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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Linear Programming 

Pemrograman matematika (mathematical programming) memiliki 

ciri utama, yaitu terdiri dari fungsi tujuan dan fungsi kendala. Fungsi tujuan 

terdiri dari satu fungsi tujuan, sebaliknya fungsi kendala terdiri dari banyak 

fungsi (n function). Metode pemrograman linear ini adalah berguna untuk 

mencari solusi-solusi optimal di mana fungsi numeriknya terdiri dari satu 

variabel atau lebih yang dihadapkan kepada kendala-kendala (Teguh, 2014). 

Secara spesifik problem optimasi untuk menentukan nilai-nilai n variabel 

X1, X2, …, Xn, yang mengoptimalkan fungsi tujuan dapat ditulis sebagai 

berikut : 

Fungsi tujuan: Z = f(X1, X2, …, Xn) ......................................... (2.1) 

Fungsi kendala: gi (X1, X2, …, Xn) | ≤ = ≥ | i = 1, 2, …, m ......... (2.2) 

Nilai n variabel biasanya dianggap non negatif (The nonnegativity 

restriction), yang dapat dinyatakan sebagai: 

Xj ≥ 0 dimana j = 1, 2, …, n  

Metode pemrograman linear (Linear Programming Method), LP 

merupakan salah satu cara guna menggambarkan persoalan bila sumber-

sumber daya ekonomi yang terbatas dialokasikan secara optimal di antara 

berbagai kegiatan-kegiatan bersaing. Fungsi tersebut menyatakan, 

bagaimanakah sumber-sumber dibatasi dan bagaimanakah alokasinya 

berjalan secara lengkap berlangsung secara linear. Dengan peralatan linear 
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programming memungkinkan organisasi menejemen dapat membuat 

keputusan mengenai bagaimanakah penggunaan sumber-sumber menjadi 

paling efektif. 

 

2.2 Model Transportasi 

Metode dalam penyelesaian masalah transportasi mempunyai 2 

tahap, tahap penyelesaian solusi awal dan tahap penyelesaian solusi akhir. 

Tahap solusi awal yaitu, metode North West Corner, Least Cost, Vogel 

Aproximation Method dan tahap solusi akhir yaitu, metode Stepping Stone, 

MODI (Modified Distribution).  

Model persoalan transportasi menyangkut masalah pendistribusian 

suatu komoditas dari sejumlah sumber kepada sejumlah tujuan, dengan 

tujuan tercapainya minimasi ongkos pengangkutan. Model transportasi 

merupakan suatu bentuk penyederhanaan dari permasalahan yang 

menyangkut suatu usaha meminimalkan biaya pengiriman (shipping) suatu 

komoditas dari sejumlah sumber ke sejumlah tujuan (Arifin, 2010).  

Distribusi dilakukan sedemikian rupa sehingga permintaan dari 

beberapa tempat tujuan dapat di penuhi dari beberapa tempat asal (sumber), 

yang secara total dapat memiliki permintaan dan kapasitas (penawaran) 

yang sama atau berbeda. Penentuan alokasi dari sumber mana ke tujuan 

yang mana dilakukan dengan mempertimbangkan biaya pengangkutan yang 

bervariasi karena jarak dan kondisi antar lokasi yang berbeda. 

Model permasalahan transportasi dapat digambarkan dalam suatu 

tabel yang menunjukkan sisi penawaran (asal) dan sisi permintaan (tujuan), 
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kapasitas penawaran dan jumlah permintaan, serta biaya transportasi dari 

masing-masing sumber ke masing-masing tujuan (Herjanto, 2009). 

Tabel 2.1 Model Transportasi 

 

Dalam bentuk matematika, permasalahan transportasi dapat 

dirumuskan sebagai berikut. 

