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Abstrak 
 

CV. Tirta Mekar Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembuatan Air Minum 
Dalam Kemasan (AMDK) yang dalam aktivitas sehari-hari melakukan pendistribusian produknya kepada para 
pelanggan yang tersebar di sekitar wilayah Surakarta. Perusahaan ini dihadapkan dengan permasalahan yakni 
adanya banyak kombinasi rute yang bisa dijadikan jalur distribusi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap total 
jarak dan waktu tempuh armada serta biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan. Tujuan dari penelitian ini adalah 
membandingkan rute perusahaan dengan rute usulan dan mendapatkan jadwal distribusi paling optimal 
berdasarkan kapasitas armada melalui metode fisher and jaikumar algorithm. Manfaat dari penelitian ini adalah 
diketahui seberapa besar jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya bahan bakar melalui metode fisher and jaikumar 
algorithm serta dapat memberikan masukan kepada perusahaan berupa alternatif jadwal distribusi paling optimal 
berdasarkan kapasitas armada melalui metode fisher and jaikumar algorithm. 

Metode fisher and jaikumar algorithm digunakan untuk mewujudkan rute yang mempertimbangkan 
kapasitas armada berdasarkan kenyataan dan dalam metode ini terdapat tahap generalized assignment problem 
yang merupakan pemecahan masalah penugasan, dimana satu tugas hanya boleh dilakukan oleh satu operator 
sehingga dapat menghasilkan solusi optimal dari masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. 

Hasil dari penelitian ini diketahui seberapa besar jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya bahan bakar 
melalui metode fisher and jaikumar algorithm. Dari perhitungan, didapatkan rata-rata total jarak tempuh dengan 
rute perusahaan sebesar 439.39 km dan rata-rata total waktu tempuh sebesar 16.10 jam dengan rata-rata biaya 
bahan bakar sebesar Rp 141,233.00. Rata-rata total jarak tempuh dengan rute usulan sebesar 369.37 km dan rata-
rata total waktu tempuh sebesar 14.26 jam dengan rata-rata biaya bahan bakar sebesar Rp 118,733.00. Sehingga 
didapatkan rata-rata efisiensi jarak tempuh sebesar 15.94%, rata-rata efisiensi waktu tempuh sebesar 11.40% dan 
rata-rata efisiensi biaya bahan bakar sebesar 15.93%. Selain itu juga diketahui jadwal distribusi paling optimal 
berdasarkan kapasitas armada yang didapatkan dengan cara membagi wilayah pengiriman, menentukan seed 
points untuk masing-masing rute, menghitung nilai insertion cost untuk setiap pelanggan, menetapkan pelanggan ke 
rute dengan persamaan generalized assignment problem serta mengurutkan pelanggan ke rute. 
Kata Kunci: fisher and jaikumar algorithm; generalized assignment problem; optimal 
 



Pendahuluan 

Setiap perusahaan dituntut untuk selalu berlomba dalam meningkatkan kinerja usahanya agar dapat tercapai 
tujuan yang telah ditetapkan. Salah satu cara yang akan ditempuh oleh perusahaan adalah peningkatan yang 
berhubungan dengan operasional. Dalam bidang operasional, erat kaitannya dengan penjadwalan distribusi suatu 
barang. Manajer logistik perusahaan harus menentukan konsumen mana yang harus dikunjungi sesuai urutan 
kunjungan mereka, kemudian di dalam pengirimannya menggunakan armada apa serta bagaimana rute yang harus 
dilalui setiap armada tersebut. 

Manajer logistik juga harus memastikan tidak ada armada yang melebihi muatan dan pengirimannya tidak 
melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Salah satu metode yang dapat menyelesaikan dalam penentuan rute 
penjadwalan armada dalam pengiriman adalah Fisher and Jaikumar Algorithm. Metode ini diperkenalkan oleh M.L. 
Fisher dan R. Jaikumar pada tahun 1981. Metode ini terdiri dari 2 fase yaitu fase pertama, pembagian konsumen 
menjadi beberapa cluster dan pada fase kedua adalah penyusunan rute dalam setiap cluster tersebut. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Membandingkan rute perusahaan dengan rute usulan. 
2. Mendapatkan jadwal distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas armada melalui metode Fisher and 

Jaikumar Algorithm. 
 

