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Abstrak 

 

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2009  tentang  Kebijakan 

Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal. 

Menjadi tantangan bagi para petani lokal. Tidak terkecuali petani yang tergabung 

dalam Koperasi Kelompok Tani Subur Anugrah di Pangalengan Bandung. Karena 

produk pertanian, khususnya kentang memiliki waktu kedaluarsa (kerusakan 

produk) yang relatif singkat. Sehingga mengoptimalkan proses distribusi kentang 

menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani untuk 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.  

Pengoptimalan  proses distribusi dapat dilakukan dengan melakukan 

pengoptimalan di bagian transportasi barang. Pemilihan waktu tempuh yang 

optimal dilakukan dengan cara memilih jarak yang paling mungkin untuk 

ditempuh sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat tercapai dan keuntungan 

maksimal dapat diperoleh. 

Pada penelitian ini dibatasi pada optimalisasi distribusi kentang dari 

Pangalengan ke pasar Induk Kramat Jati Jakarta dengan kendala waktu kedaluarsa 

(kerusakan  produk) dihitung menggunakan perhitungan Aljabar Min-Plus, dari 

perhitungan tersebut akan diperoleh nilai optimasi yang minimum, kemudian rute 

optimal yang diperoleh disimulasikan menggunakan Petri-net dengan software 

PIPE 4.3.1.  

Kata kunci: Distribusi Kentang, Aljabar Min-Plus, Petrinet 

 

1. Pendahuluan 

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 22 Tahun 2009  tentang  

Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal, sebagai salah satu upaya memasyarakatkan pola 

konsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman menjadikan 

konsumsi produk-produk pertanian yang beragam menjadi topik yang hangat 

diperbincangkan, hal ini menjadi tantangan tersendiri dikalangan koperasi 

kelompok tani, tidak terkecuali kelompok tani Subur Anugrah di Pangalengan 

Bandung. Karena produk pertanian, khususnya kentang memiliki waktu 

kedaluarsa yang relatif singkat. Sehingga mengoptimalkan proses distribusi 
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barang menjadi salah satu solusi yang dapat dilakukan oleh kelompok tani 

untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada konsumen.  

Kabupaten Bandung bukan sekadar daerah penghasil kentang, tapi 

juga basis pembenihan tingkat nasional. Pembenihan tersebut bukan hanya 

dikelola atau diselenggarakan oleh instansi pemerintah, melainkan petani 

sebagai pelaku. Produksi kentang Kabupaten Bandung setiap tahun mencapai 

130 ton dengan luas areal tanam 7.036 hektare. Sentra kentang tersebar di 

Kecamatan Pangalengan, Cimenyan, Cilengkrang, Cikancung, Pacet, 

Kertasari, Ibun, Rancabali, dan Pasir jambu. Paling dominan berada di 

kecamatan Pangalengan, Rancabali, dan Cilengkrang. Petani kentang di 

Pangalengan, sebagian besar produksi kentangnya dijual ke pasar-pasar induk 

di Jakarta. Dari daerah tersebut  didistribusikan ke sejumlah daerah, seperti 

 Sumatra, Kalimantan, dan beberapa daerah lainnya. Namun untuk proses 

distribusi masih menggunakan cara-cara tradisional tanpa perhitungan yang 

matang, sehingga seringkali kualitas kentang ketika sampai di pasar sudah 

dalam kondisi tidak fresh, hal ini menyebabkan kentang dijual setengah harga 

atau bahkan tidak layak jual (fokusjabar.com) 

Berdasarkan permasalahan tersebut, pengoptimalan  proses distribusi 

dapat dilakukan dengan melakukan pengoptimalan di bagian transportasi 

barang. Pemilihan waktu tempuh yang optimal dilakukan dengan cara 

memilih jarak yang paling mungkin untuk ditempuh dengan ;  

mempertimbangkan faktor kerusakan  jalan dan  kepadatan arus lalu lintas, 

sehingga pemenuhan kebutuhan pangan dapat tercapai dan keuntungan 

maksimal dapat diperoleh. 

Metode lama yang umum digunakan dalam jaringan proyek antara 

lain metode program dinamis, PERT (Project Evaluation and Review 

Technique) dan CPM (Critical Path Method). Namun  pada penelitian ini 

dibatasi pada optimalisasi distribusi kentang dari Pangalengan ke pasar Induk 

Kramat Jati Jakarta dengan kendala waktu kedaluarsa (kerusakan  produk) 

dihitung menggunakan perhitungan Aljabar Min-Plus, dari perhitungan 

tersebut akan diperoleh nilai optimasi yang minimum, kemudian rute optimal 
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yang diperoleh disimulasikan menggunakan Petri-net dengan software PIPE 

4.3.1.  

