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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Sektor pertanian merupakan sektor yang strategis dan berperan 

penting dalam perekonomian nasional dan kelangsungan hidup masyarakat, 

terutama dalam sumbangannya terhadap Produk Domestik Bruto (PDB), 

penyedia lapangan kerja dan penyediaan pangan dalam negeri. Bantuan 

Langsung Pupuk (BLP) merupakan salah satu cara untuk mendukung 

produksi pangan di Indonesia. Penyaluran pupuk bersubsidi di Kabupaten 

Blitar akan disesuaikan  berdasarkan Rencana Definitif Kebutuhan 

Kelompok (RDKK) dari masing-masing anggota kelompok  tani. 

Selanjutnya dilakukan kerjasama dengan distributor atau agen resmi 

penyaluran  pupuk agar pupuk tepat sampai ditangan petani sesuai dengan 

kebutuhan dan tanpa ada penyelewengan. 

CV. Damai Indah Lestari yang  berdiri sejak  tahun 2006 merupakan 

distributor resmi PT. Petrokimia Gresik yang bertugas untuk 

mendistribusikan pupuk bersubsidi jenis ZA, SP-36, Phonska dan 

Petroganik di lima kecamatan di Kabupaten Blitar yaitu Kecamatan Talun, 

Kanigoro, Srengat, Kademangan dan Bakung dengan total jumlah agen 

sebanyak 36. CV. Damai Indah Lestari menggunakan dua gudang 

penyangga PT. Petrokimia Gresik yang terletak di Kecamatan Talun dan 

Wlingi untuk menyimpan pupuk. Pengiriman pupuk keseluruh agen 
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dilakukan dengan menggunakan kendaraan angkut berupa truk. CV. Damai 

Indah Lestari mempunyai 3 armada dengan kapasitas masing-masing 10 ton. 

Selama ini perusahaan tidak pernah menggunakan jadwal pengiriman pupuk 

untuk mendistribusikan pupuk kesetiap agen – agennya akibatnya 

penggunaan armada angkut atau truk pada perusahaan menjadi tidak pasti 

pada setiap harinya. Dalam satu hari setiap truk dapat mengirim 2 sampai 5 

rate pupuk ke sejumlah agen akan tetapi sering pula terjadi dalam satu hari 

tidak ada aktivitas pengiriman pupuk ke agen. Hal ini nantinya juga akan 

berdampak pada biaya transportasi yang meliputi biaya bahan bakar, proses 

loading – unloading, serta biaya sopir dan kernet.  

 Melihat permasalahan diatas maka diperlukan implementasi model 

yang dapat menyelesaikan permasalahan tersebut. Model yang diusulkan 

adalah Periodic Vehicle Routing Problem ( PVRP ) dimana model ini akan 

menentukan jadwal hari kunjungan dan rute pengiriman untuk 

menyelesaikan permasalahan proses distribusi pupuk pada perusahaan. 

Dengan adanya model penyelesaian tersebut diharapkan CV. Damai Indah 

Lestari dapat menentukan dengan tepat kapan harus melakukan pengiriman, 

berapa jumlah pupuk yang harus dikirim, rute mana yang harus ditempuh 

dan kendaraan mana yang harus digunakan untuk melakukan proses 

penyaluran pupuk bersubsidi tersebut pada tiap agennya sehingga biaya 

transportasi yang meluputi bahan bakar, dan biaya pekerja loading-

unloading dapat diminimumkan. 
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1.2   Perumusan Masalah 

Permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah: 

 Bagaimana membuat jadwal untuk truk pengiriman pupuk 

bersubsidi kesejumlah agen dengan menggunakan model PVRP (Periodic 

Vehicle Routing Problem) untuk meminimalkan total biaya transportasi. 

1.3   Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh kombinasi hari kunjungan yang optimal untuk masing-

masing agen 

2. Memperoleh rute kendaraan yang optimal dalam proses pendistribusian 

pupuk bersubsidi 

3. Memperoleh penghematan biaya transportasi setelah menggunakan 

metode PVRP 

1.4   Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah dapat 

dijadikan sebagai pertimbangan atau masukan pada system distribusi yang 

terjadi di perusahaan yang diantaranya adalah jumlah produk yang dikirim, 

kapan waktu pengiriman yang tepat serta rute yang dilalui saat proses 

pengiriman.  
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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. Penelitian hanya dilakukan pada bulan Januari 2012 

2. Jenis pupuk yang diamati adalah pupuk ZA karena jenis pupuk ini 

tinggi permintaan 

3. Komponen biaya transportasi yang dimaksud adalah biaya bahan 

bakar, biaya proses loading-unloading dan biaya sopir kernet 

4. Penjadwalan dan rute truk dikategorikan masuk dalam konsep PVRP 

5. Penelitian hanya dilakukan pada gudang penyangga Talun. 

1.6   Asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan untuk membantu memecahkan 

masalah yang berkaitan dengan pengumpulan data dalam penulisan Tugas 

Akhir ini adalah: 

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

2. Kecepatan kendaraan diasumsikan konstan 

3. Jumlah kendaraan yang digunakan untuk proses distribusi tidak 

mengalami perubahan saat penelitian berlangsung 

4. Jumlah agen yang dipasok tetap selama penelitian berlangsung 

5. Jarak antar agen diasumsikan simetrik. 

 



5 
 

1.7   Sistematika Penyusunan 

 Penyusunan laporan penelitian Tugas Akhir ini disusun secara 

sistematis agar setiap pembaca dapat memahami isi dari penelitian. 

Sistematika penulisan laporan Tugas Akhir adalah sebagai berikut : 

BAB I    PENDAHULUAN 

Bagian ini menjelaskan mengenai latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

asumsi dan sistematika penulisan. 

BAB II  LANDASAN 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, metode pengumpulan dan 

pengolahan data yang digunakan, serta cara analisa yang dipakai 

pada diagram alir penelitian. 
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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. 

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. 


