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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Logistik 

 Menurut Miranda dan Tunggal (2001), proses logistik berhubungan erat 

dengan aktivitas kehidupan sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung. 

Proses ini tidak hanya berputar di sekitar aktivitas pabrik, juga mempunyai peran 

penting dalam kehidupan bermasyarakat. Sebagai pihak konsumen kita baru 

merasakannya bila ada masalah dalam hal misalkan terjadi keterlambatan dalam 

mengirim barang atau produk yang kita pesan untuk teman/saudara kita, menerima 

barang yang salah, dan sebagainya yang sering muncul dan merugikan kita misalnya 

tambahan biaya atau malah merasa tidak puas dengan pelayanannya. Aktivitas ini 

menyangkut kehidupan sehari-hari yang berhubungan penting dengan masyarakat, 

organisasi industri dan juga secara individual maka diperlukan suatu pendekatan 

manajemen dalam bidang logistik. 

Untuk mendukung manajemen logistik ini juga diperlukan suatu rantai aliran 

barang yang memungkinkan perpindahan barang dari produsen ke konsumen agar 

hal-hal di atas seperti keterlambatan penyampaian, salah barang dan sebagainya bisa 

dikurangi ataumalah dihilangkan sehingga pelayanan yang diberikan ke pelanggan 

sesuai dengan kebutuhan pelanggan dan pelanggan merasa puas (Miranda dan 

Tunggal [2001, hal.1]).   

2.1.1 Manajemen Logistik 

 Jaringan logistik meliputi pemasok, gudang (warehouse), pusat distribusi 

retail, dan juga bahan baku. Barang setengah jadi dan barang jadi yang mengalir di 

antara fungsi-fungsi bisnis yang bersangkutan (Miranda dan Tunggal [2001, hal.7]). 
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A. Input dan Output dalam Proses Logistik 

 Input proses logistik meliputi sumber daya alam, manusia, finansial dan 

sumber informasi. Perencana logistik merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan input ini dalam berbagai bentuk, meliputi bahan mentah, barang 

setengah jadi, serta barang jadi atau siap pakai. 

 Output proses logistik meliputi keuntungan kompetitif untuk organisasi, hasil 

dari orientasi pemasaran dan keefisienan serta keefektifan operasional, pemanfaatan 

waktu dan tempat, dan perpindahan yang efisien ke pelanggan. Output lainnya terjadi 

ketika pelayanan logistik bercampur sedemikian rupa sehingga menjadi asset milik 

organisasi. Output ini dibuat seefektif dan seefisien mungkin (Miranda dan Tunggal 

[2001, hal.7]). 

B.  Aktivitas – Aktivitas Utama Logistik 

Menurut Miranda dan Tunggal [2001, hal.14] aktivitas-aktivitas  utama logistik ada 

tiga belas, yaitu: 

 Custumer Service (Pelayanan Pelanggan) 

 Demand Forecasting (Peramalan Permintaan) 

 Inventory Management (Manajemen Persediaan) 

 Logistics Cummunications (Komunikasi Logistik) 

 Material Handling (Penanganan Material) 

 Order Processing (Proses Pemesanan) 

 Packaging (Pengemasan) 

 Dukungan komponen dan jasa 

 Pemilihan lokasi dan gudang  

 Procurement/Purchasing 

 Reverse Logistics 

 Transportasi  

 Gudang dan Penyimpanan 
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2.1.2 Manajemen Logistik dan Supply Chain Management (SCM) 

Selama ini manajemen logistik banyak diartikan sebagai Bisnis Logistics, 

Channel Management , Distribution, Industrial Logistics, Logistical Management, 

Logistics, Material Management, Physical Distribution, Quick-response Systems, 

juga Supply Chain Management.  

The Council of Logistics Management (CLM), organisasi pelopor logistik di 

Amerika Serikat yang memiliki anggota sekitar 15.000 orang mendefinisikan 

manajemen logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi untuk 

merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan keefisienan dan keefektifan aliran 

dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi terkait dari titik permulaan (point-

of-origin) hingga titik konsumsi (point-of-consumption) dalam tujuannya untuk 

memenuhi kebutuhan para pelanggan (Miranda dan Tunggal [2001, hal.2]).  

