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PENENTUAN RUTE DISTRIBUSI ES KRISTAL DI PT. ES KRISTAL 

MENGGUNAKAN ALGORITMA CLARKE AND WRIGHT SAVINGS DAN 

NEAREST NEIGHBOUR (Studi Kasus: PT. Es Kristal ) 

 

Abstrak 

 

Vehicle Routing Problem (VRP) lebih dikenal dengan penentuan model pada rute. 

Penentuan rute yang lebih optimal untuk masalah yang menggunakan lebih dari 

satu armada untuk melayani pelanggan yang memiliki kapasitas tertentu sesuai 

dengan permintaan masing-masing. Salah satu bentuk dari VRP adalah 

CVRP(Capacitated Vehicle Routing Problem) yaitu setiap armada memiliki 

kapasitas sama dan terbatas yang mendistribusikan masing-masing permintaan 

pelanggan kepada agen terbesar dengan meminimalisir jarak tempuh. Salah satu 

contoh masalah CVRP yaitu distribusi es kristal di PT. Es Kristal . Tujuan dari 

penelitian ini adalah membandingkan sistem pendistribusian serta biaya distribusi 

di PT. Es Kristal  menggunakan algoritma Clarke and Wright Savings dan nearest 

neighbour. Meminimalisir jarak dan biaya dengan cara memilih rute tercepat 

adalah metode algoritma Clarke and Wright Savings. Metode nearest neighbour 

yaitu metode yang digunakan untuk menentukan kunjungan dengan 

mengutamakan lokasi yang paling dekat dengan kunjungan terakhir. Cara yang 

memungkinkan memperoleh rute tertentu dengan pertimbangan kapasitas pada 

setiap armada dan permintaan setiap pelanggan dengan alogaritma. Data yang di 

perlukan dalam penelitian ini yaitu jumlah permintaan pelanggan, data jarak antar 

pelanggan, data jarak antar depot dengan pelanggan, dan data kapasitas pada 

kendaraan. Berdasarkan analisis pengolahan data yang telah dilakukan didapatkan 

penghematan pada jalur AA, BB. Dan CC sebesar 122,78 km dan penghematan 

biaya transportasi sebesar Rp. 106.409,00. 

 

Kata Kunci: Method Clarke and Wright Saving, CVRP(Capacitated Vehicle 

Routing Problem),  Method Nearest neighbour 

 

Abstract 

 

Vehicle Routing Problem (VRP) is better known as model determination on the 

route. Optimal route determination for problems that use more than one fleet to 

serve customers who have certain capacities according to their respective requests. 

One form of VRP is CVRP, which is that each fleet has the same and limited 

capacity that distributes each customer's request to the largest agent by 

minimizing mileage. One example of CVRP's problem is crystal ice distribution at 

PT. Solo Ice Crystal. The purpose of this study is to compare the distribution 

system and distribution costs at PT. Es Kristal uses the Clarke and Wright Savings 

algorithm and the nearest neighbor algorithm. Minimizing distance and cost by 

choosing the fastest route is the Clarke and Wright Savings algorithm method. 

The nearest neighbor method is the method used to determine visits by prioritizing 

the location closest to the last visit. A possible way to obtain a particular route is 

to consider the capacity of each fleet and the demand of each customer with an 
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algorithm. The data needed in this study is the number of customer requests, 

distance data between customers, data distance between depots and customers, 

and capacity data on vehicles. Based on the analysis of data processing that has 

been done obtained savings on the AA, BB. And CC amounted to 122.78 km and 

savings in transportation costs of Rp. 106,409.00. 

 

Keywords: Clarke and Wright Saving Method, CVRP (Capacitated Vehicle 

Routing Problem), Method Nearest neighbor 

 

1. Pendahuluan 

Vehicle Routing Problem (VRP) disebut juga dengan penentuan rute distribusi. 

