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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan dunia bisnis sangat pesat, hal ini di tandai 

dengan adanya tingkat persaingan yang semakin meningkat. Mengingat hal 

ini, maka pelaku bisnis perlu menerapkan suatu strategi yang tepat agar dapat 

memenangkan persaingan dalam dunia bisnis. Daya saing yang tinggi tidak 

hanya dapat dilihat dari baik tidaknya kualitas barang, namun juga diukur dari 

seberapa tinggi kemampuannya dalam melayani konsumen. Salah satu hal 

yang berpengaruh dalam meningkatkan pelayanan konsumen adalah 

bagaimana menyediakan pengiriman produk yang tepat waktu kepada seluruh 

konsumen. Dengan demikian, kemampuan perusahaan dalam mengefisienkan 

dan mengefektifkan proses distribusinya merupakan salah satu cara dalam 

meningkatkan daya saing perusahaan tersebut. 

Jaringan distribusi dan transportasi memungkinkan produk pindah dari 

lokasi dimana mereka diproduksi ke lokasi konsumen atau pemakai yang 

sering kali dibatasi oleh jarak yang jauh. Tujuan utama penentuan rute dan 

penugasan alat angkut dalam pendistribusian produk ini pada dasarnya adalah 

meminimalkan biaya transportasi. Apabila dalam penanganan pendistribusian 

produk tidak diperhatikan maka akan terjadi permasalahan yaitu penanganan 

distribusi produk yang tidak efisien sehingga jumlah alat angkut yang 
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dibutuhkan bisa menjadi lebih banyak, total jarak yang ditempuh lebih 

panjang, serta total waktu perjalanan lebih lama. 

 CV. Cempaka merupakan salah satu pabrik rokok yang terletak di 

Kecamatan Boyolangu Kabupaten Tulungagung. Saat ini produk yang 

dihasilkan ada 2 jenis, yaitu rokok sigaret kretek mesin (SKM) dan sigaret 

kretek tangan (SKT). Selain di Tulungagung, wilayah pemasaran CV. 

Cempaka meliputi Pare, Kediri, Blitar, Nganjuk, Trenggalek, Surabaya, 

Mojokerto, Jombang, Pasuruan, Sidoarjo, Ponorogo, Ngawi, Magetan, 

Pacitan, dan Madiun.  

Setiap agen dikunjungi satu kali dalam satu minggu. Pendistribusian  

rokok langsung ditujukan ke agen di masing-masing  wilayah pemasaran. 

Pabrik mendistribusikan produk dua kali dalam seminggu dan melakukan 

kunjungan pengiriman dimulai dari agen yang paling dekat dengan pabrik. 

Sehingga rute yang ditempuh masing-masing kendaraan untuk 

mendistribusikan produk belum memperhatikan jarak antar agen, yang 

mengakibatkan jarak yang ditempuh menjadi jauh dan total waktu dalam 

sekali perjalanan menjadi lama dan berdampak pada tingginya biaya 

transportasi.  

Dengan adanya permasalahan tersebut maka perlu dilakukan 

penentuan jalur atau rute yang akan dilalui dan penjadwalan pengiriman. 

Metode saving matriks dapat membantu menyelesaikan masalah 

pendistribusian produk ke agen. Metode saving matriks adalah metode yang 

digunakan untuk menentukan  rute distribusi yang harus dilalui dan jumlah 
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alat angkut  berdasarkan kapasitas dari alat angkut tersebut agar diperoleh rute 

terpendek dan biaya transportasi yang minimal.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah dikemukakan diatas dapat diambil suatu 

rumusan masalah, yaitu : 

“Bagaimana rute kunjungan dalam pendistribusian produk untuk 

meminimalkan jarak dan waktu tempuh sehingga bisa menghemat biaya 

transportasi” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan bisa dicapai pada penelitian ini adalah: 

1. Merencanakan rute pendistribusian produk. 

2. Membandingkan jarak dan waktu tempuh pendistribusian produk sebelum 

dan sesudah menggunakan metode saving matriks. 

3. Membandingkan biaya transportasi pendistribusian produk sebelum dan 

sesudah menggunakan metode saving matriks. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak. 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
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1. Memberikan masukan kepada perusahaan dalam merencanakan rute 

pendistribusian produk agar bisa mendapatkan biaya transportasi yang 

minimal. 

2. Pengurangan biaya transportasi dengan mempersingkat jarak dan waktu 

tempuh pendistribusian produk. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penelitian ini lebih terarah dan topik yang dibahas tidak meluas, maka 

perlu dilakukan pembatasan lingkup penelitian. Adapun pembatasan lingkup 

penelitian ini adalah: 

1 .  Perencanaan distribusi difokuskan pada perencanaan rute dan penjadwalan 

pendistribusian produk. 

2 .  Biaya transportasi terdiri dari biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja, dan 

biaya retribusi. 

3 .  Perencanaan rute untuk perbandingan, dari bulan Januari – April 2011. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan pada penelitian ini adalah: 

1. Jumlah permintaan untuk setiap agen telah diketahui dengan pasti. 

2. Kondisi kerja normal 

3. Kondisi kendaraan selama perjalanan diasumsikan dalam kondisi stabil, 

tidak rusak, dan tidak terjadi bencana alam seperti tanah longsor, banjir, 

dan sebagainya. 
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4. Matriks jarak simetris, yang berarti jarak berangkat sama dengan jarak 

pergi. 

5. Kecepatan rata-rata untuk jalur normal diasumsikan 60 km/jam, dan untuk 

jalur macet 40 km/jam 

6. Kebutuhan bahan bakar untuk jalur normal diasumsikan 1 liter bisa untuk 

menenpuh  jarak 10 km, dan untuk jalur macet 1 liter bisa untuk 

menempuh jarak 8 km. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

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: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan 

masalah, asumsi, dan sistematika penyusunan laporan Tugas Akhir. 

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. 
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bagian ini memuat secara ringkas 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 bagan 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. 

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 penilitian selanjutnya.  

 


