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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Perusahaan PT. PPI Surakarta merupakan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang ekspor, impor dan distribusi. Pada saat ini, produk dan 

komoditi yang diperdagangkan oleh PT. PPI Surakarta, termasuk Produk 

Industri dan Produk Konsumer. Produk Industri termasuk Material 

Konstruksi (Semen, Aspal, Produk Baja/Produk besi lainnya), Produk Agro 

(Bahan kebutuhan pokok, Rempah-rempah, Hasil Hutan dan Produk 

Perikanan), Bahan Kimia (Pupuk, Pestisida, Bahan kimia berbahaya dan 

Obat-obatan). Untuk Produk Konsumer terdiri dari beberapa brand terkenal 

seperti Unilever, aqua, aquaria dan duty paid  minuman beralkohol (sebagai 

importer resmi yang ditunjuk oleh pemerintah Indonesia). 

Dalam menjalankan usahanya tentu saja diperlukan pemasaran produk 

dengan cara melakukan pendistribusian produk keberbagai retailer setiap 

harinya. Minimasi biaya distribusi harus dilakukan oleh perusahaan agar 

dapat memberikan keuntungan yang maksimal. 

Mengingat perusahaan memasarkan produk mempunyai beberapa 

tujuan distribusi yang berlokasi di wilayah pemasaran Surakarta, dengan 

banyaknya alternative perjalanan harian yang mungkin untuk dilewati dalam 

mendistribusikan produknya ke wilayah tujuan yang memerlukan biaya 
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distribusi yang besar, sehingga perlu memilih rute perjalanan yang cepat dan 

memerlukan biaya distribusi yang minimal. 

Wisnubhadra (1997), Deskripsi masalah Traveling Salesman 

Problem merupakan persoalan klasik optimasi yang cukup sederhana yakni 

pengantaran atau perjalanan yang dimulai dan berakhir pada konsumen 

tertentu. Perjalanan ke setiap konsumen harus dilalui satu kali. Hasil yang 

diinginkan adalah perjalanan dengan jarak tempuh terpendek (minimum). 

Menurut Smith (1982), Traveling Salesman Problem dapat dengan 

mudah diubah dalam bentuk network problem dengan formulasiyang serupa 

dengan model rute terpendek. Konsumen yang dikunjungi diidentifikasikan 

sebagai simpul-simpul (node) dari jaringan. Menurut Rabi’ (2002), 

persoalan Traveling Salesman Problem adalah persoalan optimasi yang 

dinyatakan sebagai mencari rute perjalanan termurah untuk mengunjungi n 

konsumen, dimana setiap konsumen dikunjungi secara pasti satu kali. 

 Traveling Salesman Problem sendiri mempunyai banyak cara atau 

metode yang bisa digunakan untuk menyelesaikan problem-problem dalam 

Traveling Salesman Problem, secara garis besar, dibagi menjadi dua, yaitu 

penyelesaian secara optimal dan secara aproksimasi. Pendekatan secara 

optimal diharapkan mampu menyelesaikan masalah secara optimal, 

sedangkan metode aproksimasi diharapkan mampu menghasilkan 

penyelesaian yang mendekati solusi optimal. Contoh dari algoritma-

algoritma tersebut adalah Algoritma Branch and Bound, Algoritma Nearest 

Neighbor, Algoritma Heuristic, Simulated Annealing. Keseluruhan metode 
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yang digunakan dalam Traveling Salesman Problem adalah digunakan 

untuk satu tujuan yaitu mendapakan solusi optimal dari masalah yang 

dihadapi (Amin, Dkk, 2006). 

Berdasarkan hal tersebut, metode traveling salesman problem dapat 

digunakan untuk menentukan rute pengiriman produk kepada konsumen 

dengan jalur yang harus dilalui dan disesuaikan dengan jumlah dan kapasitas 

armada yang dimiliki perusahaan sehingga dapat diperoleh rute terpendek 

dan biaya distribusi yang minimum. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang di atas dapat ditentukan rumusan masalah sebagai 

berikut: “Bagaimanakah menentukan jalur optimal yang harus dilalui oleh 

sales distribusi dalam melakukan pengiriman produk air mineral (aqua-

aguaria) ke retailer, sehingga optimasi kerja meliputi jarak dan biaya dapat 

tercapai.”  

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar pembahasan lebih fokus dan terarah maka dalam penelitian ini 

ditentukan batasan masalah sebagai berikut: 

a. Penelitian dilaksanakan di PT. PPI Surakarta dan pendistribusian produk 

yang dianalisis adalah wilayah kota Surakarta. 

b. Penelitian dilaksanakan bulan Mei 2011 dan diperbarui November 2015. 
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c. Pendistribusian produk yang dianalisis adalah produk air mineral (aqua-

aguaria) dengan satu armada. 

d. Rute yang dianalisis adalah rute yang biasa dilalui oleh sales pada waktu 

yang sama untuk wilayah kota Surakarta. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengetahui rute yang ada pada saat itu.  

b. Mencari rute optimal yang akan dilalui sales air mineral (aqua-aguaria) 

dalam pendistribusian produk di wilayah Surakarta dengan satu armada. 

c. Mengetahui peningkatan efisiensi kerja pegawai dalam melaksanakan 

pekerjaannya, khususnya efisiensi jarak tempuh dan biaya pendistribusian 

produk. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Diharapkan penelitian tugas akhir ini dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut:  

a. Memberikan usulan kepada perusahaan terhadap penentuan rute 

pengiriman produk dengan menggunakan metode traveling salesman 

problem (TSP). 

b. Perusahaan dapat memenuhi permintaan retailer/customer dengan 

melakukan penghematan jarak tempuh dan waktu sehingga dapat 

menekan biaya distribusi produk. 
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1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini sistematika yang 

digunakan adalah: 

BAB I  PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi hal-hal yang menjadi latar belakang penelitian 

yang meliputi latar belakang, perumusan masalah, batasan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

penulisan laporan. 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi tentang definisi dari: optimal, Traveling Salesman 

Problem (TSP), rute optimal, efisiensi kerja dan program WinQSB. 

Selain itu, juga terdapat penelitian sebelumnya yang membahas 

masalah sejenis. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi tentang obyek penelitian, teknik pengumpulan data, 

teknik analisis data dan pengolahan data serta kerangka pemecahan 

masalah. 

BAB IV  PENGOLAHAN DATA DAN ANALISA 

Berisi pengolahan data yang berdasarkan dengan teori-teori yang 

telah di sampaikan di bab II. 
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BAB V  PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari penelitian yang telah dilakukan dan saran 

yang yang diberikan penyusun berdasarkan pengolahan data dan 

analisis yang telah dilakukan. 

 

1.7 Tinjauan Pustaka 

Dalam penulisan laporan ini penulis menggunakan satu tinjauan 

pustaka dari Tri Panji Hasmoro (2007) dengan  Judul PENENTUAN RUTE 

OPTIMAL DISTRIBUSI MINUMAN RINGAN DENGAN METODE 

TRAVELING SALESMAN PROBLEM (Studi Kasus: PT. Coca-Cola Bottling 

Indonesia - Central Java) yang bertujuan mencari rute optimal yang akan 

dilalui oleh pegawai dalam pendistribusian produk minuman di kawasan 

Surakarta dengan satu armada dan mengetahui peningkatan efisiensi kerja 

pegawai dalam melaksanakan pekerjaannya, khususnya efisiensi jarak 

tempuh dan biaya pendistribusian produk. 

 