VRP didefinisikan dengan masalah dalam menentukan rute armada untuk 

melayani setiap pelanggan. Konsep dasar dari VRP secara keseluruhan selalu 

dikaitkan dengan masalah dalam menentukan rute setiap armada, dimana 

pelanggan akan dilayani dan diasosiasikan dengan demand/node untuk 

mengetahui permintaan dengan rute yang terhubung antara depot dan pelanggan 

serta antar pelanggan lainnya. 

Pengiriman Es Kristal ke beberapa agen  di PT. Es Kristal merupakan 

salah satu contoh permasalahan yang di kategorikan dalam VRP. Tujuan dari 

pendistribusian ini yaitu untuk meminimalkan jarak dengan biaya yang rendah 

sehingga distribusi berjalan dengan optimal. Dengan munculnya produk Es Kristal 

semakin banyak penjual beralih menggunakan Es Kristal sehingga membuat 

kebutuhan Es Kristal terus mengalami peningkatan.  Saat ini PT. Es Kristal dalam 

melakukan pengiriman ke beberapa agen menggunakan 15 armada. Setiap hari 

armada berangkat pada pukul 03.30 kemudian pada siang hari  kembali ke pabrik 

untuk melakukan loading. Karena terbatasnya jumlah kapasitas pada armada 

maka masing-masing armada setiap hari bisa bolak-balik dalam memenuhi 

permintaan konsumen. 

Pendistribusian yang dilakukan pada PT. Es Kristal saat ini sudah baik, 

namun belum belum maksimal, karena proses pendistribusiannya pihak sales 

sekaligus sebagai sopir dalam mendistribusikannya tidak diberikan rute perjalanan 

sehingga mencari jalan sendiri dan dapat memperbesar biaya distribusi. Maka dari 

itu perusahaan perlu mempunyai  penetuan dalam pendistribusian terlebih dalam 
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penetuan rute agar distribusi dapat optimal dengan pengeluaran biaya jauh lebih 

rendah dari sebelumnya.  

  Oleh karena itu, penelitian kali ini  menggunakan  method Clarke and 

Wright Saving untuk mengatasi masalah CVRP di PT. Es Kristal . Sehingga hal 

ini memberikan solusi dalam menuntaskan masalah distribusi penentuan rute yang 

sesuai dengan jumlah armada yang optimal dan biaya yang rendah. 

 

2. Metode Penelitian 

Pada kerangka penyelesaian masalah ini peneliti akan melakukan langkah-

langkah dalam melakukan penelitiaan yang di gambarkan pada flow process 

chart sebagai berikut: 

Tahapan Metode Hasil

Mulai

Mengumpulkan 

informasi mengenai 

distribusi

Wawancara dan studi 

literatur

Mendapatkan rute 

pengiriman distribusi

Mengidentifikasi 

masalah distribusi

Permasalahan termasuk 

capacitated vehicle 

routing problem

Pendekatan Vehicle 

Routing Problem

Pengumpulan data

 Data permintaan 

pelanggan

 Data jarak antar 

pelanggan

 Biaya transportasi

 Data kapasitas 

kendaraan

Wawancara dan studi 

lapangan

 Mendapatkan urutan 

rute baru yang 

minim jarak dan 

rendah biaya

 Mengetahui 

perbandingan biaya 

sebelum dan 

sesudah

 Menentukan rute 

dan mengurutkan 

rute dengan metode 

cansportasilarke and 

wright saving

 Menentukan biaya 

transportasi

 Menghitung biaya 

transportasi sebelum 

dan sesudah

Pengolahan data

Mendapakan rute dengan 

biaya transportasi rendah 

dan jarak yang minimum

 Analisis rute yang 

terbentuk

 Analisis 

perbandingan biaya 

sebelum dan 

sesudah

Analisis dan kesimpulan

Selesai

 

Gambar 1 flowchart metode penelitian 
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3. Pembahasan dan Hasil  