 Stanford Supply Chain Forum (1999) yang dicetuskan oleh kepala Forum Hau 

Lee dalam Miranda dan Tunggal (2001, hal.4). mengartikan bahwa SCM 

berhubungan erat dengan aliran manajemen material, informasi dan finansial dalam 

suatu jaringan yang terdiri dari pemasok, perusahaan, distributor, dan pelanggan. 

Namun secara umum SCM diartikan bahwa suatu sistem tempat organisasi 

menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggan/ konsumen 

(Indrajit dan Djokopranoto [2002, hal.5]). 

2.1.3 Perbedaan Manajemen Logistik dengan Supply Chain Management (SCM) 

Tidak ada perbedaan yang mencolok antara SCM dan Manajemen Logistik, 

hanya saja SCM  dipandang sebagai logistik bagian luar perusahaan yang meliputi 

pelanggan dan pemasok. Manajemen logistik lebih memfokuskan pada 

pengoptimalan rencana orientasi dan kerangka kerja berupa pembuatan rencana 

tunggal untuk aliran produk dan informasi di dalam perusahaan, sedangkan SCM 

merasa tidak cukup hanya integrasi bagian dalam. Tujuan utama SCM adalah 

mengurangi atau bahkan menghilangkan persediaan buffer yang terlibat antara 

beberapa departemen dalam satu rantai dengan cara saling membagi informasi 
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mengenai permintaan dan persediaan yang ada sekarang (Miranda dan Tunggal 

[2001, hal.4]). 

Dari perbedaan di atas, Indrajit dan Djokopranoto [2002, hal.27] mengatakan 

bahwa manajemen logistik dan manajemen supply chain juga terdapat beberapa 

persamaan diantaranya sebagai berikut: 

 Keduanya menyangkut pengelolaan arus barang atau jasa. 

 Keduanya menyangkut pengelolaan mengenai pembeliaan, pergerakan, 

penyimpanan, pengangkutan, administrasi, dan penyaluran barang. 

 Keduanya menyangkut usaha untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan barang. 

 

2.2 Transportasi 

Fungsi transportasi berhubungan dengan bagian dalam dan luar departemen 

logistik. Dengan bagian finansial (freight bills/biaya pengiriman), engineering 

(Pengemasan, transportasi peralatan), manajemen persediaan (bahan baku, 

komponen, gudang jadi), hokum (kontrak gudang dan alat angkut), produksi 

(pengiriman tepat waktu), purchasing (pemilihan supplier), marketing/sales (standar 

pelayanan pelanggan), receiving (klaim, dokumentasi), dan pergudangan (supply 

peralatan, penjadwalan) (Miranda dan Tunggal [2001, hal.70]).  

 

2.2.1 Sistem Transportasi 

A. Permasalahan Transportasi Nasional 

Karena banyaknya organisasi/ instansi yang terlibat dalam transportasi, dan 

transportasi memiliki berbagai moda yang saling berbeda karakteristik antara satu 

moda dengan moda yang lainnya, seperti moda transportasi jalan berbeda dengan 

kereta api, kapal atau pesawat udara, maka diperlukan sistem transportasi nasional    

(Nasution [2003, hal. 335]). 

Menurut Nasution [2003, hal. 335] selain faktor tersebut di atas terdapat 

beberapa masalah transportasi di Indonesia, yaitu sebagai berikut: 
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1. Kurangnya keterpaduan antarmoda dan intramoda. 

2. Rendahnya kinerja transportasi. 

3. Tingginya biaya perawatan dan perbaikan sarana transportasi. 

4. Usia pesawat udara dan kapal yang telah tua. 

5. Cepatnya pertumbuhan kota dan kota-kota di sekitarnya. 

6. Pencemaran lingkungan hidup. 

7. Keterbatasan kemampuan dana pemerintah dan sumber energi. 

8. Terbatasnya kapasitas saranadan prasarana. 

9. Perbedaan kepentingan pihak-pihak yang terlibat dalam hal penentuan tingkat 

prioritas dalam menangani masalah transportasi. 

