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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Proses distribusi yang efektif dan efisien menjadi salah satu faktor yang 

posisinya mulai sejajar dengan indikator-indikator lain untuk mencapai kepuasan 

pelanggan. Tujuan utama dari semua aktivitas industri adalah menekan biaya 

produksi dan biaya operasional seminimal mungkin guna mendapatkan 

keuntungan yang maksimal serta memberikan kontribusi pada penurunan 

komponen-komponen biaya. Faktor-faktor yang mempengaruhi proses distribusi 

yaitu sistem distribusi, penentuan rute distribusi, dan alat angkut distribusi. 

Semakin tingginya tingkat persaingan dalam dunia industri serta pesatnya 

perkembangan ekonomi, memungkinkan perusahaan memproduksi dengan jumlah 

besar sehingga menuntut perusahaan untuk dapat membuat strategi-strategi 

distribusi yang tepat. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah perencanaan 

dan penentuan rute secara tepat, sehingga produk akan diterima pelanggan dalam 

jumlah tepat, kondisi baik, dan biaya rendah. Saluran distribusi merupakan bagian 

yang sangat penting, karena perusahaan tidak hanya dapat menghasilkan suatu 

produk tetapi mencari jalan keluar untuk menyalurkan hasil produksinya agar 

dapat sampai ditangan konsumen dengan sesuai. Dengan demikian ketepatan 

dalam menentukan saluran distribusi sangat mempengaruhi perkembangan dan 

kelangsungan hidup perusahaan. 

 

PT. Jatim Es Tube-Malang (atlas) merupakan perusahaan yang berdiri pada 

18 April 2014 yang berlokasi di Kecamatan Sukun Kota Malang. PT. Jatim Es 

Tube-Malang (atlas) merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang 

industri tube ice dengan varian produk es tube dan es serut. PT. Jatim Es Tube-

Malang (atlas) memiliki delapan kendaraan sebagai alat transportasi untuk 

mengirimkan produk, dimana pengirimannya dilakukan keseluruh outlet-outlet 

yang berada di Kota dan Kabupaten Malang. Proses pengiriman yang diterapkan 

perusahaan adalah dengan mengisi penuh alat angkut berdasarkan permintaan 
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pelanggan tanpa  memperkirakan kapasitas maksimum dan mengirimkan tube ice 

ke semua outlet-outlet yang ada. Meskipun bagian pengiriman sudah menerapkan 

cara-cara dalam menentukan urutan rute perjalanan tersebut tetapi masih sering 

terdapat outlet-outlet yang terlewat untuk dikunjungi sehingga membuat 

pengiriman tube ice  menjadi bolak-balik. Hal ini disebabkan karena perusahaan 

belum memiliki rute pengiriman yang tepat, mengakibatkan biaya distribusi yang 

relatif tinggi. Karena itu perusahaan membutuhkan solusi rute yang  tepat agar 

jarak yang ditempuh dapat sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan berdasarkan 

kapasitas kendaraan. Dengan adanya urutan rute perjalanan yang tepat maka 

pengiriman tube ice ke seluruh outlet dapat terpenuhi dengan baik tanpa adanya 

outlet yang terlewat yang mengakibatkan semakin panjangnya rute yang 

ditempuh. 

 

Dari permasalahan diatas maka permasalahan perusahaan tentang penentuan 

rute kendaraan tube ice dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan termasuk 

dalam permasalahaan Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP). Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP) adalah masalah optimasi untuk menentukan 

rute dengan biaya minimal (minimum cost) untuk sejumlah kendaraan (vehicles) 

dengan kapasitas tertentu. Dari permasalahan tersebut maka metode saving matrix 

adalah metode yang paling sesuai untuk menyelesaikannya, dimana metode 

saving matrix memiliki beberapa keunggulan diantaranya adalah formulasi 

pemecahan masalah sederhana, metode yang efektif, dan memiliki hasil yang 

akurat. Metode saving matrix diharapkan dapat membantu PT. Jatim Es Tube-

Malang (atlas) dalam menyelesaikan masalah pendistribusian tube ice, sehingga 

dapat meminimalkan biaya pengiriman, dapat menentukan dengan baik jumlah 

rute yang diperlukan, dan bagaimana memasukkan tempat yang akan dituju 

kedalam rute-rute yang ada.  

1.2 Rumusan Masalah 

 “Bagaimana penyelesaian VRP sehingga dapat meminimalkan biaya 

transportasi pada PT. Jatim Es Tube-Malang (atlas)?”. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah maka tujuan tugas akhir ini adalah : 

1. Menentukan rute distribusi tube ice dari depot ke outlet-outlet yang ada. 

2. Membandingkan dan meminimasi biaya transportasi sebelum dan sesudah 

penerapan menggunakan metode Saving Matrix. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan melakukan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi 

pihak yang berkaitan, yaitu: 

1. Perusahan 

Memberikan alternatif rute distribusi kendaraan kepada perusahaan secara tepat 

waktu dan efisien dalam meminimalkan biaya distribusi.  

2. Akademik  

Mahasiswa dapat mengimplementasikan teori yang diterima dibangku 

perkuliahan kedalam dunia nyata. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar penenlitian yang dilakukan lebih terarah, spesifik, dan permasalahan 

tidak meluas, maka diperlukan pembatasan masalah yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Jatim Es Tube-Malang (atlas) bagian pengiriman 

tube ice ke outlet. 

2. Rute yang diteliti adalah rute wilayah Kabupaten Malang dengan 2 sub rute, 

antara lain sub rute Kepanjen dan Batu. 

3. Biaya transportasi meliputi biaya bahan bakar pada setiap kendaraan dan tidak 

menghitung biaya perawatan kendaraan, gaji karyawan, upah makan, dan 

depresiasi kendaraan.  

4. Penentuan rute distribusi hanya sampai pada usulan dan tidak dilakukan 

implementasi pada perusahaan. 
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1.6 Asumsi-asumsi 

Batasan asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Produk tube ice dengan varian es tube dan es serut yang akan dikirim selalu 

tersedia dalam gudang PT. Jatim Es Tube-Malang (atlas). 

2. Tidak ada penambahan atau pengurangan  jenis varian produk di PT. Jatim Es 

Tube-Malang (atlas). 

3. Tidak ada perubahan jenis dan kapasitas kendaraan yang digunakan. 

4. Kondisi jalur pendistribusian normal, sedangkan perubahan jalur dikemudian 

hari diluar perhitungan penelitian. 