3.1 Distribusi es kristal di PT.Solo Es Kristal 

Pengiriman es kristal merupakan salah satu contoh pendistribusian. Pada 

PT. Es Kristal memiliki beberapa agen distributor yang setiap harinya 

mendistribusikan Es Kristal ke wilayah Solo Raya. Penelitian kali ini di fokuskan 

untuk pendistribuan di sekitar Solo kota , Sukoharjo,dan Sragen. Jumlah agen 

distributor yang ada pada daerah ini sebanyak 60 agen. Perusahaan ini dalam 

mendistribusikan Es Kistal yaitu dengan menggunakan kendaraan truk box. 

Terdapat 2 jenis truk box yang masing-masing memiliki kapasitas 320 pack dan 

560 pack, dimana berat per pack tersebut memiliki berat 10 kg.  

3.2 Definisi permasalahan di PT. Es Kristal  

PT. Es Kristal sendiri untuk mendistribusikan tidak mempertimbangkan 

jarak dan rute yang akan di lalui. Sales hanya memperkirakan saja dengan rute 

yang mereka ketahui. Hal tersebut sudah sangat merugikan dalam hal biaya 

maupun waktu. Maka dari itu, penelitian kali ini difokuskan untuk membuat rute 

baru di setiap jalur agar dapat meminimalisir jarak dengan optimal, dan memenuhi 

permintaan konsumen dengan kapasitas armada yang memadai tanpa perlu 

memperbesar biaya pegeluaran. 

3.3 Penyelesaian dengan Algoritma Clarke and Wright Savings 

1. Rute Jalur AA 

Data pada jalur AA pada tabel seperti berikut 

Tabel 1 Data permintaan es kristal pada jalur AA. 

 

 

 

 

No Kode Tujuan Permintaan No Kode Tujuan Permintaan

1 A1 Jumawan 200 8 A8 Sub Ag Pandowo Dempol 14

2 A2 Darno 105 9 A9 Sub Agen pandowo pondok 23

3 A3 Beni 94 10 A10 kedung ombo 35

4 A4 Lurah 42 11 A11 toni jebres 7

5 A5 Istyono 2 112 12 A12 heru masaran 10

6 A6 Sub Ag Pandowo msr 10 13 A13 tarmiji benteng 37

7 A7 Ag Pandowo 340 14 A14 kuryadi kraton 15
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       Tabel 2 Jarak asal-tujuan (km) pada jalur AA 

 

Berikut merupakan contoh dari matriks penghematan pada agen 

jumawan dan agen darno, dengan menggunakan persamaan (2.1), 

maka didapatkan nilai penghematan. 

     =          -     = 17+31-19 = 29 

Dengan menggunakan cara yang sama, maka diperoleh matriks 

penghematan sebagai berikut: 

     Tabel 3 Matrik Penghematan (km) pada jalur AA 

 

Langkah selanjutnya adalah mengelompokkan rute yang didasari 

berdasarkan penghematan terbesar hingga terkecil. Dengan cara 

melihat kapasitas dan permintaan setiap kendaraan. Berdasarkan 

langkah langkah di atas, maka diperoleh rute distribusi Es Kristal 

sebagai berikut: 

