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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG 

Dalam dunia bisnis, transportasi dan distribusi merupakan dua komponen 

yang mempengaruhi  keunggulan  kompetitif  suatu  perusahaan karena dekat 

jauhnya jarak tempuh transportasi dapat meningkatkan keuntungan 

perusahaan secara tidak langsung. Salah satu cara untuk menurunkan jarak 

tempuh transportasi adalah dengan mengefektifkan sistem distribusi dan 

penggunaan jenis transportasi yang ada. Sistem distribusi ini juga dapat 

dilakukan dengan menentukan rute pendistribusian untuk meminimalkan  

total jarak tempuh. 

UD. Parama Ma’ruf adalah distributor yang melayani pengiriman 

Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3Kg dan Air Minum Dalam Kemasan 

(AMDK) di kecamatan Sempu, Banyuwangi. Untuk pendistribusiannya UD. 

Parama Ma’ruf memiliki 5 armada yang digunakan untuk pendistribusianya 

dengan sistem 5 cluster, setiap cluster dilayani oleh 1 kendaraan dan 

melayani ±15 titik pelanggan. Rata – rata ±800 orderan LPG 3Kg dalam satu 

hari dan ±50 galon air dalam satu minggu bisa dilayani oleh perusahaan. 

Tidak adanya sistem rute transportasi baku yang digunakan oleh UD. Parama 

Ma’ruf, sehinga menyebabkan rute pendistribusian tidak efektif, hal ini 

menyebabkan jarak tempuh pendistribusiannya lebih jauh. 

Oleh sebab itu peneliti ingin membantu perusahaan untuk menentukan rute 

yang lebih efisien dalam pendistribusiannya, karena sistem pendistribusian 

tidak hanya pada pengiriman saja, tetapi sekaligus mengambil barang, maka 

masalah pendistribusian ini termasuk pada vehicle routing problem with 

simultaneous pick-up and delivery. Permasalahan ini sudah beberapa kali 

dikaji pada penelitian – penelitian sebelumnya dengan menggunakan metode 
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yang berbeda, diantaranya algoritma genetika, tabu search, insertion 

heuristic, differential evolution, dll. Metode  heuristik  yang  akan  digunakan  

untuk mencari  solusi  dari  VRPSPD  yaitu  algoritma  tabu  search. Tabu 

search adalah sebuah metode optimisasi matematik yang menuntun prosedur 

local search untuk melakukan eksplorasi di daerah solusi di luar titik optimal 

dengan memberikan status tabu pada solusi yang telah ditemukan. Menurut 

Syukrio Idaman (2013) Algoritma tabu search sangat menjanjikan untuk 

menyelesaikan masalah optimisasi NP- Hard, karena konsep dasar dari tabu 

search ialah mencegah terjadinya pengulangan solusi yang telah ditemukan 

pada iterasi sebelumnya. Problem yang tergolong didalam NP-Hard sendiri 

adalah TSP (Travelling Salesman Problem), VRP (Vehicle Routing Problem) 

dan assembly line balancing problems. 

1.2.RUMUSAN MASALAH 

Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini bagaimana menentukan rute 

pendistribusian LPG menggunakan algoritma tabu search, pada Vehicle 

Routing Problem With Simultaneous Pick-Up And Delivery. 

1.3.TUJUAN PENELITIAN 

Dari permasalahan yang ada maka tujuan dari skripsi ini adalah: 

1. Menentukan rute distribusi menurut algoritma tabu search. 

2. Menemukan rute distribusi yang lebih baik dari rute yang sudah ada 

diperusahaan. 

1.4.MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai bahan pertimbangan yang dapat 

digunakan oleh perusahaan untuk mengambil atau menentukan kebijakan 

dalam menentukan rute distribusinya dan dapat dijadikan referensi untuk 

penelitian selanjutnya. 

1.5.BATASAN MASALAH DAN ASUMSI 

Dalam suatu penelitian, untuk memudahkan pembahasan perlu adanya 

batasan  masalah  agar  tujuan  dari  penelitian  dapat  tercapai  sesuai  dengan 



3 
 

 
 

yang  diharapkan.  Oleh karena itu  dalam  penelitian  ini  penulis  melakukan 

batasan masalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini menyelesaikan permasalahan distribusi vehicle routing 

problem with simultaneous pick-up and delivery (VRPSPD) 

2. Pembahasan masalah menggunakan metode heuristik algoritma tabu 

search. 

3. Fokus penentuan rute distribusi pada salah satu cluster saja, dicari 

cluster dengan wilayah pengiriman terluas. 

4. Produk yang dijadikan obyek penelitian hanya produk LPG 3Kg saja 

dengan pertimbangan karena untuk pengiriman AMDK tidak setiap hari 

dilakukan pengiriman. 

5. Pengambilan data hanya pada tanggal 2 Desember 2015, dilihat dari 

data pengiriman LPG 3Kg tertinggi pada bulan tersebut. 

Sedangkan asumsi yang digunakan sebagai berikut : 

1. Kendaraan selalu siap untuk digunakan. 

2. Barang selalu tersedia dalam persediaan. 

1.6.SISTEMATIKA PENULISAN 

Agar  penelitian  ini  mudah  dimengerti  serta  memenuhi  untuk  diajukan 

sebagai Laporan Tugas Akhir, maka penulisannya dibagi dalam tahap-tahap 

dimana satu bab dengan bab yang lainnya merupakan suatu  rangkaian yang 

saling  melengkapi.  Dengan  demikian  sistematika  penulisannya  adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan gambaran umum tentang kondisi perusahaan dan pembahasan 

tentang latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, batasan dan asumsi serta sistematika dari penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

 Landasan teori berisi tentang review teori – teori yang berkaitan dengan 

topik atau judul penelitian. Teori dan penelitian mempunyai hubungan timbal 

balik yang sangat erat. Teori memberikan dukungan kepada penelitian  dan 

sumbangan kepada peneitian dalam hal meningkatkan keberhasilan penelitian 
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dan memberikan penjelasan terhadap hubungan – hubungan yang diamati 

dalam suatu penelitian. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

 Merupakan tahap – tahap dalam melaksakan penelitian (mencari, 

mencatat, meumuskan, menganalisis, menyimpulkan dan menyusun laporan). 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 Pengumpulan data berkaitan tentang seluruh data yang diperlukan baik 

yang dilakukan secara langsung dengan pengamtan, wawancara (data primer) 

maupun tidak langsung yaitu data yang diperoleh dari arsip atau dokumentasi 

perusahaan (data sekunder), dan pengolahan data menggunakan algoritma 

tabu search. 

BAB V ANALISA PEMBAHASAN 

 Yaitu berisi tentang penjelasan – penjelasan yang diperoleh dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

 Kesimpulan diperoleh dari hasil analisa pembahasan yang merupakan 

jawaban dari masing – masing tujuan penelitian. Sedangkan saran atau 

rekomendasi merupakan follow up dari kesimpulan yang telah dihasilkan. 

Sehingga diharapkan dapat menjadi masukan untuk penelitian berikutnya. 


