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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Sistem Transportasi 

Menurut Nasution (2004), Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang 

dan manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Proses pengangkutan merupakan 

gerakan dari tempat asal, dari mana kegiatan angkutan dimulai, ke tempat tujuan, 

kemana kegiatan pengangkutan diakhiri. Dalam hubungan ini terlihat bahwa unsur 

pengangkutan meliputi: 

a. Ada muatan yang diangkut. 

b. Tersedia kendaraan sebagai alat angkutannya. 

c. Ada jalan yang dapat dilalui. 

d. Ada terminal asal dan terminal tujuan. 

e. Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang menggerakkan 

kegiatan transportasi tersebut. 

 

Manfaat transportasi dapat dilihat dari berbagai segi kehidupan masyarakat, 

antara lain: 

1. Transportasi menyebabkan pelayanan kepada masyarakat dapat dikembangkan 

atau diperluas dengan lebih merata pada setiap bagian wilayah suatu Negara. 

2. Transportasi membuat kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat 

berjalan dengan baik dan kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan cepat 

dan mudah. 

3. Transportasi melancarkan arus barang dan mobilitas manusia dan juga 

membantu tercapainya pengalokasian sumber-sumber ekonomi secara optimal. 
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Jenis moda transportasi yang biasanya digunakan dalam melakukan distribusi 

barang dapat dibedakan menjadi lima kelompok seperti angkutan kereta api, 

angkutan bermotor dan jalan raya, angkutan laut, angkutan udara, dan angkutan 

pipa. Disamping lima jenis moda transportasi diatas, terdapat pula berbagai 

gabungan alat angkutan yang terbentuk melalui penggunaan peti kemas. 

Perbedaan karakteristik antara kelima moda transportasi ini terutama terlihat 

dalam kapasitas, kecepatan, biaya pembangunannya, biaya operasi dan 

adaptasinya terhadap jenis-jenis muatan yang diangkut. 

Dalam memilih moda transportasi untuk suatu jenis produk tertentu lazimnya 

pengirim mempertimbangkan tujuan kriteria, yaitu: 

1. Kecepatan waktu pengantaran dari rumah ke rumah atau dari gedung ke 

gedung. 

2. Frekuensi pengiriman terjadwal. 

3. Keandalan dalam memenuhi jadwal pada waktunya. 

4. Kemampuan menangani angkutan dari berbagai barang. 

5. Banyaknya tempat singgah atau bongkar muat. 

6. Biaya per ton-kilometer. 

7. Jaminan atas kerusakan atau kehilangan barang. 

 

2.2 Sistem Distribusi 

Dalam sistem distribusi menunjukan adanya kaitan antar kegiatan di mana 

kegiatan transportasi berperan sebagai mata rantainya. Dengan demikian, 

transportasi berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan produsen dengan 

konsumen, meniadakan jarak di antara keduanya. Jarak tersebut dapat dinyatakan 

sebagai jarak waktu maupun jarak geografi. Jarak waktu timbul karena barang 

yang dihasilkan hari ini mungkin belum digunakan sampai besok, atau bulan 

depan, atau tahun depan. Jarak atau keseimbangan ini dijembatani melalui 

pergudangan dengan teknik tertentu untuk mencegah kerusakan barang yang 

bersangkutan. 
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2.3 Fungsi-fungsi Dasar Manajemen Distribusi dan Transportasi 

Menurut Pujawan (2005), Secara umum fungsi distribusi dan transportasi 

adalah mengantarkan produk dari lokasi dimana produk tersebut diproduksi 

sampai dimana mereka akan digunakan. Kegiatan transportasi dan distribusi bisa 

dilakukan oleh perusahaan manufaktur dengan membentuk bagian 

distribusi/transportasi tersendiri atau diserahkan ke pihak ketiga. Pada prinsipnya, 

fungsi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke pelanggan yang 

bisa dilihat dari tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, 

kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan serta pelayanan purna jual 

yang memuaskan. Manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya 

melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari: 

1. Melakukan segmentasi dan menentukan target service level. 

Segmentasi pelanggan perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada 

revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap pelanggan bisa 

sangat berbeda antara satu dengan yang lainnya. Dengan memahami perbedaan 

karakteristik dan kontribusi tiap pelanggan atau area distribusi, perusahaan bisa 

mengoptimalkan alokasi persediaan maupun kecepatan pelayanan. 

