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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah  

Adanya perusahaan yang bergerak dibidang perkebunan membuat 

setiap perusahaan harus berusaha meningkatkan daya saingnya. Daya saing 

yang tinggi tidak hanya dapat dilihat dari baik tidaknya kualitas barang, 

namun juga diukur dari seberapa tinggi kemampuannya dalam melayani 

konsumen. Salah satu hal yang berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan 

konsumen adalah bagaimana menyediakan keakuratan pengiriman produk 

yang tepat waktu  kepada seluruh konsumen. Dengan demikian, kemampuan 

perusahaan dalam mengefisienkan dan mengefektifkan proses distribusinya 

merupakan salah satu cara dalam meningkatkan daya saing perusahaan 

tersebut. 

Salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri 

perkebunan adalah Pabrik Minyak Kayu Putih yang tepatnya berlokasi di 

Dukuh Krai Desa Bandungharjo Kecamatan Toroh Kabupaten Grobogan, 

pembahasan hanya dibatasi pada produk Minyak Kayu Putih saja. 

Alasannya adalah produk Minyak kayu putih merupakan produk yang lebih 

diutamakan daripada produk lainnya sebagai produksi sampingan, memiliki 

jaringan distribusi yang lebih luas dan lebih menguntungkan dibanding 

dengan jenis produk yang lain.  

 



 

Jenis-jenis produk yang dihasilkan oleh pabrik minyak kayu putih : 

 Minyak kayu putih dalam kemasan botol kaca isi 250 ml 

 Madu murni yang dihasilkan dari lebah sekitar perkebunan. 

 Kompos yang diambil dari limbah daun kayu putih. 

Hingga kini, jaringan distribusi perusahaan belum didesain dengan 

baik dan benar. Hal ini ditunjukkan dengan belum jelasnya distribusi 

terhadap produk-produk dari perusahaan hingga sampai ke tangan 

konsumen. Seiring dengan pertumbuhan penjualan dan kebutuhan tiap 

distributor untuk berkembang, jaringan distribusi yang kini berjalan 

dirasakan tidak efisien dan sering kali mengakibatkan kondisi-kondisi, 

seperti : 

 Meningkatnya biaya transportasi bagi distributor, akibat tidak efisiennya 

desain jaringan distribusi. 

 Sering kali terjadi penumpukan persediaan yang berlebihan baik di 

gudang pabrik maupun di gudang distributor, yang dapat meningkatkan 

resiko kerusakan produk dan investasi persediaan. 

Sedangkan untuk mobil transportasi yang dipakai adalah mobil pick 

up yang jumlahnya ada 1 buah untuk khusus distribusi ke agen-agen, 

sedangkan jumlah truck sebagai pengangkut daun dari pemasok ada 3 buah 

dan yang lain milik swasta. Distribusi yang dilakukan dikawasan Purwodadi 

meliputi 3 jalur untuk selang  3 hari dari jalur satu ke jalur berikutnya. 



Didalam perusahaan Minyak kayu putih kondisi pemasarannya yaitu 

dengan dua cara: 

 

 Dengan cara kontrak 

Untuk penjualannya secara kontrak yaitu perusahaan sudah 

mempunyai kontrak dengan suatu instansi dalam beberapa tahun 

untuk selalu memberikan hasil produksinya apabila sudah selesai 

proses produksinya. 

 Penjualan DPT (Distribusi Penjualan Terintegrasi)  

 Sedangkan untuk penjualan DPT yaitu setelah selesai terjadi proses 

prosuksi hasilnya disalurkan kedaerah-daerah atau penyalur-penyalur 

yang sudah tetap sebagai langganan untuk menampung hasil 

produksinya. 

Mempertimbangkan kondisi-kondisi diatas, Pabrik Minyak Kayu 

Putih memerlukan rencana evaluasi jaringan distribusinya. Pertimbangan 

mendasar pada kegiatan evaluasi adalah perlunya jaringan distribusi yang 

terintegrasi sehingga proses distribusi dapat dijalankan seefisien mungkin. 

Dengan adanya evaluasi jaringan distribusi, diharapkan dapat diperoleh 

konfigurasi jaringan distribusi yang mempertimbangkan minimalisasi total 

biaya logistik. Total biaya logistik yang dibahas dalam penelitian ini adalah 

biaya transportasi. 

Strategi yang dapat diterapkan dalam persaingan perusahaan 

adalah meningkatkan pelayanan kepada konsumen. Meskipun dalam 



melaksanakan kegiatan perusahaan mempunyai banyak tujuan yang harus 

dicapai, tetapi pada dasarnya tujuan utama satiap perusahaan adalah untuk 

mendapatkan keuntungan maksimal. 

Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri, keuntungan 

maksimal yang dapat diperoleh adalah dengan cara penghematan biaya, 

termasuk biaya angkutan distribusi atau biaya transportasi. Biaya ini 

sangat berpengaruh pada biaya total operasi perusahaan, sehingga jika 

biaya transportasi ini dapat ditekan maka laba yang akan didapat juga akan 

maksimal.  

 
1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan-permasalahan dalam penelitian ini dapat 

dirumuskan, sebagai berikut : “Bagaimana menentukan rute terkecil dalam 

pendistribusian Minyak kayu putih sehingga diperoleh biaya transportasi ?” 

