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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Dalam bidang distribusi barang atau jasa, aspek yang diperhatikan adalah 

bagaimana cara meminimumkan biaya pendistribusian barang atau jasa tersebut dan 

tujuan pendistribusian barang tercapai, salah satu cara untuk meminimumkan biaya 

adalah menentukan rute optimal kendaraan. Efisiensi biaya transportasi akan sangat 

berpengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan suatu perusahaan. Biaya transportasi 

sendiri mempunyai proporsi sebesar 66% terhadap keseluruhan biaya logistik 

(Ghiani, 2004). Dengan proporsi yang besar tersebut, perusahaan dapat mendapat 

keuntungan yang cukup besar apabila berhasil melakukan efisiensi rute perjalanan. 

Namun, apabila terjadi kesalahan pengambilan keputusan dalam penentuan rute 

perjalanan, maka akan berdampak pada pengeluaran biaya transportasi yang tinggi 

dan biaya logistik akan meningkat. Selain itu, keterlambatan pengiriman akan 

mengakibatkan ketidakpuasan konsumen. Permasalahan yang bertujuan untuk 

membuat suatu rute yang optimal, untuk suatu kelompok kendaraan, agar dapat 

melayani sejumlah konsumen disebut sebagai Vehicle Routing Problem (VRP). 

VRP merupakan permasalahan bagaimana distribusi barang dari sebuah depot 

(pusat distribusi) dapat disampaikan kepada pelanggan yang tersebar di berbagai 

titik lokasi dengan batasan kendaraan, jarak antar pelangan dan depot, waktu, serta 

kapasitas kendaraan. Dalam beberapa dekade ini, permasalahan VRP mengalami 

beberapa perkembangan, sehingga muncul berbagai macam variasi dari VRP, salah 

satunya adalah Vehicle Routing Problem with Time Windows (VRPTW). Dalam 

VRPTW, selain adanya kendala kapasitas kendaraan, terdapat tambahan kendala 

yang mengharuskan kendaraan untuk melayani konsumen pada time frame tertentu. 

VRPTW merupakan masalah kombinatorial yang termasuk ke dalam NP-hard 

problem, sehingga untuk masalah yang besar sulit diselesaikan dengan metode 

eksak. Sejak akhir tahun 50-an banyak penelitian telah dilakukan untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW, metode yang peling sering digunakan adalah 

metode heuristik. Metode heuristik adalah teknik pendekatan untuk menyelesaikan 
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suatu masalah. Metode ini menghasilkan solusi yang mendekati sulusi eksak 

dengan waktu komputasi yang lebih singkat dari metode eksak. 

 PT. Superindo Utama Corporation adalah distributor tunggal dari PT. 

Erindo Mandiri, PT. Erindo Mandiri sendiri adalah perusahaan yang memproduksi 

air minum dalam kemasan (AMDK) merek Aquase, sedangkan PT. Superindo 

Utama Corporation adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pemasaran air 

minum dalam kemasan (AMDK) merek Aquase yang memiliki permasalahan 

VRPTW. Permasalahan VRPTW yang dimaksud adalah permasalahan pada saat 

pendistribusian barang. Dalam melakukan pendistribusian barang, sebuah 

kendaraan pendistribusi barang tidak hanya mengunjungi satu konsumen saja, 

namun harus mengunjungi banyak konsumen sekaligus dalam melakukan 

perjalanan pendistribusian barang. Wilayah-wilayah konsumen yang berbeda 

menyebabkan perusahaan harus mementukan sejumlah kendaraan harus melakukan 

pengiriman ke retail mana saja dan bagaimana rute perjalanan yang akan dilalui, 

sesuai dengan permintaan retail yang berbeda-beda sementara kendaraan yang 

dipakai untuk  pendistribusian  AMDK  sendiri  memiliki kapasitas  yang terbatas. 

