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Modul-8 
METODE TRANSPORTASI  

 

Metode Transportasi 

Metode Transportasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-
sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempattempat yang membutuhkan secara optimal 
dengan biaya yang termurah . Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa karena terdapat 
perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber atau beberapa sumber ke tempat tujuan yang berbeda. 
Tabel awal dapat dibuat dengan dua metode, yaitu:  

1. Metode North West Corner (NWC) => dari pojok kiri atas ke pojok kanan bawah Kelemahan : tidak 
memperhitungkan besarnya biaya sehingga kurang efisien.  

2. Metode biaya terkecil => mencari dan memenuhi yang biayanya terkecil dulu. Lebih efisien dibanding 
metode NWC.  

Setelah tabel awal dibuat, tabel dapat dioptimalkan lagi dengan metode:  

1. Stepping Stone (batu loncatan)  

2. Modified Distribution Method (MODI)  

Selain metode-metode di atas masih ada satu metode yang lebih sederhana penggunaannya yaitu 
metode Vogel’s Approximation Method (VAM).  

Contoh masalah transportasi:  
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Penyelesaian:  
1. Metode NWC  

 

Biaya yang dikeluarkan : 

(50 . 20) + (40 . 5) +( 60 . 20) + (10.10) + (40.19) = 3260 

2. Metode biaya terkecil 

 

Biaya yang dikeluarkan : (90 . 5) + (20 . 15) + (40 . 10) + (30 . 25) + (20 . 10) = 2400  
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Mengoptimalkan tabel:  

1. Metode Stepping Stone , misal tabel awal menggunakan yang NWC 

 

Perbaikan 1 dengan cara trial and error 

 

Setelah dihitung dengan trial and error, biaya yang dikeluarkan: 

(50 . 15) + (90 . 5) + (10 . 20) + (10 . 10) + (40 . 19) = 2260 
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Perbaikan 2 

 

Biaya yang dikeluarkan : 

(50 . 5) + (40 . 8) + (50 . 15) + (10 . 20) + (50 . 10) = 2020 

 

Perbaikan 3 
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Biaya yang dikeluarkan : 

(60 . 5) + (30 . 8) + (50 . 15) + (10 .10) + (50 . 10) = 1890 (paling optimal) 

Jika hasil belum optimal, lakukan perbaikan terus sampai mendapatkan hasil yang 

optimal.  
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