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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Dari hasil penelitian di Bab IV dan penyelesaian studi kasus di Bab III dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Cara mencari solusi optimal masalah fuzzy transshipment menggunakan 

metode Mehar antara lain dengan mengkonversi model fuzzy dari masalah 

tersebut ke model crisp dengan memanfaatkan fungsi rangking, kemudian 

menyelesaikan model crisp yang diperoleh dengan menggunakan metode 

penyelesaian masalah transportasi yang sudah ada, dalam penelitian ini 

diselesaikan mengunakan metode Least Cost dan MODI. Metode Mehar 

sendiri merupakan metode baru yang diperkenalkan oleh Amit Kumar dkk 

untuk menyelesaikan masalah Fuzzy Transshipment, fungsi tujuan dan 

syaratnya bervariabel fuzzy, melalui pendekatan pemrograman linier tanpa 

menggunakan teknik 𝛼 − 𝑐𝑢𝑡 (Chanas, 1996). Metode ini mudah dipahami 

karena pengerjaannya memanfaatkan metode pemecahan masalah 

transshipment yang sudah ada dan variabel keputusan yang diperoleh pun 

selalu bernilai positif sehingga mudah untuk diinterpretasikan. 

2. Pembuatan program aplikasi penyelesaian masalah transshipment dilakukan 

dengan menerjemahkan langkah-langkah pada metode Mehar ke dalam bahasa 

pemrograman Delphi7. Sebelumnya dirancang terlebih dahulu tampilan dari 

program aplikasi yang akan dibuat sehingga dapat ditentukkan prosedur apa 

saja yang diperlukan. 

3. Membandingkan hasil penyelesaian masalah fuzzy transshipment yang 

dikerjakan secara manual dan dikerjakan menggunakan program aplikasi, dapat 

disimpulkan bahwa program aplikasi yang dibuat dapat berjalan dengan baik 

dan apa yang diharapkan dari pembuatan program tersebut, yaitu kecepatan 

dan keakuratan dapat tercapai. 
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5.2 SARAN 

Untuk lebih mengoptimalkan hasil dari penelitian ini, beberapa hal yang 

dapat dikembangkan antara lain : 

1. Cara pengoperasian program dipermudah lagi agar pengguna dapat 

mengoperasikannya dengan lebih mudah. 

2. Algoritma program untuk mencari solusi dan model crisp yang telah dibentuk 

akan lebih baik bila menggunakan metode simpleks yang telah direvisi. Penulis 

menilai hal ini akan lebih memudahkan pengguna untuk mengoperasikan 

program. 

3. Dapat dilakukan pengembangan program untuk masalah Fuzzy Transshipment 

dengan lebih dari 2 sumber dan 2 tujuan. 

4. Dapat dilakukan penerapan Metode Mehar pada masalah Fuzzy Transshipment 

yang terjadi di kehidupan sehari-hari, menggunakan data lapangan dari studi 

kasus yang lain.  


