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ABSTRAK 

Dalam membuat keputusan mengenai alokasi sumber yang terbatas, perusahaan perlu membuat 

suatu keputusan sehingga perusahaan akan memperoleh keuntungan yang maksimal. 

Berdasarkan hal tersebut peneliti menghadirkan perbandingan cara untuk menyelesaikan masalah 

transportasi dengan metode ASM, LSLC dan Software LINDO. Tujuan yang hendak dicapai secara 

keseluruhan pada penelitian ini adalah untuk mengetahui cara penggunaan optimasi transportasi 

dan untuk mengetahui biaya minimum denganmenggunakan metode ASM dan LSLC. Pada 

penelitian ini peneliti menggunakan metode ASM dan LSLC. Dimana dalam penelitian tersebut, 

peneliti menggunakan software LINDO. Software LINDO digunakan untuk mencocokkan data dari 

perhitungan manual dengan software. Hasil yang dicapai peneliti bahwa pada penyelesaian 

masalah distribusi konveksi di perusahaan Hadina dengan fungsi tujuan meminimalkan biaya 

pengiriman antara metode ASM, LSLC dan Software LINDO tidak berbeda jauh. Dimana dengan 

metode ASM di peroleh biaya sebesar Rp. 809.000, metode LSLC sebesar Rp. 859.000, dan 

Software LINDO Rp. 809.000. perusahaan dapat menggunakan Metode ASM atau dengan 

Software LINDO untuk mengetahui biaya pengiriman minimal.  

Kata Kunci: ASM; LSLC; LINDO; transportasi perusahaan; program linier. 

ABSTRACT 

When the company making decisions regarding the allocation of limited resources, the company 

needs to make a decision so that the company will get the maximum profit. Based on this, the 

researcher presents a comparison of ways to solve transportation problems with the ASM method, 

LSLC and LINDO Software. The overall objectives to be achieved in this study are to determine 

how to use transportation optimization and to determine the minimum cost by using the ASM and 

LSLC methods. In this study, researchers used the ASM and LSLC methods. Where in this study, 

researchers used the LINDO software. LINDO software is used to match data from manual 

calculations with software. The results achieved by researchers that in solving the problem of 

convection distribution in the Hadina company with the objective of minimizing the shipping costs 

between the ASM, LSLC and LINDO software methods are not much different. Where the ASM 

method is obtained a fee of Rp. 809,000, the LSLC method is Rp. 859,000, and LINDO Software 

Rp. 809,000. Companies can use the ASM Method or the LINDO Software to find out minimal 

shipping costs.  

Keywords: ASM; LSLC; LINDO; company transportasion; linier program 

 

PENDAHULUAN 

Pendistribusian setiap perusahaan memiliki tujuan untuk mencapai keuntungan 

maksimum dengan biaya optimum yang dapat diselesaikan dengan menggunakan ilmu 
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matematika. Dalam pendistribusian barang atau jasa hasil produksi membutuhkan biaya 

transportasi. Transportasi memerlukan rencana pendistribusian yang tepat agar tidak 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan atau munculnya masalah transportasi. Kerugian 

pendistribusian pada perusahaan dapat diminimalisir dengan menggunakan program linier. 

Program linier adalah suatu teknik perencanaan yang analitis dengan analisisnya 

menggunakan model matematis, tujuannya menemukan beberapa kombinasi alternatif 

pemecahan optimum terhadap persoalan  (Aminudin, 2005) . Pemecahan masalah program 

linier berkaitan dengan masalah optimasi yaitu memaksimalkan atau meminimalkan tujuan 

tertentu, dimana tingkat realisasi tujuan dibatasi oleh batasan kapasitas waktu atau produk. 

Dalam hal ini perusahan dapat menggunakan program linier mngalokasikan sumber daya 

dengan tujuan memaksimumkan keuntungan atau meminimumkan biaya  (Marlina & 

Harahap, 2018) . 

