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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era globalisasi saat ini persaingan dunia usaha semakin meningkat 

tajam. Kemudahan dalam memperoleh informasi dari berbagai media 

mengakibatkan dunia usaha dituntut semakin kompetitif. Pada proses bisnis, 

transportasi dan distribusi merupakan dua komponen yang mempengaruhi 

keunggulan kompetitif suatu perusahaan karena penurunan biaya transportasi 

dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara tidak langsung. 

Perusahaan tidak hanya dituntut untuk mempertahankan kinerja yang sudah 

diraih tapi juga harus meningkatkan service level yang sudah ada dalam 

memenuhi permintaan konsumen. Dalam memenuhi permintaan konsumen, 

selain dilihat dari sisi proses produksi, juga ada satu faktor penting yang 

harus diperhatikan, yaitu pendistribusian produk dari perusahaan ke 

konsumen yang tepat waktu dan efektif (Erlina, 2009). 

Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran 

yang telah di temukan sebelumnya. Pada penelitian ini, kata efektivitas di 

tekankan pada hasil perbandingan algoritma-algoritma yang di gunakan. 

Algoritma di katakan efektif apabila algoritma yang di bandingkan 

menghasilkan rute dengan jarak tempuh yang paling minimal dalam 

menyelesaikan proses pengakutan.  

Salah satu cara untuk menurunkan biaya transportasi adalah dengan 

mengefisienkan sistem distribusi dan penggunaan jenis transportasi yang ada. 

Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri, menutut 

perusahaan untuk dapat membuat strategi-strategi pendistribusian yang lebih 

baik. Oleh karena itu masalah yang harus di lakukan oleh perusahaan adalah 

pemilihan rute distribusi yang benar-benar optimal. 

Proses distribusi yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang 

posisinya mulai sejajar dengan indikator-indikator yang lain dalam upaya
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untuk mencapai kepuasan konsumen. Semakin tinggi tingkat persaingan 

dalam dunia industri, menuntut perusahaan untuk dapat membuat strategi-

strategi distribusi yang lebih baik. Salah satu strategi yang biasa digunakan 

adalah perencanaan dan penentuan rute secara tepat, sehingga barang cepat di 

terima konsumen dengan jumlah tepat dan biaya rendah. Oleh karena itu 

perusahaan perlu mengatasi masalah dengan cara pemilihan rute distribusi 

yang benar-benar optimal (Rahmawati, 2014). 

Permasalahan pemilihan rute distribusi dinamakan juga Vehicle Routing 

Problem (VRP). VRP didefinisikan permasalahan penentuan rute kendaraan 

untuk melayani beberapa pelanggan. Bentuk dasar VRP secara umum 

berkaitan dengan masalah penentuan suatu rute kendaraan, dimana akan 

melayani suatu pelanggan yang di asosiasikan dengan node dengan demand 

atau permintaan yang diketahui dan rute yang menghubungkan depot dengan 

konsumen dan antar konsumen lainnya (Toth & Vigo, 2002). 

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 menentukan jalur distribusi sehingga proses 

pendistribusian produk dapat berjalan optimal dan rendah biaya. 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 mengakibatkan biaya distribusi 

lebih besar. Untuk itu perusahaan diharapkan mempunyai perencanaan dalam 
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menentukan rute distribusi agar pendistribusian berjalan optimal dengan 

biaya rendah. 

Pada VRP, kendaraan umumnya berangkat dari depot dan berakhir lagi 

didepot yang biasanya disebut sebagai Closed Vehicle Routing Problem 

(Grasas et al, 2014). Penyelesaian  kasus VRP  ini biasanya kurang 

memperhatikan kapasitas kendaraan yang di gunakan atau menganggap 

semua kendaraan memiliki kapasitas yang sama sehingga pada kenyataannya 

tidak sedikit dari kendaraan yang bertugas membawa produk melebihi 

kapasitas untuk melayani konsumen. Jika setiap kendaraan dalam melayani 

konsumen memiliki kapasitas terbatas, maka dalam  kasus VRP dapat disebut 

dengan Closed Vehicle Routing Problem (CVRP) (Awansari & Abusini, 

2013). Terdapat berbagai cara dalam  penyelesaian CVRP, antara lain : 

Algoritma Clarke and Wright Saving, Exact Optimization seperti Integer 

Programming, pendekatan  Heuristik, yaitu Tabu  Search, metode Cross 

Entropy (CE).  

