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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

PT Sari Bumi merupakan salah satu agen LPG (Liquid Petrolium Gas) 

yang berlokasi di tumapel, Kecamatan singosari, Kabupaten Malang. PT Sari 

Bumi mendapatkan stok LPG dari SPPBE yang kemudian didistribusikan ke 

kecamatan Jabung, Lawang, dan Singosari. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah menentukan 

kuantitas pemesanan LPG ke SPPBE sehingga pada suatu periode tertentu 

perusahaan menimbun LPG karena melakukan pemesanan yang melampaui 

permintaan dan pada beberapa periode perusahaan mengalami kekurangan 

stok sehingga tidak dapat melayani permintaan pangkalan. Permasalahan lain 

yang dihadapi adalah rute yang ditempuh oleh kendaraan bersifat subyektif 

oleh supir. Hal ini terjadi karena tidak ada kebijakan perusahaan untuk 

menentukan rute yang akan ditempuh sehingga menyebabkan biaya 

transportasi yang dikeluarkan cukup besar. 

DRP (Distribution Requirement Planning) merupakan suatu metode 

pengembangan MRP (Material Requrement Planning) dalam persediaan 

distribusi. Metode ini cocok diaplikasikan pada produk-produk pokok maka 

peneliti mencoba menggunakan metode DRP (Distribution Requirement 

Planning) pada produk LPG ukuran 3Kg dan diharapkan mampu 

menyeimbangkan persediaan di dalam gudang dengan permintaan pangkalan 

yang tidak stabil pada setiap periode sehingga dapat mencegah kosongnya  

yang mengakibatkan  lost sale. Pada permasalahan penentuan rute, peneliti 

menggunakan metode saving matriks. Dalam metode tersebut akan dianalisa 
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penghematan jarak antar pangkalan sehingga jarak yang ditempuh kendaraan 

semakin berkurang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yaitu, 

“Bagaimana menentukan kuantitas pemesanan LPG dengan 

menggunakan metode DRP (Distribution Requirement Planning) dan 

menjalankan rute transportasi dengan metode saving matriks”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan kuantitas  pemesanan dari agen ke SPPBE dan pengiriman 

produk ke masing-masing pangkalan dengan menggunakan metode DRP 

(Distribution Requirement Planning). 

2. Menjadwalkan rute pengiriman dengan menggunakan metode saving matriks. 

3. Membandingkan total jarak tempuh antara metode perusahaan  dan metode 

usulan dan menghitung penghematan biaya yang dilakukan.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Memenuhi kebutuhan pelanggan terhadap permintaan barang secara tepat 

waktu dan tepat jumlah. 

2. Meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengurangi jumlah lost sale. 

1.5 Batasan masalah 

1. Pasokan LPG dari SPPBE tidak memiliki batasan jumlah. 

2. Penelitian dilakukan hanya pada pangkalan yang memiliki permintaan LPG 

setiap hari. 

3. Periode peramalan dan penentuan rute kendaraan yang dilakukan selama 6 

hari. 

4. Rute pengiriman dimulai dari agen dan berakhir di agen sebagai distribution 

centre. 


