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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar Belakang Masalah 

Distribusi merupakan suatu kegiatan penyaluran barang atau 

produk dari suatu perusahaan ke tangan konsumen. Salah satu aspek 

yang sangat mempengaruhi keberhasilan suatu perusahaan dalam 

bersaing dapat dilakukan melalui proses sistem distribusi. Proses 

sistem distribusi ini meliputi penentuan jalur distribusi, penentuan 

alokasi produk serta biaya yang akan dikeluarkan dalam kegiatan 

distribusi.  

Dalam kegiatan distribusi ini, pastinya ada beberapa permasalahan 

yang akan dihadapi suatu perusahaan dalam mendistribusikan 

produknya. Masalah yang kerap muncul yaitu terkadang suatu 

perusahaan tidak dapat menentukan jalur alokasi yang optimal 

sehingga harus mengeluarkan biaya yang tinggi agar suatu produk bisa 

sampai di tangan konsumen. 

Dari tingginya biaya pengiriman yang dikeluarkan, suatu 

perusahaan harus menekan biaya transportasi yang dikeluarkan. Hal 

ini, jika dibiarkan dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan dan 

dapat pula mengakibatkan hilangnya kesempatan untuk mendapatkan 

keutungan serta konsumen dapat beralih ke produk pesaing lain.  

Untuk mengatasi hal di atas, perlu adanya dibangun sebuah 

aplikasi yang nantinya dapat mengatur sistem distribusi dari suatu 

sumber ke suatu tujuan. Apliaksi ini dibuat dengan menggunakan 

metode Aproximasi Vogel. Metode pendekatan Vogel  pertama kali 

diperkenalkan oleh WR, Vogel tahun 1948. Alasan penulis 

menggunakan metode ini karena metode dapat menentukan jalur 

alokasi yang maksimal serta memberikan biaya yang minimal dalam 

kegiatan distribusi[1]. Metode pendekatan Vogel ini akan di gunakan 
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penulis untuk membangun “Aplikasi Penyelesaian Masalah 

Pendistribusian Barang Menggunakan Metode Aproximasi Vogel.” 

1.2. Rumusan Masalah 

Masalah kerumitan, efisiensi, dan efektivitas yang sering timbul menjadi 

hambatan yang cukup besar. Dari latar belakang tersebut, maka dapat 

dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut : 

a. Bagaimana membangun sistem yang mampu menentukan jalur 

distribusi yang optimal, agar kebutuhan costumer terpenuhi.  

b. Bagaimana membangun aplikasi yang dapat meminimalkan biaya 

distribusi barang?.  

c. Bagaimana pengimplementasian metode Aproximasi Vogel?.  

 

1.3. Tujuan 

a. Membangun sistem yang mampu menentukan jalur pengiriman 

yang optimal, agar kebutuhan costumer dapat terpenuhi.  

b.  Membangun aplikasi yang dapat meminimalkan biaya distribusi              

barang. \ 

c.   Mengimplementasian metode Aproximasi Vogel.  

 
1.4.Batasan Masalah 

Untuk menghindari semakin meluasnya masalah yang akan 

dibahas maka penulis perlu membatasi masalah yang akan dibahas dalam 

pembuatan aplikasi ini, adapun ruang lingkup pembahasan dibatasi pada : 

a. Aplikasi ini hanya digunakan untuk menghitung jumlah biaya 

dalam kegiatan  pendistribusian produk.   

b. Data yang digunakan dalam pengujian program merupakan data 

simulasi.  

c. Penulis hanya akan membahas mengenai metode aproximasi vogel 

untuk supply dan demand yang seimbang.  
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 1.5. Metodologi 

1) Studi Pustaka 

Pengumpulan literatur dan teori-teori dengan membaca beberapa 

buku ataupun berupa artikel dan jurnal ilmiah dari internet yang 

berhubungan dengan permasalahan yang diambil. Khususnya 

kajian mengenai Metode Transportasi, Aproximasi Vogel, dan 

Linier programming. 

2) Analisa masalah dan kebutuhan Aplikasi 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap masalah yang ada, 

seperti bagaimana cara agar sistem mampu menentukan jalur 

alokasi yang maksimal dalam proses disribusi produk, sehigga kita 

dapat menentukan kebutuhan  dari masalah tersebut. Kebutuhan di 

sini berupa inputan yang akan di gunakan dalam perhitungan 

berupa sejumlah sumber, tujuan, biaya, supply dan demand.  

3) Desain aplikasi 

Menentukan program seperti apa yang akan di buat ,dari alur, 

proses, serta output yang akan di hasilkan dari apliaksi tersebut.  

4) Perancangan aplikasi 

Menerjemahkan seluruh proses analisa dan desain aplikasi dalam 

bentuk pemrograman real.  

5) Implementasi 

 Aplikasi 

Implementasi aplikasi berupa source code atau kode 

program, setelah membuat kode program untuk aplikasi 

telah selesai dibuat kemudian di ujicobakan dikomputer 

dengan spesifikasi komputer : 

 RAM 1GB 
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 Prosesor Intel Pentium Dual Core CPU T3400 2.10 

Ghz 

Uji coba ini untuk menggambarkan bagaimana nantinya 

aplikasi ini berjalan sesuai dengan sebenarnya. 

 Web Service 

Implementasi web service untuk tahap awal menggunakan 

server local XAMPP, kegunaan web service ini untuk 

memperbarui data. 

6) Pengujian 

Pada tahap ini dilakukan pengujian program serta analisa hasil 

output dari aplikasi. Hasil output dari system akan dibandingkan 

dengan perhitungan manual.  

 

7) Dokumentasi 

Tahapan akhir dalam penelitian tugas akhir ini adalah penarikan 

kesimpulan atas keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-

langkah yang telah dilakukan. Dimana penarikan kesimpulan ini 

merupakan jawaban dari permasalahan yang ada. Selain itu juga 

akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

pengembangan lebih lanjut. 

1.5.Sistematika Penulisan 

BAB   I    : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang penguraian latar belakang, rumusan 

masalah, batasan masalah, maksud dan tujuan, metodologi 

pengerjaan dan sistematika penulisan. 

      BAB   II  : LANDASAN TEORI 

Bab ini membahas teori dasar yang berhubungan dan 

mendukung dalam pembuatan sistem.   
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        BAB III : ANALISA DAN PERENCANAAN SISTEM 

Menjelaskan mengenai proses perencanaan sistem 

pendistribusian barang berbasis java desktop beserta analisa 

sesuai dengan teori-teori dasar yang ada. 

        BAB IV : IMPLEMENTASI DAN PENGUJIAN 

Berisi tentang pembuatan perangkat lunak, pengoperasian 

serta pegujian sistem pendistribusian barang menggunakan 

metode Aproximasi Vogel . 

         BAB V : PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran yang dapat 

digunakan untuk pengembangan aplikasi. 