Depot 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Depot 0

1 17 0

2 31 19 0

3 12 14 13 0

4 35 16 7,2 20 0

5 35 17 8 21 0,7 0

6 41 18 14 26 6,6 6 0

7 24 7,8 24 21 17 16 10 0

8 22 5 23 18 21 20 14 4,1 0

9 17 4,9 14 9,3 22 21 19 12 9,3 0

10 37 36 40 44 38 36 41 24 26 27,5 0

11 16 6,5 17 5,6 5,65 6 5,9 17 20 22 42 0

12 36 21 0,6 22 10 9 5 15 18 20 36 17 0

13 15 6,8 19 2,6 21 24 26,2 24 22 20 43 3,8 20 0

14 14 7,5 23 1,8 25 27 28,6 25 20 21 44 4 23 1,2 0

Dari/Ke 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1 0

2 29 0

3 15 30 0

4 36 59 27 0

5 35 58 26 69 0

6 40 58 27 69 70 0

7 33,2 31 15 42 43 55 0

8 34 30 16 36 37 49 41,9 0

9 29,1 34 20 30 31 39 29 30 0

10 18 28 5 34 36 37 37 33 27 0

11 26,5 30 22 45 45 51 23 18 11 11 0

12 32 66 26 61 62 72 45 41 33 37 35 0

13 25,2 27 24 29 26,2 30 15 15 12 9 27 31 0

14 23,5 22 24 24 21,7 26 13 16 10 7 26 27 28 0
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Rute 1 : 6+12+5+4+2+7 = 10+10+112+42+105+281 = 560 (281 

diambil dari  pandowo) 

Rute 2 : 7+8+1+10+13+14+3+11+9 = 59+14+200+35+37+15+94+ 

7+23 = 484 (59 adalah sisa dari ag.pandowo) 

Kemudian akan di cari jarak yang terdekat dari titik terakhir 

menggunakan metode nearest neighbour. Hasil dari metode 

nearest neighbour diperoleh rute sebagai berikut: 

Rute 1 : 7-6-12-2-4-5 

Rute 2 : 3-14-11-13-1-9-8-10 

Selanjutnya akan dihitung biaya bahan pada jalur AA. Jika di 

hitung biaya transportasi itu sendiri dengan biaya bahan bakar 

setiap armada dengan solar adalah 1 liter solar Rp5.200/6km. 

Sementara penghematan pada jalur ini didapatkan sebesar 53,9 km, 

maka pada jalur ini perusahaan bisa menghemat uang sebesar Rp. 

46.713 per hari. 

Tabel 4 Perbandingan rute dan biaya pada jalur AA 

 Rute 1 Rute 2 Rute 3 Jarak Tempuh 

Rute asli Depot – Beni- 

Kuryadi kraton- 

Tarmiji benteng- 

Toni jebres- Darno- 

Depot 

 

Depot–Sub agen pandawa 

dempol- Sub agen pandawa 

pondok bukhori- Lurah 

masaran- Istyono masaran- 

Sub agen pandawa 

masaran- Heru masaran- 

Depot  

Depot- Agen 

Pandawa- 

Kedung 

ombo- 

Depot 

242 km 

Rute menggunakan 

Clarke and Wright 

Savings dan 

Nearest Neighbord 

Depot-Agen 

Pandawa- Sub agen 

pandawa masaran- 

Heru masaran- 

Darno- Lurah- 

Istyono 2 masaran- 

Depot 

Depot-Beni sriwedari- 

Kuryadi kraton- Toni 

jebres- Tarmiji benteng- 

Jumawan- Sub agen 

pandawa pondok- Sub agen 

pandawa dempol- Kedung 

ombo- Depot 

 188,1 km 
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2. Analisis penghematan pada 3 jalur di PT. Es Kristal  

Kondisi saat ini pada perusahaan, jalur AA memiliki jarak tempuh 242 km dengan 

biaya distribusi sebesar Rp.209.733. pada jalur BB memiliki jarak tempuh 255 km 

dengan biaya distribusi sebesar Rp.221.000 dan jalur CC memiliki jarak tempuh 

129,7 km dengan biaya distribusi sebesar Rp.112.406.  Dengan rata-rata 

kecepatan kendaraan 60 km/jam pada jalur AA dapat menempuh waktu sebesar 

4,03 jam. Pada jalur BB dapat menempuh waktu sebesar 4,25 jam dan pada jalur 

CC dapat menempuh waktu sebesar 2,161 jam.  