B. Ruang Lingkup Sistem Transportasi 

 Ruang lingkup bidang transportasi ini meliputi mulai dari perumusan 

kebijakan, perencanaan, perancangan, pelaksanaan pembangunan sampai dengan 

tahap pengoperasian dan pemeliharaan dari sistem itu sendiri (Morlok dalam 

Nasution [2003, hal 337]) membagi ruang lingkup teknik transportasi ke dalam dua 

katagori, yaitu pertama yang berhubungan dengan perencanaan sistem transportasi 

yang sesuai kebijakan pengembangan transportasi dengan mempertimbangkan bidang 

ekonomi, hukum dan bidang transportasi lain. Kategori kedua berhubungan dengan 

perancangan rinci komponen-komponen sistem transportasi yaitu perancangan 

sarana, prasarana, operasi dan pengendalian. Dalam hal ini komponen transportasi 

terdiri atas sarana dan prasarana transportasi serta sistem pengoperasiannya. 

Gambaran dari ruang lingkup ini dapat di lihat pada Gambar 2.1 berikut. 
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Gambar 2.1. Ruang Lingkup Sistem Transportasi 

(Sumber Diadopsi dan dimodifikasi dari Morloku dalam Nasution [2003]) 

Perancangan sistem transportasi tersebut akan menentukan fasilitas 

transportasi apa yang dibutuhkan dalam suatu lokasi/daerah, cara-cara 

pengoperasiannya, tarif dan lain-lainnya. Oleh karena itu, sistem transportasi 

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari infrastruktur setiap lokasi/ daerah, 

sehingga sangat erat hubungannya dengan kebijakan ekonomi dan social secara luas. 

C. Angkutan Jalan/ Transportasi Bermotor 

Angkutan jalan/ kendaraan bermotor adalah moda transportasi yang 

menggunakan kendaraan bermotor sebagai fasilitas operasinya yang bergerak di jalan 

raya. Sistem transportasi jalan meliputi atas alat angkut, yaitu bis, truk, trailer, taksi, 

oplet dan bemo, jalan yaitu jalan raya, rambu-rambu lalulintas, traffic light, serta 

terminal. 

Angkutan kendaraan bermotor sangat fleksibel terhadap pertumbuhan 

permintaan dari masyarakat dan dapat memberikan pelayanan, yaitu dari tempat 
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pengirim barang atau penumpang smapai ke tempat penerima barang atau tujuan 

penumpang.  

Perusahaan angkutan melayani angkutan barang (truk) dan angkutan 

penumpang (bis, taksi, dan lain-lain) berkembang cepat karena pelayanan disesuaikan 

dengan sifat dan kebutuhan masyarakat. Kebanyakan jenis muatan adalah barang-

barang yang terbatas berat dan volumenya serta jarak yang dekat. Dengan 

pertumbuhan daerah pemukiman yang baru di luar kota, sangat memerlukan angkutan 

ini untuk pergi dan pulang dari tempat di kota atau sebaliknya (Nasution [2003, hal 

119]). 

 

2.2.2 Proses Manajemen pada Perusahaan Angkutan Bermotor  

Dalam bagian ini akan dijelaskan proses manajemen pada perusahaan 

angkutan bermotor dalam  menyediakan jasa angkutan kepada masyarakat. Proses 

manajemen ini dimulai dengan merencanakan kapasitas, penentuan jumlah kedaraan, 

dan pendapatan, route costing, penjadwalan, kinerja dan standar pelayanan (Nasution 

[2003, hal 121]). 

 Route Costing  

Route costing atau perhitungan biaya trayek adalah Perhitungan manajemen 

yang dipergunakan untuk mencapai tujuan perusahaan dan bagi pemerintah route 

costing dipergunakan dalam proses perencanaan trayek (Nasution [2003, hal 127]) 

Ada beberapa tujuan perhitungan biaya trayek yaitu sebagai berikut: 

1. Untuk memungkinkan diperkirakannya biaya per trayek, sehingga dapat dihitung 

besarnya keuntungan atau kerugian perusahaan. 

2. Untuk menunjukkan bagaimana biaya-biaya dikeluarkan pada masing-masing 

trayek, terutama biaya yang tergantung pada jarak, biaya kendaraan, biaya awak 

kendaraan, dan biaya overhead yang dialokasikan pada trayek. 

3. Untuk mengetahui struktur biaya.  

4. Bagi pemerintah, route costing penting tidak hanya untuk mengetahui apakah 

trayek yang sedang direncanakan merupakan trayek sosial yang memerlukan 
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subsidi, tetapi juga penting dalam rangka pembinaan perusahaan-perusahaan 

angkutan. 

