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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Pada sebagian besar industri baik industri barang maupun jasa, distribusi 

dan transportasi memagang peranan yang penting dalam penentuan nilai jual 

suatu barang maupun jasa tersebut. Dalam hal ini efisiensi biaya transportasi 

akan dapat menurunkan total biaya yang pada akhirnya akan memberikan 

peningkatan daya saing perusahaan. Maka diperlukan suatu solusi guna 

menekan biaya transportasi. 

Wiranas Laundry and Dry Cleaning Service adalah perusahaan yang 

bergerak dalam bidang jasa laundry dan dry cleaning. Wiranas laundry and 

dry cleaning ini memberikan service kepada pelanggannya yakni berupa 

gratis pengambilan maupun pengantaran laundry. Oleh karenanya untuk 

memenuhi permintaan seluruh pelanggan yang berada di wilayah Malang 

Raya Wiranas akhirnya membagi wilayah pendistribusian menjadi 3 cluster, 

yakni cluster utara, selatan dan bantuan. Cluster utara dapat didefinisikan 

sebagai wilayah pelanggan yang berada di sebelah utara kantor pusat 

Wiranas, meliputi daerah Sulfat hingga Sawojajar, sedangkan cluster selatan 

dapat didefinisikan sebagai wilayah pelanggan yang berada di sebelah selatan 

kantor pusat Wiranas, meliputi wilayah Pasar Besar, Janti, hingga Dieng, dan 

untuk cluster bantuan sendiri menangani wilayah yang tidak mampu 

dijangkau oleh armada cluster utara dan selatan. Armada cluster bantuan ini 

pada pukul 08.00-12.00 WIB akan melayani pelanggan utara, meliputi Araya 

hingga Singosari, dan pukul 01.00-17.00 WIB armada akan melayani 

pelanggan wilayah selatan, meliputi Sigura-gura hingga kawasan Tlogomas. 

Dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi Wiranas Laundry and 

Dry Cleaning Service, yakni penentuan rute yang kurang efisien antara 

pelanggan yang diantar maupun pelanggan yang diambil barang laundrynya 

sehingga jarak tempuh kendaraan semakin jauh. Hal ini akan berakibat pada 
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membengkaknya biaya transportasi yang harus dikeluarkan oleh Wiranas 

Laundry and Dry Cleaning Service. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perusahaan membutuhkan 

solusi yang dapat menjawab permasalahan yang dialami Wiranas Laundry 

and Dry Cleaning Service. Maka dalam penelitian ini akan dilakukan 

perencanaan rute distribusi laundry dalam studi kasus Travelling Salesman 

Problem with Backhaul dengan menggunakan metode penyelesaian algoritma 

tabu search. Dimana TSPB ini adalah jenis dari permasalahan 

pendistribusian TSP dengan menambahkan kondisi pelayanan pengambilan 

barang atau pengiriman barang ke pelanggan. Dengan penerapan 

permasalahan TSPB pada perencanaan distribusi laundry  akan didapatkan 

rute pengambilan maupun pengantaran yang efisien sehingga dapat 

meminimasi biaya transportasi dan kepuasan pelanggan terhadap Wiranas 

Laundry and Dry Cleaning Service akan semakin meningkat. 

1.2. Rumusan Masalah 

Dengan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka rumusan 

masalah yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah “Bagaimana 

menyelesaikan permasalahan Travelling Salesman Problem with Backhaul  

(TSPB) dengan menggunakan metode penyelesaian algoritma tabu search 

guna meminimasi biaya transportasi Wiranas Laundry and Dry Cleaning 

Service” 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh rute pendistribusian laundry dalam studi kasus Travelling 

Salesman Problem with Backhaul.  

2. Membandingkan total jarak dan total biaya pada rute awal perusahaan 

dengan rute usulan. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian skripsi ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Perusahaan dapat mengetahui rute pendistribusian laundry yang efisien 

sehingga biaya transportasi dapat diminimasi. 

2. Perusahaan dapat menggunakan usulan perbaikan rute pendistribusian 

laundry guna meminimasi biaya transportasi. 

1.5. Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah yang digunakan dalam skripsi ini yakni: 

1. Penelitian dilakukan sampai didapatkan usulan perbaikan tanpa 

melakukan implementasi rencana perbaikan. 

2. Pengambilan data dilakukan pada hari Senin, 18 Maret 2013. 

3. Pelanggan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pelanggan yang 

mengalami satu aktivitas, yakni diambil atau diantar barang laundry saja, 

tanpa ada simultan antara pengambilan dan pengiriman barang laundry. 

4. Penelitian difokuskan terhadap konsumen cluster utara, hal ini 

dikarenakan konsumen cluster utara adalah konsumen paling banyak dari 

2 cluster yang lain, sehingga konsumen cluster  ini memiliki tingkat 

kepentingan yang lebih tinggi. 

Sedangkan asumsi-asumsi yang dibutuhkan dalam penelitian skripsi ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Selama penelitian ini berlangsung, proses pengiriman berjalan dengan 

normal tanpa ada kendala dalam jalur transportasi seperti kemacetan, 

perbaikan jalan, dan lain-lain. 

2. Kendaraan dalam kondisi yang normal, tidak mengalami kerusakan 

selama proses pendistribusian laundry berlangsung. 

3. Matriks jarak yang digunakan yakni matriks jarak simetris, dimana jarak 

keberangkatan kendaraan sama dengan jarak kepulangan kendaraan. 


