untuk garis busur yang tidak terlintasi. 

ho : berat unit untuk komoditi a (kg). 

io : panjang unit untuk komoditi a (m). 

jo : lebar unit untuk komoditi a (m). 

ko . : tinggi unit untuk komoditi a (m). 

qvm : kapasitas muat berat untuk sarana transportasi v moda m (kg). 

/vm : panjang sarana transportasi v moda m (m). 

bvm : lebar sarana transportasi v moda m (m). 


: tinggi sarana transportasi v moda m (m) . 
: jumlah komoditas jenis a yang diperlukan atau disuplai oleh titik ° pada waktu t 
(unit), doot bernilai positif untuk suplai dan bernilai negatif untuk permintaan. 

aV"vm( : jumlah saran a transportasi v moda m yang tersedia dititik titik 0 pada waktu t (unit). 

c. Notasi Variabel Keputusan 

Raopvmt : jumlah komoditas jenis a yang dialokasikan pada garis busur (o,p) dengan 
menggunakan saran a transportasi v moda m di waktu t (unit). 

SaOfNmt : jumlah komoditas jenis a yang dialokasikan pada garis busur (o,p) di waktu t 
dengan menggunakan saran a transportasi v moda m dan menunggu di titik 
tunggu (unit). 

devoo( : jumlah permintaan yang tidak terpenuhi untuk komoditas jenis a dititik 
permintaan ° pada waktu t (unit). 

XOl'mv( : jumlah sarana transportasi v moda m yang ditugaskan pada garis busur (0, p) 
pada waktu t (unit). 

: jumlah sarana transportasi v moda m yang ditugaskan pada garis busur (0 p) 
pada waktu t dan menunggu di titik tunggu (unit). 

Zovmt : jumlah sarana transportasi v moda m yang tidak ditugaskan dititik ° pada 
waktu t. 

Fungsi tujuan dari model adalah untuk meminimumkan jumlah permintaan yang tidak 
terpenuhi untuk semua jenis komoditas pada seluruh titik permintaan selama rentang waktu 
perencanaan. Fungsi tujuan tersebut dapat diekspresikan dalam pernyataan matematis sebagai 
berikut: 
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minimasi I I I dev(Jol (\) 
aeA oeCD leT 

Fungsi pembatas dari model yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

I I[- I Rapovm, + I Raopvm, + ISaopvml] - devaol = daot (Va E A,o E CD,! E r), (2) 
meMveVM pee pee pee 


I I[- I Rapovm, + I Raopvm, + ISaopvml] =:; dam' ('V'a E A,o E CS,t E T), (3) 

meMveVM pee pee pee 

n 
r 

LX opvml + Yopvml + Zovml 
pee 

=:; avovml , VOEC,vEV,mEM,tEr (4) 

ri 
oeA veV", 

(5) 

aeA \lEV", 

(6) 

(7) 

(V{O, p}~ C, mE M,t E r) 

aeA YEV", 

(8) 

(V{O,p}~C,m EM,t E r) 

Raopvm, 2: 0 (9) 

Saopvml 2: 0 (10) 

2: 0;devaol (I I) 

X opvml 2: 0 dan integer 
(12) 

Yupvml 2: 0 dan integer 
(13) 

Zovmr 2: 0 dan integer, 
(14) 