3 Biaya 

Dalam mengoperasikan suatau kendaraan dikeluarkan sejumlah biaya yang 

meliputi sebagai berikut: 

a. Biaya bahan bakar, oli, tol, dan ban. Biaya ini sederhana dalam rupiah per 

kilometer. 

b. Biaya awak bis atau truk 

Untuk menghitung biaya pengemudi dan kondektur , baik yang beroperasi 

maupun cadangan, libur, sakit, dan lain-lain, dipergunakan angka faktor 

sebagai berikut: 

                             

                             
 

Untuk pengemudi dan kondektur faktor tersebut dihitung secara terpisah. Karena itu, 

jumlah pengemudi per hari pada suatu trayek tertentu sebagai berikut:  

2 x jumlah bis atau truk x faktor pengemudi 

Demikian pula jumlah kodektur. Kalau setiap bis atau truk menggunakan 2 

kondektur, perhitungannya sebagai berikut: 

4 x jumlah bis atau truk x faktor kondektur 

Jumlah bis atau truk adalah rata-rata per shiff  dalam suatu bulan dibagi jumlah hari 

dalam bulan itu. Biaya awak bus kemudian merupakan perkalian antara rata-rata 

jumlah pengemudi yang berkerja pada trayek itu dengan biaya-biaya seperti gaji, 

tunjangan kerja operasi (TKO), dan lain-lain (Nasution [2003, hal 129]) 

 

2.3 Penentuan Rute   

Dalam perencanaan transportasi dikenal dengan tahapan assignment dimana 

setelah ditetapkan metode transportasi yang digunakan berikutnya adalah menetapkan 

rute perjalanan armada angkut. Penjadwalan yang efisien dan penyusunan rute yang 

baik dapat menghemat waktu pengantaran bagi kendaraan, dan hasilnya jumlah biaya 

operasi dapat berkurang. Teknik-teknik modern dalam penyusunan rute melalui 
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computer telah diterapkan dengan berhasil di beberapa industri (Lestra & Rinnooy 

dalam  Siagian [2010]). 

Ilmu yang berhubungan langsung dengan penetapan rute adalah jaringan (Network 

Analysis). Penentuan rute ini dapat dikeompokkan dalam dua kelompok, yaitu: 

1. Penelusuran busur  

Penelusuran busur merupakan suatu masalah penentuan rute yang 

menekankan pada penelusuran busur/ruas jalan. Hal ini berarti dalam suatu 

jaringan tertentu semua busur harus dilalui paling sedikit satu kali. 

2. Penelusuran node  

Penelusuran node/puncak merupakan suatu masalah penentuan rute yang 

menekankan tercapainya node/titik-titik tertentu yang ada pada suatu jaringan. 

Hal ini berarti dalam suatu jaringan tertentu semua node yang ada harus 

disinggahi minimal satu kali, dan yang menjadi dasar pemikiran penelusuran 

puncak adalah Travelling Salesman Problem (TSP) dan Vhicle Routing 

Problem (VRP). 

Ada beberapa perbedaan antara penelusuran busur dengan penelusuran 

puncak, yaitu pada penelusuran busur semua busur akan terlintasi, sedangkan puncak 

merupakan titik-titik potong antar busur. Penelusuran puncak akan terkunjungi dan 

busur merupakan prasarana gerakan dari suatu puncak ke (Lestra & Rinnooy dalam  

Siagian [2010]). 

2.3.1 Terminologi Jaringan 

Menurut Lenstra dan Rinooy dalam Sihagian (2010), pada dasarnya masalah 

penentuan rute dapat dikelompokkan  dalam dua golongan, yaitu: 

1. Edge-Covering, yaitu masalah penentuan rute yang dapat dikelompokkan pada 

jaringan tertentu semua bujur harus dilalui paling sedikit satu kali. Sebagai contoh 

untuk kelompok pertama ini adalah rute polisi, rute pengantar pos, rute penyapu 

jalan, dan sebagainya. 