 
Landasan Teori 

Graf adalah himpunan busur/garis dan simpul/vertex yang banyaknya berhingga, dan busur-busurnya 
menghubungkan sebagian atau keseluruhan pasangan dari simpul-simpulnya (Liu, 1993). 

Traveling Salesman Problem (TSP) adalah suatu permasalahan yang sudah cukup lama dalam dunia 
optimasi. Pada permasalahan ini, yang perlu ditekankan adalah adanya sebuah kota awal dan sejumlah n kota yang 
harus dikunjungi. Seorang salesman harus memulai perjalanannya dari suatu kota awal, kemudian mengunjungi 
seluruh kota yang menjadi tujuannya tepat satu kali dan berakhir di suatu kota awal tersebut. Di dalam 
perjalanannya, salesman tidak boleh kembali ke kota awal sebelum semua kota tujuan terkunjungi. Tujuan dari TSP 
menurut Komarudin (2010) adalah untuk meminimalkan total jarak yang harus ditempuh oleh seorang salesman 
dengan cara mengatur urutan semua kota yang harus dikunjungi. 

Vehicle Routing Problem (VRP) adalah permasalahan optimasi dalam penentuan rute dengan 
memperhatikan keterbatasan kapasitas kendaraan yang digunakan. Pada permasalahan ini, yang perlu ditekankan 
adalah adanya sebuah depot awal dan sejumlah n kota yang harus dikunjungi dengan jumlah permintaan yang dapat 
berbeda-beda. Sebuah kendaraan diharapkan dapat memenuhi permintaan setiap kota tersebut, yang dimulai dari 
depot awal dan kembali ke depot awal. Jika di dalam memenuhi permintaan suatu kota belum selesai dikarenakan 
kapasitas kendaraan sudah terpakai dan tidak dapat melayani kota berikutnya, maka kendaraan tersebut dapat 
kembali ke depot untuk memenuhi kapasitas kendaraan dan melayani kota berikutnya. Tujuan dari VRP menurut 
Komarudin (2010) adalah untuk meminimumkan total jarak yang harus ditempuh oleh kendaraan dengan mengatur 
urutan kota tujuan dan kapan kembalinya kendaraan ke depot untuk memenuhi kapasitas kendaraan untuk melayani 
kota lainnya. 

Metode fisher and jaikumar algorithm digunakan untuk mewujudkan rute yang mempertimbangkan 
kapasitas armada berdasarkan kenyataan dan dalam metode ini terdapat tahap generalized assignment problem yang 
merupakan pemecahan terhadap masalah penugasan dimana satu tugas hanya boleh dilakukan oleh satu operator 
sehingga dapat menghasilkan solusi optimal dari masalah yang dihadapi oleh suatu perusahaan. Metode ini 
diperkenalkan oleh M.L. Fisher dan R. Jaikumar pada tahun 1981. Metode fisher and jaikumar algorithm ini terdiri 
dari 2 fase yaitu fase pertama, pembagian konsumen menjadi beberapa cluster dan pada fase kedua adalah 
penyusunan rute dalam setiap cluster tersebut. 

 
 

Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di CV. Tirta Mekar Jaya yang beralamat di Jl. Bat-Kareb No. 51 Tegalmulyo, 
Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 
Adapun prosedur penelitiannya sebagai berikut: 
1. Identifikasi Masalah 

Pada tahapan permulaan ini, diketahui bahwa CV. Tirta Mekar Jaya merupakan sebuah perusahaan yang 
bergerak di bidang pembuatan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang dalam aktivitas sehari-hari 
melakukan pendistribusian produknya kepada para pelanggan yang tersebar di sekitar wilayah Surakarta. 
Perusahaan ini memproduksi rata-rata 671 galon 19L, 29 karton botol 500ml (696 botol) dan 80 karton gelas 
240ml (3840 gelas) setiap harinya. Di dalam melakukan pengiriman, perusahaan ini menggunakan 3 armada 
yang terdiri dari 2 mobil Gran Max Pick Up dan 1 mobil Espass Pick Up yang semuanya mempunyai kapasitas 



maksimal 100 galon 19L atau 130 karton. Perusahaan ini dihadapkan dengan permasalahan yakni adanya banyak 
kombinasi rute yang bisa dijadikan jalur distribusi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap total jarak dan waktu 
tempuh armada serta biaya bahan bakar yang harus dikeluarkan. 

