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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA & KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

2.1  Tinjauan Pustaka 

2.1.1 Pengertian Manajemen Operasional 

Manajemen produksi dan operasi merupakan kegiatan untuk mengatur dan 

mengoordinasikan penggunaan sumber-sumber daya yang berupa sumber daya 

manusia, sumber daya alat, dan sumber daya dana serta bahan, secara efektif dan 

efisien, untuk menciptakan dan menambah kegunaan (utility) sesuatu barang atau 

jasa. (Drs. Suyadi Prawirosentono, M.B.A) 

Pengertian Manajemen Operasi adalah suatu bentuk pengaturan untuk 

masalah operasional dan produksi yang meliputi bidang jasa dan barang. 

Manajemen Operasi dan Produksi terdiri dari kata manajemen dan 

operasi/produksi. Para ahli manajemen, mempunyai banyak definisi tentang 

manajemen. Manajemen adalah tindakan atau kegiatan merencanakan, 

mengorganisir, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengontrol untuk 

mencapai tujuan organisasi. Operasi adalah kegiatan untuk mengubah input 

menjadi output sehingga lebih berdaya guna daripada bentuk aslinya. Operasi 

merupakan salah satu dari fungsi-fungsi yang ada dalam suatu lembaga. Fungsi 

lain selain operasi adalah keuangan, personalia, pemasaran, dan lain-lain. Operasi 

inilah yang menentukan kemampuan suatu lembaga melayani pihak luar. Jadi 

manajemen operasi merupakan penerapan ilmu manajemen untuk mengatur 

kegiatan produksi atau operasi agar dapat dilakukan secara efisien. Mekasisme 

atau system manajemen operasi masing-masing perusahaan berbeda, akan terdapat 

proses mengubah bentuk fisik, atau memindahkan (transportasi), menyimpan, 

memeriksa dan meminjamkan. Berdasarkan beberapa ahli manajemen, pengertian 

manajemen operasi yaitu:  
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 Manajemen operasi adalah serangkaian kegiatan yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi 

output. (Helzer dan Render; 2008) 

 Manajemen operasional adalah ilmu dan seni untuk memastikan bahwa 

barang dan jasa diciptakan dan berhasil dikirim ke pelanggan. (James 

Evans dan David Collier; 2007) 

 Manajemen operasional adalah sistem manajemen atau serangkaian proses 

dalam pembuatan produk atau penyediaan jasa. (William J. 

Stevenson;2009) 

 

2.1.2 Pengertian Persediaan 

Persediaan adalah bahan atau barang yang disimpan yang akan digunakan 

untuk memenuhi tujuan tertentu, misalnya untuk digunakan dalam proses 

produksi atau perakitan, untuk dijual kembali, atau untuk suku cadang dari 

peralatan atau mesin. Persediaan dapat berupa bahan mentah, bahan pembantu, 

barang dalam proses, barang jadi ataupun suku cadang. 

Persediaan merupakan salah satu asset penting dalam perusahaan, karena 

biasanya mempunyai nilai yang cukup besar serta mempunyai pengaruh terhadap 

besar kecilnya biaya operasi, perencanaan, dan pengendalian persediaan 

merupakan salah satu kegiatan penting untuk mendapat perhatian khusus dari 

manajemen perusahaan. 

Pengertian persediaan menurut beberapa ahli, yaitu : 

Persediaan merupakan sejumlah bahan-bahan, parts yang disediakan dan 

bahan-bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan untuk proses produksi, 

serta barang-barang jadi/produk yang disediakan untuk memenuhi permintaan dari 

komponen atau langganan setiap waktu (Assauri, 2008). 

Persediaan adalah merupakan barang atau bahan yang disimpan yang 

digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Misalnya saja untuk proses produksi, 

perakitan, untuk dijual kembali dan sebagai suku cadang dari sebuah mesin.” 

Herjanto (2004:219), 
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Pengadaan persediaan harus diperhatikan karena berkaitan langsung dengan 

biaya yang harus ditanggung perusahaan sebagai akibat adanya persediaan. Oleh 

sebab itu, persediaan yang ada harus seimbang dengan kebutuhan, karena 

persediaan yang terlalu banyak akan mengakibatkan perusahaan menanggung 

resiko kerusakan dan biaya penyimpanan yang tinggi disamping biaya investasi 

yang besar. Tetapi jika terjadi kekurangan persediaan akan berakibat 

terganggunya kelancaran dalam proses produksinya. Oleh karenanya diharapkan 

terjadi keseimbangan dalam pengadaan persediaan sehingga biaya dapat ditekan 

seminimal mungkin dan dapat memperlancar jalannya proses produksi (Agus 

Ristono, 2008, hal 2). 

Adapun tujuan dari persediaan adalah untuk menentukan keseimbangan 

antara investai persediaan dan pelayanan pelanggan. (Jay Heizer dan Barry 

Render, 2014). 

Berdasarkan pendapat para ahli dapat disimpulkan bahwa persediaan 

adalah segala bahan baku yang dimiliki perusahaan yang digunakan untuk 

memenuhi kebutuhan perusahaan, baik untuk proses produksi maupun untuk 

memenuhi permintaan dari konsumen. 

Dalam Persediaan terdapat jenis persediaan dan permasalahan persediaan, seperti 

berikut ini : 

1. Jenis Persediaan 

Menurut jenisnya, persediaan dapat dibedakan atas lima kategori yaitu bahan 

mentah (raw material), komponen, barang setengah jadi (work in process), 

bahan pembantudan barang jadi (finished good) (Handoko, 2002; 334): 

1. Persediaan bahan mentah (raw material), yaitu persediaan barang-barang 

berwujud mentah. Persediaan ini dapat diperoleh dari sumber-sumber alam 

atau di beli dari para Supplier atau di buat sendiri oleh perusahaan untuk 

digunakan dalam proses produksi selanjutnya. 

