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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

CV. Ataran Jaya merupakan unit usaha yang bergerak dalam pakaian 

import yang terletak di daerah Karang Tembok kota Surabaya. Produk CV. Ataran 

Jaya didapat dari beberapa negara seperti Korea, Philipina, serta Singapura. 

Wilayah Pemasaran CV. Ataran Jaya meliputi kota Surabaya, Sidoarjo, Malang 

dan beberapa wilayah lainnya di area Jawa Timur. Jumlah permintaan dari setiap 

pelanggannya tidak pasti, mulai dari 10 ball – 50 ball, yang 1 ball nya berisi 200 - 

300 pcs baju. 

CV. Ataran Jaya tidak memiliki kendaraan sendiri dalam kegiatan 

distribusinya dikarenakan memang dari pihak perusahaan memiliki beberapa 

pertimbangan/alasan untuk belum memiliki kendaraan sendiri, seperti belum 

adanya biaya anggaran perusahaan untuk membeli kendaraan, biaya perawatan 

ataupun pajak yang harus rutin dikeluarkan, dll, sehingga dalam kegiatan 

distribusinya CV. Ataran Jaya melakukan penyewaan kendaraan. Kendaraan yang 

disewa yaitu pick up dan truk, kendaraan pick up digunakan untuk wilayah yang 

dekat, sedangkan penggunaan kendaraan truk biasanya untuk wilayah yang jauh 

seperti area Jember. Walaupun kendaraan yang digunakan adalah kendaraan sewa 

tetapi untuk jadwal pengiriman ke beberapa wilayah pemasarannya dilakukan 

sendiri, dalam mekanisme pengirimannya perusahaan tidak melakukan 

penggabungan muatan / konsolidasi pengiriman artinya permintaan barang dari 

agen-agen dikirim secara sendiri–sendiri, untuk jadwal pengiriman barang 

sebenarnya perusahaan tidak memiliki jadwal yang pasti disetiap minggunya, 

dikarenakan perusahaan tidak menjadwalkan agen-agen dalam satu rute yang 

pasti. Contohnya agen Novi Surabaya melakukan permintaan pada hari selasa 

sejumlah 8 ball yang akan dikirim hari rabu siang menggunakan pick up, 

sedangkan pada hari rabu sore agen Evi Surabaya melakukan pemesanan sejumlah 

6 ball yang tentunya akan dikirim hari kamis, sehingga perusahaan harus 

melakukan 2 kali pemesanan pick up. Kapasitas 1 pick up adalah 15 ball, melihat 
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dari kapasitas pick up seharusnya permintaan untuk ke dua agen ini dapat 

digabungkan dan dilakukan pengiriman di waktu yang sama. Hal seperti inilah 

yang mengakibatkan tingginya biaya transportasi yang harus dikeluarkan 

perusahaan. 

 Berdasarkan permasalahan yang terjadi, maka perlu dilakukan 

penyelesaian dengan melakukan konsolidasi pengiriman / penggabungan muatan 

dengan menggunakan metode Saving Matrix yang bertujuan memaksimalkan 

kapasitas kendaraan yang disewa agar jumlah yang dikirim dapat mendekati 

kapasitas kendaraan yang digunakan, kemudian dilanjutkan dengan menentukan 

rute distribusinya dengan Nearest Insertion, Farthest Insertion, Nearest 

Neighbour. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan yang akan diselesaikan dalam penelitian ini adalah  

“Bagaimana melakukan konsolidasi pengiriman ke agen-agen dan 

menentukan rute distribusi yang optimal”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Beberapa tujuan yang ingin dicapai ialah sebagai berikut. 

1. Menentukan konsolidasi pengiriman dengan membertimbangkan kapasitas 

kendaraan. 

2. Menentukan rute distribusi yang optimal. 

3. Membandingan total biaya transportasi perusahaan dengan total biaya 

transportasi hasil penelitian. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Memberikan solusi berupa metode untuk melakukan konsolidasi muatan 

guna mengefesiensikan kapasitas kendaraan sewa dan menentukan rute distibusi 

yang optimal, sehingga dapat mengurangi biaya distribusi perusahaan.  
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan  

Batasan merupakan hal-hal yang membatasi ruang lingkup sebuah penelitian, 

dalam penelitian ini batasan yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang 

terdapat dalam perusahaan. 

Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Produk yang akan dikirimkan selalu tersedia di gudang CV. Ataran Jaya. 

2. Jumlah agen dan data permintaan setiap agen diketahui dengan pasti & 

tidak berubah selama penelitian. 

3. Biaya yang diperlukan untuk mengirim barang ke satu agen ke agen yang 

lain bersifat simetris. 

4. Biaya sewa kendaraan diasumsikan tetap selama penelitian. 

5. Kendaraan yang akan disewa selalu tersedia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