 

2. Aljabar Max Plus 

Definisi Aljabar Max Plus  

Diberikan      * + dengan  adalah himpunan semua bilangan real dan 

    . Pada    didefinisikan operasi berikut:  x, y     ,  

x ⊕ y  max{x, y} dan x ⊗ y  x + y. 

untuk selanjutnya operasi ⊕ dibaca o-plus dan operasi ⊗ dibaca o-times dan 

juga penulisan (  ,⊕, ⊗) ditulis sebagai     . Selain definisi diatas, dalam 

aljabar max-plus. [6] 

 

3. Aljabar Min Plus 

Aljabar min-plus merupakan dual dari aljabar max plus,  

Definisi Aljabar Min-Plus 

Dual dari plus adalah minus, sehingga Aljabar min-plus didefinisikan sebagai 

     (    ⊕  ⊗) dimana       *  + dengan       dan  ⊕   

    *   + untuk semua        . Struktur aljabar min-plus      

(    ⊕  ⊗) isomorfik dengan struktur aljabar max-plus       (   ⊕
  ⊗

).  

 

Misalkan pemetaan               

Dengan  ( )     untuk setiap       .  

Didapat untuk setiap          

 ( ⊕  )   ( ⊕  )     *   +     *     +   ( ) ⊕  ( ) 

Dan   ( ⊕  )   ( ⊕  )  (  )  (  )   ( )⊕  ( ). 

Jelas bahwa pemetaan   adalah bijektif. [1] 

 

4. Vektor dan Matriks Dalam Aljabar Max-Plus 

 Himpunan matriks n   m dalam aljabar max-plus dinyatakan dalam 

    
   .  Didefinisikan  n = {1,2,3, . . . , n}, untuk n   ℕ. Elemen dari matriks 
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    pada baris ke-i kolom ke-j dinyatakan dengan aij untuk i   n dan j   m. 

Dalam hal ini matriks A dapat dituliskan sebagai 

  [

             
             
    
             

] 

ada kalanya elemen aij juga dinotasikan sebagai 

, -            

Untuk matriks A, B      
    penjumlahan  matriks  A⊕B didefinisikan 

sebagai 

,   -              

Untuk i   n dan j   m.  Catatan  bahwa, untuk A, B      
    berlaku bahwa 

A⊕B = B⊕A,  sebab [A⊕B]ij = max {         } = max {          } = 

[B⊕A]ij, untuk i  n dan j  m. 

Untuk A      
    dan skalar          perkalian dengan skalar didefinisikan 

sebagai berikut 

, ⊗  -     ⊗     , untuk i  n dan j  m. 

Dan untuk matriks A      
   

 dan B      
   

 perkaliaan A⊗  didefinisikan 

sebagai berikut: 

, ⊗  -        
     ⊗       [6] 

 

5. Jalur Pangalengan – Pasar Induk Kramat Jati Jakarta 

Jalur tempuh untuk mendistribusikan kentang dari pangalengan, 

kabupaten bandung menuju Pasar Kramatjati Jakarta Pusat dapat melalui 

beberapa daerah yang berbeda. rute-rute perjalanannya dapat dilihat dalam 

tabel-tabel  dibawah ini. 

Melalui Jalan Tol Cipularang dan Jalur Pantura / Jalan Tol 

Jakarta-Cikampek 

No Jalur yang dilalui Jarak 

Tempuh 

1 Jalan raya pangalengan, jalan gandasari, 

jalan soreang kopo, jalan raya kopo sayati 

37,3 km (1 jam 

19 menit)) 
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2 Jalan tol cipularang dan jalur pantura, 

jalan tol Jakarta-cikampek, jalan T.B. 

Simatupang, Cijantung/Kramat 

Jati/Cililitan 

141 km (1 jam 

56 menit) 

3 Jalan raya bogor, jalan pedati, jalan H. 

Taiman Ujung 

2,5 km (8 

menit) 

5 DESTINASI 

(Tabel 5.1Tabel jalur tempuh melalu Jalan Tol Cipularang dan jalur Pantura) 

Melalui Jalan Raya Ciawi - Cianjur 

No Jalur yang dilalui Jarak 

Tempuh 

1 Jalan raya pangalengan, jalan gandasari, 

jalan raya soreang kopo, Jalan raya kopo 

sayati 

37,3 km (1 jam 

19 menit) 

2 Jalan tol padaleunyi dan jalan nasional III 

ke jalan Ir. H. Djuanda/ Jalan Labuan-

Cianjur/Jalan Raya Ciawi – Cianjur / 

Jalan Raya Puncak – Cianjur  

60,9 km (1 jam 

34 menit) 

3 Bogor 48,7 km (1 jam 

47 menit) 

4 Jalan tol jagorawi, jalan pondok gede 

(Jakarta timur) 

41,6 km (33 

menit) 

5 Jalan pondok gede, Jalan raya bogor, 

jalan merpati dan jalan kramat utara dari 

jalan H.Taiman Ujung 

2,2 km (8 

menit) 

6 DESTINASI 

(Tabel 4.2 Tabel jalur tempuh melalui Jalan Raya Cianjur-Ciawi) 