Pada kasus CVRP  telah dilakukan  penelitian  sebelumnya, diantaranya 

oleh Puji Rahmawati (2014) di PT. Wina Putra Jaya pada distribusi gas  

dengan menggunakan simulasi CVRP dan menyelesaikannya dengan  metode 

Clarke and Wright Saving. Pada penelitian ini menghasilkan  penghematan 

jarak selama 1 minggu sebesar 59,9 km dan biaya transportasinya Rp. 

41.181,25. Penelitian juga dilakukan oleh Sri Nur Hayanti (2013) di PT. Tirta 

Investama pada bagian distribusi galon dengan  menggunakan simulasi dan 

metode yang sama seperti Puji Rahmawati dapat mengurangi kendaraan dan 

menghasilkan penghematan jarak sebesar 24 km dan transportasinya sebesar 

RP. 13.300 dalam sehari. 

Oleh karena itu, pada penelitian ini akan menggunakan  metode Clarke 

and Wright Saving untuk meneyelesaikan CVRP dengan kasus 

pendistribusian Es Kristal. Sehingga hal ini dapat memberikan kontribusi 

dalam memecahkan masalah pendistribusian agar dapat menentukan jumlah 

kendaraan yang akan di pakai sesuai dengan kapasitas serta menentukan rute 

dan biaya distribusi  yang minimum.  Dalam hal ini di harapkan dapat 
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memenuhi permintaan konsumen secara lebih cepat agar kepercayaan dan 

kepuasan terus meningkat. Penelitian ini di lakukan di PT. Es Kristal dalam 

mendistribusikan Es Kristal ke beberapa konsumen. 

1.2 Batasan Masalah 

Agar perhitungan lingkup permasalahan dalam penelitian lebih terarah, 

maka batasan masalah yang di gunakan dalam penulisan tugas akhir skripsi 

ini adalah  sebagai berikut: 

1. Penelitian ini membandingkan  rute saat ini pada perusahaan dengan rute 

hasil simulasi menggunakan Vehicle Routing Problem (VRP) 

2. Penelitian ini dibatasi menggunakan jalur distribusi pada daerah Solo 

Kota, Sukoharjo, dan Sragen. 

1.3 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang ada telah dijelaskan maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana menentukan rute terbaik dan 

optimal dengan biaya rendah dalam mendistribusikan Es Kristal ke konsumen 

di Solo Raya dengan menggunakan metode Clarke And Wright Saving. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menyelesaikan permasalahan rute distribusi yang ada pada PT. Es Kristal 

sehingga dapat meminimalkan biaya pendistribusian dengan menggunakan 

pendekatan Vehicle Routing Problem (VRP). 

2. Membandingkan sistem pendistribusian serta biaya distribusi yang sudah 

berjalan sebelum dan sesudah dilakukannya perhitungan menggunakan 

pendekatan Vehicle Routing Problem (VRP). 

1.5 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang di peroleh dari penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Memberikan alternatif rute distribusi Es Kristal dari depot ke konsumen 

kepada PT. Es Kristal. 

2. Mendapatkan jalur distribusi yang akan di layani berdasarkan kapasitas 

kendaraan. 

 



5 
 

5 
 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

BAB I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini berisi tentang latar belakng masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

serta sistematika penulisan. 

BAB II. LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang landasan teori distribusi yang mencakup 

pengertian masalah distribusi, pengertian umum system 

pendistribusian, Vehicle Routing Problem (VRP). 

BAB III. METODE PENELITIAN 

Pada bab ini berisi mengenai tempat dan obyek penelitian, sumber 

data, metode pengolahan data dan kerangka pemecahan masalah. 

BABIV. PEMBAHASAN DAN HASIL 

Pada bab ini di lakukan pengumpulan data yang di peroleh selama 

penelitian dan kemudian akan di lakukan pengolahan data dengan 

metode dan teori-teori perhitungan yang telah di tetapkan pada 

BAB II yaitu landasan teori dan juga memberikan analisis terhada 

hasil penelitian. 

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


