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Abstrak

Tujuan dari penelitian adalah untuk mendapatkan biaya distribusi beras yang optimal dengan
menggunakan metode linear programming, dengan menggunakan metode linear programming adalah
untuk mengalokasikan sumber daya yang ada untuk mencapai tujuan mengoptimalkan biaya distribusi
beras, selain untuk mengoptimalkan biaya distribusi beras linear programming juga bertujuan untuk
sumber daya yang ada menjadi lebih efektifdan eJsien serta untuk merencanakan, menentukan sistem
pendistribusian dan membuat keputusan tentang pengalokasian sumber-sumber daya yang optimal.
Berdasarkan hasil pengolahan data dengan metode linear programming diperoleh biaya distribusi
beras yang dikeluarkan oleh Sub Divisi Regional I Bandung bulan Agustus 2012 adalah sebesar Rp
57.682.227, 00. Sedangkan sebelum menggunakan metode linear programming biaya distribusi beras
yung dikeluarkan oleh Perum Sub Divisi Regional I Bandung bulan Agustus 2012 adalah sebesar Rp
62.314.284, 00. Ini menandakan bahwa dengan menggunakan metode linear programming dapat
menghemat biaya distribusi beras bulan Agustus 2012 secara signiJikan dengan penghematan biaya
sebesar Rp 4.632.321, 00. Dengan perhitungan menggunakan bantuan software WinQSB sudah
mendapatkan hasil yang optimal yaitu dari gudang mana yang mampu mengalokasikan pengiriman
berm lebih banyak yaitu Gudang Dayeuhkolot meskipun kapasitas gudangnya hanya 17% gudang
tersebut dapat mendistribusikan beras ke 27 kecamatan, yang dimiliki oleh Perum Sub Divisi Regional
I Bandung.
Kata Kunci :Optimasi, Distribusi, Linear Programming
Abstract

The purpose of the research is to get the cost of the optimal distribution of rice by using method of
linear programming, linear programming methods is to allocate resources to achieve the goal of
optimizing the cost distribution of rice, in addition to optimizing the distribution of rice cost linear
programming also aims for a resource that is becoming more eflective and efficient as well as for
planning, determining the distribution system and make decisions about allocating resources
optimally. Based on the results of data processing with linear programming method for distribution of
rice costs accrued by the Perum Sub Regional Division I Bandung in August 2012 was Rp
57.682.227.00 while linear programming method before using the distribution of rice costs incurred
by the public Perum Sub Divisi Regional I Bandung in August 2012 was Rp 62.314.284,OO. This
indicates that by using linear programming method can save the cost of distribution of rice in August
2012 significantly with cost savings of Rp 4.632.321. With the calculation using the assistance
software WinQSB already getting optimal results from the warehouse where capable of allocating
more rice shipments which Shed Dayeuhkolot though rich capacity only 17% of the warehouse can
distribute rice to the 27 districts, with a capacity of only 17% of warehouse sheds Dayeuhkolot
capable of distributing rice to the 27 districts due to the warehouse request for more rice than two
warehouses owned by Perum Sub Divisi Regional I Bandung.
Keywords : Optimization, Distribution, Linear Programming
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1. Pendahuluan
Perum Sub Divisi Regional I Bandung merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
logistik bahan pokok pangan. Konsumen yang dilayani oleh Perum Sub Divisi Regional I
Bandung adalah masyarakat umum, terutama masyarakat yang kurang marnpu, adapun jenis
beras yang dipesan oleh konsumennya adalah jenis beras IR 64, IR42, dan C4, sedangkan
untuk pendistribusiannya Perum Sub Divisi Regional I Bandung melakukan sistem pesan
langsung antar, artinya dalam setiap pendistribusian bahan pokok beras, Perum Sub Divisi
Regional I Bandung langsung mendistribusikan beras yang sudah dipesan oleh konsumen jika
pembayarannya sudah lunas. Dalam setiap pemenuhan kebutuhan setiap konsumennya
Perum Sub Divisi Regional I Bandung selalu dapat memenuli konsumennya karena
Perum Sub Divisi Regional I Bandung menerapkan sistem saling membantu antara sub divisi
yang ada di Jawa Barat, artinya jika salah satu gudang Perum Sub Divisi Regional I Bandung
tidak dapat memenuhi kebutuhan konsumennya maka Perum Sub Divisi Regional I Bandung
akan mengambil atau membeli dari sub divisi yang ada di Jawa Barat.
Masalah yang dihadapi oleh Perum Sub Divisi Regional I Bandung dalam pendistribusian
beras dari satu tempat ke tempat lainnya, yaitu menentukan biaya distribusi beras dari tiga
gudang menuju tiga puluh titik distribusi agar dapat memenuhi permintaan tiap tujuan serta
menentukan gudang manakah yang dapat memenuhi tiap sumber untuk sampai ke tujuan
dengan biaya distribusi beras yang minimum. Dalam menentukan biaya distribusi beras
tersebut Perum Sub Divisi Regional I Bandung hanya menetapkan biaya distribusi beras
sebesar Rp 1 lO/kg sekali pengiriman dan biaya tersebut sama setiap tahunnya, dalam tahun
2012 Perum Sub Divisi Regional I Bandung bulan yang paling banyak permintaannya adalah
bulan Agustus 2012 dengan permintaan yang meningkat maka biaya distribusi beras yang
dikeluarkan juga semakin besar.
2. Kajian Literatur