 

2. Persediaan komponen-komponen rakitan (purchased paris), yaitu persediaan 

barang-barang yang terdiri dari komponen-komponen yang diperoleh dari 
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perusahaan lain, dimana secara langsung dapat di rakit menjadi produk. 

Contohnya kapsul. 

3. Persediaan barang dalam proses (work in process), yaitu persediaan barang-

barang yang merupakan keluaran dari tiap-tiap bagian dalam proses produksi 

atau yang telah di olah menjadi suatu bentuk, tetapi masih perlu diproses 

lebih lanjut menjadi barang jadi. Contohnya granul. 

4. Persediaan bahan pembantu atau penolong (supplies), yaitu persediaan 

barang-barang yang diperlukan dalam proses produksi, tetapi tidak 

merupakan bagian atau komponen barang jadi. Contohnya laktosa. 

5. Persedian barang jadi (finished goods), yaitu persediaan barang-barang yang 

telah selesai diproses atau diolah dalam bentuk produk dan siap untuk di jual 

atau di kirim kepada pelanggan. Contohnya tablet, kapsul, dan syrup. 

 

2. Permasalahan Persediaan 

Dua masalah umum yang dihadapi suatu sistem di dalam mengelola 

persediaannya (Nasution, 2008:112). 

1. Masalah kuantitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan penentuan 

kebijaksanaan persediaan, antara lain :  

 

a. Berapa banyak jumlah barang yang akan dipesan / dibuat  

b. Kapan pemesanan / pembuatan barang harus dilakukan  

c. Berapa jumlah persediaan pengamannya  

d. Metode perencanaan persediaan mana yang paling tepat.  

 

2. Masalah kualitatif, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan sistem 

pengoperasian persediaan yang akan menjamin kelancaran pengelolaan 

sistem persediaan seperti :  

 

a. Jenis barang apa yang dimiliki 

b. Di mana barang tersebut berada  

c. Berapa jumlah barang yang sedang dipesan  
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d. Siapa saja yang menjadi pemasok (supplier) masing-masing item. 

2.1.3 Pengertian Distribusi 

Pengelolaan distribusi yang baik secara langsung akan berdampak positif 

pada efisiensi biaya, misalnya dengan menempatkan barang-barangnya di lokasi 

yang mudah dijangkau pembeli atau di lokasi yang dekat dengan tempat 

tinggalnya. 

Terdapat dua aspek yang bersifat dinamis dalam suatu distribusi, yaitu 

pemindahan secara fisik dan secara hak milik dari penjual kepada perusahaan. 

Pemindahan  secara  fisik  termasuk  berbagai  masalah  mengenai   penyimpanan, 

pengangkutan persediaan maupun pemesanan barang. Dimana masalah satu 

dengan lainnya saling mempengaruhi. Masalah pergerakan barang secara fisik, 

arus fisik barang dari produsen ke konsumen dikenal dengan nama distribusi fisik 

yaitu pengiriman atau penyimpanan barang pada waktu dan tempat yang tepat. 

Distribusi fisik dan logistik merupakan penyediaan produk untuk 

konsumen dan kapanpun dan dimanapun mereka membutuhkannya. Sehingga 

dari kedua pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi fisik yaitu 

seluruh kegiatan yang berkaitan erat dengan memindahkan bahan baku produk 

sampai menjadi hasil akhir produk dari produsen ke konsumen akhir, dimana 

faktor-faktor ketepayan waktu, jumlah pesanan, kesesuaian produk  dengan 

keinginan konsumen merupakan faktor-faktor yang sangat penting bagi 

perusahaan untuk memuaskan para pelanggannya. 

Distribusi fisik mencakup perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

arus fisik bahan serta barang akhir dari titik asal ke titik penggunaaan untuk 

memenuhi tuntutan pelanggan atas dan dengan melakukan semua tugas itu 

diperoleh imbalan berupa laba (Kotler, 2002) 

 

2.1.3.1 Pengertian Biaya Distribusi 

Biaya yang terjadi guna memasarkan atau mengirimkan suatu produk. 

Biaya yang dapat digolongkan ke dalam distribution cost adalah biaya untuk 

fasilitas pergudangan, pengangkutan, pengepakan, pengemasan untuk 
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memasukkan ke petikemas. Ardiyoso dalam Kamus Besar Akuntansi (2000; 

333) 

Adapun teori lain mengenai biaya distribusi, yaitu : 

 

”1.    Biaya Langsung Penjualan (Direct Selling Exspanse) 

Yaitu semua biaya penjualan langsung yang berhubungan dengan salesman, 

kantor cabang, supervisi penjualan. Dengan kata lain semua biaya langsung 

yang berhubungan dengan timbulnya order penjualan. 

  2. Biaya Promosi penjualan dan Advertensi (Advertising and Sales Promotion 

Exspense) 

 Yaitu semua pengeluaran media periklanan, biaya-biaya yang berhubungan 

dengan promosi penjualan. 

  3.    Biaya Transportasi (Transportation Expense) 

Yaitu semua biaya pengangkutan barang sampai ketangan konsumen 

termasuk juga biaya untuk mengelola dan memelihara fasilitas-fasilitas 

transportasi. 