Pembatas (2) untuk menjamin bahwa jumlah barang yang diminta atau dibutuhkan dititik 
permintaan sarna dengan jumlah barang yang dikirimkan dari titik-titik pasokan dan ke titik-titik 
tunggu. Titik permintaan pada model ini dapat berfungsi sekaligus sebagai titik persinggahan, hal 
ini dapat terjadi apabila jumlah permintaan lebih kecil daripada jumlah pasokan, sehingga dititik 
permintaan ini masih terdapat sejumlah kelebihan barang, maka kelebihan barang ini dapat 
dikirimkan ke titik permintaan yang lainnya. Bilajumlah barang dari titik-titik pasokan lebih kecil 
dari pada total jumlah permintaan, maka akan terdapat sejumlah permintaan yang tidak terpenuhi. 
Dengan menggunakan persamaan tersebut, maka dapat dihitung jumlah permintaan yang tidak 
terpenuhi untuk seluruh jenis komoditas disetiap titik permintaan pada periode t. Pembatas (3) 
adalah pembatas kesimbangan aliran barang di titik pasokan untuk menjamin bahwa barang yang 
dikirimkan ke titik-titik pennintaan tidak melebihi kapasitas jumlah pasokan yang tersedia di titik 
pasokan. Pembatas (4) untuk menjamin jumlah sarana transportasi yang ditugaskan mengirimkan 
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barang dari titik pasokan tidak melebihi jumlah sarana transportasi yang tersedia di titik pasokan. 
Bila jumlah sarana transportasi yang tersedia lebih besar dari jumlah sarana transportasi yang 
ditugaskan mengirim barang bantuan, maka akan terdapat kelebihan sarana transportasi (sarana 
transportasi yang menganggur). Pembatas (5) untuk menjamin bahwa berat total dari jumlah 
komoditas yang dikirimkan dengan menggunakan sarana transportasi yang ditugaskan tidak 
melebihi kapasitas muat sarana transportasi tersebut, sedangkan pembatas kapasitas sarana 
transportasi di titik tunggu adalah sesuai dengan pembatas (6). Pembatas (7) berfungsi untuk 
menjamin bahwa volume barang yang dikirimkan tidak melebihi volume dari sarana transportasi 
yang ditugaskan, sedangkan pembatas kapasitas volume sarana transportasi di titik tunggu adalah 
sesuai dengan pembatas (8). Pembatas (9) sampai pembatas (14) merupakan pembatas non-negatif, 
yaitu pembatas untuk menjamin bahwa nilai minimum dari variabel keputusan adalah nol, sehingga 
dengan demikian tidak akan pernah diperoleh varibel keputusan yang bernilai negatif. 

5. AlGORITMA PENCARIAN SOlUSI 

Algoritma pencarian solusi model yang dilakukan dalam pengembangan model distribusi 
barang bantuan pada penelitian ini secara garis besar dapat dirangkum sebagai berikut: 

I. 	 Tetapkan fungsi tujuan 

2. 	 Tetapkan panjang horison perencanaan 

3. 	 Tentukan matriks set dan parameter 

4. 	 Jalankan program untuk t = I 

5. 	 Diperoleh solusi untuk sub model I yaitu alokasi pengiriman barang bantuan, Raopvm, dan Saopvml 

diperoleh dari hasil pengulangan iterasi hingga menghasilkan solusi paling minimal. 

6. 	 Dari solusi sub model I, apakah masih terdapat permintaan yang tidak terpenuhi? 

a. 	 Jika tidak, maka status permintaan telah terpenuhi 100% 

b. 	 Jika ya, maka baca permintaan tidak terpenuhi sebagai devao, 

7. 	 Berdasarkan solusi sub model I yang telah diperoleh, selanjutnya selesaikan sub model 2 yaitu 
penugasan sarana transportasi . Xopvmldan Y OPVml diperoleh dari hasil pengulangan iterasi hingga 
menghasilkan solusi paling minimal. 

8. 	 Dari solusi sub model 2, apakah masih terdapat sarana transportasi yang tidak ditugaskan? 

a. 	 Jika tidak, maka jumlah sarana transportasi yang dipakai mendistribusikan barang bantuan 
adalah 100%. 

b. 	 Jika ya, maka baca sarana transportasi yang tidak ditugaskan sebagai Zovml 

9. 	 Simpan Raopvm" Saopvml. devaOl,Xopvml, Y opvmldan Zovml sebagai solusi optimal untuk t=1 

10. 	Hitung fungsi tujuan untuk t= I 

I I. 	Cek apakah t = T? 

a. 	 Jika tidak, lakukan langkah 12 

b. 	 Jika ya, langsung lakukan langkah 15 

12. 	Perbaharui set dan parameter untuk t+ I 

a. 	 Lakukan perubahan jika terdapat perubahan dalam jumlah dan jenis pasokan, jumlah dan 
jenis permintaan, jumlah dan jenis sarana transportasi 

b. 	 Parameter d aol berubah menjadi d aol + devao,_1 

13. 	Jalankan program dan hitung variabel keputusan untuk t = t+ I 
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14. 	Ulangi langkah 5 sampai langkah 13 hingga 1 = T 

IS. 	Buat laporan solusi optimal 

6. UJI COBA MODEL 

Proses uji coba model dilakukan untuk memperoleh dan menganalisis solusi dari model yang 
telah dikembangkan. Proses uji coba ini dilakukan dengan menggunakan program yang telah 
dibangun dengan menggunakan software Lingo 9. Data yang digunakan dalam tahap uji coba 
model ini adaJah data riil untuk kasus bencana alam gempa bumi yang terjadi diYogjakarta dan 
Jawa Tengah pada 27 Mei 2006. Gempa ini mencapai kekuatan 5,9 pada Skala Richter dan 
berlangsung selama 52 detik. 