2. Node Covering,  yaitu masalah penentuan rute yang ditekankan pada pencapaian 

node-node, atau titik-titik tertentu yang ada pada suatu jaringan. Artinya bahwa 
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semua node yang ada pada suatu jaringan harus disinggahi paling tidak satu kali, 

sebagai contoh untuk kelompok kedua ini adalah masalah Traveling Salesman 

Problem (TSP) dan Vehicle Routing Problem (VRP).  

Beberapa kriteria yang biasanya digunakan dalam masalah penentuan rute, antara lain 

transportasi, watu, jarak dan sebagainya, sedangkan kendala-kendala yang umumnya 

terdapat adalah kendala kapasitas muat, jarak tempuh, waktu tempuh, dan sebagainya. 

Setiap permasalahan rute memiliki karakteristik sendiri, sehingga kriteria yang 

dihadapi juga terkadang berbeda. 

 Model transportasi dapat juga dipresentasikan dan diselesaikan sebagai suatu 

jaringan. Pada persoalan jaringan, berdasarkan terminology teori grafis, maka suatu 

fisik akan terdiri dari suatu set titik-titik yang dihubungkan yang disebut node. Node 

tertentu dihubungkan oleh garis yang disebut busur. Gambar 2.2 di bawah ini adalah 

contoh sebuah grafik lingkaran-lingkaran yang menyatakan stasiun-stasiunnya adalah 

node-nya, dan jalan-jalan yang menghubungkan stasiun-stasiun itu adalah busurnya. 

 

  

 

 

 

Gambar 2.2 Jaringan Terminologi 

(Sumber: Dimyati dan Mudjiono. 2009) 

Lintasan diantara node i dengan node j adalah unsur-unsur busur yang 

menghubungkan kedua nodes tersebut. Misalnya pada Gambar 2.2, lintasan yang 

menghubungkan node O dengan node T adalah urutan-urutan dari busur O ke B ke D, 

D ke T atau sebaliknya. 

 

 

O 

D 

B 

E 

T 

C 

A 
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Beberapa terminologi tambahan dari jaringan ini adalah: 

 Siklus, yaitu lintasan yang menghubungkan suatu node dengan node itu sendiri. 

Contoh lintasan A ke D, D ke B, dan B ke A. 

 Pohon (tree), yaitu grafik yang mempunyai lintasan yang menghubungkan 

pasangan-pasangan node, dimana siklus tidak terjadi. 

 Busur maju i, yaitu busur yang meninggalkan node i. 

Contoh: 

    

 

 Busur mundur i, yaitu busur yang menuju node i 

Contoh: 

 

 Kapasitas aliran suatu busur dengan arah tertentu, yaitu batas atas aliran (atau 

jumlah aliran total) yang fisibel pada busur tertentu. 

 Sumber suatu jaringan, yaitu node yang menjadi awal bagi busur-busurnya, 

dimana aliran bergerak meninggalkannya. Pada Gambar 2.2, node O adalah 

sumber jaringan. 

 Tujuan suatu jaringan, yaitu node yang dituju oleh busur-busurnya, dan aliran 

masuk ke node tersebut. Pada Gambar 2.2, T adalah tujuan jaringan.  

 

2.3.2 Shortest Route Manual 

Shortest Route Manual merupakan salah satu model dalam proses 

pengoptimalan jaringan, metoda ini lebih memperhatikan pada pengiriman  dan 

pengambilan barang di daerah yang relatife lebih kecil. Sebagai contoh di desa 

ataupun di negara dengan menggunakan truk atau beberapa armada. Peraturannya, 

kendaraan mempunyai satu basis pada satu depot dengan perjalanan kendaraan pada 

satu titik shift kerja dan dapat termasuk ke beberapa titik pengambilan barang. Dalam 

perencanaan transportasi dikenal tahapan assignment dimana setelah ditetapkan 

metode transportasi yang digunakan berikutnya adalah menetapkan rute perjalanan 

armada angkut. Penjadwalan yang efisien dan penyusunan rute yang baik dapat 

A 

A 
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menghemat waktu pengantaran bagi kendaraan, dan hasilnya jumlah biayai operasi 

dapat berkurang (Sihagian (2010)   

2.4 Jalan Tol Cikopo – Palimanan 

Cipali adalah sebuah jalan tol yang terbentang sepanjang 116,75 kilometer 

yang menghubungkan daerah Cikopo, Purwakarta dengan Palimanan, Ciribon, Jawa 

Barat. Jalan tol ini merupakan kelanjutan dari jalan tol Jakarta-Cikampek yang 

menghubungkan dengan jalan tol Palimanan-Kanci. Jalan tol juga sekaligus 

merupakan bagian dari jalan tol trans jawa yang akan menghubungkan Merak, Banten 

hingga Banyuwangi, Jawa Timur. Jalan tol ini memperpendek jarak tempuh sejauh 40 

km dan diprediksi akan memotong waktu tempuh 1,5 sampai 2 jam dibandingkan 

melewati jalur (PT Lintas Marga Sedaya/Linmas). 