Fungsi tujuan:  Min. Z   = ∑ ∑ 𝐶𝑖𝑗𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1

𝑚
𝑖=1  .................................... (2.3) 

Dengan pembatasan: ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑛
𝑗=1 = 𝑆𝑖    untuk i = 1,2, ..., m ................. (2.4) 

   ∑ 𝑋𝑖𝑗
𝑚
𝑖=1 = 𝑑𝑖    untuk j = 1,2, ..., n  

           dan 𝑋𝑖𝑗 ≥ 0     untuk semua i dan j 

Dimana: 

Z  = biaya total transportasi 

𝑋𝑖𝑗 = jumlah barang yang harus dangkut dari i ke j 

𝐶𝑖𝑗 = biaya angkut per unit barang dari i ke j 

𝑆𝑖 = banyaknya barang yang tersedia di tempat asal i 

𝑑𝑗 = banyaknya permintaan barang di tempat tujuan j 

m = jumlah tempat asal 

n  = jumlah tempat tujuan  

Tujuan 
T1 T2 T3 

Kapasitas 

pabrik Asal 

A1 
C11 C12 Cij 

S1 
X11 X12 Xij 

A2 
C21 C22 Cij 

S2 
X21 X22 Xij 

A3 
C31 C32 Cij 

𝑆𝑖 
X31 X32 Xij 

Permintaan 

penjualan 
d1 d2 dj 
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2.3 Metode North West Corner 

Metode North West Corner merupakan salah satu teknik solusi 

dalam transportasi. Metode ini didasarkan pada aturan atau pengalokasian 

normatif dari persediaan dan kebutuhan sumber dalam suatu matriks 

transportasi tanpa perhitungan besar-besaran ekonomis. Aturan normatif 

tersebut yaitu membebani semaksimal mungkin sampai batas maksimum 

persediaan atau kebutuhan (mana yang tercapai lebih dahulu) pada matriks 

alokasi pada ujung kiri atas terus menuju ke kanan bawah sedemikian 

hingga seluruh kebutuhan akan sumber dapat terpenuhi (Chandra, 2016). 

Langkah Algoritma North West Corner meliputi:  

1. Tentukan banyaknya daerah sumber dan daerah tujuan.  

2. Tentukan biaya distribusi dari setiap sumber ke tujuan.  

3. Isilah jumlah permintaan dari setiap tujuan dan jumlah persediaan dari 

setiap sumber. 

4. Lakukan pengecekan apakah jumlah permintaan sama dengan 

persediaan, apabila tidak sama maka tambahkan dummy agar jumlah 

seimbang. 

5. Lakukan perbandingan unit persediaan dengan unit permintaan. Isilah 

unit terkecil antara permintaan dan persediaan pada kolom kiri bagian 

atas. 

6. Kolom atau baris pada permintaan atau persediaan yang telah terpenuhi 

tidak boleh lagi diisi.  

7. Pengisian unit berikutnya adalah kolom atau baris kiri atas berikutnya 

yang belum terisi. 
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8. Ulangi langkah 5, sampai semua elemen pada tabel distribusi terpenuhi 

semua.  

9. Biaya per kolom adalah besarnya biaya dikalikan dengan unit yang 

didistribusikan.  

10. Total biaya adalah jumlah semua biaya per kolom pada langkah 9. 

Jumlah antara persediaan gudang (supply) dengan jumlah permintaan 

(demand) harus seimbang agar dapat dilakukan pengalokasian. Jika jumlah 

persediaan gudang (supply) dengan jumlah permintaan (demand) tidak 

seimbang, maka harus dilakukan penambahan kolom dummy dengan cara : 

𝑆𝑖 ≥ 𝑑𝑗  𝑆𝑖 = Dj + 𝑑𝑗 ................................................................. (2.5) 

Biaya transportasi sel-sel dalam kolom dummy ini bernilai nol (0), karena 

jumlah yang dialokasikan ke dalam sel-sel tersebut bukan jumlah yang 

benar-benar dipindahkan tetapi jumlah yang permintaannya tidak terpenuhi. 

Penambahan sebuah baris atau kolom dummy ini tidak akan memengaruhi 

metode solusi awal atau metode untuk menentukan solusi optimal (Fatimah 

& Wibawanto, 2015). 