2.1 Pengertian Pemrograman linier
Linear Programming adalah sebuah metode metematis yang berkarakteristik linear untuk
menemukan suatu penyelesaian optimal dengan cara memaksimumkan atau meminimalkan
fungsi objektif terhadap satu susunan kendala. Model adalah sebuah tiruan terhadap realitas.
Model pernrograman linear mempunyai tiga unsur utama yaitu, variabel keputusan, fungsi
objektif, dan fungsi kendala. Fungsi objektif dan kendala menjadi kelebihan utama model
1inear.Fungsi objektif terdiri atas kemampuan mengukur untuk memaksimalkan atau
meminimalkan output. Sedangkan kendala merupakan keterbatasan pada penentuan keputusan
[I]. Variabel keputusan adalah variabel persoalan yang akan mempengaruhi nilai tujuan yang
hendak dicapai. Fungsi objektif adalah sebuah fungsi matematika linear yang dibuat untuk
mencapai tujuan yang dikehendaki. Fungsi objektif dimaksimumkan atau diminimurnkan
terhadap kendala-kendala yang dihadapi.

Model matematis fungsi objektif yaitu :
Maksimumkan atau Minimurnkan Z = f (x,,X,.. ......., X,)
Dimana Z adalah hngsi tujuan, dan nilai Z tergantung kepada nilai XI, X2, sampai dengan
Xn yang berfungsi sebagai variabel bebas. Ada tiga macam kendala yaitu, kendala berupa
pembatas, kendala berupa syarat, dan kendala berupa keharusan. Kapasitas kendala sering
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dikenal sebagai Right Hand Side (RHS). Kendala berupa pembatas dituangkan ke dalam
fungsi matematika yang berupa pertidak-samaan dengan tanda 3".Kendala berupa syarat
dituangkan ke dalam fbngsi matematika yang berupa pertidak-samaan dengan tanda?'.
Kendala berupa keharusan dituangkan ke dalam fbngsi matematika yang berupa per-sarnaan
dengan tanda "="
2.2. Karakteristik pemrograman linier

Adapun karakteristik pemrograman linier adalah sebagai berikut [2] :
a. Sifat linearitas suatu kasus dapat ditentukan dengan menggunakan beberapa cara. Secara
statistik, dapat memeriksa kelinearan menggunakan grafik (diagram pencar) ataupun
menggunakan uji hipotesa. Secara teknis, linearitas ditujukan oleh adanya sifat
proporsionalitas, additivitas, divisibilitas dan kepastian h g s i tujuan dan pembatas.
b. Sifat proporsional dipenuhi jika kontribusi setiap variabel pada fungsi tujuan atau
penggunaan sumber daya yang membatasi proporsional terhadap level nilai variabel. Jika
harga per unit produk misalnya adalah sama berapapun jumlah yang dibeli, maka sifat
proporsianal dipenuhi. Atau dengan kata lain, jika pembelian dalam jumlah besar
mendapatkan diskon, maka sifat proporsional tidak dipenuhi. Jika penggunaan sumber
daya per unitnya tergantung dari jumlah yang diproduksi, maka sifat proporsionalitas tidak
dipenuhi.
c. Sifat additivitas mengasumsikan bahwa tidak ada bentuk perkalian silang diantara berbagai
aktivitas, sehingga tidak akan ditemukan bentuk perkalian silang pada model. Sifat
additivitas berlaku baik bagi hngsi tujuan maupun pembatas (kendala). Sifat additivitas
dipenuhi jika fbngsi tujuan merupakan penambahan langsung kontribusi masing-masing
variabel keputusan. Untuk fbngsi kendala, sifat additivitas dipenuhi jika nilai kanan
merupakan total penggunaan masing-masing variabel keputusan. Jika dua variabel
keputusan misalnya merepresentasikan dua produk subsitusi, di mana peningkatan volume
penjualan salah satu produk akan mengurangi volume penjualan produk lainnya dalam
pasar yang sama, maka sifat additivitas tidak dipenuhi. Sifat divisibilitas berarti unit
aktivitas dapat dibagi ke dalam sembarang level fraksional, sehingga nilai variabel
keputusan non integer dimungkinkan.
d. Sifat kepastian menunjukkan bahwa semua parameter model berupa konstanta. Artinya
koefisien fbngsi tujuan maupun hngsi pembatas merupakan suatu nilai pasti, bukan
merupakan nilai peluang tertentu.
2.3. Formulasi permasalahan

