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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kegiatan operasional pendistribusian suatu produk dilakukan dengan 

menyusun jadual dan menentukan rute. Penentuan rute merupakan keputusan 

pemilihan jalur terbaik sebagai upaya pelayanan konsumen. Perencanaan rute 

mempunyai peran penting bagi kegiatan distribusi, agar suatu produk sampai 

secara cepat ke pelanggan. Tanpa perencanaan yang baik dalam proses di atas, 

maka resiko keterlambatan bisa terjadi. Ada berbagai faktor yang dapat digunakan 

dalam menentukan rute. Hal ini berkaitan dengan parameter aksesibilitas suatu 

lokasi tujuan dari lokasi asal. Faktor-faktor yang dapat digunakan untuk 

menentukan rute terbaik adalah: jarak (terpendek), waktu (tercepat) dan biaya 

(termurah).  

 Gas LPG (Liquefied Petroleum Gas) 3 kg adalah produk Pertamina 

(Persatuan Perusahaan Pertambangan Minyak dan Gas Bumi Nasional) bersubsidi 

pemerintah yang laku keras di pasaran. Gas LPG 3 kg ini khusus untuk pemakaian 

di kalangan menengah ke bawah. Tingginya permintaan masyarakat terhadap 

produk ini menyebabkan kelangkaan di pasaran. Hal ini menjadi alasan Pertamina 

melakukan operasi pasar rutin untuk mengetahui kondisi di lapangan.  

Pada tahun 2013, Pertamina mengarahkan agen gas LPG agar melaporkan 

titik koordinat masing-masing pangkalan. Sampai saat ini, koordinat tersebut 

hanya digunakan untuk mencari lokasi pangkalan pada saat inspeksi maupun 

kunjungan rutin saja tetapi belum dimanfaatkan dalam penentuan rute yang tepat. 

PT. Graha Gas Niaga adalah salah satu agen gas LPG 3 kg yang memiliki 148 

pangkalan di wilayah Klaten. Selama ini, pemilihan rute yang diterapkan 

perusahaan hanya berdasarkan asumsi pengemudi belum berdasarkan metode 

tertentu. 

Salah satu metode yang dapat digunakan untuk pencarian rute terpendek 

adalah nearest neighbour. Secara prinsip, metode ini selalu mencari dan 

menambahkan titik terdekat dengan titik sebelumnya hingga semua titik habis. 

Berkaitan dengan proses distribusi gas di atas, kendaraan melakukan perjalanan 

dari depot ke beberapa pelanggan dengan melintasi rute tertentu, sampai semua 
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pelanggan terkunjungi sesuai jadual. Penerapan metode nearest neighbour perlu 

diaplikasikan dalam penentuan rute di  PT. Graha Gas Niaga sebagai alternatif 

pemecahan permasalahan pendistribusian gas LPG.  

B.  Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah karakteristik rute pendistribusian gas LPG di PT. Graha Gas 

Niaga pada kondisi eksisting? 

b. Bagaimanakah karakteristik rute pendistribusian gas LPG di PT. Graha Gas 

Niaga dengan metode nearest neighbour? 

c. Bagaimanakah perbandingan kedua nilai tersebut dalam pendistribusian gas 

LPG di PT. Graha Gas Niaga? 

C.  Tujuan Penelitian     

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Mengetahui karakteristik rute pendistribusian gas LPG di PT. Graha Gas Niaga 

pada kondisi eksisting. 

b. Mengetahui karakteristik rute pendistribusian gas LPG di PT. Graha Gas Niaga 

dengan metode nearest neighbour. 

c. Mengetahui perbandingan hasil perhitungan nearest neighbour dengan kondisi 

eksisting dalam pendistribusian gas LPG di PT. Graha Gas Niaga. 

D.  Manfaat Penelitian 

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi ilmu 

pengetahuan secara umum, terutama pada penerapan metode nearest neighbor 

terhadap permasalahan penentuan rute distribusi.  

Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi perusahaan 

terutama dalam kegiatan distribusi barang dan meningkatkan citra perusahaan di 

mata pelanggan. 

E.  Batasan Penelitian 

Batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data diperoleh dari agen gas LPG 3 kg PT. Graha Gas Niaga Klaten. 
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b. Karakteristik rute yang ditinjau meliputi: jarak tempuh, waktu tempuh dan 

alokasi barang.  

c. Penentuan jarak berdasarkan perhitungan matematis menggunakan data 

koordinat pangkalan, sedangkan waktu tempuh diambil dari wawancara driver.  

d. Tidak menggunakan data eksisting di lapangan maupun pemetaan dalam 

pencarian rute. 

e. Identifikasi pembentukan rute menggunakan saving matrix dengan 

mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan alokasi pangkalan. 

f. Analisis rute berdasarkan jarak terdekat menggunakan metode nearest 

neighbour. 

g. Tidak dilakukan pembahasan pada faktor biaya karena lingkupnya yang luas 

walaupun sebagai salah satu penyebab dalam pemilihan rute. 