 

2.4.1 Pembangunan Tol 

Jalan tol Cikopo-Palimanan di biayai dengan skema Private Public 

Partnership (PPP)/ kerjasama pemerintah swasta (KPS) yang bertujuan untuk 

meningkatkan kapasitas jaringan jalan serta mendorong pengembangan kawasan 

pendukung di wilayah Jawa Barat. Pembangunan dilaksanakan oleh PT Lintas Marga 

Sedaya (LMS/Linmas) melalui komposisi pemegang saham adalah operator jalan di 

negara Malaysia Barat yaitu, PLUS Expressways Berhad Sebesar 55% dan PT 

Baskhara Utama Sedaya sebesar 45% dengan total investasi sebesar 12,56 triliun dan 

masa konsesi 35 tahun. Pekerjaan konstruksi di laksanakan oleh Konsorsium PT 

Karabha Griy Mandiri – PT Nusa Raya Cipta Joint Operation (KGNRC JO).  

Proyek tol ini di mulai dengan ground breaking oleh menteri pekerjaan umum 

Djoko Kirmanto pada 8 Desember 2011 dan diresmikan oleh Presiden Joko Widodo 

pada 13 Juni 2015 M/28 Sya,ban 1436 H. Jalan tol ini dibangun di atas lahan seluas 

1.080,69 hektare dan terbagi menjadi enam seksi yaitu:     

 Seksi I, Cikopo-Kalijati (29.12 kilometer) 

 Seksi II, Kalijati-Subang (9.56 kilometer) 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kalijati,_Subang
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 Seksi III, Subang-Cikedung (31.37 kilometer) 

 Seksi IV, Cikedung-Kertajati (17.66 kilometer) 

 Seksi V, Kertajati-Sumberjaya (14.51 kilometer) 

 Seksi VI, Sumberjaya-Palimanan (14.53 kilometer) 

Jalan tol ini memiliki 8 tempat peristirahatan, 7 simpang susun, dan 7 tempat 

pertukaran antara lain di Cikopo, Kalijati, Subang, Cikedung, Kertajati, Sumberjaya, 

dan Palimanan. Tarif tol Cipali ditetapkan Rp 823/km atau Rp 96 ribu jarak terjauh 

(Cikopo-Palimanan) untuk kendaraan golongan I (PT Lintas Marga Sedaya/Linmas). 

2.4.2 Fasilitas Tol 

a) Tempat istirahat 

Jalan tol Cikopo-Palimanan mempunyai beberapa tempat istirahat untuk arah timur 

dan baratnya juga. Ada 8 tempat istirahat yaitu: 

Tabel 2.1. Lokasi Fasilitas Tempat Istirahat Tol Cipali 

 
Sumber: PT Lintas Marga Sedaya/Linmas 

 

b) Gerbang Tol 

Jalan tol Cipali memiliki tujuh (7) ruas jalan tol utama yaitu yang pertama 

Cikopo terletak pada km 78, ke dua Kalijati pada km 98, ke tiga Subang pada km 

110, ke empat Cikedung pada km 138, ke lima Kertajati pada km 159, ke enam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Subang
https://id.wikipedia.org/wiki/Cikedung,_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertajati,_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumberjaya,_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Cikedung,_Indramayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kertajati,_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Sumberjaya,_Majalengka
https://id.wikipedia.org/wiki/Palimanan,_Cirebon
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Sumberjaya pada km 175, dan yang terakhir Palimanan pada km 188, seperti yang 

terlihat pada Tabel 2.2. 

Tabel 2.2. Ruas Utama Jalan Tol Cipali 

 
Sumber: PT Lintas Marga Sedaya/Linmas 

 

 


