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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

CV Aidrat merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi air 

minum dalam kemasan dimana produk yang dihasilkan tersedia dalam 

3 kemasan yaitu kemasan 19 liter, kemasan botol 600 ml, dan kemasan 

gelas 240 ml. Proses distribusi CV. Aidrat ditujukan kepada tingkat 

agen. CV. Aidrat memiliki 23 agen yang beraa di Lamongan Gresik 

dan Tuban. Selanjutnya dari agen-agen tersebut akan di distribusikan 

ke outlet/ritel.  

Perusahaan masih belum memiliki jadwal pengiriman yang pasti 

dalam distribusinya sehingga sering terjadi kekosongan air mineral di 

beberapa agen dan penumpukan ketersediaan air mineral di gudang 

milik perusahaan. Permasalahan lain yang dimiliki oleh CV Aidrat 

(AMSI) Sunan Drajat adalah rute yang ditempuh oleh kendaraan 

bersifat subjektif oleh supir, hal ini dikarenakan tidak ada kebijakan 

dari perusahaan untuk menentukan rute pengiriman perusahaan hanya 

mengelompokkan pengiriman berdasarkan arah kendaraan. Dengan 

demikian ada kemungkinan terjadinya persilangan atau bahkan 

kendaraan melewati jalur yang telah dilaluinya lagi sehingga dapat 

mengakibatkan pembengkakan biaya distribusi. 

DRP (Distribution Requirement Planning) adalah pengendalian 

persediaan dan teknik penjadwalan yang menerapkan MRP pada 

distribusi persediaan. Penenliti mencoba menerapkan DRP 

(Distribution Requirement Planning) unuk menyelesaikan 

permasalahan persediaan yang dialami oleh CV Aidrat, sehingga 

peneliti mengharapkan dengan metode DRP (Distribution Requirement 

Planning) dapat menyeimbangkan persediaan di gudang dengan 

ketidak stabilan permintaan agen pada setiap periodenya sehingga 

dapat mencegah kosongnya gudang. Dalam permasalahan rute 
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distribusi peneliti menerapkan metode saving matriks. Metrode saving 

matriks dipilih karena dari penelitian sebelumnya yaitu yuniarti (2013) 

dan Masudin (2013) saving matriks dapat memberikan penghematan 

yang baik serta dapat menganalisa penghematan jarak antar agen serta 

perusaaan ke agen sehingga jarak yang akan di tempuh oleh kendaraan 

akan semakin  berkurang. 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah diatas maka rumusan masalah yaitu, 

“Bagaimana menentukan jumlah pengiriman air mineral 

menggunakan metode DRP (Distribution Requirement Planing) 

serta menentukan rute distribusi menggunakan metode Saving 

Matriks” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan jumlah pengiriman air mineral dari CV Aidrat ke agen

dengan metode DRP (Distribution Requirement Planing).

2. Menjadwalkan rute pendistribusian air mineral dengan metode

Saving Matriks.

3. Minimasi biaya transportasi.

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Dapat memenuhi permintaan pelanggan dengan tepat jumlah dan

tepat waktu pengiriman.

2. Dapat menyeimbangkan persediaan produk di dalam gudang.

1.5 Batasan Masalah 

1. Rute pendistribusian air mineral berawal dari perusahaan dan akan

berakhir di perusahaan sebagai distriution center.

2. Penelitian dilakukan terhadap agen yang memiliki permintaan

aktual 6 hari kedepan.

3. Produk air mineral kemasan botol 600 ml dan kemsan gelas 240

ml.