Sering pada suatu rute pengiriman terjadi kasus retail yang masih tutup, sehingga 

harus kendaraan harus menunggu atau kembali lagi dilain waktu. Karena  banyak  

permintaan konsumen yang harus dilayani dengan kapasitas angkut kendaraan yang 

terbatas maka menyebabkan pengiriman bisa dilakukan lebih dari sekali sehingga 

membuat jarak tempuh dan ongkos transportasi meningkat. Permasalahan dalam 

penelitian ini yaitu  bagaimana merencanakan rute pengiriman yang meminimasi 

biaya bagi perusahaan, dilihat dari biaya transportasi yang dikeluarkan. Pemecahan 

persoalan ini menggunakan metode penentuan rute Vehicle Routing Problem with 

Time Windows (VRPTW) diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan rute pengiriman yang meminimasi biaya transportasi. 

 Simulated Annealing (SA), Tabu Search (TS), Ant Colony Optimization 

(ACO), Algoritma Genetika (AG), dan Particle Swarm Optimization (PSO) 

merupakan beberapa contoh dari metode heuristik yang sering digunakan untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW. Dalam skripsi ini akan digunakan AG untuk 

menyelesaikan masalah VRPTW. Metode AG diadaptasi dari konsep bagian 
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terkecil dari mahluk hidup yaitu sel yang terdiri dari sekumpulan kromosom, 

dimana setiap kromosom terdiri dari gen-gen yang menggambarkan karakterisik 

mahluk hidup (bentuk wajah, warna rambut, tinggi badan, dan lain-lain) yang dapat 

mengalami proses persilangan dan mutasi. Pada penelitian ini, penggunaan 

kombinasi algoritma genetika dan Nearest Neighbour Heuristic. digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan. Kombinasi antar dua metode ini akan menghasilkan 

Algoritma Genetika Hybird. Penggunaan metode Nearest Neighbour Heuristic 

digunakan sebagai pembangkitan solusi awal. Kemudian dilanjutkan dengan 

penggunaan algoritma genetika pada pencarian yang lebih luas. Dengan 

mempertimbangkan penggunaan setiap metode, diharapkan penelitian ini dapat 

menghasilkan solusi rute yang meminimasi biaya transportasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah 

bagaimana rute pengiriman yang meminimasi biaya transportasi dalam 

pendistribusian air minum dalam kemasan (AMDK) ke retail-retail di kota malang, 

sehingga dapat meminimalkan jarak tempuh dan waktu tempuh, sekaligus 

meminimalkan biaya transportasi. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Menerapkan metode hybrid Algoritma Genetika yang dapat digunakan 

untuk menyelesaikan permasalahan VRPTW pada kasus pengiriman air 

minum dalam kemasan (AMDK) ke retail-retail. 

2. Mencari rute terpendek untuk pengiriman air minum dalam kemasan 

(AMDK) ke retail-retail, dengan menggunakan metode Vehicle Routing 

Problem with Time Windows. 

3. Membandingkan hasil rute dari algoritma yang digunakan dengan rute 

aktual perusahaan.  
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapatkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan dapat memenuhi kebutuhan retail dengan waktu dan jumlah 

yang tepat, sesuai time windows retail. 

2. Perusahaan dapat meminimumkan biaya transportasi dengan rute kendaraan 

yang lebih pendek. 

3. Perusahaan dapat mengurangi wasting time, waktu untuk menunggu 

pelayanan retail. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian yang lebih terarah pada 

implementasi Algoritma Genetik Hibrida di PT. Superindo Utama Corporation 

maka penulis membatasi pembahasan yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan selama dua bulan dari tanggal 15 Desember 2014 s/d 

30 Januari 2015. 

2. Rute distribusi yang diteliti adalah pada agen-agen atau titik drop yang 

berada di wilayah distribusi kota Malang. 

3. Tidak membahas biaya-biaya yang berhubungan dengan distribusi. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian skripsi ini antara lain: 

1. Jarak antar pelanggan simetris. 

2. Kecepatan kendaraan konstan, dan masalah kemacetan maupun gangguan 

lainnya selama perjalanan diabaikan. 

 