Adapun pendapat lain yang menyatakan bahwa masalah transportasi merupakan 

masalah program linier dari salah satu cabang penelitian operasi dimana pendistribusian 

barang didapatkan dari berbagai sumber pasokan ke berbagai tujuan permintaan, dengan 

tujuan untuk meminimalkan biaya transportasi atau memaksimalkan keuntungan  (Septiana 

dkk., 2017) . Cara pendistribuisan barang harus sedemikian rupa agar permintaan barang 

tetap dapat terpenuhi berdasarkan pasokan yang tersedia. Tujuan utama dari masalah 

pengangkutan adalah menentukan jumlah optimal barang yang diangkut dari berbagai 

tujuan, sehingga meminimalkan biaya. Pemecahan masalah transportasi dapat 

menggunakan metode fisibel awal dan metode tanpa fisibel awal. Beberapa metode yang 

menggunakan fisibel awal seperti metode Pojok Barat Laut, Metode Biaya Terkecil. Seiring 

dengan perkembangan waktu, banyak metode-metode baru yang muncul dan lebih efisien 

serta sederhana untuk memecahkan masalah transportasi. Beberapa metode baru tersebut 

mudah dipahami dan memiliki perhitungan dengan sedikit literasi. Dalam perhitungannya 

metode-metode tersebut langsung didapatkan solusi optimum. Salah satu metode yang 

dapat digunakan adalah metode ASM dan Metode Lowest Supply Lowest Cost (LSLC). 

Abdul Quddoos, Dr. Shakeel Javaid, dan Prof Mohd Masood Khalid melakukan 

beberapa penelitian ulang untuk metode baru yaitu metode ASM yaitu metode langsung 

dengan cara yang sederhana dan cepat. Metode ini mengandalkan sel yang memiliki angka 

0 dengan indeks terkecil, dan digunakan untuk meminimalkan biaya transportasi. Metode 

ASM adalah metode langsung dalam menyelesaikan masalah transportasi  (Nadhirah, 2019) 

. Menurut Arvianto & Wahyuningsih (2013)  metode ASM merupakan salah satu metode 

masalah transportasi langsung yang menguji optimalisasi dari tabel transportasi. Oleh sebab 

itu, metode ini cocok untuk digunakan dalam mencari nilai optimum suatu permasalahan 

transportasi. 

Metode Lowest Supply Lowest Cost (LSLC) merupakan salah satu metode untuk 

menentukan solusi optimal masalah transportasi yang dilakukan tanpa menggunakan 

tahapan penentuan solusi fisibel awal  (Aini dkk., 2019) . Oleh karena itu, menggunakan 

metode LSLC biaya yang diperlukan untuk mendistribusikan barang dari sejumlah sumber ke 

masing-masing lokasi tujuan dapat dioptimalkan. 

Setiap perusahaan konveksi memiliki kebutuhan untuk pendistribusian barang yang 

diproduksi. Salah satunya adalah perusahaan Hadina yang berada di Desa Pedawang RT 1 

RW 2 no 267 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Produk yang dihasilkan oleh perusahaan 
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Hadina berupa berbagai pakaian anak-anak. Dari hasil wawancara peneliti dengan pemilik 

perusahaan konveksi Hadina di Kudus, mendapatkan hasil pendistribusian barang dilakukan 

setelah target produksi terpenuhi. Dengan sistem pendistribusian seperti ini perusahaan 

mendapatkan permasalahan waktu untuk dapat menyalurkan barang dari sumber ke tujuan. 

Masalah transpostasi penting diteliti pada perusahaan Hadina dimaksudkan untuk 

mengetahui proses transportasi dari mulai pemasokan barang mentah menjadi barang siap 

jual. Hal ini, dapat menunjang perusahaan untuk memperhitungkan biaya yang dikeluarkan 

pada setiap distribusi dengan memaksimalkan keuntungan. 

Sedangkan menurut Saputri & Nasution (2019)  menyatakan bahwa masalah 

pendistribusian produk adalah bagaimana sumber-sumber produk melewati jalur tertentu 

yang dari sumber menyediakan produk ke tempat-tempat tujuan sehingga biaya dikeluarkan 

dapat ditekan semaksimal mungkin. 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, peneliti mengambil judul “Aplikasi 

Metode ASM dan Lowest Supply Lowest Cost (LSLC) pada Masalah Transportasi Perusahaan 

Konveksi Hadina Kudus”. 

METODE PENELITIAN  

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Hadina Kudus yang berada di Desa Pedawang 

RT 1 RW 2 no 267 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus. Penelitian tersebut dilakukan pada 

bulan September 2020. Data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data primer berupa 

data historis bulan Agustus tahun 2020 pada pabrik konveksi Hadina. Peneliti melakukan 

wawancara pada pemilik perusahaan dan beberapa pihak yang mengetahui pendistribusian 

koveksi di perusahaan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 metode untuk 

mengetahui pengaplikasian serta biaya minimum dengan menggunakan metode ASM, 

metode LSLC dan Software LINDO.  