Bentuk umum pemrograman linier adalah sebagai berikut :
Fungsi tujuan :
Maksimurnkan atau minimumkan : z = c,x, + c,x, + ....... + cnx,
Sumber daya yang membatasi :
a , , x , + a , , x , + ....... + a , , x = / 1 / 2 b ,

a,,x, +a,,x,

+ ....i..+a,,,x
I
I
I
I

=/I/>b,

a,,,x,+a,,,x, +...:...+ a,,,,x = / I / 2 b n 1
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3. Metodologi penelitian
Tahapan-tahapan pemecahan masalah dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1
sebagai berikut:
Pcnolilian

Litemtur

Mrunlnh
Pengumpulan
data

1. Data Biaya Angkut Raykin Periodc Agustuq 201 2
2. Dnta Jumlah Armada Tmk
3. Data Titik Distribwi dari 30 Ksc-ten
yang ada di kom
Bandung
Pcngolahan
dam

..........................................................................................................
Mencntukan
Sivtem
Distribusi yang
akm digunnknn

I
Mcnghitung Biaya
distribusi denLlnier Propmming

Gambar 1. Metodologi Penelitian

4. Hasil penelitian
4.1. Perhitungan biaya distribusi beras sebelum menggunakan metode linear
programming

Berdasarkan hasil perhitungan biaya distribusi beras Perum Sub Divisi Regional I Bandung
sebelum menggunakan Metode Linear Programming diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 2. Biava Distribusi Beras Perum Sub Divisi Regional I Saat ini

4.2. Model matematis pendistribusian beras di Perum Sub Divisi Regional I Bandung

Model Matematis Pendistribusian Beras, adalah sbb :
a. Variabel keputusan
XI I = Jumlah kebutuhan beras yang dikirim dari Gudang Gedebage ke kecamatan 1
Jumlah kebutuhan beras yang dikirim dari Dayeuh Kolot ke kecamatan 30
.X330 =
b. Fungsi tujuan
Fungsi Tujuan:
Min Z = C I ~ . +
X C12.Xl2+
~~
......+ C330.X330

Keterangan :
C I I ?- Ongkos dari gudang Gedebage ke kecmatan 1 = Rp 35,OO
I

!
C330

=

Ongkos dari gudang Dayeuh Kolot ke kecamatan 30 = Rp 16,00

Jika dimodelkan ke dalam linear programming maka:
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Batasan untuk linear programming di atas adalah sebagai berikut:
c. Batasan berdasarkan SuppIy

x11 + ~ 1 2 + ~ 1 3 + ~ 1 4 + ~ 1 5 + ~ 1 6 + ~ 1 7 + ~ 1 8 + ~ 1 9 + ~ 1 1 0 + ~ 1 l 1 + ~ 1 1 2 + ~ 1 1 3
+x116+x117x
+
118+x119+x120+ x121+x122+x123+x124+x125+
x126+x127+ x128+
Xl29+
xl3~=
305516
x
2
1 + x22+ x
2
3 + x24+ x25+ x26+ x27+x28+ x29+x210+
x212+.x213 + x214+ x
2
1
5
+X216+ X217+X218+X219+X220+X221++X222+X223+X224+X225+X226+X227+
X228+
X23C
= 488826