2. Menentukan metode trasnportasi yang akan digunakan. 

Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan 

mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga. Manajemen 

transportasi harus bisa menentukan mode yang akan digunakan dalam 

mengirim atau mendistribusikan produk-produk mereka ke pelanggan. 

Kombinasi dua atau lebih mode transportasi tentu bisa atau bahkan harus 

dilakukan tergantung pada situasi yang dihadapi. 

3. Melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. 

Konsolidasi merupakan kata kunci yang sangat penting dewasa ini. 

Tekanan untuk melakukan pengiriman cepat namun murah menjadi pendorong 

utama perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Salah 

satu contoh konsolidasi informasi adalah konsolidasi data permintaan dari 

berbagai regional distribution center oleh central warehouse untuk keperluan 

pembuatan jadwal pengiriman. Sedangkan konsolidasi pengiriman dilakukan 
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misalnya dengan menyatukan permintaan beberapa toko atau retail yang 

berbeda dalam sebuah truk. Dengan cara ini, truk bisa berjalan lebih sering 

tanpa harus membebankan biaya lebih pada pelanggan /klien yang 

mengirimkan produk tersebut. 

 

2.4 Biaya Transportasi 

2.4.1 Definisi Biaya Transportasi 

Pengertian mengenai biaya transportasi dapat berbeda-beda tergantung sudut 

pandang dari setiap golongan masyarakat yang mengamatinya. Pada umumnya 

setiap golongan masyarakat hanya akan lebih tertarik pada biaya yang menjadi 

bebannya, misal seorang pengguna jasa angkutan umum, dimana tarif yang 

dikenakan dan waktu yang diperlukan dalam melakukan perjalanan akan 

dipandang sebagai biaya (Marolok, 1995). 

Pengertian biaya transportasi dapat dibedakan menjadi 5 (lima) kelompok 

berdasarkan berbagai sudut pandang (stake holder) sebagai berikut: 

1. Pemakai Sistem (User). 

a. Biaya langsung (ongkos, tol dan sebagainya). 

b. Waktu yang dipakai. 

c. Biaya fisik (kehilangan sebagian energi diperjalanan dan sebagainya). 

d. Biaya psikologis (ketidak nyamanan dan sebagainya). 

2. Pemilik Sistem (Operator). 

a. Biaya administrasi (perizinan). 

b. Biaya langsung untuk operasi dan pemeliharaan. 

c. Penyusutan dan sebagainya. 

3. Bukan Pemakai/masyarakat non pengguna jasa angkutan umum. 

a. Perubahan nilai lahan, produktivitas dan sebagainya. 

b. Penurunan tingkat lingkungan (kebersihan, polusi, estetika). 

4. Pemerintah. 

a. Subsidi dan sumbangan modal. 

b. Kehilangan hasil pajak (misal terdapat jalan atau fasilitas umum yang 

menggantikan fungsi lahan biasanya dikenai pajak). 
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5. Daerah. 

Biasanya tidak langsung, melalui reorganisasi tata guna lahan (Landuse), 

tingkat pertumbuhan yang terlambat, dan sebagainya. 

 

2.4.2 Komponen Biaya Transportasi 

Komponen biaya transportasi dibedakan atas biaya tetap (fixed cost = FC) dan 

biaya tidak tetap (variable cost = VC). Biaya tetap adalah biaya yang besarnya 

satuan tidak berubah dengan adanya perubahan hasil keluaran suatu operasi. 