  4. Biaya Pergudangan dan Penyimpanan (Werehousing and Storage             

Exspense) 

Yaitu semua biaya yang dikeluarkan untuk pergudangan, penyimpanan, 

penanganan persediaan, pemenuhan order, pembukuan serta penyiapan 

gudang. 

  5.   Biaya Distribusi Umum (General Distribution Expense) 

Yaitu semua biaya lain yang berhubungan dengan fungsi-fungsi distribusi di 

bawah manajemen penjualan yang tidak termasuk dalam klasifikasi biaya 

umum, pelatihan, riset pasar dan fungsi-fungsi staf seperti akuntansi”. 

Warren J Keegan yang diterjemahkan oleh Alexander Sindoro dalam 

buku Manajemen Pemasaran  Global (2000; 213) 
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2.1.4  Pengertian Metode Transportasi 

Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur 

distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau sejenis 

ke tempat tujuan secara optimal. Distribusi ini dilakukan sedemikian rupa  

sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan dapat dipenuhi dari beberapa 

tempat asal yang masing-masing dapat memiliki permintaan atau kapasitas yang 

berbeda (Dwijanto, 2008:61). 

Metode transportasi membahas masalah pendistribusian suatu barang dari 

sejumlah sumber (supply) ke sejumlah tujuan (destination, demand), dengan 

tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang terjadi. Distribusi ini 

dilakukan sedemikian rupa sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan 

dapat dipenuhi dari beberapa tempat asal yang masing- masing dapat memiliki 

permintaan atau kapasitas yang berbeda-beda. Dengan menggunakan metode 

transportasi dapat diperoleh suatu alokasi distribusi barang yang dapat 

meminimalkan total biaya transportasi. 

Suatu perusahaan memerlukan pengelolaan data dan analisis kuantitatif 

yang akurat, cepat serta praktis dalam penggunaannya. Dalam perhitungan secara 

manual membutuhkan waktu yang lebih lama sementara pertimbangan efisiensi 

waktu dalam perusahaan sangat diperhatikan. 

Pada umumnya, masalah transportasi berhubungan dengan distribusi suatu 

produk tunggal dari beberapa sumber, dengan penawaran terbatas, menuju 

beberapa tujuan, dengan permintaan tertentu, pada biaya transportasi minimum. 

Karena hanya satu macam barang, suatu tempat tujuan dapat memenuhi 

permintaannya dari satu atau lebih sumber (Mulyono, 2004:114). 

Secara khusus model transportasi berkaitan dengan masalah 

pendistribusian barang-barang dari pusat-pusat pengiriman atau sumber ke pusat-

pusat penerimaan atau tujuan. Persoalan yang ingin dipecahkan oleh model 

transportasi adalah penentuan distribusi barang yang akan meminimumkan biaya 

total distribusi (Siswanto, 2007:265). 

Model transportasi juga merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari 

permasalahan yang menyangkut suatu usaha meminimalkan biaya pengiriman 
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(shipping) suatu komoditas dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan (Arifin, 

2010:228). 

Asumsi dasar model ini adalah bahwa biaya transportasi pada suatu rute 

tertentu proporsional dengan banyaknya unit yang dikirimkan. Definisi unit yang 

dikirimkan sangat tergantung pada jenis produk yang diangkut, yang penting, 

satuan penawaran dan permintaan akan barang yang diangkut harus konsisten. 

Masalah transportasi dapat diselesaikan dengan metode simpleks, sebab 

model matematika dari masalah transportasi merupakan keadaan khusus dari 

model matematika masalah PL. Kelemahan metode simpleks untuk  

menyelesaikan masalah transportasi adalah timbulnya masalah kemerosotan. 

Masalah transportasi dapat juga diselesaikan dengan algoritma transportasi. 

 

Adapun langkah-langkah algoritma transportasi sebagai berikut. 

 

1. Menyiapkan tabel untuk masalah transportasi. 

2. Menyusun program awal sehingga diperoleh penyelesaian fisibel. 

3.   Menentukan biaya kesempatan dari sel-sel kosong. 

4. Menguji apakah program sudah optimal. 

5. Menyusun program perbaikan, apabila belum ditemukan program optimal. 

         

 Selain berhubungan dengan biaya pengiriman barang, model transportasi 

juga berhubungan dengan jumlah barang yang akan dialokasikan dari masing-

masing sumber/pabrik ke masing-masing tujuan/pasar. Dalam hal ini, perusahaan 

harus mampu melakukan penjadwalan pengiriman barang yang optimal dalam 

rangka meminimumkan biaya pengiriman. 

 

Persoalan transportasi merupakan salah satu persoalan dalam program 

linier. Dalam hal ini persoalan transportasi berhubungan dengan persoalan 

bagaimana meminimumkan biaya/ongkos transportasi atau pengiriman barang 

dari beberapa sumber/pabrik/resources ke beberapa tujuan/pasar/destination, di 

mana persediaan/supply dan jumlah permintaan/demand diketahui. (Bernadus Y. 

Nugroho, Ferdinand D. Saragih, dan Umanto Eko dalam Metode Kuantitatif: 
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Pendekatan Pengambilan Keputusan untuk Ilmu Sosial dan Bisnis, Edisi ke-2 

(2012; 2)) 

Persoalan transportasi juga membahas masalah pendistribusian suatu 

komoditas atau produk dari sejumlah sumber (supply) kepada sejumlah tujuan 

(destination, demand), dengan tujuan meminimumkan ongkos pengangkutan yang 

terjadi (Dimyati dan Dimyati, 2004:128). 

Ciri-ciri khusus persoalan transportasi ini adalah sebagai berikut 

 

1. Terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan tertentu. 

2. Kuantitas komoditas atau barang yang didistribusikan setiap sumber dan 

yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. 