Asumsi yang digunakan dalam uji coba model ini adalah sebagai berikut: 

J. 	 Jumlah permintaan untuk setiap komoditi di titik-titik permintaan pada periode pertama (had 
ke-I) diketahui dengan pasti. 

2. 	 Jumlah permintaan untuk setiap komoditi di titik-titik permintaan pada peri ode berikutnya 
(setelah hari ke-I sampai akhir periode perencanaan) dilakukan peramalan dan ditambahkan 
dengan kekurangan yang terjadi pada periode sebelumnya. Dalam uji coba kasus ini 
permintaan untuk periode ke-2 dan seterusnya diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 10%. 

3. 	 Jumlah kapasitas pasokan untuk setiap komoditi di titik-titik pasokan pada periode pertama 
(hari ke-I) diketahui dengan pasti. 

4. 	 Jumlah kapasitas pasokan untuk setiap komoditi di titik-titik pasokan pada periode berikutnya 
(setelah hari ke-I sampai akhir periode perencanaan) dilakukan peramalan, dalam uji coba 
kasus ini pasokan untuk periode ke-2 dan seterusnya diasumsikan mengalami kenaikan sebesar 
20%. 

S. 	 Bila dititik pasokan masih tersisa barang pada waktu I, maka barang tersebut akan menjadi 
kapasitas pasokan pad a peri ode berikutnya. 

6. 	 Di titik permintaan tidak ada pengiriman barang kemanapun, dengan kata lain frekuensi 
pengiriman barang dari titik permintaan ke titik manapun nilainya adalah nol. 

7. 	 Dalam uji coba kasus ini, tidak terdapat waktu pengiriman yang lebih dari saru had, sehingga 
dengan demikian tidak ada frekuensi pengiriman yang bernilai kurang dari satu. 

8. 	 Komoditas yang dipertimbangkan dalam uji coba kasus ini, hanyalah beberapa komoditas yang 
d iperlukan dalam fase tanggap darurat, tidak mempertimbangkan barang bantu an untuk fase 
evakuasi, atau fase rekonstruksi. 

9. 	 Periode perencanaan ulang yang dilakukan dalam uji coba kasus ini adalah I hari . 

Titik permintaan dalam uji coba model ini terdiri at as 6 titik yaitu Bantul, Sleman, Yogya, 
Kulon Progo, Gunung Kidul, dan Klaten. Titik pasokan terdiri atas 28 titik, yaitu kabupaten yang 
memiliki pasokan komoditas barang bantuan, seperti tampak pad a Tabel. I. Komoditas yang 
dipertimbangkan dalam uji coba model ini adalah beras, mie instant, air mineral, gula putih, obat
obatan dan pakaian. Jumlah pasokan dan permintaan masing-masing titik untuk setiap komoditas 
serta dimensi setiap komoditas adalah seperti tampak pada Tabel I. 

Sarana transportasi yang dilibatkan dalam uji coba model terdiri atas 4 moda yaitu darat, laut, 
udara dan reI. Moda darat dan udara terdiri atas 2 jenis saran a transportasi . Jumlah sarana 
transportasi untuk masing-masing jenis di setiap titik serta kapasitas dimensi dan kaapsitas volume 
untuk masing-masingjenis sarana transport~i adalah seperti tampak pada Tabel 2. 
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Tabel I. Kuantitas Pasokan dan Permintaan Masing-masing Titik 