Sedangkan Biaya tidak tetap adalah biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai 

dengan perubahan hasil keluaran. 

a. Biaya Tetap. 

Biaya Tetap adalah biaya yang jumlahnya tetap dan harus dibayar 

pengelola angkot beroperasi atau tidak selama ia masih ingin mengoperasikan 

kendaraannya. Secara umum komponen-komponen biaya tetap adalah sebagai 

berikut: 

1. Biaya Pembelian kendaraan. 

2. Biaya pengiriman kendaraan. 

3. Bunga uang jika kendaraan dibeli secara kredit. 

4. Biaya sewa kendaraan. 

b. Biaya Variabel. 

Biaya variabel adalah biaya yang besarnya berubah-ubah sesuai dengan 

pengoperasian kendaraan. Biaya variabel dibagi menjadi dua yaitu biaya 

variabel langsung dan biaya variabel tak langsung. Berikut komponen biaya 

variabel langsung dan tak langsung: 

1. Biaya bahan bakar. 

2. Biaya penyusutan kendaraan. 

3. Biaya asuransi. 

4. Pajak kendaraan. 

5. Biaya perawatan dan perbaikan kendaraan. 

6. Biaya suku cadang. 
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2.5 Vehicle Routing Problem (VRP) 

2.5.1 Definisi dan Karakteristik 

Vehicle Routing Problem (VRP), atau dapat disebut dengan Vehicle 

Scheduling Problem, berhubungan dengan distribusi produk atau barang jadi 

antara depot dengan konsumen. VRP pertama kali diperkenalkan oleh Dantzig 

dan Ramser pada tahun 1959. VRP ini memegang peranan penting pada 

manajemen distribusi dan telah menjadi salah satu permasalahan dalam optimasi 

kombinasi yang dipelajari secara luas. Model dan algoritmanya dapat digunakan 

secara efektif tidak hanya untuk pengiriman dan pengambilan barang, tetapi juga 

dapat diaplikasikan untuk masalah sistem transportasi sehari-hari, misalnya untuk 

perencanaan rute bis sekolah, pengumpulan sampah, pembersihan jalan, rute 

untuk penjual keliling, dan lainnya. 

Secara sederhana, VRP merupakan permasalahan yang meliputi konstruksi 

rute-rute dari sejumlah kendaraan yang dimulai dari suatu depot utama menuju ke 

lokasi sejumlah konsumen dengan jumlah permintaan tertentu. Tujuannya adalah 

untuk meminimumkan biaya total tanpa melebihi kapasitas kendaraan. VRP 

merupakan manajemen distribusi barang yang memperhatikan pelayanan, periode 

waktu tertentu, sekelompok konsumen dengan sejumlah kendaraan yang berlokasi 

pada satu atau lebih depot yang dijadikan depot oleh sekelompok pengendara 

dengan menggunakan road network yang sesuai. VRP dapat didefinisikan sebagai 

suatu pencarian solusi yang meliputi penentuan sejumlah rute, dimana masing-

masing rute dilalui oleh satu kendaraan yang berawal dan berakhir di depot 

asalnya, sehingga kebutuhan/permintaan semua pelanggan terpenuhi dengan tetap 

memenuhi kendala operasional yang ada, juga dengan meminimalisasi biaya 

transportasi global (Toth & Vigo, 2002). 

Menurut Toth & Vigo (2002), karakteristik utama VRP berdasarkan 

komponen-komponennya adalah sebagai berikut: 

1. Jaringan jalan, biasanya direpresentasikan dalam sebuah graph (diagram) yang 

terdiri dari arc (lengkung atau bagian-bagian jalan) dan vertex (titik lokasi 

konsumen dan depot). Tiap lengkung diasosiasikan dengan biaya (jarak) dan 
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waktu perjalanan (tergantung jenis kendaraan, kondisi/karakteristik jalan, dan 

periode lintasan). 