2. Observasi Karakteristik Sistem 
Pada tahapan ini, dilakukan observasi di lapangan untuk mengetahui secara langsung kondisi perusahaan 

dan mendapatkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Selain itu, dilakukan wawancara kepada pihak-
pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini, dengan tujuan untuk 
mendapatkan data yang tidak bisa diperoleh dengan cara lain. 

3. Pengumpulan Data 
Pada tahapan ini, dilakukan pengumpulan data-data sebagai pendukung dalam penelitian ini yang 

meliputi: jalur distribusi produk, jumlah produksi produk, jumlah permintaan pelanggan, jumlah dan kapasitas 
kendaraan perusahaan, alamat pelanggan, jarak antarpelanggan dengan perusahaan, rute pengiriman perusahaan, 
rute pengiriman usulan, waktu perjalanan, total biaya bahan bakar, efisiensi, jadwal pengiriman serta data-data 
lain yang mendukung lainnya. 

4. Pengolahan Data 
Pada tahapan ini, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut: 
a. Pencarian rata-rata permintaan pelanggan yang bersifat regular pada bulan Juni 2012, Juli 2012, Agustus 

2012 dan September 2012. 
b. Pencarian jarak antara perusahaan sebagai depot utama dengan lokasi pelanggan-pelanggan dan jarak 

antarlokasi pelanggan dengan pelanggan lainnya menggunakan google maps. 
c. Inisialisasi untuk membagi wilayah pengiriman. 

Tahap inisialisasi untuk membagi wilayah pengiriman merupakan tahap yang dikembangkan untuk 
mengatasi adanya penyebaran pelanggan yang tidak merata. Menurut Ballou (Dalam Sutopo dkk, 2007), 
tahapan ini meliputi langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Pelanggan yang letaknya berjauhan dengan kelompok pelanggan mayoritas lebih baik dilayani tersendiri. 

Apabila di dalam pengiriman memiliki sisa muatan kendaraan, dapat diisi dengan memilih pelanggan 
yang paling dekat dengan pelanggan terjauh tersebut. 

2) Menggabungkan muatan kendaraan dalam satu rute berdasarkan titik-titik daerah tujuan yang jaraknya 
berdekatan satu sama lain. 

3) Urutan perhentian rute kendaraan harus membentuk pola tetesan air (teardrop). 
Hasil dari inisialisasi ini adalah pembagian pelanggan ke dalam beberapa wilayah pengiriman sesuai 

arah pengiriman dan lokasi. Tidak semua wilayah pengiriman hasil tahap ini, dapat memasuki tahap 
selanjutnya secara utuh dan akan diselesaikan dengan traveling salesman problem (TSP) biasa. 

d. Penyusunan rute dengan fisher and jaikumar algorithm. 
Pada tahapan ini,  Laporte (Dalam Sutopo dkk, 2007) menyajikan langkah-langkah sebagai berikut: 
1) Menentukan seed points untuk masing-masing rute. 

Seed point ditentukan dengan rumus: (dmax, 
�
�) ; dimana, dmax adalah jarak antara depot dengan 

pelanggan terjauh di dalam area sudut, sedangkan θ adalah besarnya sudut yang dibentuk dari pelanggan-
pelanggan terluar. 

2) Menghitung nilai insertion cost untuk setiap pelanggan. 
Dengan rumus:  cik = jarak (DC,i) + jarak (i,Sk) – jarak (DC,Sk) 
keterangan: cik : nilai insertion cost 

 DC : depot 
 i : pelanggan 
 Sk : seed point 

3) Menetapkan pelanggan ke rute dengan persamaan Generalized Assignment Problem. 
min ∑ ∑ ��� 

�
�	
 ���

�
�	
  

keterangan: K : jumlah kendaraan, 
 n : jumlah pelanggan yang harus dikirimi, 

 pelanggan diindikasikan mulai dari 1 sampai n dan indeks 0 merupakan depot 
 cik : nilai insertion cost 

 yik = 1 ,
0 ,

�   ���� ������� ���� ��������� � ���������� ���  ��������� �
���� �����  

Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
a) Mengidentifikasi masalah dalam bentuk tabel penugasan. 
b) Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk 

mengurangi semua biaya yang ada pada baris yang sama. 
c) Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai nol. 



d) Mengalokasikan pekerjaan pada elemen-elemen yang bernilai nol dengan memperhatikan kapasitas 
kendaraan. 

