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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Setiap perusahaan barang dan jasa tidak lepas dari masalah penyaluran barang 

yang akan dijual ke konsumen. Perencanaan pendistribusian barang merupakan hal yang 

mutlak diperlukan bagi setiap perusahaan agar dapat memenuhi permintaan konsumen 

tepat waktu, meminimalkan jarak tempuh dan mengurangi biaya transportasi. 

PT. Sumber Yalasamudra muncar adalah salah satu perusahaan yang 

memproduksi sarden di Muncar yang memiliki agen-agen yang penjualannya langsung 

pada konsumen sebagai pengguna akhir. PT. Sumber Yalasamudra Muncar memproduksi 

2 jenis sarden yaitu Bantan dan Yamato, wilayah pendistribusian adalah hampir seluruh 

kabupaten di Jawa Timur yang terbagi menjadi 3 wilayah yaitu Jatim I, Jatim II dan Jatim 

III. Kendala yang dihadapi PT. Sumber Yalasamudra saat ini yaitu dimana saat 

pendistribusian sarden mengalami keterbatasan waktu saat tiba di beberapa agen sering 

kali di luar jam pelayanan. Sehingga dibutuhkan waktu menunggu sampai agen buka 

kembali untuk dilayani. Selain itu PT. Sumber Yalasamudra tidak mempertimbangkan 

rute yang akan dikunjungi ke setiap agen yang membuat waktu menjadi lama, hal 

tersebut akan berdampak pada berkurangnya kepuasan pelanggan karena keterlambatan 

pengiriman. Alasan memilih Jatim I dan Jatim II adalah banyaknya permasalahan yang 

ditimbulkan oleh wilayah I dan wilayah II dibandingkan dengan wilayah III . Rute untuk 

wilayah I dan II dapat dilihat pada gambar 1.1 Dengan notasi A adalah perusahaan dan B, 

C, D, E, F, G, H, I, J, K adalah agen. 

 

Gambar 1.1 Rute distribusi 
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  Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perusahaan membutuhkan suatu 

metode penyelesaian. Dalam penelitian ini akan dilakukan perencanaan distribusi sarden 

menggunakan model Vehicle Routing Problem With Time Windows (VRPTW). VRPTW 

hampir sama dengan VRP, namun memiliki batas tambahan yaitu sebuah jangka waktu, 

dimana seorang pelanggan harus disuplai ( Sutapa, et al. 2003). Jika diberlakukan batasan 

waktu tertentu, baik batasan waktu untuk kendaraan berangkat dari dan kembali ke depot 

maupun saat paling cepat dan paling lambat untuk kendaraan tiba di masing-masing 

pelanggan, maka persoalannya dikenal sebagai Vehicle Routing Problem with Time 

Window (VRPTW). Pada model VRPTW ini yang harus diselesaikan tidak hanya 

menentukan rute tetapi juga jadwal keberangkatan setiap kendaraan untuk 

meminimumkan total ongkos perjalanan.  

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menentukan rute pengiriman yang tepat dengan memperhatikan waktu kunjungan 

sehingga pengiriman dapat tepat waktu. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini sebagai berikut : 

1. Membuat usulan rute untuk pengiriman ke setiap agen dan mendapatkan 

waktu kunjungan yang tepat sehingga tidak terjadi keterlambatan.  

2. Membandingkan total biaya saat ini dengan usulan.   

3. Membandingkan jarak tempuh pada rute pengiriman perusahaan saat ini 

dengan usulan.   

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut :  

1. Perusahaan dapat mengetahui rute yang harus dikunjungi dalam setiap 

minggunya dengan tepat waktu.  

2. Perusahaan dapat menggunakan rancangan perbaikan rute sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengurangi biaya transportasi.  
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1.5 Batasan Masalah 

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Penentuan rute kunjungan dilakukan di area distribusi Jatim I (Jember, 

Probolinggo Surabaya dan Banyuwangi) dan Jatim II (Jombang, Lamongan, 

Madiun, Ngawi, Trenggalek, Nganjuk dan  Mojokerto) 

2. Tidak melakukan implementasi terhadap usulan rute. 

3. Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada bulan Januari sampai 

Februari tahun 2013. 

1.6 Asumsi  

Asumsi yang digunakan untuk penelitian adalah : 

1. Selama penelitian berlangsung, proses pengiriman berjalan dengan normal 

tanpa ada suatu kendala di setiap jalur / rute ( perbaikan jalan dan kecelakaan) 

2. Kemacetan terjadi hanya untuk kendaraan yang akan menuju agen suprapto 

yang berada di kota Surabaya 

3. Kemacetan terjadi di daerah gempol sampai porong dan jarak gempol - 

porong sejauh 20km. karena kemacetan waktu yang harus di tempuh 

kendaraan selama 60 menit untuk melalui daerah gempol-porong, begitu pula 

sebaliknya 

4. Kendaraan beroprasi dengan normal tidak terjadi kerusakan pada saat 

pengiriman. 

5. Matriks jarak simetris, jarak berangkat sama dengan jarak kembali. 

 

 