2. Konsumen, ditandai dengan vertex (titik) dan biasanya memiliki hal-hal seperti 

berikut: 

- Jumlah permintaan barang (untuk dikirim ataupun diambil), jenis barang 

dapat berbeda-beda. 

- Periode pelayanan tertentu (time windows), dimana di luar rentang waktu 

tersebut konsumen tidak dapat menerima pengiriman maupun pengambilan. 

- Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan atau memuat barang 

(loading/unloading time) pada lokasi konsumen, biasanya tergantung dari 

jenis kendaraan. 

- Pengelompokan (subset) kendaraan yang tersedia untuk melayani konsumen 

(sehubungan dengan keterbatasan akses atau persyaratan pemuatan dan 

penurunan barang). 

- Prioritas atau pinalti sehubungan dengan kemampuan kendaraan untuk 

melayani permintaan. 

3. Depot juga ditandai dengan suatu titik, merupakan ujung awal dan akhir dari 

suatu rute kendaraan. Tiap depot memiliki sejumlah kendaraan dengan jenis 

dan kapasitas tertentu yang dapat digunakan untuk mendistribusikan produk. 

4. Kendaraan/armada angkut, memiliki: 

- Depot asal, dan kemungkinan untuk mengakhiri rutenya di depot lain. 

- Kapasitas (berat, volume atau jumlah palet yang dapat diangkut). 

- Kemungkinan untuk dipisah menjadi beberapa kompartemen untuk 

mengangkut barang dengan jenis yang berbeda-beda. 

- Alat yang tersedia untuk operasi (pemuatan atau penurunan barang). 

- Pengelompokan (subset) lintasan/lengkung dari diagram jaringan jalan. 

- Biaya yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan tersebut (unit per 

jarak, unit per waktu, unit per rute, dan lainnya). 

5. Pengemudi, memiliki kendala seperti jam kerja harian, jumlah dan jam 

istirahat, durasi maksimum perjalanan, serta lembur yang biasanya juga 

dikenakan pada kendaraan yang digunakan. 
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Dalam membuat kontruksi rute, terdapat beberapa kendala yang harus 

dipenuhi, seperti jenis barang yang diangkut, kualitas dari pelayanan, juga 

karakteristik konsumen dan kendaraan. Beberapa kendala operasional kendaraan 

yang sering ditemui misalnya sebagai berikut: 

- Pada tiap rute, besar muatan yang diangkut oleh kendaraan tidak boleh melebihi 

kapasitas kendaraan tersebut. 

- Konsumen yang dilayani dalam sebuah rute dapat hanya merupakan pengiriman 

atau pengambilan, atau mungkin keduanya. 

- Konsumen mungkin hanya dapat dilayani dalam rentang waktu tertentu (time 

windows) dan jam kerja dari pengemudi kendaraan yang melayaninya. 

- Kendala prioritas juga mungkin akan timbul ketika suatu konsumen harus 

dilayani sebelum konsumen lain. Kendala seperti ini biasanya terdapat pada 

kasus pickup and delivery (pengambilan dan pengiriman dalam satu rute) atau 

VRP with backhauls dimana pengambilan baru dapat dilakukan setelah semua 

pengiriman selesai dikarenakan kesulitan dalam mengatur peletakan muatan. 

Menurut Toth & Vigo (2002), terdapat empat tujuan umum dalam VRP, 

yaitu: 

- Meminimumkan biaya transportasi global, terkait dengan jarak dan biaya tetap 

yang berhubungan dengan kendaraan. 

- Meminimumkan jumlah kendaraan yang dibutuhkan untuk melayani semua 

konsumen. 

- Menyeimbangkan rute-rute dalam hal waktu perjalanan dan muatan kendaraan. 

- Meminimumkan pinalti akibat pelayanan yang kurang memuaskan terhadap 

konsumen, seperti ketidaksanggupan melayani konsumen secara penuh ataupun 

keterlambatan pengiriman. 

