
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang  

Banyak perusahaan yang telah menerapkan praktek vendor managed 

inventory sebagai suatu alternatif untuk meningkatkan efisiensi inventory dalam 

supply chain. Dalam VMI, supplier dapat mengetahui jumlah konsumsi 

pemakaian barang yang diproduksi oleh suatu perusahaan dalam jangka waktu 

tertentu. Jumlah kebutuhan perusahaan dapat diketahui melalui suatu system 

terintegrasi antara perusahaan dan supplier yang bersangkutan. Perusahaan harus 

memiliki perkiraan akan kebutuhan pasokan barang untuk jangka waktu tertentu. 

Perkiraan pasokan dibutuhkan oleh supplier agar mereka dapat mengelola 

inventory barang tersebut. Supplier juga dapat memperkirakan kapan suatu barang 

harus diproduksi serta kapan barang tersebut dikirimkan.   

Unit Pemasaran (UPMS) Region IV Balikpapan merupakan salah satu unit 

pemasaran yang bertugas melakukan pendistribusian BBM di darat maupun di 

laut. Unit Pemasaran Region IV menyuplai BBM berupa premium, pertamax dan 

solar ke 13 SPBU yang berada di Kota Balikpapan. Dan saat ini, pengiriman 

BBM ke tiap SPBU didasarkan pada order, baik melalui via telepon maupun 

delivery order atau loading order. Pengiriman BBM ke seluruh SPBU dilakukan 

dengan menggunakan kendaraan angkut berupa truk tangki. Untuk mempermudah 

proses loading BBM ke tiap truk tangki maka pemesanan harus sejumlah 8 

kelipatan compertement sebesar 8 KL, 16 KL dan 24 KL. Pihak SPBU selalu 
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melakukan pemesanan sesuai dengan kebutuhan tiap harinya dikarenakan pihak 

SPBU tidak menginginkan penumpukan persediaan BBM serta untuk 

menghindari terjadinya stockouts.. Karena pengiriman dilakukan tiap harinya 

mengakibatkan penggunaan truk tangki menjadi tidak efisien dengan alasan 

biasanya pihak SPBU masih memiliki persediaan yang relatif banyak dan tidak 

memungkinkan proses unloading dilakukan pada saat itu juga maka truk tangki 

harus menunggu sedangkan untuk menyewa satu truk tangki diperlukan biaya 

yang besar. 

Dari permasalahan tersebut, maka perlu dikembangkan suatu  model yang 

dapat mengatasi permasalahan tersebut secara simultan. Pengembangan model 

tersebut dilatar belakangi dengan permasalahan yang dihadapi oleh pihak Unit 

Pemasaran Kalimantan Region IV. Diharapkan dengan model tersebut Unit 

Pemasaran Kalimantan Region IV mampu memutuskan dengan tepat kapan, 

berapa, rute mana, serta dengan kendaraan ukuran berapa pengiriman BBM 

dilakukan pada tiap-tiap SPBU. Sehingga nantinya biaya transportasi, biaya 

penyimpanan serta biaya bahan bakar kendaraan menjadi minimum.  

 

1.2 Perumusan Masalah 

Adapun permasalahan yang dapat diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah 

“Bagaimana menjadwalkan truk tangki dengan menggunakan pengembangkan 

model Periodic Inventory Routing Problem (PIRP) guna mengurangi total biaya 

sistem. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mendapatkan penjadwalan pengiriman BBM yang tepat ke tiap-tiap 

SPBU. 

2. Mengurangi total biaya sistem atau TC yang meliputi biaya 

penyimpanan, biaya sewa kendaraaan dan biaya bahan bakar 

kendaraan.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari Tugas Akhir ini adalah diperoleh 

pengembangan model untuk menyelesaikan permasalahan Periodic Inventory 

Routing Problem  pada truk tangki guna mengurangi biaya sistem. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian lebih terarah dan spesifik serta permasalahan tidak meluas 

maka perlu adanya batasan masalah. Adapun batasan masalah sebagai berikut : 

1. Model yang dikembangkan mengacu pada model Integrated Inventory 

and Periodic Vehicle Routing Problem with Time-Windows 

(IPVRPTW) dan Periodic Inventory Routing Problem. 

2. Model yang dikembangkan berdasarkan pada data laju permintaan 

yang bersifat konstan. 
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3. Produk yang menjadi fokus penelitian ini adalah bahan bakar 

premium. 

4. Wilayah SPBU yang diamati adalah SPBU yang terletak di Kota 

Balikpapan. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk membantu memecahkan masalah 

yang berkaitan dengan pengumpulan data dalam penulisan Tugas Akhir ini 

adalah: 

1. Setiap SPBU hanya dapat dikunjungi satu kali dalam satu hari. 

2. Kecepatan kendaraan diasumsikan konstan. 

3. Jumlah kendaraan angkut untuk bahan bakar premium diasumsikan 

tidak mengalami perubahan selama penelitian berlangsung. 

4. Jarak dari depot ke SPBU dan dari SPBU ke depot diasumsikan 

symetrik. 

 

1.7 Sistematika Penyusunan 

Dalam penulisan laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun secara 

sistematis untuk memudahkan pemahaman pembaca terhadap penelitian yang 

telah dilakukan. Penyusunan laporan Tugas Akhir ini mengikuti sistematika 

penulisan sebagai berikut: 
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BAB I    PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

asumsi dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASARN TEORI 

Berisi tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk 

memecahkan masalah yang dirumuskan dalam penelitian. 

Memuat tinjauan pustaka singkat yang melandasi penelitian 

lainnya yang berkaitan. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini memuat secara singkat tentang bahan atau materi 

penelitian berupa alat bantu analisa data yang digunakan dalam 

penelitian, tatacara penelitian, pengumpulan data yang digunakan, 

serta cara analisa yang dipakai pada bagian alir penelitian. 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Menguraikan tentang data-data pendukung yang diperoleh selama 

penelitian melalui wawancara, pengamatan langsung serta 

pengumpulan data historis perusahaan kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan metode yang telah ditentukan. 
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BAB V  ANALISA PEMBAHASAN 

Berisi tentang uraian pembahasan atau analisis secara keseluruhan 

dari hasil pengolahan data dengan konsep yang relevan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Berisi tentang hasil pokok / kesimpulan dari pembahasan atau 

analisis terhadap data yang telah diolah dan memberikan saran 

untuk perbaikan pada perusahaan serta untuk penelitian 

selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