HASIL DAN PEMBAHASAN 

Data yang digunakan oleh peneliti merupakan data pada bulan Agustus 2020 yang 

diperoleh dari pabrik konveksi Hadina yang berada di Kudus. Data yang dikumpulkan dari 

pabrik konveksi Hadina berupa data jumlah bahan konveksi dari sumber, jumlah distribusi 

hasil konveksi ke kota tujuan, dan biaya-biaya transportasi pengiriman konveksi, yaitu biaya 

yang dikeluarkan pabrik Hadina sebesar Rp.973.000. 

Data biaya pengiriman atau biaya distribusi/kg dari sumber ke pabrik konveksi 

Hadina ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut: 

Tabel 1 Biaya Pengiriman dari Sumber ke Pabrik Konveksi Hadina 

Sumber Bahan Baku Jumlah Bahan 
(kg) 

Biaya Transportasi 
(Rp/kg) 

Pasar Tagal Gubug 

(Cirebon) 

200 1000 

Toko Ihdina (Kudus) 180 900 

Pedagang Buhakti (Kudus) 150 700 

Jumlah   

 

Semua bahan baku dari berbagai sumber diolah yang menghasilkan produk 

konveksi. Produk tersebut selanjutnya didistribusikan ke beberapa kota tujuan sesuai 
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dengan data permintaan. Adapun biaya distribusi masing-masing dari pabrik ke kota tujuan 

berbeda-beda. Biaya pengiriman disajikan dalam tabel 2. sebagai berikut: 

Tabel 2 Biaya Pengiriman dari Pabrik Konveksi Hadina ke Masing-masing Kota 

Tujuan 

 Kota Tujuan 
Distribusi 

Jumlah Bahan 
(kg) 

Biaya Transportasi 
(Rp/kg) 

Kudus 120 400 

Pati 160 1000 

Rembang 150 2000 

Jumlah   

 

Data-data pada Tabel 1 dan tabel 2 data untuk memperoleh tabel transportasi Tabel 

transportasi dibuat dengan tujuan agar memperjelas dalam penyajiann data. 

Tabel 3 Pendistribusian Produk Konveksi dari Sumber ke Kota Tujuan (transportasi 

tidak seimbang) 

Tujuan 
Kota 

Tarif Distribusi ke Kota Tujuan (Rp/kg) Persediaan 
(kg) Kudus Pati Rembang 

Pasar Tagal Gubug 

(Cirebon) 

   

200 

Toko Ihdina (Kudus) 

   

180 

Pedagang Buhakti (Kudus) 

   

150 

Permintaan (kg) 120 160 150  

 

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel 3, terlihat bahwa jumlah permintaan 

tidak sama dengan jumlah persediaan atau transportasi tidak seimbang. Oleh karena itu, 

diperlukan penambahan dummy untuk menghasilkan transportasi seimbang. 

TABEL 1 TABEL TRANSPORTASI SEIMBANG PENDISTRIBUSIAN PRODUK KONVEKSI DARI 

SUMBER KE KOTA TUJUAN 

Tujuan 
Kota 

Tarif Distribusi ke Kota Tujuan (Rp/kg) 
Dummy Persediaan (kg) 

Kudus Pati Rembang 

Pasar Tagal Gubug (Cirebon) 

    

200 

Toko Ihdina (Kudus) 

    

180 

Pedagang Buhakti (Kudus) ) 

    

150 

Permintaan (kg) 120 160 150 100 530 
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Adapun penentuan solusi optimal biaya transportasi pada pabrik konveksi hadina 

dengan metode ASM, sebagai berikut: 

Tabel 5 Penentuan Solusi Optimal Biaya Transportasi menggunakan Metode ASM 

Tujuan 
Kota 

Tarif Distribusi ke Kota Tujuan (Rp/kg) 
Dummy 

Persediaan 
(kg) Kudus Pati Rembang 

Pasar Tagal Gubug 
(Cirebon) 0 

 
0 

 

 
200 

Toko Ihdina (Kudus) 

0 30 150 0 

180 

Pedagang Buhakti (Kudus) 

120 
 

0 0 

150 

Permintaan (kg) 120 160 150 100 530 

 

Jadi dengan metode ASM menghasilkan solusi optimal biaya transportasi distribusi 

pada pabrik Konveksi Hadina sebesar Rp 809.000 dengan mendistribusikan sebanyak 100 kg 

dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke Pati dengan biaya transportasi Rp 2.000 per kg, 30 kg 

dari Toko Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya transportasi Rp 1.7000, 30 kg dari Toko 

Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya transportasi Rp 1.700, 150 kg dari Toko Ihdina (Kudus) 

ke Rembang dengan biaya transportasi Rp2.700, 50 kg dari Pedagang Buharti (Kudus) ke 

Kudus dengan biaya transportasi sebesar Rp 900. 

