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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Permasalahan 

Setiap perusahaan barang dan jasa tidak akan lepas dari masalah penyaluran 

barang yang dihasilkan atau 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.  

CV. Sugeng Santosa adalah distributor sepatu dan sandal. Dalam hal ini 

wilayah pendistribusiannya terbagi menjadi tiga area: area I wilayah jombang, area II 

( Kediri, Tulungagung, Sragen, Solo ), dan area III ( Pasuruan, Malang, Probolingo, 

Jember, Banyuwagi ). Kendala yang dihadapi CV. Sugeng Santosa saat ini yaitu  

dimana saat pendistribusian sepatu dan sandal mengalami keterbatasan waktu, saat 

tiba di beberapa agen sering kali diluar jam pelayanan. Sehingga dibutuhkan waktu 

menunggu sampai agen buka kembali untuk dilayani. Selain itu CV. Sugeng Santosa 

tidak mempertimbangkan rute yang akan dikunjungi ke setiap agen yang membuat 

waktu menjadi lama, hal tersebut akan berdampak pada berkurangnya kepuasan 

pelanggan karena terjadinya keterlambatan pengiriman. 

Berdasarkan permasalahan yang terjadi maka perusahaan membutuhkan suatu 

metode penyelesaian. Dalam penelitian ini akan dilakukan perencanaan distribusi 

sepatu dan sandal menggunakan metode optimasi Vehicle Routing Problem With 

Time Windows (VRPTW). VRPTW  hampir sama dengan VRP, namun memiliki 
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batas tambahan yaitu sebuah jangka waktu, dimana seorang pelanggan harus disuplai 

( Sutapa, et al. 2003). Penerapan VRPTW pada perencanaan distribusi sepatu dan 

sandal di CV. Sugeng Santosa akan diperoleh rute pengiriman yang tepat sehingga 

pengiriman dapat tepat waktu. 

 

1.1 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  toal biaya dan jarak tempuh pada rute pengiriman perusahaan 

saat ini dengan usulan. 

1.4 Manfaat Penelitian  

    Sedangkan manfaat yang dapat diberikan pada penelitian tugas akhir ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Perusahaan dapat mengetahui rute yang harus dikunjungi dalam setiap 

minggunya dengan tepat waktu.  
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2. Perusahaan dapat menggunakan rancangan perbaikan rute sebagai bahan 

pertimbangan untuk mengurangi biaya transportasi. 

1.5 Batasan Masalah  

Ruang lingkup penelitian terdiri dari batasan masalah yang digunakan pada 

penelitian tugas akhir ini : 

1. Penentuan rute kunjungan dilakukan di area distribusi II dan III.  

2. Tidak melakukan implementasi terhadap rencana perbaikan, hanya sampai usulan 

perbaikan. 

3. Penelitian dan pengambilan data dilakukan pada bulan April sampai Mei  tahun 

2012. 

1.6  Asumsi  

Asumsi yang digunakan untuk penelitian ini adalah :   

1. Selama penelitian berlangsung, proses pengiriman berjalan dengan normal 

tanpa ada suatu kendala di setiap jalur/ rute ( kemacetan, perbaikan jalan, dll ). 

2. Kendaraan beroperasi dengan normal tidak terjadi kerusakan pada saat 

pengiriman. 

3. Matiks jarak simetris, jarak berangkat sama dengan jarak kembali. 
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1.7  Sistematika Penulisan 

Pada dasarnya sistematika penyusunan adalah suatu hal yang sangat diperlukan 

dalam pembuatan tugas akhir. Karena sistematika penyusunan memuat seluruh isi 

tugas akhir secara berurutan sehingga dapat terlihat dengan jelas masalah-masalah 

yang dibahas. Dalam hal ini isi laporan tugas akhir yang saya buat adalah membahas 

mengenai hal-hal sebagai berikut: 

BAB I   PENDAHULUAN 

Menguraikan  tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan dan manfaat, asumsi dan batasan masalah serta sistematika 

penyusunan tugas akhir ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi landasan konseptual dari penelitian yang akan dilaksanakan 

oleh peneliti, meliputi konsep metode dan alat yang diharapkan dapat 

menjadi pegangan dalam melakukan pengolahan data dan membantu 

dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi rincian atau urutan langkah-langkah secara 

sistematis dalam tiap tahap penelitian yang akan dilakukan untuk 

memecahkan permasalahn. Urutan langkah yang telah ditetapkan 
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tersebut merupakan suatu kerangka yang dijadikan pedoman dalam 

melaksanakan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi data yang diperlukan untuk penelitian. Pengolahan 

data dimaksudkan untuk memperbaiki rute mana yang harus di 

lakukan pengiriman barang ke setiap agen sehingga meminimalisasi 

waktu pengiriman, sehingga mendapatkan rute yang tepat untuk setiap 

agen yang akan di lakukan pengiriman dan tidak terjadi keterlambatan. 

BAB V ANALISIS DATA 

Pada  bab ini berisikan analisis yang diambil dari hasil pengolahan 

data pada bab sebelumnya. Analisis yang didapat harus sesuai dengan 

tujuan penelitian dari Tugas Akhir. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisis data serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari 

aktivitas perusahaan. 

 

 

 