 
1.3 Batasan Masalah 

Dalam penelitian ini, telah ditentukan batasan-batasan pembahasan 

masalah, sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di Pabrik Minyak Kayu Putih Krai, Gundih. 

2. Daerah Distribusi atau pemasarannya hanya wilayah Purwodadi, yang 

merupakan area pasar utama. 

3. Metode yang digunakan Traveling Salesman problem dengan 

pendekatan branch and bound. 

4. Biaya-biaya produksi tidak diperhitungkan. 



5. Perhitungan dilakukan dalam satu bulan dengan satu armada. 

6. Biaya tranportasi dihitung hanya untuk biaya bahan bakar solar yaitu 

diasumsikan sebesar Rp.4.300,- per liter untuk 10 Km. 

7. Bila terjadi back tracking tidak diperhitungkan. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Mengetahui rute terpendek dalam jaringan distribusi. 

2. Meminimal biaya transportasi. 

3. Mengetahui perbedaan jarak yang ditempuh sebelum dan sesudah 

penentuan rute terkecil. 

4. Mengetahui efisiensi jarak tempuh dan efisiensi biaya dalam 

pendistribusian Minyak kayu putih. 

 
1.5 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi perusahaan 

Memberi masukan kepada pihak perusahaan untuk menentukan rute 

terpendek dalam pendistribusian Minyak kayu putih agar keuntungan 

atau laba yang didapat maksimal tanpa mengurangi pelayanan pada 

konsumen. 

2. Manfaat bagi peneliti 

a. Mengetahui bagaimana cara menerapkan teori yang didapat 

dibangku kuliah. 



b. Mengetahui apa saja manfaat yang dapat diperoleh dari penerapan 

metode traveling Salesman Problem. 

c. Menambah wawasan bagi penulis. 

 
1.6 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan tugas ahir ini yang merupakan laporan dari hasil 

penelitian terdiri dari lima bab, adapun sistematika dari penyusunan laporan 

ini adalah sebagai berikut : 

BAB I  : PENDAHULUAN 

Berisi tentang gambaran umum persoalan yang terdiri atas latar        

belakang  masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan 

BAB II   : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini dikemukakan teori-teori yang melandasi masalah 

yang diteliti dan merupakan tinjauan hasil pustaka yang berkaitan 

dengan persoalan yang dibahas serta penelitian yang dilakukan. 

BAB III  : METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memecahkan permasalahan yang ada. Langkah-langkah tersebut 

digambarkan dalam diagram alir beserta penjelasan singkat. 

BAB IV  : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pada bab ini diterangkan mengenai proses pengumpulan data, 

pengolahan data serta hasil penelitian yang dilakukan beserta 

analisis data. 



BAB V    : KESIMPULAN 

5.1 Kesimpulan 

5.2 Saran 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Masalah jaringan distribusi pada penelitian ini, berhubungan 

dengan penelitian yang telah ada yaitu oleh Dian Paradyo Sutatyananta 

(2004), yang mempelajari penentuan jumlah dan lokasi distributor beserta 

cakupan distribusinya. Penelitian lain yang berhubungan dengan masalah 

jaringan distribusi adalah penelitian oleh Ristanto (2004), yang menganalisa 

rute terpendek dalam pendistribusian air minum dalam kemasan.  

Untuk metode pemecahan yang dipakai oleh Dian yaitu dengan metode 

heuristik untuk memperoleh solusi terbaik dengan membandingkan total 

biaya dan cakupan distribusinya. Sedangkan untuk Ristanto menggunakan 

metode traveling salesman problem untuk mendapatkan rute yang optimal 

sehingga dapat meminimalkan biaya transportasi. Untuk lebih jelasnya ada 

dalam tabel berikut : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tabel Tinjauan Pustaka 
Tabel 1.1 Tinjauan Pustaka 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

No Penelitian 
Sebelumnya 

Judul Metode Hasil Persamaan dengan 
penelitian peneliti 

Perbedaan dengan 
penelitian peneliti 

1 Dian Parardyo S 
2004 

Penentuan Jumlah, 
Lokasi dan 
Cakupan 
Distribusi 
Distributor 

Metode Heuristik • Penurunan status 
distributor karena 
adanya 
pengurangan 
jumlah gudang 
distributor 

• Pemindahan lokasi 
distribusi yang 
lebih efisien 
dimana jumlahnya 
sama dengan 
sebelumnya 

• Berhubungan 
dengan evaluasi 
jaringan distribusi 

 
 

• Objek 
penelitiannya 
dahulu di 
perusahaan 
AMDK dan 
sekarang di 
Pabrik Minyak 
kayu Putih. 

• Menggunakan 
metode Traveling 
Salesman 
Problem 

 
 



 

 

No Penelitian 
Sebelumnya 

Judul Metode Hasil Persamaan dengan 
penelitian peneliti 

Perbedaan dengan 
penelitian peneliti 

2 Ristanto 
2004 

Analisa Penentuan 
Rute Tependek 
Dalam 
Pendistribusian 
AMDK  

Metode Traveling 
Salesman Problem 

• Penghematan jarak 
2.040 m dari rute 
sebelumnya 
. 

• Menggunakan 
metode TSP, 
branch and Bound 
Algorithm 

 

• Objek 
penelitiannya 
dahulu di Aqua 
Tirta Utama dan 
sekarang di Pabrik 
Minyak kayu Putih. 

• Menggunakan 
biaya transportasi 
umum untuk per 
satu Km. 

 
 