Menurut Toth & Vigo (2002), ditemukan beberapa kelas atau variasi 

permasalahan utama dalam VRP, yaitu: 

- Capacitated VRP (CVRP), merupakan kelas VRP yang paling sederhana dan 

paling banyak dipelajari dimana kendala yang ada hanya berupa kapasitas 

kendaraan terbatas. 
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- Distance Contrained VRP (DCVRP), merupakan VRP dengan kendala batasan 

panjang rute. 

- VRP with time windows (VRPTW), yaitu kasus VRP dimana setiap konsumen 

memiliki batasan rentang waktu pelayanan. 

- VRP with Pickup and Delivery (VRPPD), merupakan VRP dengan pelayanan 

campuran, yaitu pengiriman dan pengambilan barang dalam satu rute. 

- VRP with Backhauls (VRPB), dimana pengambilan baru dapat dilakukan setelah 

semua pengiriman selesai. 

Gambar 2.1 menunjukan hubungan antar kelas-kelas VRP tersebut: 

 

Gambar 2.1 Permasalahan Dasar Kelas-kelas VRP dan Keterkaitannya 

(Sumber: Toth & Vigo, 2002) 

2.5.2 Capacitated Vehicle Routhing Problem (CVRP). 

(Kara, dkk.,2004) Capacitated Vehicle Routhing Problem (CVRP) 

merupakan salah satu variasi dari masalah VRP dengan penambahan kendala 

kapasitas kendaraan yang identik. Setiap kendaraan yang melayani konsumen 
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disyaratkan memiliki batasan kapasitas sehingga banyaknya konsumen yang 

dilayani oleh setiap kendaraan dalam satu rute bergantung pada kapasitas 

kendaraan. Permasalahan CVRP bertujuan meminimumkan total jarak tempuh 

rute perjalanan kendaraan dalam mendistribusikan barang dari tempat produksi 

yang dinamakan dengan depot ke sejumlah konsumen. 

CVRP adalah masalah pengoptimalan jarak tempuh perjalanan kendaraan 

dalam pendistribusian barang dari tempat produksi (depot) ke sejumlah agen 

pelanggan sehingga menghasilkan rute dengan total jarak tempuh yang minimum. 

Penentuan rute kendaraan tersebut harus memperhatikan beberapa batasan yaitu 

setiap kendaraan haru memulai rute perjalanan dari depot dan setelah melayani 

sejumlah konsumen juga harus kembali lagi ke depot. Setiap konsumen hanya 

dilayani tepat dilayani oleh satu kendaraan. Terdapat sejumlah kendaraan di depot 

dengan kapasitas yang identik yang dugunakan untuk melayani konsumen. 

Kendaraan-kendaraan tersebut mempunyai kapasitas-kapasitas tertentu sehingga 

panjang rute yang dilalui oleh setiap kendaraan dalam melayani setiap konsumen 

sesuai dengan kapasitasnya. Setiap rute kendaraan tidak memiliki sub rute 

sehingga rute yang terbentuk adalah sebanyak kendaraan yang dioperasikan. 

Capacitated Vehicle Routhing Problem (CVRP) didefinisikan sebagai suatu 

graf berarah G = (N,A) dengan N {𝑣0, … , 𝑣𝑛} adalah himpunan simpul (vartex), 

𝑣0 menyatakan depot yaitu tempat dimana kendaraan memulai dan mengakhiri 

perjalanan, dan {1,..., n} menyatakan konsumen (C). Sedangkan A = {(vi,v): i,j Є 

N ; i ≠ j} adalah himpunan sisi berarah (arc) yang merupakan himpunan sisi yang 

menghubungkan antar simpul. Setiap simpul 𝑣𝑖 Є N| {𝑣0} memiliki permintaan 

(demand) sebesar 𝑑𝑖 dengan 𝑑𝑖 adalah integer positif. Himpunan  V ={1,2,...,K} 

merupakan kumpulan kendaraan yang homogen dengan kapasitas yang identik 

yaitu Q, sehingga panjang setiap rute dibatasi oleh kapasitas kendaraan. Setiap arc 

(vi,vj) memiliki jarak tempuh 𝑐𝑖𝑗 yaitu jarak dari simpul i ke simpul j. Jarak 

perjalanan ini diasumsikan simetrik yaitu 𝑐𝑖𝑗 =  𝑐𝑗𝑖 dan  𝑐𝑖𝑖 = 0. Permasalahan dari 

CVRP adalah menentukan himpunan dari K rute kendaraan yang memenuhi 

kondisi sebagai berikut: 

 



15 
 

1) Setiap rute berawal dan berakhir di depot. 