Hasil yang diperoleh dari uji coba model yang telah dilakukan adalah seperti tampak pada 
Tabel 3. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah pennintaan yag tidak terpenuhi 
semakin besar untuk setiap periodenya, hal ini terjadi karena adanya akumulasi permintaan yang 
tidak terpenuhi. Permintaan yang tidak terpenuhi di periode 1 akan ditambahkan dengan 
permintaan di periode 2 dan seterusnya. Untuk periode 1, total jumlah permintaan tidak terpenuhi 
untuk semua komoditas di seluruh kabupaten yang terkena bencana adalah sebesar 153,096 dan 
angka ini terus mengalami kenaikan untuk periode selanjutnya. Untuk komoditas obat-obatan dan 
pakaian layak pakai diseluruh kabupaten selama rentang waktu perencanaan tidak mengalami 
kekurangan, atau dengan kata lain tidak ada permintaan yang tidak terpenuhi, hal ini disebabkan 
karena pasokan untuk kedua jenis komoditas tersebut jumlahnya lebih besar bila dibandingkan 
dengan permintaan terhadap kedua jenis komoditas tersebut. 
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Tabel 2. lumlah Sarana Transportasi di Setiap Titik 

Persentase permintaan yang tidak terpenuhi untuk setiap periode rata-rata sebesar lebih dari 
90%, dengan perincian sebagai berikut: periode I adalah sebesar 96.0 1% , periode 2 sebesar 
97.69%, periode 3 sebesar 98.47%, periode 4 sebesar 98.86%, periode 5 sebesar 99.09% dan 
periode 6 sebesar 99.24%. lumlah permintaan yang tidak terpenuhi untuk komoditas obat-obatan 
dan pakaian layak pakai adalah sebesar 0%. Permintaan yang tidak terpenuhi untuk setiap periode 
disebabkan karena adanya ketidakseimbangan jumlah permintaan dan jumlah pasokan, dalam kasus 
uji coba model yang dilakukan dalam penelitian ini jumlah kapasitas pasokan jauh lebih kecil 
dibandingkan jumlah permintaan. Namun, kemampuan model dalam mengalokasikan barang 
bantuan yang ada dititik pasokan telah sesuai dengan permintaan pada titik permintaan. 
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Tabel 3. Persentase Jumlah Permintaan Tidak Terpenuhi Untuk Setiap Jenis Komoditas 

.I~ Juml.h Pasokan
\);!~ 

~., ~ L

, 
Terpenuhi 

~~

Pe'mlnto.n Te'p

R~~~ 
enuhl & Tld.k 

~ 
1 

Beras 501 7,801 501 6.42 7,300 93.58 
Mie Instant 2505 48756 2,505 5.14 46251 94.86 
Air Mineral 2505 101 575 2505 2.47 99 070 97.53 
Gula Putih 501 975 501 51.38 474 48.62 
Obat-obatan 501 85 95 100.00 ' . 

Pakaian 1,002 250 250 100.00 · 
,,-'.i~<;;:t;';':' lOTAl! . ~· ·6.16 ·:.:';1 :::'Y;~·'169i"53 ,,:'~ 6 357, c: ,>3;9!J:: ,..,:lU096, ~!'~~.O" . 

2 

Beras 601 15881 601 3.79 15280 96.21 
Mie Instant 3006 99883 3006 3.01 96877 96.99 
Air Mineral 3006 210.803 3006 1.43 207797 98.57 
Gula Putih 601 1,547 601 38.87 946 61 .13 
Obat-obatan 853 105 105 100.00 · -
Pakaian 1,594 275 275 100.00 · 
(,:;;Jf'.tt:;::·~TOTAt: : ' ~i~U61; . ' Y::t'~8;4~, :*,' iM94~ J,~...:'2;~1:: '·:'!32c,900i W~{e7.~~" 

3 

Beras 601 23861 601 2.52 23260 97.48 
Mie Instant 3006 150509 3006 2.00 147503 98.00 
Air Mineral 3006 319530 3006 0.94 316524 99.06 
Gula Putih 601 2,018 601 29.79 1 417 70.21 
Obat-obatan 1.294 105 105 100.00 · 
Pakaian 2,217 275 275 100.00 
17;.';/t',.: TOTAl: 10.725:. ' ,. ~ ;4~;298i :\,,7169~ . :·: · .·. ; :I~3 ' :,!4!IUD,4 ::'~;:.i:)J8.47 . 