4) Mengurutkan pelanggan dalam rute. 
Dalam penelitian ini, menggunakan metode nearest neighbour, dimana prosedur memilih rute 

dalam metode ini dimulai dari jarak pelanggan yang paling dekat dengan depot, kemudian rute selanjutnya 
adalah pelanggan yang paling dekat dengan pelanggan pertama yang sudah dikunjungi. Prosedur ini akan 
terus berulang sampai semua pelanggan terkunjungi. 

e. Dalam penghitungan waktu tempuh perjalanan menggunakan asumsi sebagai berikut: 
1) Kecepatan rata-rata kendaraan adalah 40 km/jam. 
2) Waktu bongkar dan muat barang di perusahaan adalah 15 menit. 
3) Waktu bongkar barang di pelanggan adalah 7 menit. 

f. Penghitungan biaya bahan bakar rute usulan. 
Dalam penghitungan biaya bahan bakar menggunakan asumsi sebagai berikut: 
1) 1 liter bahan bakar (bensin) mampu menempuh 14 km. 
2) Harga 1 liter bahan bakar (bensin) adalah Rp 4,500.00 

g. Penghitungan efisiensi jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya bahan bakar antara rute yang dipakai 
perusahaan dengan rute usulan. 

1) Efisiensi jarak tempuh dihitung dengan rumus: 

= 
!���� "�#�$  %��$�� ��� & !���� "�#�$  '�$���

!���� "�#�$  %��$�� ��� ( 100% 

2) Efisiensi waktu tempuh dihitung dengan rumus: 

= 
*���$ "�#�$  %��$�� ��� & *���$ "�#�$  '�$���

*���$ "�#�$  %��$�� ��� ( 100% 

3) Efisiensi biaya bahan bakar dihitung dengan rumus: 

= 
+��,� +� �� +���� %��$�� ���& +��,� +� �� +���� '�$���

+��,� +� �� +���� %��$�� ��� ( 100% 

h. Penyusunan jadwal pengiriman dengan rute usulan. 
8. Analisa Data 

Pada tahapan ini, dilakukan analisa perbandingan mengenai jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya 
bahan bakar antara rute perusahaan dengan rute usulan serta dianalisa seberapa besar efisiensi yang didapat. 

9. Kesimpulan dan Saran 
Pada tahapan ini, dilakukan penarikan kesimpulan dari hasil pengolahan data sebelumnya dan 

memberikan saran yang membangun agar didapat hasil lebih baik lagi. 
 
 

Hasil dan Pembahasan 

Jalur distribusi produk yang diterapkan di CV. Tirta Mekar Jaya, dimulai dari pabrik (manufacture) yang 
sebelumnya memerlukan barang-barang sebagai pendukung produksi yang didapat dari supplier, kemudian produk 
jadi yang berupa galon 19L, karton yang berisi botol 500ml dan karton yang berisi gelas 240ml langsung 
didistribusikan ke agen-agen dan outlet-outlet menggunakan kendaraan yang dimiliki perusahaan tanpa perantara 
distributor. 
Berikut ini ilustrasi dari keterangan di atas, bisa lihat gambar 1: 

 

Gambar 1: Skema Jalur Distribusi Produk 

CV. Tirta Mekar Jaya memproduksi rata-rata 671 galon 19L, 29 karton botol 500ml (696 botol) dan 80 
karton gelas 240ml (3840 gelas) setiap harinya. Jumlah produksi tersebut, tidak semuanya dikirim ke pelanggan, 
tetapi juga dipakai sebagai stock yang berfungsi untuk menyediakan pelanggan apabila membutuhkan produk yang 
bisa langsung diambil di pabrik. 

Di dalam melakukan pengiriman, perusahaan ini menggunakan 3 armada yang terdiri dari 2 mobil Gran 
Max Pick Up dan 1 mobil Espass Pick Up yang semuanya mempunyai kapasitas maksimal 100 galon 19L atau 130 
karton. 