2) Setaiap konsumen harus dilayani tepat satu kali oleh satu kendaraan. 

3) Total permintaan konsumen dari tiap rute tidak melebihi kapasitas kendaraan. 

4) Total jarak dari semua rute diminimumkan. 

 

2.6 Saving Matrix 

2.6.1 Metode Saving Matrix 

Saving Matrix merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk 

menjadwalkan sejumlah terbatas kendaraan dari suatu fasilitas dan jumlah 

kendaraan dalam armada ini dibatasi dan mereka mempunyai kapasitas 

maksimum yang berlainan. Tujuan dari metode ini adalah untuk memilih 

penugasan kendaraan dan routing sebaik mungkin (Bowersox, 2002). 

Metode Saving Matrix adalah metode yang diterapkan dan dapat digunakan 

untuk menugaskan pelanggan ke sarana atau alat angkut bahkan jika ada batasan 

waktu penyerahan. Metode ini digunakan untuk menentukan jalur/rute distribusi 

produk ke outlet dengan cara menentukan urutan rute distribusi yang harus dilalui 

dan jumlah alat angkut berdasarkan kapasitas dari alat angkut tersebut agar 

diperoleh rute terpendek dan biaya transportasi yang optimum (Chopra, Meindl, 

2001).  

Menurut Ikfan dan Masudin (2013), Setelah dilakukannya perhitungan rute 

metode Saving Matrix dapat diketahui nantinya oleh perusahaan alat transportasi 

mana yang akan digunakan berdasarkan penghematan terbesar. Metode Saving 

Matrix dapat mengoptimalan rute yang dilalui kendaraan pengiriman sebesar 

3848,5 Km per tahun. Sedangkan 4786,8 Km per tahun. Dengan demikian, selisih 

jarak yang dihasilkan 938,3 Km. 

Menurut Alkatiri (2010), Metode Saving Matrix dapat mengoptimalkan jarak 

tempuh dan biaya distribusi, dimana metode usulan membuthkan biaya 

pendistribusian Rp 8.211.206. Sedangkan    metode perusahan membutuhkan Rp 

14.873.738,5. Maka bila dibandingkan metode Saving Matrix dapat menurunkan 

biaya distribusi sebesar 44,7%. 



16 
 

2.6.2 Langkah-langkah Penerapan Metode Saving Matrix 

Metode ini sederhana dilakukan dan dapat digunakan untuk memutuskan 

konsumen ke kendaraan yang mana, walaupun terdapat kendala waktu dan yang 

lainnya. Langkah-langkah utama metode saving matrix adalah (Chopra, Meindl, 

2001). 

a. menentukan matrik jarak. 

b. Menentukan matrik penghematan. 

c. Menetapkan pelanggan ke kendaraan atau rute. 

d. Mengurutkan rute ke konsumen. 

Dimana langkah 1 sampai langkah 3 digunakan untuk menetapkan pelanggan 

ke kendaraan mana, langkah 4 digunakan untuk menentukan tiap kenadaraan 

untuk meminimalkan jarak tempuh. 

