
BAB VI

KESIMPULAN

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan perhitungan dan analisis yang telah dilakukan maka dari hasil

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada bulan Februari 2004 dengan menggunakan fuzzy integer tramportastion

( .<N(),4I), pihak Pertamina harus menyalurkan 13455 Kilo Liter premium dari Depot

Dumai dan 3940 Kilo Liter dari Depot Siak. Sedangkan pada bulan Maret 2004

dengan (,4=0,4475), menyalurkan 13512 Kilo Liter premium dan Depot Dumai dan

3978 Kilo Liter dari Depot Siak. Dan pada bulan April 2004 dengan (,<H0,44),

menyalurkan 13500 Kilo Liter premium dari Depot Dumai dan 3970 Kilo Liter dari

Depot Siak.

2. Dengan perhitungan Fuzzy Transportasi dan menggunakan jalur distribusi dari hasil

algoritma fuzzy, maka didapatkan hasil biaya transportasi yang lebih rendah

dibandingkan hasil perhitungan transportasi dengan menggunakan metode VogePs

yaitu:

a. Solusi dengan perhitungan Fuzzy Transportasi didapatkan total biaya transportasi

yang minimum sebesar.

- Bulan Februari 2004 sebesar Rp 898.092.656,-

- Bulan Maret 2004 sebesar Rp 895.307.040,-

- Bulan April 2004 sebesarRp 895.133.488,-
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b. Solusi dengan menggunakan metode VoegePs didapatkan total biaya transportasi

sebesar:

- Bulan Februari 2004 sebesar Rp 968.740.224,-

- Bulan Maret 2004 sebesar Rp 954.315.584,-

- Bulan April 2004 sebesar Rp 941.559.808,-

6.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diperoleh dari analisa data perusahaan dan

sebagai penelitian lebih lanjut dari penelitian ini, untuk pengembangan metode

pemecahan masalah transportasi, maka diberikan saran-saran yang sekiranya dapat

menjadi masukan bagi perusahaan dan peneliti. Adapun saran-saran itu adalah sebagai

berikut:

1. Agar perusahaan tidak memiliki kelebihan supply pada sumber yang terlalu besar

maka perlu merubah range toleransi kapasitas sumber dengan cara memperkecilnya.

Selain itu juga dengan menambah daerah pemasaran baru, terutama daerah-daerah

yang berdekatan dengan Dumai.

2. Penyelesaian masalah transportasi hendaknya dikembangkan tidak hanya melalui

algoritma fuzzy melainkan juga dengan algoritma Iainnya seperti algoritma genetic

atau metode baru Iainnya dengan tujuan mendapatkan solusi dan hasil yang lebih

optimal lagi.




