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BAB I 

PENDAHULUAN  

 

1.1. Latar Belakang  

  Songkok awing merupakan salah satu perusahaan songkok yang banyak 

berdiri di kabupaten Gresik.  Perusahaan memiliki dua pabrik yang terletak di kota 

Gresik dan Kecamatan Bungah. Untuk pabrik Gresik, kapasitas produksi yang 

dapat dihasilkan sebesar 1500 kodi/bln. Sedangkan pabrik Bungah memiliki 

kapasitas produksi sebesar 1000-1200 kodi/bln. Untuk memenuhi permintaan dari 

distributor yang mayoritas berada di wilayah jawa Timur, Perusahaan akan 

mengalokasikan dari dua pabrik tersebut. Saat ini perusahaan memiliki 15 tujuan 

pemasaran atau distributor yang tersebar di beberapa wilayah Jawa Timur.  

  Dengan fakta diatas, semakin luas jaringan distribusi yang ada tentunya 

akan menimbulkan masalah baru, khususnya masalah pengangkutan dan 

pengalokasian produk tersebut. Untuk mengantisipasi permasalahan itu maka 

harus direncanakan suatu model transportasi yang benar-benar sesuai untuk dapat 

diterapkan pada saat ini maupun pada masa yang akan datang. Persoalan 

transportasi adalah suatu pengaturan yang berhubungan dengan pelaksanaan 

pendistribusian yang lebih ekonomis untuk produk yang dihasilkan dari pabrik 

dan keperluan penempatannya. Di samping itu perencanaan pengoperasian 

angkutan harus disesuaikan dengan jumlah kebutuhan dan banyaknya produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Hal ini berkaitan dengan penentuan 

rencana biaya terendah untuk mengirimkan suatu produk dari sumber ke sejumlah 
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tujuan. Selain itu untuk pengiriman produk, maka perusahaan perlu merencanakan 

rute kendaraan yang melakukan pengiriman ke tujuan distributor sehingga 

meminimalisir keterlambatan pengiriman dan biaya pengiriman.  

  Berdasarkan uraian di atas, maka disini penulis akan melakukan pendekatan 

2 metode yaitu metode VAM (vogel’s Approximation method) dan metode 

Saving Matriks. Dimana metode tersebut dapat memberikan solusi yang terbaik 

pada perusahaan untuk merencanakan pendistribusian produk dengan biaya yang 

lebih hemat. Untuk itu perlu dilakukan penelitian tentang pengalokasian produk 

ke tujuan distributor yang masing-masing bertujuan untuk meminimalkan biaya 

transportasi. Oleh karena itu, dari pengertian tersebut metode yang digunakan 

adalah metode VAM (vogel’s Approvimation method) dan metode Saving 

Matriks.  

 

1.2. Perumusan Masalah  

   Dari latar belakang tersebut, maka di rumuskan suatu permasalahan yang 

akan di bahas dalam pembahasan selanjutnya yaitu :  

“Perencanaan alokasi pengiriman produk dan rute kendaraan untuk 

meminimalkan biaya transportasi perusahaan”  

 

1.3. Tujuan Penelitian  

   Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah :  

1. Merencanakan alokasi pengiriman produk dan rute kendaraan yang akan 

melakukan pengiriman produk ke tujuan distributor.  
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2. Memperoleh biaya transportasi yang minimal.  

 

1.4.  Batasan Masalah 

  Dalam peneliti ini ada beberapa batasan yang dilakukan agar peneliti lebih 

tertera dalam pengelolah data hasil penelitian. Adapun batasan yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah :   

1. Pengiriman hanya pada wilayah Jawa Timur.  

3. Dalam peneliti ini produk yang diteliti hanya 1 produk saja yaitu produk 

songkok jenis AC dengan model Songkok Nasional dengan variasi lubang 

angin di sudutnya.  

4. Analisa dan perhitungan menggunakan metode VAM dan metode saving 

matrik.  

 

1.5.  Manfaat Penelitian  

  Manfaat dari penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk merencanakan rute kendaraan pada 

distributor dalam pendistribusian produk dengan tujuan menghemat biaya 

pengiriman/transportasi.  

 

1.6.  Asumsi-asumi  

1. Ketersediaan transportasi tidak mengalami kekurangan.  

2. Biaya transportasi yang dikenakan oleh jumlah produk yang dikirim dan jarak 

dari sumber tujuan.  
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3. Kebutuhan wilayah distributor selalu dapat dipenuhi, kondisi jalur 

pendistribusian adalah aman sedangkan kekacauan dan perubahan jalur di 

kemudian hari di luar perhitungan penelitian.  

 

1.7.  Sistematika Penulisan  

  Sistem penulisan sangat penting dalam proses pembuatan tugas akhir, 

karena dengan sistematika penyusunan semua isi tugas akhir ini akan dapat 

disajikan  secara berurutan sehingga dapat mudah untuk menguraikan dan 

memahami serta memudahkan untuk su-sub  setiap permasalahan.  

  Adapun sistematika penyusunan tugas akhir ini adalah sebagai berikut :  

BAB I   PENDAHULUAN   

    Dalam bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah- 

asumsi-asumsi. Secara garis besar menguraikan alasan peneliti dalam 

memilih judul dan objek penelitian sampai penyelesaian detail tentang 

ruang lingkup penelitian ini.  

 

BAB II   LANDASAN TEORI  

    Dalam bab ini di jelaskan mengenai teori-teori dan rumus-rumus yang 

akan di gunakan untuk membahas permasalahan tersebut.  
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BAB III  METODOLOGI PENELITIAN    

Dalam bab ini di jelaskan mengenai urutan langkah-langkah yang di 

lakukan dalam penelitian ini, mulai dari identifikasi masalah sampai 

di peroleh kesimpulan.  

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

    Dalam bab ini di jelaskan mengenai  Berisi kumpulan data-data yang 

akan di gunakan dalam penelitian, dan data tersebut akan diolah 

sehingga di peroleh hasil yang di inginkan.   

 

BAB V   ANALISA DAN PEMBAHASAN    

    Dalam bab ini di jelaskan mengenai peninjauan kembali hasil yang di 

peroleh dari pengolahan data.  

 

BAB VI PENUTUP  

    Dalam bab ini di jelaskan merupakan bab akhir dimana pada bab ini 

berisi kesimpulan dan saran yang mungkin bisa dijadikan bahan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk perbaikan sistem dan 

rekomendasi untuk peneliti selanjutnya.  

 

 

 

 