Tabel 6 Penentuan Solusi Optimal Biaya Transportasi menggunakan Metode LSLC 

Tujuan 

Kota 

Tarif Distribusi ke Kota Tujuan (Rp/kg) 
Dummy 

Persediaan 

(kg)  Kudus Pati Rembang 

Pasar Tagal Gubug 
(Cirebon) 

0 
 

150 
 

200 

Toko Ihdina (Kudus) 
70 110 0 0 

180 

Pedagang Buhakti (Kudus) 50 

 

0 100 150 

Permintaan (kg) 

0 
 

0 
 

530 

 

Jadi dengan metode Lowest Supply Lowest Cost (LSLC) menghasilkan solusi optimal 

biaya transportasi distribusi pada pabrik Konveksi Hadina sebesar Rp 859.000 dengan 

mendistribusikan sebanyak 50 kg dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke Pati dengan biaya 

transportasi Rp 2.000 per kg, 150 kg dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke Rembang dengan 

140
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biaya transportasi Rp 3.000, 70 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Kudus dengan biaya 

transportasi Rp 1.100, 110 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya transportasi 

Rp1.700, 50 kg dari Pedagang Buharti (Kudus) ke Kudus dengan biaya transportasi sebesar 

Rp 900. 

 

Gambar 1 Hasil Program LINDO 

Dari hasil program LINDO nilai optimal untuk biaya transportasi perusahaan Hadina 

yaitu Rp. 809.000. 

PEMBAHASAN 

Adapun pembahasan aplikasi metode ASM, LSLC dan software LINDO serta biaya 

minimum perusahaan, sebagai berikut: 

Optimasi Masalah Transportasi dengan menggunakan metode ASM 

Optimasi masalah transportasi dengan menggunakan aplikasi metode ASM pada 

sistem distribusi pada perusahaan Hadina memberikan solusi optimal dengan 

mendistribusikan sebanyak 100 kg dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke Pati dengan biaya 

transportasi Rp 2.000 per kg, 30 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya 

transportasi Rp 1.7000, 30 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya transportasi Rp 

1.700,150 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Rembang dengan biaya transportasi Rp2.700,50 

kg dari Pedagang Buharti (Kudus) ke Kudus dengan biaya transportasi sebesar Rp 900. 

Metode ini memberikan solusi biaya transportasi yang lebih optimal dengan total 

keseluruhan biaya yaitu Rp. 809.000,00, dibandingkan biaya transportasi sebelumya tanpa 

perhitungan dengan metode ASM. Adapun pendapat Fitri dkk menyatakan bahwa dengan 

perhitungan dan perencanaan diperlukan agar biaya transportasi yang dikeluarkan menjadi 

minimum. Dalam penelitiannya, Fitri dkk menggunakan metode ASM, metode Stepping 

Stone, dan metode Modi menghasilkan biaya transportasi yang sama sebesar Rp. 

2.046.604.020,-, sehingga menghemat biaya pendistribusian sebesar Rp. 189.733.050,- atau 

sama dengan 8,48% berkurangnya dari biaya distribusi yang dikeluarkan Perum Bulog (Fitri 

et al., 2019). Hal ini juga serupa dengan penelitian Basriati dan Cahyani yang 

mengungkapkan bahwa dengan metode metode ASM, RDI, MODI dapat meminimumkan 

biaya transportasi secara signifikan yaitu metode ASM menghasilkan Rp 2.337.840, 
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sedangkan metode RDI sebesar Rp 2.303.620. Metode MODI (Modified Distribution Method) 

menghasilkan nilai yang optimal sebesar Rp 2.302.790 (Basriati & Cahyani, 2017).  