F.  Keaslian Penelitian 

Penelitian tentang pemilihan rute terbaik sudah sering dilakukan terhadap 

perusahaan-perusahan distributor, akan tetapi belum pernah dilakukan penelitian 

tentang penentuan rute terbaik sebagai tindak lanjut dari pelaporan koordinat 

lokasi pangkalan agen gas LPG 3 kg khususnya di wilayah Klaten. Meskipun 

demikian beberapa penelitian sejenis pernah dilakukan, diantaranya: Vandiko dkk 

(2013) meneliti tentang rancangan rute menggunakan algoritma nearest neighbour 

untuk mendapatkan jumlah kendaraan berdasarkan konsumsi bahan bakar terkecil, 

Mukhsinin dkk (2013) meneliti tentang penentuan rute dengan metode nearest 

neighbour berdasarkan waktu perjalanan karena keterbatasan jumlah kendaraan. 

G.  Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sejenis  

Kajian tentang penentuan rute dengan metode nearest neighbour sudah 

sering dilakukan pada penelitian terdahulu. Perbedaan dengan penelitian lainnya 

adalah penentuan rute dihasilkan dengan pertimbangan berbagai faktor dan 

tergantung pada karakteristik perusahaan yang berbeda-beda. Persamaan dan 

perbedaan dengan penelitian sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Terdahulu 

 

 

 

No. 

Nama Peneliti, 

Tahun  dan 

Judul Penelitian 

Parameter Hasil Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

1 Giri (2011). 

Analisis 

Routing dan 
Scheduling 

Dengan 

Menggunakan 

Metode Saving 

Matrix untuk 

Pengiriman 

Area Modern 

Trade (MT) di 

Desc-Kimberly 

Indonesia. 

Jarak 

tempuh 

dan biaya. 

Perbandingan hasil 

saving matrix dan 

tracking monitoring 
menunjukkan 

efifiensi rute 

dengan saving 

matrix sebesar 

186,9 km dan 

efifiensi biaya 

sebesar Rp. 

1.237.000 

Kedua 

penelitian 

menggunakan 
metode 

saving matrix 

untuk 

menghemat 

jarak. 

Penelitian ini 

menggunakan 

rute yang sudah 
ada dan 

bertujuan untuk 

mengefisienkan 

biaya 

operasional dan 

penggunaan 

armada. 

2 Munawir dkk, 

2012. 

Penentuan Rute 
Pendistribusian 

Kertas Karton 

Model Studi 

Kasus PT. 

Papertech 

Indonesia Unit 

II Magelang.  

Jarak 

tempuh, 

waktu dan 
biaya. 

Terjadi 

penghematan 

saving matrix untuk 
jarak tempuh 

sebesar 9.739,2 km, 

waktu tempuh 61 

jam dan selisih 

biaya bahan bakar 

Rp. 10.450.000.  

Kedua 

penelitian 

menggunakan 
metode 

saving matrix. 

Penelitian ini 

mengunakan 

rute perjalanan 
sesuai jumlah 

pelanggan yang 

ada yaitu 14 kali 

perjalanan untuk 

14 pelanggan. 

3 Mustofa dkk, 

2011. Usulan 

Rute Distribusi 

Tabung Gas 

Menggunakan 
Algoritma Ant 

Colony System 

di PT. Limas 

Raga Inti.  

Jarak dan 

waktu 

tempuh 

Waktu penyelesaian 

distribusi dengan 

nearest neighbour 

adalah 584, 8 jam 

dan untuk metode 
ant colony  adalah 

562, 8 jam     

Kedua 

penelitian 

menggunakan 

metode 

nearest 
neighbour. 

penerapan 

metode ant 

colony pada 

kondisi 

perusahaan 
dengan sistem 

distribusi 

berdasarkan 

total waktu 

tempuh seluruh 

rute tiap 1 

armada.  

4 Ramdan dkk 

(2012). 

Pemanfaatan 

Metode 

Adjacency 
Matrix untuk 

Optimasi Rute 

Berbasis Web.  

Jarak 

terpendek. 

Metode Adjacency 

Matrix 

mengoptimalkan 

kemungkinan 

pemilihan rute 
dengan mencari 

lokasi terbaik untuk 

dilalui terlebih 

dahulu berdasarkan 

informasi eksisting 

misalnya biaya 

transportasi. 

Kedua 

penelitian 

mencari jarak 

terpendek 

dengan 
perhitungan 

matrik. 

Penelitian ini 

menghasilkan 

rute yang di 

analisa 

menggunakan 
aplikasi website 

untuk 

mendapatkan 

rute optimal. 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

 

 

 

No. 

Nama Peneliti, 

Tahun  dan 

Judul 

Penelitian 

Parameter Hasil Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

5 Bowo dkk 

(2013). 

Pemilihan 
Supplier dan 

Penjadwalan 

Distribusi 

CNG dengan 

Pemodelan 

Matematis. 

Kapasitas 

kendaraan 

dan waktu 
distribusi. 