Kondisi perusahaan saat menggunakan algoritma clarke and wright 

saving. jalur AA memiliki jarak tempuh 188,1 km dengan biaya distribusi sebesar 

Rp.163.020. pada jalur BB memiliki jarak tempuh 215,85 km dengan biaya 

distribusi sebesar Rp.187.070 dan jalur CC memiliki jarak tempuh 99,97 km 

dengan biaya distribusi sebesar Rp.86.641. Dengan rata-rata kecepatan kendaraan 

60 km/jam pada jalur AA dapat menempuh waktu sebesar 3,135 jam. Pada jalur 

BB dapat menempuh waktu sebesar 3,6 jam dan pada jalur CC dapat menempuh 

waktu sebesar 1,67 jam.  

Hasil penghematan yang didapat perusahaan dengan membandingkan 

kondisi saat ini dan metode clarke and wright saving. jalur AA memiliki 

penghematan jarak tempuh 53,9 km (22,2%) dengan biaya distribusi sebesar 

Rp.46.713. pada jalur BB memiliki penghematan jarak tempuh 39,15 km (15,3%) 

dengan biaya distribusi sebesar Rp.33.930 dan jalur CC memiliki penghematan 

jarak tempuh 29,73 km (22,9%) dengan biaya distribusi sebesar Rp.25.766. 

Dengan rata-rata kecepatan kendaraan 60 km/jam pada jalur AA dapat 

menghemat waktu sebesar 0,895 jam. Pada jalur BB dapat menghemat waktu 

sebesar 0,65 jam dan pada jalur CC dapat menempuh waktu sebesar 0,491 jam. 

 

4. PENUTUP 

1. Kesimpulan 

  Dari penilitian di atas dapat di simpulkan bahwa permasalahan rute 

distribusi di PT. Es Kristal dapat diminimalkan biaya distribusinya dengan 

menggunakan pendekatan Vehicle Routing Problem (VRP) dan dengan metode 



 

 

8 

 

Clarke And Wright Saving. Sehingga dapat memperoleh hasil perbandingan dan 

rute pendistribusian saat ini, yaitu jarak awal yang  di tempuh perusahaan pada 

jalur AA, BB, dan CC per hari 626,7 km dengan pengeluaran sebesar 

Rp.543.140,00 dan waktu tempuh sebesar 10,441 jam. Dengan menggunakan 

metode algoritma Clarke and wright savings dan Nearest neighbour yaitu dapat 

menempuh jarak hanya 503,92 km dengan biaya pengeluaran  Rp.436.731,00 dan 

waktu tempuh sebesar 8,405 jam. Jarak tempuh per hari yang di hemat pada jalur 

AA, BB, dan CC sebesar 122,78 km (19,6%) dengan biaya distribusi dapat di 

hemat sebesar Rp. 106.409,00 dan waktu tempuh yang dihemat sebesar 2,036 jam. 

Jadi dapat di simpulkan sebagai berikut, dengan menggunakan metode algoritma 

Clarke and wright savings dan nearest neighbour akan memperoleh jarak rute 

tercepat dan penghematan biaya pada perusahaan saat proses distribusi. 

2. Saran 

Dari hasil penilitian tersebut dapat di sarankan bahwa: 

a. PT. Es Kristal dapat menyelesaikan masalah perusahaan dengan metode 

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP)  dan menggunakan metode 

algoritma clarke and wright savings. Metode tersebut dapat memperoleh 

jarak tercepat dengan menghemat biaya pendistribusian. 

b. Di harapkan untuk penilitian selanjutnya peneliti dapat menyelesaikan 

masalah CVRP dengan metode algoritma clarke and wright savings, 

dengan menggunakan software. 

c. Pada penelitian ini jarak yang digunakan adalah simetris diharapkan 

peneliti selanjutnya tidak menggunakan jarak simetris. 

d. Penelitian ini menghitung penghematan menggunakan rute satu per satu 

dan diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar meneliti penghematan 

menggunakan semua gabungan rute menjadi satu. 
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