Aplikasi Masalah Transportasi dengan menggunakan metode Lowest Supply Lowest Cost 

(LSLC)  

Metode Lowest Supply Lowest Cost (LSLC) menghasilkan solusi optimal biaya 

transportasi distribusi konveksi di perusahaan Hadina yang berada di Kudus sebesar Rp 

859.000 dengan mendistribusikan sebanyak 50 kg dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke Pati 

dengan biaya transportasi Rp 2.000 per kg, 150 kg dari Pasar Tagal Gubug (Cirebon) ke 

Rembang dengan biaya transportasi Rp 3.000, 70 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Kudus 

dengan biaya transportasi Rp 1.100, 110 kg dari Toko Ihdina (Kudus) ke Pati dengan biaya 

transportasi Rp1.700, 50 kg dari Pedagang Buharti (Kudus) ke Kudus dengan biaya 

transportasi sebesar Rp 900. Metode ini memberikan solusi biaya transportasi yang optimal 

dibandingkan dengan perhitungan sebelumnya yaitu tanpa menggunakan metode LSLC. Hal 

ini senada dengan penelitian Sari yang menyatakan bahwa biaya transportasi dengan 

metode LSLC lebih rendah daripada tanpa menggunakan perhitungan yakni biaya sebelum 

perhitungan mencapai Rp. 31.200.000 menjadi Rp. 23.200.000 (G. Sari et al., 2019).  

Perbandingan aplikasi metode masalah transportasi barang di perusahaan Hadina dengan 

menggunakan metode ASM Lowest Supply Lowest Cost (LSLC)  

Berdasarkan perhitungan pada biaya transportasi pendistribusian konveksi di 

Perusahaan Hadina di atas dihasilkan biaya yang berbeda yaitu dengan metode ASM 

mencapai Rp. 809.000 dan Lowest Supply Lowest Cost (LSLC) menghasilkan biaya Rp. 

859.000 dari biaya sebelumnya mencapai Rp. 973.000. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan 

bahwa metode ASM lebih efisien daripada metode LSLC. 

Hasil Program LINDO  

Berdasarkan perhitungan biaya transportasi menggunakan software LINDO 

memberikan hasil biaya minimal yaitu Rp.809.000 dengan pendistribusian dari Pasar Tegal 

Gubug ke Rembang sebanyak 100 kg degan biaya transportasi Rp. 3.000, kemudian dari 

Toko Ihdina ke Tujuan Pati sebanyak 130 kg dengan biaya transportasi Rp. 1.700, dari Toko 

ihdina ke Rembang sebanyak 50 kg dengan biaya transportasi Rp. 2.700, dari Pedagang 

Buhakti sebanyak 120 kg dengan biaya transportasi Rp. 900, dari Pedagang Buhakti ke 

tujuan Pati sebanyak 30 kg dengan biaya transportasi Rp. 1.500. 

PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan analisis data dan pembahasan, peneliti dapat simpulkan sebagai 

berikut: 

1. Penyelesaian masalah pendistribusian konveksi di perusahaan Hadina dengan fungsi 

tujuan meminimalkan biaya pengiriman, berdasarkan perhitungan menggunakan metode 

ASM memberikan solusi optimal dengan besar biaya transportasi yaitu Rp. 809.000. 

2. Penyelesaian masalah pendistribusian konveksi di perusahaan Hadina dengan fungsi 

tujuan meminimalkan biaya pengiriman, berdasarkan perhitungan menggunakan metode 

LSLC memberikan solusi optimal dengan besar biaya transportasi yaitu Rp. 859.000. 
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3. Perhitungan dengan metode ASM dan LSLC menghasilkan total biaya transportasi yang 

berbeda, metode ASM lebih efisien dalam mempertimbangkan biaya transportasi 

daripada metode LSLC. 

4. Penggunaan Software LINDO untuk menyelesaikan masalah pendistribusiaan di 

perusahaan Hadina dengan fungsi tujuan meminimalkan biaya pengirimaan memberikan 

hasil biaya transportasi yaitu Rp. 809.000. 

Saran  

Berdasarkan data yang telah ditemukan peneliti pada penelitian ini diperusahaan 

Hadina yang berada di Kudus. Adapun saran dari peneliti sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan dapat menggunakan metode ASM sebagai salah satu pertimbangan 

untuk menentukan biaya mininum 

2. Bagi peneliti lain, diharapkan dapat melanjutkan penelitian ini dengan mencari 

perbandingan solusi optimal metode ASM dan metode LSLC. 
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