4 

Beras 601 31 841 601 1.89 31240 98.11 
Mie Instant 3,006 201 135 3,006 1.49 198 129 98.51 
Air Mineral 3,006 428257 3006 0.70 425.251 99.30 
Gula Putih 601 2490 601 24.15 1 888 75.85 
Obat-obatan 1,748 105 105 100.00 · 
Pakaian 3,067 275 275 100.00 · 
,,"~IX;:, .,,TOTAL : /12;030', ;:, .. ' ,664;'1()2i '··"~:1.;-S94 i U.;;;.;;-.':1:'14" :;'656';60Jt; r 1&'98~.' 

5 

Beras 601 39,821 601 1.51 39220 98.49 
Mie Instant 3.006 251 760 3,006 1.19 248754 98.81 
Air Mineral 3,006 536984 3006 0.56 533978 99.44 
Gula Putih 601 2961 601 20.30 2360 79.70 
Obat-obatan 2,124 105 105 100.00 
Pakaian 3,474 275 275 100 .00 · -
'::'~i\:'~" ' T.OJ~ ' .' ':12,8~2 · . ; .'Y·831,906 2':~' .7;694::' ';';;? ..,;Oi91" .;824.312 ~"~)(,;9,9AI9; 

6 

Beras 601 47801 601 1.26 47199 98.74 
Mie Instant 3,006 302 ,386 3,006 0.99 299380 99.01 
Air Mineral 3,006 645,711 3006 0.47 642705 99.53 
Gula Putih 601 3.433 601 17.51 2,831 82.49 
Obat-obatan 2593 105 105 100.00 
Pakaian 4,274 275 275 100.00 · 

TOTAL . .14,081 . , ,- 999,'710 7,594 ' 0.76 !!9.litts; ' ;.;:!l9.24: 

Keterangan: tanda (,) menyatakan ribuan dan tanda C,) menyatakan desimal 

7. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal sebagai 
berikut: 
I. 	 Model distribusi barang bantuan ini tidak melibatkan ongkos transportasi dalam pencarian 

solusi optimalnya, walaupun demikian hal ipi tidak mengurangi performansi dari model yang 
dikembangkan. Sebagai gantinya dilakukan perhitungan terhadap jumlah permintaan yang 
tidak terpenuhi sebagai kriteria performansi dari model yang dikembangkan, Proses 
pengalokasian barang bantuan dari titik pasokan ke titik permintaan menggunakan kriteria 
frekuensi pengiriman maksimal yang dapat dilakukan dalam satu periode. Frekuensi 
pengiriman dihitung berdasarkan jarak tempuh dari antar titik pasokan dan titik permintaan. 

2. 	 Dari hasil uji coba model yang dilakukan dengan menggunakan kasus gempa bumi yang terjadi 
di Yogyakarta dan Jawa Tengah pada tanggal 27 Mei 2006, diperoleh persentase permintaan 
yang tidak terpenuhi untuk setiap periode adalah sebesar 96.01% untuk periode 1, 97.69% 
periode 2, 98.47% periode 3, 98.86% periode 4,99,09% periode 5 dan 99.24% untuk periode 6, 
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Permintaan yang tidak terpenuhi untuk setiap periode disebabkan karena adanya 
ketidakseimbangan jumlah permintaan dan jumlah pasokan, dalam kasus uji coba model yang 
dilakukan dalam penelitian ini jumlah kapasitas pasokan jauh lebih kecil dibandingkan jumlah 
permintaan. Namun, kemampuan model dalam mengalokasikan barang bantuan yang ada 
dititik pasokan telah sesuai dengan permintaan pada titik permintaan. 

3. 	 Dari hasil uji coba model yang dilakukan, komposisi barang bantuan yang dikirimkan ke 
masing-masing titik permintaan masih belum merata, misalnya untuk jenis barang bantu an gula 
putih, pada periode satu kabupaten Bantul dan kabupaten Kulon Progo jumlah permintaan yang 
tidak terpenuhi adalah 0, sedangkan untuk ke-4 kabupaten lainnya masih terdapat ::ejumlah 
permintaan yang beJum terpenuhi. Hal ini disebabkan karena model yang dikembangkan dalam 
penelitian belum melakukan proses pembobotan terhadap komposisi komoditas barang bantuan 
yang dikirimkan ke titik pennintaan. 
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