X229
+

x31
+~32+~33+~34+~35+~36+~37+.~38+~39+~310+~311+~312+~313+~31

+ x16+ x317 +

x318 + x319+ x320+ x321 + x322+ x323 + x324

x329
+ x330=157123

d. Batasan berdasarkan Demand

x31
x32

+
= 14595
x
1
2+ x22+
= 32070
x
1
3+ x23+ x33= 37455

xll+

x14+x24 + x34= 41625
XIS
+ x25+ x35= 10530
x16+x
2
6 + x36
= 39165

X17+X27+X37=
10860
XIS+
x28 + x38
= 12600
x
1
9+ x
2
9 + x39= 25845
xllo+ + x310
=43005
x111+x21+x311
= 63960
XI12+ x212 + x312
= 57420
x113+x213+x31
=25110
3
XI14+ x214+ x314
= 35370
x115+x215 + x315
= 25320
x
1
1
6
+x216 + x316
= 75570
17+ x217 + x
3
1
7 = 45780
XI18+ x218 + x318
= 64170
XI19+ x219 + x319
= 50460
x120+
x220 + x320= 18105

x325 + x326 + x327 + .x328+

(Kd

X121+ X221 + X321= 18522
x122+
x222
+ x322
= 34890
x123+ x223 + x323 = 26475
x 24+x224
+ x324
= 21 000
x125+
x225
+ x325
= 37080
x126+x226 + x326
= 21240
x127+
x227
+ x327
= 10995
x128+ x228 + x328 = 11 700
Xl29+
x229
+ x329
= 13020
Xl30
+ x230
+ x330
= 2752

.

e. Non-Nega tive
Xij
20
i =Gudang (l,2,3)
j =Demand (kecamatan) = l,2,3,....30

4.3. Perhitungan biaya distribusi beras Perum Sub Divisi Regional I Bandung bulan

Agustus 2012 dengan menggunakan bantuan Sofihvare WinQSB
Solusi dari h g s i tujuan yaitu minimasi ongkos distribusi beras pengiriman beras yaitu:
Min Z = 35 (0)+ 34 (0)+ 32 (0)+ 42 (0)+ 34 (0)+ 34 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)t
32 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)+ 33 (0)+ 34 (0)+ 33 (0)+ 36 (0)+ 34 (0)+ 33 (0)+ 32 (0)t

33 (O)+ 34(O)+ 33 (O)+ 33 (O)+ 32 (O)+ 33 (O)+ 33 (O)+ 33 (O)+ 33 (O)+ 19 (0)+ 18 (0)t
18 (O)+ 19 (14595)+ 18 (O)+ 17 (0)+ 17 (O)+ 17 (O)+ 17 (O)+ 17 (O)+ 17 (0)+ 17 (O)+ 17
(O)+ 17(O)+ 17(O)+ 17 (O)+ 17(O)+ 16 (O)+ 17 (O)+ 17(O)+ 17(64170)+ 17(50460)+ 16
(O)+ 16 (O)+ 16 (O)+ 17 (O)+ 17(O)+ 16 (O)+ 16 (O)+ 17(O)+ 16 (305516)+ 16 (488826)t
15(157123)+20(0)+ 15(32070)+ 15(37455)+ 15(41625)+ 15(10530)+ 15 (39165)+15
(10860)+ 15 (12600)+ 15 (25845)+ 15 (43005)+ 15 (63960)+ 15 (57420)+ 15 (551 10)+ 15
(35370)+ 16 (25320)+ 15 (75570)+ 15 (45780)+ 15 (0)+ 23 (0)+ 1565 (18105)+ 15
(1 8522)+ 15 (34890)+ 15 (26475)+ 15 (21000)+ 15 (37080)+ 15 (21240)+ 16 (27525).
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MinZ = 57.682.227, 000. Jadi total cost hasil perhitungan biaya distribusi berm dengan
menggunakan metode linear programming dengan menggunakan bantuan software WinQSB
adalah Rp 57.682.227, 00
5. Kesimpulan
Proses optirnalisasi biaya pendistribusian beras di Perum Sub Divisi Regional I Bandung
menggunakan metode linear programming dengan bantuan software WinQSB mampu
membantu menentukan biaya distribusi beras yang paling rendah dan mampu memilih
alokasi mana yang lebih baik dengan hasil perhitungan total cost Rp 57.682.227,000. Biaya
distribusi beras yang dapat dihemat adalah sebesar Rp 4.632.321,OOO.

6. Daftar rujukan
[l] Taha, H.A. (2008) :" Operations Research an Introductio "n,Pearson. Singapore.
[2] Siringoringo, H. (2005) :"Seri Teknik Riset Operasional. Pemrograman Linear".
Penerbit Graha Ilmu. Yogyakarta.