Melalui Jalan Nasional III 

No Jalur yang dilalui Jarak 

Tempuh 

1 Jalan raya pangalengan, jalan situ 

cileunca, jalan raya pangalengan, Tangu, 

180 km (5 jam 

23 menit) 
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Kebon kelapa, jalan pahlawan, dangdeur, 

jalan raya kamasan banjaran, jalan 

gandasari/kebun kelapa, jalan raya 

soreang kopo/jalan terusan kopo, jalan 

raya kopo sayati, jalan raya kopo, jalan 

keluar tol pasir koja, jalan tol padaleunyi, 

padalarang/cianjur/sukabumi, jalan 

nasional III, Jalan Parahyangan, Jalan 

nasional III, jalan raya cibogo, jalan 

mekar galih, jalan rayacariu, jalan raya 

jonggolcariu,  

2 Jalan raya inpres, jalan merpati, jalan 

kramat utara, jalan H.Taiman ujung 

1,1 km (4 

menit) 

6 DESTINASI 

(Tabel 4.3 Tabel jalur tempuh melalui Jalan Nasional III) 

 

6. Penentun Lintasan Terpendek Menggunakan Aljabar Min-Plus 

 Masalah penentuan jalur terpendek rute Pangalengan bandung menuju 

Pasar Induk Kramat jati, bersifat sekali jalan (one-way). Perjalanan 

pangalengan - Jakarta dapat ditempuh melalui tiga pilihan rute, yaitu melalui 

Melalui Jalan Tol Cipularang, melalui Jalan Raya Ciawi – Cianjur, dan yang 

terakhir melalui Jalan Nasional III. Setiap jalur yang dipilih, memiliki waktu 

tempuh yang berbeda-beda.  

Rute yang ditempuh akan dimodelkan kedalam bentuk jaringan proyek 

sehingga memudahkan perhitungan  pencarian jalur terpendek menggunakan 

aljabar min-plus. Dalam jaringan proyek ini, titik menyatakan persimpangan 

jalan, busur menyatakan suatu jalan, sedangkan bobot busur menyatakan waktu 

tempuh, sehingga bobot busur akan selalu bernilai positif. 
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Jaringan proyek berbentuk graf dapat diubah menjadi bentuk matriks 

sebagai berikut: 

 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
                    
                    
                  
                
                  
                       
                  
                   
                       
                   
                  
                   
                 
                   
                 ]

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Arti dari matriks tersebut adalah untuk  matriks A pada baris 1 kolom 1 

bernilai    atau   . Dengan kata lain tidak ada rute perjalanan pada graf tersebut. 
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Rute tersebut dapat dinyatakan sebagai   (   )   , begitu pula seterusnya untuk 

baris dan kolom yang lain. 

  Untuk mendapatkan jalur optimal menggunakan Aljabar Min-Plus 

diperlukan perhitungan matriks  . Matriks    diperoleh dari dari     ⊗(   )  

 ⊕   ⊕   ⊕  ⊕    . 

Penyelesaian perhitungan matriks berukuran 16 kali 16 tersebut akan sukar 

dilakukan dengan perhitungan manual, sehingga akan dilakukan dengan 

menggunakan software scilab. 
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Dari matriks perhitungan tersebut, dapat disimpulkan bahwa distribusi 

kentang dari Pangalengan-Bandung menuju pasar Kramat Jati-Jakarta ditempuh 

dengan jarak yang minimum yaitu 166km. Dalam hal ini ditunjukkan pada 

matriks   (    ). Artinya rute awal berada di state 1 dan berakhir di state 16. Jalur 

yang di lalui yaitu: 
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Jalan raya pangalengan, jalan gandasari, jalan soreang kopo, jalan raya kopo 

sayati, jalan raya kopo, jalan keluar tol pasir koja, jalan tol padaleunyi, 

padalarang/cianjur/sukabumi, jalan nasional III, Jalan Parahyangan, Jalan 

nasional III, jalan raya cibogo, jalan mekar galih, jalan rayacariu, jalan raya 

jonggolcariu, Jalan raya inpres, jalan merpati, jalan kramat utara, jalan 

H.Taiman ujung, DESTINASI 

 

7. Kesimpulan 

Dari hasil dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan: 

1. Model  sistem  jaringan jalan dimulai dari Pangalengan Kabupaten 

Bandung menuju Pasar Induk Kramat Jati Jakarta ditampilkan dalam 

bentuk graf berarah menggunakan notasi dalam Aljabar Min Plus. 

2. Lintasan optimum untuk distribusi kentang dengan mempertimbangkan 

waktu kedaluarsa (kerusakan produk) menggunakan perhitungan Aljabar 

Min-Plus diperoleh sebesar 166 km dalam hal ini ditunjukkan pada matriks 

  (    ). Artinya rute awal berada di state 1 dan berakhir di state 16. 
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