Pada dasarnya, setiap pelanggan mempunyai kemungkinan permintaan yang berbeda-beda dari hari ke hari, 
minggu ke minggu dan bulan ke bulan. Oleh karena itu, pada penelitian ini jumlah permintaan pelanggan didapatkan 
dari rata-rata jumlah permintaan suatu pelanggan selama 4 bulan yaitu bulan Juni 2012, Juli 2012, Agustus 2012 dan 



September 2012 sesuai hari pengirimannya (Sabtu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat). Selain itu, di dalam 
penentuan pelanggan yang akan dikirimi produk adalah pelanggan yang bersifat regular, artinya selama 4 bulan, 
pelanggan yang bersangkutan minimal mempunyai permintaan lebih dari satu kali pengiriman, yang sekaligus 
mempunyai arti bahwa pelanggan tersebut tidak bersifat sementara (temporal).  

Untuk mendapatkan jarak pelanggan-pelanggan dengan perusahaan, maka dilakukan langkah-langkah 
sebagai berikut: 
a. Masuk ke situs maps.google.com 
b. Pilih perintah “Dapatkan Petunjuk Arah”, lalu isikan pada kolom A untuk daerah asal, dan isikan pada kolom B 

untuk lokasi yang dituju. Pilih perintah “naik mobil”. Kemudian pilih perintah “Dapatkan Petunjuk Arah”. 
c. Pada pilihan “rute yang disarankan”, pilih rute yang memiliki jarak tempuh paling dekat, kemudian catat 

besarnya jarak tersebut. 
 
Rute Pengiriman Perusahaan 

Pada penelitian ini, yang akan dibahas hanya pengiriman pada hari Sabtu agar lebih terkonsentrasi pada satu 
bahasan. 

Pembagian daerah pengiriman dan penentuan rute pengiriman di CV. Tirta Mekar Jaya ditentukan oleh 
manager logistik dan dibantu oleh sopir yang akan melakukan pengiriman. 
Berikut ini jadwal pengiriman perusahaan pada hari Sabtu, lihat tabel 1: 

Tabel 1 Penjadwalan Perusahaan Hari Sabtu 

Urutan Pelanggan Kendaraan Jarak 
(km) 

Waktu 
(jam) 

Jadwal 
Pengiriman 

(WIB) 
CV. TMJ � Seno � Tutus � Erni � Fuad � Agus Hadi 
� Agus Sumardi � Hery � Dewi � Yoga � CV. TMJ 

Espass Pick 
Up 

101.1 3.83 08.00 - 11.50 

CV. TMJ � Sri M. � Agus Supandi � CV. TMJ 49.6 1.72 12.05 - 13.50 

CV. TMJ � Wiwik � CV. TMJ 3.8 0.46 14.05 - 14.35 

CV. TMJ � Luky � Kharis � Adede � Joko P. � 
Arroniri � Slamet Santoso � Sumasta � CV. TMJ 

Gran Max 
Pick Up 1 

101.4 3.6 08.00 - 11.40 

CV. TMJ � Agus Sutrisno � Slamet Suharno � Ronie 
� Eni Puji � CV. TMJ 

42.4 1.78 11.55 - 13.45 

CV. TMJ � Satna � E. Asri � CV. TMJ 45 1.61 14.00 - 15.40 

CV. TMJ � Agus Suprapto � Meruli � Imam � Drs. 
Yon � Cipto � CV. TMJ Gran Max 

Pick Up 2 

104.9 3.46 08.00 - 11.30 

CV. TMJ � Lusy � Kurniawan � Sri R. � Anik 
Sholihati � CV. TMJ 

62.1 2.27 11.45 - 14.05 

  510.3 18.72  
 
Rute perusahaan pada hari Sabtu mempunyai total jarak tempuh sebesar 510.3 km dan total waktu perjalanan selama 
18.72 jam dengan biaya bahan bakar sebesar Rp 164,025.00 
 
Rute Pengiriman Usulan 

Dalam penelitian ini, menggunakan metode fisher and jaikumar algorithm untuk menyelesaikan masalah 
transportasi. 
Berikut ini langkah-langkahnya: 
a. Pelanggan yang letaknya berjauhan dengan kelompok pelanggan mayoritas lebih baik dilayani tersendiri. 

Apabila di dalam pengiriman memiliki sisa muatan kendaraan, dapat diisi dengan memilih pelanggan yang 
paling dekat dengan pelanggan terjauh tersebut. 

b. Menggabungkan muatan kendaraan dalam satu rute berdasarkan titik-titik daerah tujuan yang jaraknya 
berdekatan satu sama lain. 

c. Urutan perhentian rute kendaraan harus membentuk pola tetesan air (teardrop). 
Dalam penelitian ini, diputuskan bahwa hanya wilayah pengiriman dengan jumlah pelanggan lebih dari 4 

yang akan menjalani proses penyusunan secara utuh. 
d. Menentukan seed points untuk masing-masing rute. 