3. Komoditas yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu 

tujuan, besarnya sesuai dengan permintaan dan atau kapasitas 

sumber. 

4. Ongkos pengangkutan komoditas dari sumber ke suatu tujuan 

besarnya tertentu. 

 

Pengalokasian produk dari sumber ke tujuan bertujuan agar biaya 

pengangkutannya seminimal mungkin dari seluruh permintaan dari tempat tujuan 

dipenuhi. Asumsi sumber dalam hal ini adalah tempat asal barang yang hendak 

dikirim, sehingga dapat berupa pabrik, gudang, grosir, dan sebagainya. Sedangkan 

tujuan diasumsikan sebagai tujuan pengiriman barang. Dengan demikian  

informasi yang harus ada dalam masalah transportasi meliputi: banyaknya daerah 

asal beserta kapasitas barang yang tersedia untuk masing tempat, banyaknya 

tempat tujuan beserta permintaan (demand) barang untuk masing-masing tempat 

dan jarak atau biaya angkut untuk setiap unit barang dari suatu tempat asal ke 

tempat tujuan. 

 

2.1.4.1 Prosedur Penyelesaian Metode Transportasi 

 

 Dalam penyelesaian kasus transportasi, langkah-langkah untuk 

penyelesaian dengan metode  transportasi adalah sebagai berikut : 
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1. Langkah pertama di dalam metode transportasi adalah menyusun matriks 

transportasi. Langkah ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam 

menyusun langkah berikutnya. Matriks transportasi menunjukan sumber 

dari mana barang berasal dan kemana tujuan dikirim. 

2. Langkah berikutnya adalah menyusun tabel awal. Pada tabel awal diisikan 

informasi biaya transportasi atau jarak dari suatu sumber ke suatu tujuan 

tertentu, besar kapasitas sumber, dan besar permintaan. Pada langkah  ini, 

harus dipastikan bahwa besar kapasitas harus sama (seimbang) dengan 

besar permintaan. Apabila terdapat ketidakseimbangan maka harus dibuat 

sel dummy yang berisi besarnya ketidakseimbangan antara penawaran dan 

permintaan. Sel dummy dapat berupa sel baris atau sel kolom. 

3. Langkah ketiga adalah melakukan pengalokasian berdasarkan beberapa 

metode yang ada. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan baik  

secara manual maupun dengan menggunakan program komputer. 

4. Jika telah dilakukan pengalokasian dengan salah satu metode yang sesuai, 

langkah selanjutnya adalah melihat apakah alokasi tersebut sudah optimal 

atau belum. Jika alokasi telah optimal maka alokasi tersebut dapat 

dikatakan telah mencapai nilai yang paling menguntungkan. Sebaliknya 

jika belum optimal, maka perlu dilakukan revisi atau perbaikan untuk sel 

yang masih memungkinkan untuk direvisi atau diperbaiki. 

 

2.1.4.2 Algoritma Transportasi 

 

Model transportasi, pada saat dikenalkan pertama kali, diselesaikan secara 

manual dengan menggunakan algoritma yang dikenal dengan algoritma 

transportasi.  

Prosedur penyelesaian metode transportasi dilakukan melalui tiga langkah 

yaitu menyusun matriks transportasi, menentukan solusi fisibel awal dan 

melakukan tes optimalisasi (Dra. Dwi Hayu Agustini, M.B.A dan Yus Endra 

Rahmadi dalam bukunya yang berjudul “Riset Operasi, Konsep-Konsep 

Dasar” (2004:101)). 
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Langkah-langkah tersebut dapat dilihat pada bagan dibawah ini: 

     

     

 

 

 

                                    

 

                                                                                                       Ya                                                            

                                                 

                                  Tidak 

 

Gambar 2.1 

Flow Chart Algoritma Transportasi 

Dari gambar diatas terlihat bahwa prosedur dari penyelesaian metode 

transportasi adalah sebagai berikut : 

 

1. Menyusun Matriks Transportasi 

Langkah pertama di dalam metode transportasi adalah menyusun matriks 

transportasi. Langkah ini merupakan kunci keberhasilan kita dalam menyusun 

langkah berikutnya. Matriks transportasi menunjukan sumber dari mana barang 

berasal dan tujuan kemana barang dikirim. 

Kendala tempat asal berada pada sebelah kiri dan jumlah barang berada 

pada sebelah kanan tabel. Sedangkan kendala tempat tujuan berada diatas  tabel 

dan jumlah barang yang diminta terletak di bawah tabel. Biaya per unit barang 

dimasukan ke setiap sel di pojok kiri atau pojok kanan setiap sel. Hal ini 

dilakukan  untuk mempermudah dalam proses penyelesaian. 

 

 

Awal 

Menyusun Matriks Transportasi 

Menyusun Tabel Awal 

    Alokasi 

Tes Optimalisasi Selesai 

    Revisi 
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Agar lebih jelasnya, matriks transportasi dapat dilihat pada gambar berikut 

ini : 
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Gambar 2.2 Matriks Transportasi 

 

Sebuah matriks memiliki n baris dan m kolom. Pada matriks transportasi 

sumber-sumber terletak pada baris, sedangkan tujuan-tujuan terletak pada 

kolom. Notasi i digunakan untuk menandai baris ke-i, sedang notasi j digunakan 

untuk menandai kolom ke-j. 
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Dengan demikian : 

 

Xij = banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber  

ke –i menuju tujuan ke- j 

Cij = harga transport barang per unit 

dari sumber i ke tujuan j Si =  

kapasitas dari sumber ke-i 

Dj   =  banyaknya permintaan barang dari 

tujuan ke-j. 

