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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Radar Malang merupakan salah satu grup Radar terbesar di Jawa Pos. 

Berdiri sejak 15 Desember 1999, menjadi suplemen Jawa Pos. Perkembangan 

Radar Malang sangat pesat selama kurun waktu tujuh tahun ini. Jawa Pos Biro 

Malang pada 1988 merupakan embrio Radar Malang. Kala masih menjadi Biro 

Malang, berita khusus Malang hanya satu halaman saja bergabung dengan 

halaman Jawa Timur Jawa Pos. Dalam perkembangan waktunya menjelang 

pelaksanaan otonomi daerah Jawa Pos mendirikan Radar Malang, awalnya dua 

halaman kini sudah memiliki 8-12 halaman yang mengusung beragam berita di 

wilayah Malang Raya, meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. 

Saat ini, Radar Malang merupakan koran terbesar (market leader) di wilayah 

Malang Raya.  

Radar Malang berdiri di bawah naungan usaha PT Malang Intermedia 

Pers. Radar Malang terdiri dari tiga divisi kerja, antara lain : Divisi Redaksi, 

Divisi Iklan dan Divisi Pemasaran. Di luar divisi tersebut, Radar Malang telah 

memiliki tim event organizer (EO) berwenang menggarap beragam kegiatan off 

print Radar Malang yang bekerja sama dengan mitra kerja.  

Untuk mendukung kinerja agar terus membaik, maka diperlukan adanya 

manajemen yang baik dalam tiap-tiap divisi yang ada. Karena hal tersebut akan 

berdampak pada perusahaan, seperti pengaruh terhadap biaya yang dikeluarkan 

dan keuntungan yang didapat. Salah satu yang berpengaruh dalam pengeluaran 
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biaya adalah distribusi produk. 

Pendistribusian produk yang baik merupakan suatu hal yang penting agar 

produk tersebut dapat dikirim sampai kepada konsumen tepat waktu, tepat pada 

tempat yang ditentukan, dan barang dalam kondisi baik.  Pendistribusian produk 

dari sumber ke beberapa tempat tujuan tentunya merupakan suatu permasalahan 

yang cukup komplek, karena dengan adanya beberapa tempat tujuan pengiriman 

produk akan menimbulkan beberapa jalur distribusi yang jarak dan waktu tempuh 

yang semakin panjang dan lama. Hal tersebut tentunya akan berimbas pada biaya 

pengiriman (transportasi) yang cukup besar. Kurang baiknya perencanaan sistem 

distribusi akan mengarah pada pemborosan biaya transportasi dan penurunan 

kepuasan konsumen yang selanjutnya dapat menyebabkan hilangnya penjualan 

(lost sales).  

Pada perusahaan Radar Malang, dalam pendistribusian produknya 

mengalami kesulitan untuk  menentukan rute distribusi yang harus dilalui 

kendaraannya, hal tersebut terlihat dari pengiriman koran yang rutenya berubah-

ubah setiap hari. Akibatnya sering terjadi pengeluaran biaya pengiriman yang 

tidak stabil, dan terkadang menyimpang cukup besar dari anggaran yang 

ditetapkan. 

 Permasalahan distribusi yang ada di perusahaan Radar Malang tersebut 

merupakan suatu bahasan yang masuk dalam kasus Traveling Slesman Problem 

(TSP). Untuk mengatasi permasalahan ini maka diperlukan metode yang dapat 

menghasilkan rute distribusi yang mampu memberikan biaya pengiriman yang 

seminimal mungkin dengan tetap mempertimbangkan kapasitas kendaraan. Salah 
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satu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan permasalahan Traveling 

Slesman Problem (TSP) adalah metode Algoritma Heuristik. Dimana dengan 

metode Algoritma Heuristik, yang terdiri dari dari beberapa metode seperti 

metode nearest neighbour,dan lainnya akan dapat memberikan suatu hasil 

mengenai rute yang harus dilalui kendaraan pada sejumlah wilayah pengiriman 

tertentu berdasarkan penghematan terbesar. Sedangkan untuk penentuan rute 

pengiriman pada koran radar malang dilakukan melalui perbandingan antara 

metode Nearest Neighbour, Nearest Insertion, dan Farthest Insertion. 

Perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan total jarak pada rute awal 

perusahaan dengan hasil rute pengiriman dari ketiga metode tersebut yang mampu 

memberikan rute dengan total jarak yang paling pendek. Dengan metode ini 

nantinya diharapakan pengiriman dapat disesuaikan dengan kapasitas kendaraan 

dan rute yang dihasilkan mampu meminimasi biaya yang dikeluarkan selama 

kegiatan pengiriman produk berlangsung. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yaitu : 

“Bagaimana rute distribusi produk untuk meminimalkan jarak dan waktu 

tempuh kendaraan sehingga bisa menghemat biaya transportasi” 
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1.3 Tujuan Penelitian 

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

1. Merencanakan rute yang harus dilalui kendaraan untuk meminimalkan 

biaya pengiriman produk. 

2. Membandingkan total jarak, waktu, dan biaya pengiriman rute awal dan 

metode usulan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak 

pihak. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

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 lebih terarah dan spesifik serta permasalahan tidak meluas 

maka perlu adanya pembatasan persoalan. Adapun batasan masalah adalah 

sebagai berikut : 

1. Perencanaan distribusi difokuskan pada perencanaan rute pendistribusian 

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

biaya retribusi. 

3. Jalur yang dilalui dihitung berdasarkan jarak pada skala peta yang 

dikonversikan ke dalam jarak sesungguhnya. 

1.6 Asumsi 

Pembahasan yang disajikan dalam penyusunan laporan Tugas Akhir ini 

menggunakan asumsi-asumsi untuk membantu dan memecahkan masalah yang 

berkaitan dengan pengumpulan data. Asumsi-asumsi yang digunakan dalam 

penulisan tugas akhir ini adalah : 

1. Kondisi Perusahaan dalam keadaan normal. 

2. Jumlah kendaraan / alat angkut (mobil) diasumsikan tetap. 

3. Ketersediaan kendaraan tidak mengalami kekurangan. 

4. Biaya tenaga kerja dan biaya bahan bakar per liter diasumsikan tetap. 

5. Kondisi selama perjalanan kendaraan diasumsikan dalam kondisi 

stabil dan tidak terjadi bencana alam seperti banjir dan sebagainya. 

6. Kepadatan kendaraan diperjalanan diasumsikan normal. 

 

1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan Tugas Akhir ini dibagi ke dalam 6 bab dengan sistematika 

sebagai berikut : 
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BAB I. Pendahuluan  

Pada Bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

asumsi dan sistematika penulisan. 

BAB II. Landasan Teori  

Bab ini membahas tentang teori-teori yang mendasari penelitian 

yang dilakukan dalam tugas akhir ini, diantaranya menyangkut 

konsep transportasi dalam masalah traveling salesman problem dan 

metode algoritma heuristik. 

BAB III. Metodologi Penelitian  

Bab ini membahas tentang langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan yang meliputi survey perusahaan, identifikasi masalah, 

pengumpulan data dan penyelesaian masalah dengan metode 

algoritma heuristik. 

BAB IV.  Pengumpulan dan Pengolahan Data  

Bab ini membahas tentang data-data yang harus dikumpulkan 

meliputi data jenis kendaraan, kapasitas kendaraan, data 

permintaan untuk setiap agen, data kapasitas produksi, data 

wilayah gudang pusat serta agen. Sedangkan pengolahan data yaitu 

penentuan penugasan kendaraan ke wilayah pengiriman dengan 

metode algoritma heuristik, penentuan rute dengan komparasi 

metode Nearest Neighbour, Nearest Insertion, dan Farthest 

Insertion, serta perhitungan biaya transportasi. 
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BAB V. Analisa dan Pembahasan 

Analisa dilakukan untuk mengetahui metode peramalan terbaik 

yang digunakan untuk mengetahui permintaan masing-masing 

yang akan dikirim ke gudang penyangga, alokasi tiap alat angkut 

serta rute yang menghasilkan biaya minimum. 

BAB VI. Penutup 

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian 

yang telah dilakukan 

 


