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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan. 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

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. 

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 
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bisa dijadikan jalur distribusi. Hal ini tentu akan berpengaruh terhadap total 

jarak dan waktu tempuh armada serta biaya bahan bakar yang harus 

dikeluarkan. 

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. 

Tujuan utama dari penjadwalan distribusi adalah suatu kombinasi yang 

akan meminimalkan biaya dengan mengalokasikan sumber daya yang tepat 

dan efisien sehingga mengurangi sumber daya yang tidak perlu tanpa 

mengurangi manfaat yang akan dihasilkan, serta dapat memenuhi permintaan 

dengan tepat waktu sesuai kualitas yang telah ditentukan. 

Salah satu metode yang dapat menyelesaikan dalam permasalahan 

penjadwalan distribusi 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. 

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 
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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. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat dirumuskan masalah 

yaitu penjadwalan distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas armada 

melalui metode Fisher and Jaikumar Algorithm. 

 

1.3. Batasan Masalah 

Untuk membahas masalah yang diuraikan di atas, maka penulis 

memberikan beberapa batasan, yaitu: 

1. Penelitian dilakukan di CV. Tirta Mekar Jaya yang beralamat di Jl. Bat-

Kareb No. 51 Tegalmulyo, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. 

2. Jumlah permintaan pelanggan didapat dari data masa lalu pada bulan Juni 

2012, Juli 2012, Agustus 2012 dan September 2012. 

3. Alamat pelanggan difokuskan pada lingkup kelurahan setiap daerah yang 

dipasarkan. 

4. Penghitungan waktu perjalanan dan total biaya bahan bakar diasumsikan 

sebagai berikut: kecepatan rata-rata kendaraan sebesar 40 km/jam, waktu 

loading barang 15 menit, waktu unloading barang 7 menit serta 1 liter 

bahan bakar (bensin) seharga Rp 4500,00 mampu menempuh 14 km. 

 



4 
 

1.4. Tujuan Penelitian 

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memenuhi tujuan yang 

diinginkan sebagai berikut: 

1. Membandingkan rute perusahaan dengan rute usulan. 

2. Mendapatkan jadwal distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas 

armada melalui metode Fisher and Jaikumar Algorithm. 

 

1.5. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah: 

1. Diketahui seberapa besar jarak tempuh, waktu tempuh dan biaya bahan 

bakar melalui metode Fisher and Jaikumar Algorithm. 

2. Dapat memberikan masukan kepada perusahaan berupa alternatif jadwal 

distribusi paling optimal berdasarkan kapasitas armada melalui metode 

Fisher and Jaikumar Algorithm. 

 

1.6. Sistematika Penulisan Laporan 

Untuk memperjelas pemahaman terhadap penelitian ini, maka akan 

diuraikan tentang sistematika penulisan laporan sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan. 
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BAB II : LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang algoritma, optimasi, heuristik; graf; 

traveling salesman problem (TSP); vehicle routing problem 

(VRP); fisher and jaikumar algorithm; perbandingan metode 

fisher and jaikumar algorithm dengan metode-metode lain; 

efisiensi, penghematan, penjadwalan; google maps dan 

tinjauan pustaka. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, prosedur penelitian 

dan kerangka pemecahan masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang data-data pendukung dalam penelitian 

yang meliputi: jalur distribusi produk, jumlah produksi 

produk, jumlah permintaan pelanggan, jumlah dan kapasitas 

kendaraan perusahaan, alamat pelanggan, jarak pelanggan-

pelanggan dengan perusahaan, rute pengiriman perusahaan, 

rute pengiriman usulan, waktu perjalanan, total biaya bahan 

bakar, efisiensi, jadwal pengiriman serta data-data lain yang 

mendukung lainnya. 

BAB V : PENUTUP 

  Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 