Seed point ditentukan dengan rumus: (dmax, 
�
�) ; dimana, dmax adalah jarak antara depot dengan pelanggan 

terjauh di dalam area sudut, sedangkan θ adalah besarnya sudut yang dibentuk dari pelanggan-pelanggan terluar. 
 

 



Berikut ini diberikan gambar 2 sebagai contoh menentukan seed point: 

 
Gambar 2: Penentuan Seed Point 

e. Menghitung nilai insertion cost untuk setiap pelanggan. 
Dengan rumus: cik = jarak (DC,i) + jarak (i,Sk) – jarak (DC,Sk) 
sebagai contoh: 
cik (Hery) = jarak depot ke pelanggan Hery + jarak pelanggan Hery ke seed point – jarak seed point ke depot 

 = 10.6 + 41.3 – 50.2 
 = 1.7 km 

f. Menetapkan pelanggan ke rute dengan persamaan Generalized Assignment Problem. 
Langkah-langkahnya sebagai berikut: 
1) Mengidentifikasi masalah dalam bentuk tabel penugasan. 
2) Mencari biaya terkecil untuk setiap baris, kemudian menggunakan biaya terkecil tersebut untuk mengurangi 

semua biaya yang ada pada baris yang sama. 
3) Memastikan semua baris dan kolom sudah memiliki nilai nol. 
4) Mengalokasikan pekerjaan pada elemen-elemen yang bernilai nol dengan memperhatikan kapasitas 

kendaraan. 

Tabel 2 Penetapan Pelanggan dengan Persamaan GAP 

Nama Pelanggan\Seed Point 
TEGALREJO, 
GONDANG 

DEKAT 
PLUPUH 

DEKAT JL. 
BATIK KERIS 

Agus Hadi Susanto 1.7 0 8 

Agus Sumardi 1.7 0 8 

Agus Suprapto 0 15 40.3 

Agus Sutrisno 4.7 3.9 0 

Anik Sholihati 6.3 0 43.8 

Cipto Waluyo 0 33.8 72.9 

Drs. Yon Suwarno Begog Mc 0 33.5 70.6 

Hery Widyanto 0 2 8.5 

Imam Rudjito 0 32.3 69 

Kurniawan Cahyo Utomo 5.6 0 33.4 

Meruli Hani Saptuti 0 29.6 66.3 

Seno Wijayanto 1.5 0.7 0 

Slamet Suharno 4.5 4.6 0 

Sri Martini 2.5 1.7 0 

Sri Rahayu 4.8 0 33.6 

Tutus Dipa Srayasri 2 2.1 0 

Yoga Sofyan Anwar 0 33.3 66.9 

 
 



g. Mengurutkan pelanggan dalam rute. 
Dalam penelitian ini, menggunakan metode nearest neighbour, dimana prosedur memilih rute dalam 

metode ini dimulai dari jarak pelanggan yang paling dekat dengan depot, kemudian rute selanjutnya adalah 
pelanggan yang paling dekat dengan pelanggan pertama yang sudah dikunjungi. Prosedur ini akan terus berulang 
sampai semua pelanggan terkunjungi. 

Tabel 3 Pengurutan Pelanggan dengan Metode Nearest Neighbour 

 

dari 
CV. 
TMJ 

dari 
Hery 

dari 
Agus 

Suprapto 

dari 
Meruli 

dari 
Yoga 

dari 
Imam 

dari 
Drs. 
Yon 

End 
CV. 
TMJ 

Total 
Jarak 
(Km) 

Agus Suprapto 25.9 15.8 
       

Cipto 48.9 38.8 23 12.3 16.7 11.9 6 48.9 111.9 

Drs. Yon 42.7 32.6 16.8 6.6 11 6.1 
   

Hery 10.6 
        

Imam 43.5 33.4 17.7 4.9 7 
    

Meruli 39 28.9 13.1 
      

Yoga 40.1 30 15.7 4.4 
      

Ulangi langkah g sampai semua pelanggan selesai diurutkan. 