 

2. Menentukan Solusi Awal Fisibel 

Langkah kedua adalah melakukan pengalokasian berdasarkan beberapa 

metode yang ada. Terdapat beberapa metode yang ada. Terdapat beberapa metode 

yang dapat digunkan untuk menyelesaikan kasus transportasi ini, anatara lain 

North West Comer Method, Least Cost Method, dan Vogel Approximation 

Method. Ketiga jenis metode transportasi tersebut  akan  dibahas pada sub-bab 

mengenai jenis-jenis metode transportasi. 

 

Penyelesaian solusi awal fisibel dengan menggunakan salah satu cara 

penyelesaian baik North West Comer Method, Least Cost Method, maupun Vogel 

Approximation Method mempunyai arti bahwa total biaya pengiriman yang 

diperoleh belum tentu biaya yang termurah. Artinya masih ada kemungkinan kita 

untuk menekan total biaya menjadi lebih murah. Namun secara manual ketiga 

cara tersebut tidak mampu mencariatau menekan lebih jauh. Hal ini disebabkan 

oleh kemampuan cara itu sendiri. Oleh karena itu terdapat uji optimalisasi metode 

transportasi yang dapat menekan biaya distribusi lebih jauh lagi. 

 

3. Tahap Pengujian Optimalisasi 

Jika telah dilakukan pengalokasian dengan menggunaka salah satu metode, 

langkah berikutnya adalah melihat apakah alokasi tersebut sudah optimal atau 

belum, langkah ini dikenal dengan istilah pengujian optimalisasi. Terdapat dua 

cara pengujain optimalisasi, yaitu metode Stepping Stone dan MODI (Modified 
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Distibution Method) yang akan dibahas pada sub-bab mengenai jenis-jenis metode 

transportasi. 

2.1.4.3 Jenis-Jenis Metode Transportasi 

Metode transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk 

mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke 

tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur 

sedemikian rupa, karena terdapat beberapa perbedaan antara biaya-biaya alokasi 

dari suatu sumber ke tempat-tempat tujuan. Ada beberapa macam metode 

transportasi, yang semuanya terarah pada penyelesaian optimal dari masalah- 

masalah transportasi yang terjadi. 

 

Berikut langkah-langkah dalam metode transportasi yang berkaitan dengan 

jenis metode transportasi : 

 

Pertama, diagnosis masalah dimulai dengan pengenalan sumber, tujuan, 

parameter, dan variabel. 

 

Kedua, seluruh informasi tersebut kemudian dituangkan ke dalam matriks 

transportasi. Dalam hal ini, 

 

- Bila kapasitas seluruh sumber lebih besar dari permintaan seluruh 

tujuan, maka sebuah kolom semu (dummy) perlu ditambahkan untuk 

menampung kelebihan kapasitas ini. 

 

- Bila kapasitas seluruh sumber lebih kecil dari seluruh permintaan 

tujuan, maka sebuah baris semu perlu ditambahkan untuk menyedikan 

kapasitas semu yang akan memenuhi kelebihan permintaan itu. 

 

Ketiga, setelah matriks transportasi terbentuk kemudian dimulai menyusun 

tabel awal. Ada tiga metode untuk menyusun tabel awal, yaitu : 
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1. Metode Sudut Barat Laut atau North West Corner Method (NWC) 

  

 Metode ini merupakan metode untuk menentukan solusi awal yang 

pengalokasiannya berawal dari pojok kiri atas (Barat Laut/North West) 

hingga ke pojok kanan bawah (Tenggara/South East).  

 

Langkah-langkah : 

a. Alokasi barng/komoditas dimulai dari pojok kiri atas (PoKi) dan berakhir 

di pojok kiri bawah (PoKaBa). Hal ini dilakukan dengan cara 

mengalokasikan sebanyak mungkin komoditi pada nilai x dengan 

memerhatikan jumlah demand dan supply pada baris pertama dan kolo 

pertama. 

b. Setelah alokasi untuk nilai x sudah dilakukan, alokasi lainnya dilakukan 

pada baris atau kolom yang lain, dengan memerhatikan ketentuan jumlah 

demand dan supply pada baris atau kolom berikutnya. Langkah ini 

berakhir di pojok kanan bawah (PoKaBa) dengan ketentuan alokasi 

penawaran telah dihabiskan dan permintaan telah dipenuhi. 

 

2. Metode Biaya Terkecil atau Least Cost Method 

 Metode Least cost melakukan alokasi secara sistematik pada kotak-

kotak berdasarkan biaya transport minimum 

Langkah-langkah : 

 

a. Alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang mempunyi biay terkecil. Jika 

terdapat sel yang memiliki biaya terkecil yang sama besar, maka pilih 

salah satu. 

b. Kurangi baris persediaan dan kolom permintaan dengan jumlah yang 

dialokasikan. Jika baris persediaan dan kolom permintaan sudah nol, 

maka eliminasi baris atau kolom terebut. 
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3. VAM atau Vogell’s Aproximation Method 

 Metode VAM atau Vogell’s Aproximation Method merupakan 

metode yang lebih mudah dan lebih cepat untuk digunakan dalam 

mengalokasikan sumber daya dari beberapa sumber ke beberapa tujuan 

(daerah pemasaran) 

Langkah-langkah : 

a. Menghitung penalti (selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil 

berikutnya) untuk setiap baris dan kolom. 

b. Setelah memeroleh nilai penalti untuk masing-masing kolom atau baris, 

pilih biaya penalti terbesar yang ada pada baris atau kolom tersebut. 