1. Menentukan mariks jarak. 

Matriks jarak menyatakan jarak diantara tiap pasangan lokasi-lokasi yang akan 

dikunjungi. Jarak antara lokasi A yang terletak pada koordinat (𝑋𝑎,𝑌𝑎 ) dan 

lokasi B yang terletak pada koordinat (𝑋𝑏,𝑌𝑏) dicari dengan menggunakan 

rumus: 

Dist(A,B) = √(𝑋𝑎,𝑋𝑏)² + (𝑌𝑎,𝑌𝑏)²   

2. Menentukan matriks penghematan (saving matrix). 

Matriks penghematan menunjukan penghematan yang terjadi jika 

menggabungkan 2 konsumen kedalam satu truk. Penghematan bisa dievaluasi 

berdasarkan jarak atau waktu atau uang. S (x,y) menyatakan jarak yang 

dihemat jika perjalanan DC → konsumen x → DC dan DC → konsumen y → 

DC dikombinasikan ke sebuah rute perjalanan tunggal yaitu DC → konsumen 

x → konsumen y → DC. Rumus untuk mencari besarnya penghematan adalah: 

S(x,y) = Dist (DC,x) + Dist (DC,y) – Dist (x,y) 
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3. Mengalokasikan konsumen-konsumen ke sebuah rute/kendaraan atau 

menugaskan konsumen pada sebuah rute. 

 Pengalokasian konsumen-konsumen ke sebuah rute/kendaraan harus bisa 

memaksimalkan penghematan. 

 Pencarian solusi dilakukan dengan prosedur iteratif yaitu: 

a. Pada tahap 1 : tiap konsumen dialokasikan pada truk/rute yang berbeda-

beda/terpisah. 

b. Pada tahap 2 : dua rute selanjutnya dapat digabungkan pada satu 

rute/kendaraan dengan didasarkan pada penghematan yang paling 

tinggi yang bisa diperoleh. Selanjunya dilakukan pengecekan apakah 

pengkombinasian tersebut layak atau tidak. Dikatakan layak jika total 

pengiriman yang harus dilalui melalui rute tersebut tidak melebihi 

kapasitas kendaraan. 

4. Menentukan urutan konsumen/urutan pengiriman pada sebuah rute.  

Tujuan dari tahap ini adalah meminimalkan jarak perjalanan yang harus 

ditempuh tiap kendaraan. Untuk mendapatkan rute pengiriman yang optimal 

dilakukan dalam 2 tahap: (1) menentukan rute pengiriman awal untuk tiap 

kendaraan dengan menggunakan prosedur Farthest Insert/Nearest Insert/dll. 

(2) melakukan perbaikan dengan menggunakan prosedur. 

Ada beberapa prosedur pengurutan yang dapat digunakan untuk 

mendapatkan rute pengiriman awal yaitu: 

 Farthest Insert : memasukkan konsumen yang memberikan perjalanan 

paling jauh. Untuk setiap customer yang belum termasuk dalam satu trip, 

evaluasi minimium kenaikan jarak tempuh jika customer dengan kenaikan 

dengan minimum terkecil 

 Nearest Insert : memasukkan konsumen yang memberikan perjalanan 

terpendek. Untuk setiap customer yang belum termasuk dalam satu trip, 

evaluasi minimum kenaikan jarak tempuh jika customer ini dimasukkan 

dalam trip dan memasukkan customer dengan kenaikan dengan minimum 

terkecil.  
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 Nearest Neighbor : rute perjalanan dibuat dengan menambahkan konsumen 

terdekat dari titik terakhir yang dikunjungi oleh kendaraan. Iterasi dimulai 

dari DC kemudian perjalanan dilakukan menuju ke konsumen yang paling 

dekat dengan DC, dan seterusnya. Atau dengan kata lain Mulai dari DC, 

prosedur ini menambah customer yang terdekat untuk melengkapi trip. Pada 

tiap langkah, trip dibangun dengan menambahkan customer terdekat dari 

titik terakhir yang dikunjungi oleh kendaraan sampai semua customer 

terkunjungi. 

Dalam hal ini prosedur untuk menentukan urutan pengiriman yang 

digunakan dalam penelitian adalah nearest neighbor. 

 

 

 

 

 


