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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

PT Sumber Rejo merupakan perusahaan yang memproduksi tepung tapioka, 

selain produk tersebut perusahaan ini juga memproduksi produk sampingan berupa 

pakan sapi (gamblong). Perusahaan ini berlokasi di Jl. Pare Lama No.168 Desa 

Pandean, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri, yang didirikan oleh bapak 

Fenny Hermawan pada tahun 1972 dengan surat izin No. 35/B/EK/1974 . Tahun 

2015 perusahaan sudah memiliki karyawan tetap sebanyak 153 orang, guna 

menjalankan seluruh aktivitas baik pada unit penyediaan bahan baku, produksi 

maupun pendistribusian yang diharapkan bisa memenuhi permintaan konsumen di 

wilayah Jawa Timur. Hal terpenting yang harus diperhatikan dalam pemenuhan 

permintaan konsumen yakni aktivitas pendistribusian. Menurut Toth dan Vigo 

(2002), aktivitas pendistribusian adalah pemilihan jalur rute yang dikunjungi, 

jumlah kendaraan yang digunakan pada saat pengiriman, penyeimbangan rute dan 

meminimalkan keluhan pelanggan sangatlah penting dilakukan oleh perusahaan 

dengan tujuan agar dapat meminimalisasi ongkos perjalanan.  

Permasalahan utama dalam aktivitas pendistribusian produk PT Sumber 

Rejo yakni penentuan rute kunjungan konsumen, perusahaan sering melakukan 

aktivitas pengiriman tanpa adanya pemilihan rute yang optimal untuk dikunjungi, 

bisa dilihat untuk aktivitas pengiriman pada periode Februari 2015. Perusahaan 

melakukan pendistribusian produk ke konsumen hanya memperhatikan cakupan 

willayah per-daerah pengiriman saja yakni pada daerah Surabaya, Pujon, Ngantang, 

Batu, dll, dengan permintaan konstan yaitu perminggu, untuk waktu 

pendistribusiannya dua hari kerja atau sebesar 12 jam tiap harinya yang dimulai 

pada pukul 04.00 sampai 17.00. Rata-rata total jarak tempuh untuk aktivitas 

pendistribusian produk pada masing- masing pendistribusian pengiriman sebesar 

90 Km dengan kapasitas daya angkut kendaraan sebesar 6 ton, setelah melakukan 
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pengiriman produk yang pertama yakni gamblong, kendaraan harus melakukan tur 

pendistribusian untuk produk yang kedua yakni tepung dengan rata-rata jarak 

tempuh yang hamper sama, dan jika ada konsumen yang belum dikunjungi  dengan 

mempertimbangkan horison untuk pengiriman masih memungkinkan, maka akan 

dilakukan pengiriman ke konsumen yang masih belum dikunjungi dan jika ada 

konsumen yang belum dikunjungi sedangkan horisan waktu tidak mencukupi maka 

dimasukkan kedalam jadwal pengiriman selanjutnya. Hal tersebut sangat 

berdampak pada pemilihan penentuan rute kunjungan yang tepat, agar dapat 

meminimalisasi dari total jarak tempuh kendaraan, serta biaya pengiriman. 

Penyelesaian permasalahan dalam penentuan rute untuk sejumlah 

kendaraan yang berada pada satu atau lebih depot sehingga bisa melayani 

konsumen yang tersebar, atau biasa dikenal dengan Vehicle Routing Problem 

(VRP). Permasalahan aktivitas pendistribusian pada PT Sumber Rejo, termasuk 

dalam varian VRP dengan perluasan dan penambahan multiple trip pada setiap 

kendaraan, dimana pada masing-masing kendaraan memiliki lebih dari satu rute 

pengiriman yang dilakukan pada setiap horison perancanaan, sehingga biasa 

disebut dengan Multiple Trip Vehicle Routing Problem (MTVRP). Terdapat 

beberapa metode ataupun algoritma yang dikembangkan dalam menyelesaikan 

permasalahan MTVRP.  Oktaviani (2010) menyelesaikan MTVRP dengan metode 

insertion heuristic, Suprayogi dan Priyandari (2008) serta Yunita dkk. (2013) 

menggunakan algoritma sequensial insertion untuk memecahkan vehicle routing 

problem dengan multiple trip, kelebihan dalam pemakaian algoritma sequential 

insertion menurut Yunita dkk (2013)  dalam menentukan seed customer dapat 

langsung ditentukan dengan mencari jarak terjauh antar customer dan depot, untuk 

customer selanjutnya dipilih dengan jarak terdekat dari customer yang terpilih 

sebelumnya. Suprayogi dan Imawati (2005) menyatakan bahwa kualitas solusi 

algoritma sequential insertion dipengaruhi oleh oleh kriteria pemilihan pelanggan 

yang akan diposisikan sebagai pelanggan awal (seed customer) dalam rute dan tur 

yang akan dibentuk. Berdasarkan uraian tentang penggunaan MTVRP, pada 

penelitian ini akan dibahas algoritma sequential insertion pada kasus MTVRP di 

perusahaan PT Sumber Rejo. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah bagaimana meminimasi jarak pengiriman produk pada PT Sumber Rejo 

dalam menyelesaikan multiple trip vehicle routing problem (MTVRP) 

menggunakan metode sequantial insertion. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini antara lain: 

1. Menentukan usulan rute distribusi dengan menerapkan algoritma sequential 

insertion pada studi kasus MTVRP. 

2. Mengetahui jarak dan biaya minimal yang dibutuhkan perusahaan dalam 

aktivitas pendistribusian produknya. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan dan referensi dalam pemilihan rute kunjungan 

yang lebih baik pada suatu studi kasus pendistribusian. 

2. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai metode alternatif yang 

dapat digunakan untuk pemilihanan rute kunjungan pada aktivitas 

pendistribusian dalam meminimalisasi rute kunjungan yang terdekat. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini antara lain: 

1. Kapasitas maksimal daya angkut muatan pada setiap kendaraan memiliki 

nilai yang sama.  

 

 