2.3.1 Supply (Persediaan) 

Persediaan adalah suatu barang atau produk yang di simpan 

dalam tempat penyimpanan (gudang) untuk memenuhi kebutuhan di 

kemudian hari yang bertujuan agar perusahaan tidak kekurangan 

barang sehingga perusahaan tetap dapat memenuhi permintaan 

konsumen. 
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2.3.2 Demand (Permintaan) 

Permintaan adalah sejumlah barang atau produk yang dibeli 

pada harga dan waktu tertentu yang berguna untuk memenuhi 

keinginan konsumen. Keinginan konsumen yang tak terbatas dapat 

mempengaruhi jumlah permintaan akan suatu barang atau produk 

yang akan dibeli dan jenis produk yang diminta dapat berubah. 

2.3.3 Dummy 

Dummy dalam model transportasi berfungsi untuk 

menyeimbangkan jumlah antara supply dan demand. Jumlah yang 

dikirimkan pada tujuan dummy dapat merepresentasikan kelebihan 

atau kekurangan pada sumber pengiriman. Jumlah yang dikirim dari 

sumber dummy merepresentasikan kelebihan atau kekurangan pada 

tujuan dummy. Jika jumlah antara supply dan demand sudah sama 

atau seimbang maka tidak diperlukan penambahan dummy.  

 

2.4 PHP (Hypertext Preprocessor) 

PHP (Hypertext Preprocessor) adalah bahasa script yang 

ditanamkan atau disisipkan ke dalam HTML. PHP banyak dipakai untuk 

membuat program situs web dinamis. PHP sering juga digunakan untuk 

membangun sebuah CMS (Madcoms, 2016). 

PHP adalah bahasa pemrograman script server-side yang didesain 

untuk pengembangan web. Disebut bahasa pemrograman server side karena 

PHP diproses pada komputer server. Hal ini berbeda dibandingkan dengan 
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bahasa pemrograman client-side seperti JavaScript yang diproses pada web 

browser (client). 

2.4.1 Kelebihan PHP 

PHP memiliki banyak kelebihan yang menjadi alasan kenapa 

harus menggunakan PHP. Berikut adalah beberapa kelebihan PHP: 

1. Bisa membuat web menjadi dinamis. 

2. PHP bersifat Open Source yang berarti dapat digunakan oleh 

siapa saja. 

3. Program yang dibuat dengan PHP bisa dijalankan oleh semua 

Sistem Operasi (OS) karena PHP berjalan secara Web Base yang 

artinya semua Sistem Operasi bahkan handphone yang 

mempunyai web browser dapat menggunakan program PHP. 

4. Aplikasi PHP lebih cepat dibandingkan dengan ASP maupun 

Java. 

5. Mendukung banyak paket Database seperti MySQL, Oracle, 

PostgrSQL dan lain-lain. 

6. Bahasa pemrograman PHP tidak memerlukan kompilasi dalam 

penggunaannya. 

2.4.2 Kekurangan PHP 

PHP juga mempunyai kekurangan, namun kekurangannya 

sangat sedikit, diantaranya: 

1. PHP tidak mengenal Package. 
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2. Jika tidak di-encoding, maka kode PHP dapat dibaca semua 

orang dan untuk meng-encondingnya dibutuhkan tool dari Zend 

yang mahal. 

3. PHP memiliki kelemahan keamanan. Jadi programmer harus jeli 

dan berhati-hati dalam melakukan pemrograman dan konfigurasi 

PHP. 

Menurut (Raharjo, 2015), meskipun pengembangan PHP lebih 

difokuskan untuk proses pembuatan aplikasi web, tapi PHP memiliki 

kemampuan lebih dari itu. PHP dapat digunakan untuk membuat tiga 

aplikasi, yaitu: 

1. Aplikasi web (server-side scripting). 

2. Program CLI (command-line scripting). 

3. Aplikasi desktop (GUI). 

 

2.5 Xampp dan PhpMyAdmin 

Xampp adalah sebuah paket kumpulan software yang terdiri dari 

Apache, MySQL, PhpMyAdmin, PHP, Perl, Filezilla, dan lain-lain. Xampp 

berfungsi untuk memudahkaan instansi lingkungan PHP, dimana biasanya 

lingkungan pengembangan web memerlukan PHP, Apache, MySQL dan 

PhpMyAdmin serta software yang terkait dengan pengembangan web. 

