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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Dalam dunia bisnis, transportasi dan distribusi merupakan dua 

komponen yang mempengaruhi keunggulan kompetitif suatu perusahaan 

karena penurunan biaya transportasi dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan secara tidak langsung. Salah satu cara untuk menurunkan biaya 

transportasi adalah dengan mengefisienkan sistem distribusi dan 

penggunaan jenis transportasi yang ada. Efisiensi sistem distribusi ini juga 

dapat dilakukan dengan menentukan rute pendistribusian untuk 

meminimalkan total jarak tempuh, dan lama perjalanan sehingga dapat 

mengoptimalkan penggunaan kapasitas serta jumlah kendaraan. 

PT. Primatexco Indonesia adalah salah satu perusahaan di bidang tekstil 

khususnya pembuatan kain putih atau kain mori, untuk hal pendistribusian 

produk dalam lingkup jawa PT. Primatexco Indonesia tidak menggunakan 

jasa pengiriman barang atau jasa ekpedisi transportasi tetapi lebih memilih 

mengirimkannya sendiri hingga sampai ke tangan konsumen langsung agar 

produk yang diterima konsumen dalam keadaan bagus dan juga apabila ada 

keluhan dari para konsumen agar bisa langsung diterima oleh pihak PT. 

Primatexco Indonesia. Akan tetapi untuk pendistribusian daerah luar jawa 

PT. Primatexco Indonesia tidak mengirimkan sendiri produk kain mori 

tetapi menggunakan jasa pengiriman barang,hal ini dikarenakan jarak 
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tempuh yang terlalu jauh sehingga lebih hemat menggunakan jasa 

pengiriman barang. 

Dalam pendistribusian produk untuk wilayah jawa sendiri PT. 

Primatexco Indonesia memiliki beberapa konsumen di daerah Semarang, 

Surabaya, Yogyakarta, Bekasi, Bandung, dan Jakarta. Dan kebanyakan 

konsumennya dari pabrik-pabrik tekstil seperti pabrik pembuatan sarung 

dan pembuatan batik yang memang membutuhkan bahan baku berupa kain 

mori. 

Jumlah konsumen PT. Primatexco Indonesia untuk wilayah jawa sendiri 

kurang lebih ada 33 konsumen, yang mana jumlah permintaan tiap – tiap 

konsumen sangatlah besar dikarenakan semua konsumen dari PT. 

Primatexco Indonesia merupakan pabrik tekstil. 

Jumlah konsumen yang banyak dan permintaan yang besar tidak 

diimbangi dengan armada atau transportasi yang digunakan oleh PT. 

Primatexco Indonesia, sehinga menyebabkan rute pendistribusian produk 

yang harus bolak balik ke pabrik untuk memenuhi semua permintaan dari 

tiap- tiap konsumen, hal ini menyebabkan lamanya jarak pendistribusian 

dan biaya transportasi yang relatif besar. Oleh karena itu pihak PT. 

Primatexco Indonesia harus menetapkan kebijakan distribusi yang efisien 

agar mampu meminimalisasi biaya tranportasi. Oleh sebab itu dari 

penelitian ini ingin mengatur rute pendistribusian produk dengan 

menggunakan metode saving matrix, nearest insert dan nearest neighbor 
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dengan tujuan meminimalkan jarak tempuh dan meminimalkan biaya 

transportasi. 

Untuk sistem pendistribusian produk PT. Primatexco Indonesia yaitu 

dengan mengedepankan jarak yang terpendek dari gudang yang kemudian 

disusul dengan konsumen yang jaraknya terjauh dari gudang atau dengan 

kata lain dari jarak terpendek ke jarak yang terjauh, hal ini menyebabkan 

pendistribusian yang sering bolak balik ke gudang sehingga 

pendistribusiannya memakan waktu cukup lama dan biaya transportasi atau 

biaya pengiriman juga relatif besar. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimana sistem distribusi aktual yang ada di perusahaan PT. 

Primatexco Indonesia? 

b. Bagaimana sistem distribusi di perusahaan PT. Primatexco Indonesia 

menggunakan metode saving matrix, nearest insert dan nearest 

neighbor? 

c. Bagaimana rute distribusi yang menghasilkan biaya yang minimal? 
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1.3 Batasan Masalah 

Dalam suatu penelitian, untuk memudahkan pembahasan perlu adanya 

batasan masalah agar tujuan dari penelitian dapat tercapai sesuai dengan 

yang diharapkan. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis melakukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian hanya dilakukan hanya dilakukan di bagian Distribusi di PT. 

Primatexco Indonesia. 

2. Pembahasan masalah hanya menyangkut tentang penerapan metode 

saving matrix, nearest insert dan nearest neighbor dalam 

pendistribusian produk atau barang dalam wilayah jawa. 

3. Data yang digunakan adalah data yang diperoleh dari PT. Primatexco 

Indonesia baik dari data historis maupun wawancara. 

4. Analisis yang dilakukan hanya berdasarkan data-data yang diperoleh 

dari PT. Primatexco Indonesia. 

5. Produk yang dijadikan obyek penelitian hanya produk kain mori. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk:  

1. Mengetahui sistem distribusi aktual yang ada di PT. Primatexco 

Indonesia. 

2. Menganalisis sistem distribusi di PT. Primatexco Indonesia 

menggunakan metode saving matrix, nearest insert dan nearest 

neighbor. 

3. Membuat usulan  sistem distribusi yang menghasilkan biaya minimal. 
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1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan masukan dan pertimbangan untuk PT. 

Primatexco Indonesia dalam hal pendistribusian produk. 

2. Sebagai media untuk menerapkan teori-teori yeng selama ini didapat di 

bangku perkuliahan untuk diterapkan ke dunia nyata. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Agar penelitian ini mudah dimengerti serta memenuhi untuk diajukan 

sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam tahap-tahap 

dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu rangkaian yang 

saling melengkapi. Dengan demikian sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, yang 

meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika 

penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Merupakan pembahasan secara terperinci mengenai metode 

maupun teori-teori yang digunakan sebagai landasan untuk 

pemecahan masalah (tentang distribusi, tranportasi, metode saving 

matrix, metode nearest insert dan metode nearest neighbor). 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisikan tentang uaraian yang memuat tentang tahap-tahap 

penelitian yang akan dilakukan untuk pemecahan masalah, 

sehingga akan didapatkan suatu solusi yang layak sesuai dengan 

tujuan penelitian. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menyajikan data-data yang diperlukan yang diperoleh dari obyek 

penelitian dan membahas atau mengerjakan data-data yang 

diperoleh dari obyek penelitian dan menyajikan hasil-hasil analisa 

terhadap data-data yang diperoleh dari obyek penelitian. 

BAB V PENUTUP 

Berisikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah selesai 

dilakukan dan beberapa saran bagi perusahaan berdasarkan hasil 

penelitian yang telah dilakukan. 

 