Kemudian, alokasikan sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya 

terkecil pada baris atau kolom yang terpilih. 

c. Buat tabel pengalokasian untuk barang dari sumber ke tujuan, dengan 

memerhatikan jumlah persediaan yang tersedia pada kolom atau baris 

yang bersangkutan dengan jumlah permintaan yang harus dipenuhi atau 

belum dipenuhi pada baris atau kolom tersebut. Hapuslah baris dan 

kolom. 

d. Ulangi langkah pertama, jika jumlah persediaan belum dialokasikan 

sepenuhnya, maka masih terdapat kekurangan persediaan. 

 

Keempat, setelah penyusunan tabel awal selesai maka sebagai langkah 

selanjutnya adalah pengujian optimalitas tabel untuk mengetahui apakah biaya 

distribusi total telah minimum. Ada dua macam model pegujian optimalitas 

algoritma transportasi, yaitu : 

 

1. Stepping Stone Method 

 

Metode Stepping Stone bekerja dengan mempertimbangkan “opportunity 

cost” dari sel kosong, yaitu berkurangnya biaya akibat pemindahan model 

pengangkutan bila mana sel kosong itu diisi satu barang. 

Langkah-langkah :  
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1. Setiap sel kosong dievaluasi dengan memindahkan sel kosong tersebut satu 

unit dari sel yang terisi untuk menentukan pengaruh. Dari pemindahan satu 

unit ke sel yang kosong terhadapfungsi objektif,  harus ditentukan lintasan 

tutup antara sel-sel yang terisi. 

2. Lintasan ini terdiri dari beberapa lngkah yang dimulai dari sel yang kosong 

sampai kembali ke sel yang kosong tersebut , arahnya lurus  dan siku-siku 

(arah diagonal tidak diperkenankan) serta jalurnya searah dengan jarum jam 

atau juga sebaliknya. Lintasan dilalui berturut- berturut diberi tanda positif 

(pada sel kosong harus selalu bertanda “+”), kemudian negatif sampai 

akhirnya kembali ke sel yang dimaksud. 

 

3. Setelah semua sel kosong dihitung, tentukan sel kosong yang menghasilkan 

negatif terbesar dan gunakan lintasan tutupnya untuk memindahkan barang-

barang. sehingga diperoleh suatu pemecahan fisibel baru, bila keadaan 

belum optimal. Sedangkan bila keadaan telah menunjukan semua hasil dan 

perhitungan sel kosong positif, maka menandakan telah optimal. 

 

2. MODI atau Modified Distribution Method 

 

MODI merupakan singkatan dari “modified distribution” yang berarti 

distribusi yang dimodifikasikan. Cara ini iterasinya sama seperti stepping stone. 

Perbedaan utama terjadi pada cara pengevaluasian variabel nonbasis, tau 

penentuan penurunan ongkos transport per unit untuk setiap variabel. 

 

Kelima, atau langkah terakhir adalah revisi tabel bila dalam langkah 

keempat terbukti bahwa tabel belum optimal atau biaya distribusi total masih 

mungkin diturukan lagi. Dengan demikian, lagkah kelima ini tidak akan 

dilakukan apabila pada langkah keempat telah membuktikan bahwa tabel telah 

optimal. 
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Contoh Studi Kasus : 

Data Transportasi  

Ke 
Cilegon Kuningan Bandung Padang Supply 

Dari 

Agen 1 110 90 95 75 6300 

Agen 2 80 75 120 80 4750 

Agen 3 95 100 65 115 5450 

Agen 4 70 85 75 90 6500 

Demand 5200 5500 6000 6300 23000 

1. Metode North West Corne 

Pengalokasian dimulai dari pojok barat laut (pojok kiri atas) Selanjutnya 

pengalokasian dilakukan pada kotak Xi+1j bila penawaran ke i telah 

terpenuhi. 

Ke 

Cilegon Kuningan Bandung Padang Supply   

Dari 

Agen 1 

110 90 

95 75 6300     

5200 1100 

Agen 2 80 

75 120 

80 4750     

4400 350 

Agen 3 95 100 

65 

115 5450   

5450 

Agen 4 70 85 

75 90 

6500     

200 6300 

Demand 5200 5500 6000 6300 23000 
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Z = 5200(110)+1100(90)+4400(75)+350(120)+5450(65)+200(75)+6300(90) 

= 572000+99000+330000+42000+354250+15000+567000 

= Rp.1979250 

2. Metode Least Cost 

Pengalokasian dimulai pada kotak variabel dengan biaya terendah. 

Selanjutnya pengalokasian dilakukan pada kotak variabel terendah 

berikutnya. Berikut adalah perhitungan dengan metode Least Cost. 