Penggunaan Xampp tidak perlu menginstall aplikasi tersebut satu persatu. 

Paket aplikasi perlu di extract dan di install terlebih dahulu, dengan memilih 

jenis Xampp sesua dengan jenis sistem operasinya (Madcoms, 2016).  
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PhpMyAdmin adalah sebuah aplikasi open source yang berfungsi 

untuk memudahkan manajemen MySQL. PhpMyAdmin dapat membuat 

database, membuat tabel, memasukkan, menghapus dan mengupdate data 

dengan GUI dan terasa lebih mudah tanpa perlu mengetikkan perintah SQL 

secara manual. 

 

2.6 Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu yang berkaitan dengan pencarian dokumen 

sangat diperlukan sebagai bahan acuan dalam penulisan. Adapun beberapa 

penelitian terdahulu mengenai pencarian dokumen teks, antara lain: 

Penelitian oleh (Fatimah & Wibawanto, 2015), mengenai 

Implementasi Pengoptimalan Biaya Transportasi dengan North West Corner 

Method (NWCM) dan Stepping Stone Method (SSM) untuk Distribusi 

Raskin pada Perum BULOG Sub Divre Semarang. Hasil pengoptimalan 

biaya ditribusi Raskin (Beras Miskin) dipengaruhi oleh supply, demand, dan 

biaya transportasi dengan mengabaikan asumsi-asumsi seperti biaya sopir, 

biaya sewa truk, dan biaya untuk pengangkut beras. Namun biaya 

transportasi masih bisa berkurang jika asumsi tersebut mempengaruhi. Hasil 

perhitungan dengan program NWCM dan SSM membuktikan bahwa biaya 

transportasi lebih optimal daripada biaya yang diperhitungkan oleh Perum 

Bulog Sub Divre Semarang, sehingga dapat menghemat biaya sebesar Rp. 

19.265.088 atau 1,68%. 

Penelitian oleh (Sari, 2013), mengenai Optimasi Distribusi Gula 

Merah pada UD Sari Bumi Raya Menggunakan Model Transportasi dan 
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Metode Least Cost. Penerapan model transportasi dengan menggunakan 

metode Least Cost dapat memberikan solusi pada UD Sari Bumi Raya 

dalam pengoptimalan biaya distribusi gula merah. Hasil penelitian 

menunjukan bahwa biaya distribusi yang dikeluarkan perusahaan sebelum 

dilakukan optimalisasi sebesar Rp. 700.000 dan biaya distribusi yang 

dikeluarkan setelah dihitung dengan menggunakan metode Least Cost dan 

MODI sebesar Rp. 574.300. Dengan demikian selisih biaya distribusi 

sebesar Rp. 125.700. 

Penelitian oleh (Shobah & Kwardiniya, 2013), mengenai Metode 

ASM (Abdul, Shakel, dan M.Khalid), Metode RDI (Revised Distribution 

Method), dan Stepping Stone untuk Meminimasi Biaya Pendistribusian 

Barang. Metode ASM tidak menggunakan solusi awal, namun 

menghasilkan nilai yang tidak optimal jika diterapkan pada PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk (Rp 46.670.420). Metode RDI memiliki 

perhitungan yang lebih sederhana untuk diterapkan pada PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk dan menghasilkan nilai yang optimal, namun 

banyaknya iterasi bergantung pada jumlah data yang digunakan (Rp 

42.818.220). Metode Stepping Stone menghasilkan nilai yang optimal jika 

diterapkan pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk, namun pembuatan 

jalur tertutup dilakukan kembali jika syarat dari indeks perbaikan tidak 

terpenuhi (Rp 42.818.220). Dari ketiga metode tersebut dapat disimpulkan 

bahwa Metode Stepping Stone dan RDI lebih efisien untuk meminimumkan 

biaya distribusi semen pada PT. Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

 


