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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Dalam aktivitas kehidupan, persediaan hampir selalu diperlukan, baik 

dalam kegiatan pribadi, rumah tangga maupun kegiatan usaha. Yang 

membedakan persediaan tersebut adalah jenis dan jumlah barang, karakteristik 

kebutuhan barang dan intensitas pengelolaannya.  

Persediaan dalam suatu unit usaha dapat dikategorikan sebagai modal 

kerja yang berbentuk barang. Keberadaannya di satu sisi dianggap sebagai 

pemborosan (waste) sehingga dapat dikatakan sebagai beban (liability) yang 

harus dihilangkan, tetapi di sisi lain juga dianggap sebagai kekayaan (asset) 

yang sangat diperlukan untuk menjamin kelancaran pemenuhan permintaan. 

Bila tidak ada persediaan maka permintaan tidak akan dapat terpenuhi dan hal 

ini akan menimbulkan kerugian, baik yang berupa keuntungan yang tidak 

dapat diterima, menganggurnya mesin dan peralatan (tangible cost), maupun 

yang berupa citra yang tidak baik sehingga mengakibatkan berpindahnya 

pelanggan ke pihak lain (intangible cost). Oleh sebab itu keberadaan 

persediaan perlu dikelola dengan baik sehingga diperoleh kinerja yang optimal 

(Bahagia, 2003). 

Persaingan merupakan kondisi yang biasa dalam perusahaan karena dapat 

memperkirakan apa dan kapan dapat memproduksi suatu barang. Apalagi 

sekarang ini banyak pesaing yang merebak dan dengan keunggulan masing-
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masing. Logistik merupakan salah satu bidang yang menentukan keunggulan 

bersaing suatu perusahaan. Perusahaan tidak lagi bersaing dengan perusahaan 

lainnya secara individu, tetapi persaingan terjadi pada tingkat rangkaian 

logistik dari bahan baku sampai titik konsumen.   

PT. Dua Kelinci adalah salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

bidang produksi makanan kecil khususnya dengan bahan baku kacang-

kacangan. Produk yang tersedia yaitu Dua Kelinci, Garlic Nut, Sangrai, 

Shanghai DK, Hot Nut, Lofet, Sukro, Tic Tac, Morning, SITI. Dimana 

semua produk diatas terbagi menjadi berbagai ukuran kemasan. Dalam 

sistem produksinya PT. Dua Kelinci mengacu pada permintaan bulanan dari 

distributor.  

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut, permasalahan yang terjadi adalah 

PT. Dua Kelinci mengalami kesulitan dalam memasarkan hasil produksinya 

menentukan komposisi dan jumlah Kacang yang akan kirim kedistributor- 

distributor dengan pesanan yang melebiihi kapasitas armada yang di sediakan 

perusahaan. Hal tersebut dapat terlihat dengan adanya pengiriman yang lama, 

biaya lebih banyak kekurangan armada angkut. Hal tersebut mengakibatkan 

sistem distribuisi PT. Dua Kelinci ini tidak efisien dan efektif serta dalam 

pendistribusian produk tersebut masih membutuhkan biaya yang sangat 

banyak, untuk itu diperlukan suatu perbaikan. Sehingga diharapkan dengan 

adanya perbaikan tersebut, ketersediaan armada dapat di kurangi untuk 

optimasi biaya yang dikeluarkan.. 
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 Model dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah langkah-

langkah penentuan rute, pengelompokan rute, untuk mendapatkan solusi 

optimal yaitu minimalkan total pengiriman, jadwal armada. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka dapat diperoleh 

perumusan masalah sebagai berikut: 

“Penentuan rute pengiriman barang dan pengalokasian armada di bagian distribusi 

PT.Dua Kelinci Pati“ 

 
1.3 Batasan Masalah  

Mengingat banyaknya dan luasnya permasalahan serta agar tujuan 

pembahasan lebih terarah, maka dalam penelitian untuk Tugas Akhir ini 

dilakukan pembatasan masalah sebagai berikut :  

1. Penelitian dilakukan pada distribusi wilayah jawa tengah.. 

2. Produk yang diteliti yaitu semua produk PT.Dua Kelinci. 

3. Armada kirim Perusahaan  

 
1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini 

adalah: 

1. Medapatkan alternatif pengiriman yang optimal. 

2. Penjadwalan armada pengiriman yang optimal. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi kepada perusahaan dalam melakukan evaluasi 

untuk meningkatkan dan memperbaiki sistem transportation. 

2. Semoga Model dari penelitian ini dapat diterapkan di perusahaan dan 

dikembangkan sesuai dengan sistem nyata di perusahaan  

 
1.6 Sistematika Penulisan  

Penulisan tugas akhir ini dibagi dalam beberapa bab sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, 

batasan masalah, tujuan dan  manfaat yang diharapkan dapat  

diperoleh dari penelitian ini, serta sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Pada bab ini berisi uraian singkat dari teori-teori yang 

mendukung penelitian ini yang meliputi teori-teori tentang 

efisien dan optimal, algoritma, transportasi, peramalan, distribusi 

dan penjadwalan.. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi tentang objek penelitian, teknik pengumpulan 

data, data yang dibutuhkan, identifikasi dan definisi masalah, 

analisa sistem, perumusan algoritma, pengumpulan data 

parameter, penerapan model dan analisa data, kesimpulan dan 

kerangka pemecahan masalah. 
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BAB IV PENGOLAHAN DAN ANALISA DATA   

Pada bab ini berisi tentang data yang diperoleh dan pengolahan 

data, perumusan model dan langkah-langkah pembuatan model, 

penerapan model di perusahaan serta analisa dari data yang 

dihasilkan. 

BAB V PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan yaitu pernyataan singkat hasil 

penelitian dan saran yang ditujukan baik untuk objek penelitian 

maupun untuk penelitian-penelitian di masa yang akan datang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