Berikut ini jadwal pengiriman usulan pada hari Sabtu: 

Tabel 4 Penjadwalan Usulan Hari Sabtu 

Urutan Pelanggan Kendaraan 
Jarak 
(km) 

Waktu 
(jam) 

Jadwal 
Pengiriman 

(WIB) 
CV. TMJ � Hery � Agus Suprapto � Meruli � 
Yoga � Imam � Drs. Yon � Cipto � CV. TMJ Espass Pick 

Up 

111.9 3.86 08.00 - 12.25 

CV. TMJ � Sri M. � Seno � Tutus � Slamet 
Suharno � Agus Sutrisno � CV. TMJ 

16.6 1.25 12.40 - 13.55 

CV. TMJ � Agus Hadi � Agus Sumardi � 
Kurniawan � Sri R. � Anik Sholihati � CV. TMJ 

Gran Max 
Pick Up 1 

64.7 2.45 08.00 - 11.00 

CV. TMJ � Ronie � Satna � E. Asri � Slamet 
Santoso � CV. TMJ 

52.6 2.03 11.15 - 13.20 

CV. TMJ � Kharis � Lusy � Erni � Fuad � CV. 
TMJ 

18.4 1.18 13.35 - 14.50 

CV. TMJ � Eni Puji � Agus Supandi � Dewi � 
CV. TMJ 

Gran Max 
Pick Up 2 

66.3 2.26 08.00 - 10.50 

CV. TMJ � Arroniri � Joko P. � Sumasta � CV. 
TMJ 

65.5 2.24 11.05 - 13.20 

CV. TMJ � Luky � Wiwik � Adede � CV. TMJ 13.3 0.93 13.35 - 14.35 

  409.3 16.2  
 
Rute usulan pada hari Sabtu mempunyai total jarak tempuh sebesar 409.3 km dan total waktu perjalanan selama 
16.20 jam dengan biaya bahan bakar sebesar Rp 131,580.00 
 
Menghitung Efisiensi Hari Sabtu 
Efisiensi Jarak Tempuh (km) 

= 
!���� "�#�$  %��$�� ��� & !���� "�#�$  '�$���

!���� "�#�$  %��$�� ��� ( 100% 

= 
-
..0 – 2.3.0

-
..0 ( 100% 

= 19.79% 
 
 
 



Efisiensi Waktu Tempuh (jam) 

= 
*���$ "�#�$  %��$�� ��� & *���$ "�#�$  '�$���

*���$ "�#�$  %��$�� ��� ( 100% 

= 

4.5� – 
6.�.


4.5� ( 100% 

= 13.46% 
 

Efisiensi Biaya Bahan Bakar Hari Sabtu 

= 
+��,� +� �� +���� %��$�� ���& +��,� +� �� +���� '�$���

+��,� +� �� +���� %��$�� ��� ( 100% 

= 

62,.�- –
0
,-4.


62,.�- ( 100% 

= 19.78% 
 
Jadi, apabila perusahaan menerapkan rute usulan maka efisiensi jarak tempuh yang didapat sebesar 19.79%, 

efisiensi waktu tempuh sebesar 13.46% dan efisiensi biaya bahan bakar sebesar 19.78%. 
 
 

Kesimpulan dan Saran 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 
1. Rute pengiriman perusahaan yang dipakai saat ini bisa dioptimalkan dengan adanya rute usulan hasil penelitian 

ini. 
2. Efisiensi yang didapat perusahaan pada hari Sabtu apabila menerapkan rute usulan ini, efisiensi jarak tempuh 

yang didapat sebesar 19.79%, efisiensi waktu tempuh sebesar 13.46% dan efisiensi biaya bahan bakar sebesar 
19.78%. 

3. Jadwal distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas armada didapatkan dengan cara membagi wilayah 
pengiriman, menentukan seed points untuk masing-masing rute, menghitung nilai insertion cost untuk setiap 
pelanggan, menetapkan pelanggan ke rute dengan persamaan Generalized Assignment Problem serta 
mengurutkan pelanggan ke rute. 

 
Untuk menindaklanjuti beberapa kesimpulan di atas, ada beberapa saran yang diberikan sebagai berikut: 
1. Apabila perusahaan menerapkan rute usulan yang didapat dari penelitian ini, maka harus ada penyesuaian 

mengenai urutan pengiriman sesuai jadwal distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas armada. 
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat membuat aplikasi penentuan penjadwalan distribusi sehingga 

jadwal distribusi paling optimal dapat diketahui dengan cepat dan dapat dikondisikan sesuai keadaan. 
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