Ke 

Cilegon Kuningan Bandung Padang Supply   

Dari 

Agen 1 110 90 95 

75 

6300   

6300 

Agen 2 80 

75 

120 80 4750   

4750 

Agen 3 95 100 

65 

115 5450   

5450 

Agen 4 

70 85 75 

90 6500       

5200 750 550 

Demand 5200 5500 6000 6300 23000 

 

Z = 5200(70)+4750(75)+750(85)+5450(65)+550(75)+6300(75) 

= 364000+356250+63750+354250+41250+472500 

= Rp.1652000 
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3. Metode Aproksimasi Vogel (VAM) 

Metode aproksimasi vogel adalah merupakan metode yang paling baik dari 

tingkat ketelitiannya. Adapun perhitungan manual dengan menggunakan metode 

aproksimasi vogel adalah sebagai berikut: 

Ke 

Cilegon Kuningan Bandung Padang Supply Penalty   

Dari 

Agen 1 110 90 95 

75 

6300 15 15 15 15 –   

6300 

Agen 2 80 

75 

120 80 4750 5 5 5 5 75   

4750 

Agen 3 95 100 

65 

115 5450 35 – – – –   

5450 

Agen 4 

70 85 75 

90 6500 5 5 15 5 85       

5200 750 550 

Demand 5200 5500 6000 6300 23000           

Penalty 

10 10 10 5             

10 10 20 5             

10 10 – 5             

– 10 – 5             

– 10 – –             

                    

Z = 5200(70)+4750(75)+750(85)+5450(65)+550(75)+6300(75)  

= 364000+356250+63750+354250+41250+472500 

= Rp.1652000 
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2.1.5 Pengertian Peramalan 

Peramalan (Forecasting) adalah kegiatan mengestimasi apa yang akan 

terjadi pada masa yang akan datang. Peramalan diperlukan karena adanya 

perbedaan kesenjangan waktu (Timelag) antara kesadaran akan dibutuhkannya 

suatu kebijakan baru dengan waktu pelaksanaan kebijakan tersebut. Apabila 

perbedaan waktu tersebut panjang maka peran peramalan begitu penting dan 

sangat dibutuhkan, terutama dalam penentuan kapan terjadinya suatu sehingga 

dapat dipersiapkan tindakan yang perlu dilakukan. 

Peramalan adalah proses untuk memperkirakan beberapa kebutuhan di 

masa datang yang meliputi kebutuhan dalam ukuran kuantitas, kualitas, waktu, 

dan lokasi yang dibutuhkan dalam rangka memenuhi permintaan barang dan jasa 

(Arman Hakim Nasution, 2006). 

Peramalan tidak terlalu dibutuhkan dalam kondisi permintaan pasar yang 

stabil, karena perubahan permintaan relatif kecil. Tetapi peramalan akan sangat  

dibutuhkan  bila  kondisi  permintaan  pasar  bersifat kompleks dan dinamis. 

Dalam kondisi pasar bebas, permintaan pasar lebih banyak bersifat kompleks dan 

dinamis karena permintaan tersebut akan tergantung dari keadaan sosial, 

ekonomi, politik, aspek teknologi, produk pesaing dan produk substitusi. Oleh 

karena itu peramalan yang akurat merupakan informasi yang sangat dibutuhkan 

dalam pengambilan keputusan manajemen. 

 

Metode Peramalan dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, diantaranya : 

1. Metode Kualitatif 

Metode ini digunakan dimana tidak ada model matematik, 

biasanya dikarenakan data yang ada tidak cukup representatif untuk 

meramalkan masa yang akan datang (long term forecasting).  

2. Metode Kuantitatif 

Metode yang penggunaanyadidasari ketersediaan data mentah disertai 

serangkaian kaidah matematis untuk meramalkan hasil di masa depan. 
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Metode Kuantitatif dalam peramalan di bagi menjadi tiga macam, yaitu : 

1. Model Regresi 

3. Model Ekonometrik 

4. Model Time Series Analysis (Deret Waktu) 

 

2.1.6 Teori Regresi Linier  

Analisis regresi merupakan bagian integral dalam peramalan. Maksud 

dari peramalan adalah berdasarkan data yang diolah dengan cara statistik yang 

kemudian menarik sebuah kesimpulan. Analisis regresi digunakan untuk 

mengetahui sampai sejauh mana suatu variabel berpengaruh pada variabel 

lainnya atau beberapa variabel lainnya (Sunyoto, 2007). 

Analisis regresi adalah suatu metode sederhana untuk melakukan 

investigasi tentang hubungan fungsional di antara beberapa variabel. Hubungan 

antara beberapa variabel tersebut diwujudkan dalam suatu model matematis. 

Model regresi, variabel dibedakan menjadi dua bagian, yaitu variabel respons 

(response) atau biasa juga disebut variabel bergantung (dependent variable) serta 

variabel explonary atau bisa juga disebut variabel penduga (predictor variable) 

atau disebut juga variabel bebas (independent variable), (Nawari, 2010). 

 Regresi linier adalah metode statistika yang digunakan untuk 

membentuk model hubungan antara variabel terikat (dependen; respon; Y) 

dengan satu atau lebih variabel bebas (independen, prediktor, X). Apabila 

banyaknya variabel bebas hanya ada satu, disebut sebagai regresi linier 

sederhana, sedangkan apabila terdapat lebih dari 1 variabel bebas, disebut 

sebagai regresi linier berganda. Analisis regresi setidak-tidaknya memiliki 3 

kegunaan, yaitu untuk tujuan deskripsi dari fenomena data atau kasus yang 

sedang diteliti, untuk tujuan kontrol, serta untuk tujuan prediksi (Kurniawan, 

2008). 

 

2.1.6.1 Regresi Linier Sederhana  

Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal 

satu variabel independen dengan satu variabel dependen (Sugiyono, 2011).  

Regresi Linear Sederhana atau sering disingkat dengan SLR (Simple 
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Linear Regression) juga merupakan salah satu Metode Statistik yang 

dipergunakan dalam produksi untuk melakukan peramalan ataupun prediksi 

tentang karakteristik kualitas maupun kuantitas.  

 Persamaan umum regresi linier sederhana adalah : 

𝒀′ = 𝐚 + 𝒃𝑿 

Dimana : 

Y’ = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan. 

a = Harga Y bila X=0 (harga konstan) 

b = angka arah atau koefisien regresi, yang menunjukan angka peningkatan 

ataupun penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel 

independen. Bila b (+) maka naik, dan bila b (-) maka terjadi penurunan. 