Metode Adjacency 

Matrix 

mengoptimalkan 
kemungkinan 

pemilihan rute 

dengan mencari 

lokasi terbaik 

untuk dilalui 

terlebih dahulu 

berdasarkan 

informasi 

eksisting misalnya 

biaya transportasi. 

Kedua 

penelitian 

memiliki 
sistem 

distribusi 

sama dan 

menganalisa 

rute optimal 

berdasarkan 

alokasi barang 

dan kapasitas 

kendaraan. 

Proses 

perhitungan 

tergantung pada 
jumlah bahan 

bakar, biaya, 

waktu distribusi 

dan bongkar 

muat. 

6 Vandiko dkk 

(2013). Usulan 

Rancangan 
Rute Distribusi 

Produk Sepatu 

menggunakan 

Metode Vehicle 

Routing 

Problem.  

Jumlah 

kendaraan, 

total jarak 
tempuh dan 

konsumsi 

bahan bakar 

terkecil. 

Kondisi demand 

yang melebihi 

kapasitas 
kendaraan 

memungkinkan 

pelanggan untuk 

dilayani  

kendaraan 

berikutnya. 

Kedua 

penelitian 

menggunakan 
metode 

nearest 

neighbour 

dengan 

variabel  jarak 

tempuh. 

Penelitian ini 

bertujuan mencari 

jumlah kebutuhan 
kendaraan 

berdasarkan 

konsumsi bahan 

bakar dengan  

metode split 

deliveries vehicle 

routing problem 

7 Mukhsinin dkk 

(2013). 

Penentuan 

Rute Distribusi 

CV. IFFA 
Menggunakan 

Metode 

Nearest 

Neighbour dan 

Local Search.  

Waktu 

tempuh, 

kecepatan 

kendaraan 

dan waktu 
operasi 

kendaraan 

Rute optimal 

mempertimbangka

n waktu tempuh 

yang dipengaruhi 

waktu istirahat 
dan kecepatan 

kendaraan pada 

kondisi jumlah 

kendaraan 

terbatas. 

Kedua 

penelitian 

menggunakan 

metode 

nearest 
neighbour. 

Penelitian ini 

meggunakan 

waktu tempuh 

berdasarkan 

perbandingan 
waktu istirahat 

dan tanpa 

istirahat, serta 

kecepatan 

kendaraan. 

8 Abadi dkk 

(2014). 

Penentuan 

Rute 

Kendaraan 

Distribusi 

Produk Roti 
Menggunakan 

Metode 

Nearest 

Neighbor dan 

Metode 

Sequential 

Insertion.  

Jarak 

terpendek 

dan bahan 

bakar 

terkecil 

Perbandingan 

metode nearest 

neighbour dengan 

sequential 

insertion. Terjadi 

penghematan 

bahan bakar 
sebesar 4 % pada 

metode sequential 

insertion. 

Kedua 

penelitian 

menggunakan 

metode 

nearest 

neighbour 

dengan 
variabel jarak 

tempuh 

Penelitian ini 

membandingkan 

hasil rute antara 

nearest neighbour 

dan sequential 

insertion. 
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Tabel 1.1 Lanjutan 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 

Nama Peneliti, 

Tahun  dan 

Judul Penelitian 

Parameter Hasil Penelitian 
Persamaan 

Penelitian 

Perbedaan 

Penelitian 

9 Hutasoit dkk 

(2014). 

Penentuan Rute 

Distribusi Es 

Balok 
Menggunakan 

Algoritma 

Nearest 

Neighbour dan 

Local Search 

(Studi Kasus di 

PT. X). 

Kapasitas 

kendaraan 

jarak dan 

waktu 

tempuh  

Kapasitas armada 

dan waktu terbatas 

sehingga kunjungan 

dilakukan lebih dari 

satu kali. Terjadi 
penghematan waktu 

local search sebesar 

3,6 menit.  

Kedua 

penelitian 

menggunakan 

metode 

nearest 
neighbour 

dengan 

mempertimba

ngkan 

kapasitas 

kendaraan. 

Penelitian ini 

membandingkan 

hasil rute antara 

nearest neighbour 

dan local search 
dengan 

menyisipkan 

pelanggan ke rute. 

10 Aswar dkk 

(2014). 

Penerapan 

Metode Nearest 

Neighbour 
Untuk 

Menentukan 

Rute Distribusi 

Roti Tawar 

Citarasa 

Bakery PT. 

KMBU 

Bontang. 

Jarak 

tempuh 

Rute perusahaan 

sejauh 22,3 km, 

sedangkan rute 

hasil nearest 

neighbour sejauh 
21,1 km dengan 

selisih 5,38%. 

Kedua 

penelitian 

menggunakan 

metode 

nearest 
neighbour 

dengan 

variabel jarak 

tempuh 

Penelitian ini 

menggunakan rute 

perusahaan yang 

diurutkan dengan 

metode nearest 
neighbour lalu 

membandingkan 

hasil dari 

keduanya. 