X = Subyek pada variabelo independen yang mempunyai nilai tertentu. 

Persamaan dalam analisis regresi dapat menggambarkan sebuah garis 

regresi. Semakin dekat dengan jarak antara data dengan titik yang terletak pada 

garis regresi, berarti prediksi kita semakin baik. Jarak antara data sesungguhnya 

dengan garis regresi dikuadratkan dan dijumlahkan, itulah sebabnya analisis 

regresi juga dikenal dengan analisis Ordinary Least Square (Winarmo, 2007). 

2.1.6.2 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 

No Penulis Judul Penelitian Tahun 

Penelitian 

Kesimpulan 

1 Saintia 

Matematika 

Vol.02,No.03 

(2014),pp.29-

311. 

 

 

 

 

APLIKASI 

METODE 

TRANSPORTASI 

DALAM 

OPTIMASI BIAYA 

DISTRIBUSI 

BERAS MISKIN 

(RASKIN) PADA 

PERUM BULOG 

SUB DIVRE 

2014 Dengan metode 

VAM untuk solusi 

awal dan MODI 

untuk solusi akhir 

maka total biaya 

distribusi 

minimum yang 

dapat diperoleh 

sebesar Rp. 

954.800.485,30,- 
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MEDAN sedangkan dengan 

perhitungan 

perusahaan total 

biaya distribusi 

yang diperoleh 

sebesar Rp. 

958.073.750,40 

sehingga terjadi 

penghematan 

sebesar Rp. 

3.273.265,10,- 

2 Hendi 

Nirwansyah dan 

Widowati 

EFISIENSI BIAYA 

DISTRIBUSI 

DENGAN 

METODE 

TRANSPORTASI 

2006 Alokasi 

pendistribusian 

elpiji oleh PT. 

Pertamina selama 

bulan maret 2006 

belum optimal 

dilihat dari segi 

pengeluaran biaya 

transportasi 

sebesar Rp. 

1.996.261.706,90,- 

sedangkan 

perhitungan 

dengan metode 

transportasi 

diperoleh solusi 

optimal sebesar 

Rp. 

1.940.942.146,00. 

Dengan kata lain, 
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terjadi 

penghematan 

sebesar Rp. 

55.319.560,00,- 

pada bulan maret 

2006. 

3 Martiani 

(1011875) 

APLIKASI 

MINIMALISSI 

BIAYA 

TRANSPORTASI 

PENGIRIMAN 

BARANG 

MENGGUNAKAN 

VOGEL 

APPROXIMATION 

METHOD VAM 

STUDI KASUS CV. 

TAO TOBA INDAH 

2014 Pengimplementasi

an metode Vogel 

Approximation 

Method (VAM) 

pada aplikasi 

transportasi 

pengiriman barang 

dapat dilakukan 

dengan mencari 

selisih antara dua 

biaya terkecil pada 

setiap baris dan 

kolom kemudian 

menghilangkan 

baris/kolom yang 

terisi penuh hingga 

mendapatkan biaya 

yang optimal.  
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2.2 Kerangka Pemikiran 

  Kerangka pemikiran dimaksudkan untuk menggambarkan paradigma 

penelitian sebagai jawaban atas masalah penelitian. Dalam kerangka pemikiran 

tersebut terdapat satu variabel yaitu analisis model VAM (Vogel Approximation 

Method) untuk menghemat biaya distribusi air mineral Aqua 600 ml. 

  Tujuan setiap perusahaan adalah mendapatkan keuntungan dan 

mengefesiensikan biaya, oleh sebab itu perusahaan  berusaha melakukan banyak 

cara dalam rangka mengefesiensikan biaya demi mendapat keuntungannya. Salah 

satu cara untuk mendapatkan tujuan perusahaan adalah dengan menerapkan suatu 

metode yang dapat menghambat proses produksi. Dalam penelitian ini penulis 

mencoba menganalisis permasalahan yang ada pada perusahaan dengan metode 

yang sesuai dengan permasalahan keterlambatan pasokan yaitu model VAM 

((Vogel Approximation Method) 

Metode transportasi adalah suatu metode yang digunakan untuk mengatur 

distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama atau sejenis 

ke tempat tujuan secara optimal. Distribusi ini dilakukan sedemikian rupa  

sehingga permintaan dari beberapa tempat tujuan dapat dipenuhi dari beberapa 

tempat asal yang masing-masing dapat memiliki permintaan atau kapasitas yang 

berbeda (Dwijanto, 2008:61) 

Untuk menyelesaikan permasalahan dengan model VAM (Vogel 

Approximation Method) terdapat dimensi yang harus terpenuhi, diantaranya : 

 

X = banyaknya unit produk atau barang yang akan dikirim dari sumber 

menuju tujuan (Supply). 

C = harga transport barang per unit 

dari sumber ke tujuan  

D   =  banyaknya permintaan barang dari 

tujuan (Demand). 
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  Berdasarkan uraian-uraian dalam kerangka pemikiran di atas, dirumuskan 

kerangka penelitian dan paradigma penelitian model VAM (Vogel Approximation 

Method) terhadap efesiensi biaya distribusi air mineral Aqua 600 ml pada gambar 

di bawah ini: 

 

VAM (Vogel Approximation 

Method) 

 X = Supply 

 C = Cost per Unit 

 D = Demand 

 

 

 

Efesiensi Biaya 

Distribusi air mineral 

Aqua 600 ml 


