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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1  Distribusi 

 Distribusi merupakan salah satu aspek penting dalam pemasaran. 

Istilah distribusi sama artinya dengan place (penempatan) yaitu aktiitas 

penyaluran atau penempatan barang dari produsen ke konsumen. Menurut 

Salim (1993) kegiatan transportasi merupakan bagian dari pengertian 

distribusi. 

 Menurut Pujawan (2010) secara umum fungsi distribusi dan 

transportasi pada dasarnya adalah menghantarkan produk dari lokasi 

dimana produk tersebut diproduksi sampai dimana mereka akan 

digunakan. Manajemen transportasi dan distribusi mencakup baik aktivitas 

fisik yang secara kasat mata bisa kita saksikan, seperti menyimpan dan 

mengirim produk, maupun fungsi non fisik yang berupa aktivitas 

pengolahan informasi dan pelayanan kepada pelanggan. 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. 

 Kegiatan transportasi dan distribusi bisa dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur dengan membentuk bagian distribusi atau transportasi sendiri 

atau diserahkan ke pihak ketiga. Dalam upayanya untuk memenuhi tujuan-

tujuan diatas, siapapun yang melaksanakan (internal perusahaan atau mitra 

pihak ketiga), manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya 

melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari: 

1. Melakukan segmentasi dan menentukan target service level. 

Segmentasi pasar perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada 

revenue perusahaan bisa sangat bervariasidan karakteristik tiap 

pelanggan bisa sangat berbeda antara satu pelanggan dengan lainnya. 

Dari segi revenue, seringkali hukum pareto 20/80 berlaku disini. 
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Artinya, hanya sekitar 20% dari pelanggan atau arean penjualan yang 

menyumbangkan sejumlah 80% dari pendapatan yang diperoleh 

perusahaan. 

2. Menentukan metode transportasi yang akan digunakan. Tiap mode 

transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai 

keunggulan serta kelemahan yang yang berbeda juga. Sehingga 

kombinasi dari dua atau lebih mode transportasi tentu bisa atau bahkan 

harus dulakukan 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.  

4. Melakukan penjadalan dan penentuan rute. Salah satu kegiatan 

oprasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor adalah 

menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute mana yang 

harus dilalui untuk memenuhi permintaan sejumlah pelanggan. 

5. Memberikan pelayanan nilai tambah. Disamping mengirimkan produk 

ke pelanggan, jaringan distribusi semakin banyak dipercaya untuk 

melakukan proses nilai tambah. Beberapa proses nilai tambah yang 

bisa dikerjakan oleh distributor adalah pengepakan (packaging), 

pelebelan harga, pemberian barcode, dan lain sebagainya. 

6. Menyimpan persediaan. Jaringan distribusi selalu melibatkan proses 

penyimpanan produk baik di suatu gudang pusat atau gudang ragional, 

maupun di toko dimana produk tersebut dipajang untuk dijual. Oleh 

karena itu manajemen distribusi tidak bisa dilepaskan dari manajemen 

pergudangan. 

7. Menangani pengembalian (return). Manajemen distribusi juga punya 

tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengambilan produk 

dari   hilir ke hulu dalam supply chain. Pengambilan ini bisa karena 

produk rusak atau tiak terjual sampai batas waktu penjualannya habis. 

Kegiatan pengambilan juga bisa dilakukan produk-produk kemasan 



 
 

5 
 

seperti botol yang akan digunakan kembali dalam proses produksi atau 

yang harus diolah lebih lanjut untuk menghindari pencemaran 

lingkungan. 

 

2.1.1  Sistim Tarik dan Dorong 

 Dalam sistim distribusi persediaan dapat di klasifikasikan menjadi 

sistem tarik dan dorong. Kedua sistem tersebut dapat didefenisikan sebagai 

berikut: 

1. Menurut Tersine (1994) Sistem tarik, setiap pusat distribusi 

menentukan apa yang dibutuhkan dan memesan kebutuhannya sendiri 

dari sumbernya (menarik invetory ke dirinya sendiri). Dalam sistim 

tarik setiap lokasi melakukan perencanaan persediaanya sendiri dan 

melakukan pemesanan kepada pusat distribusi sesuai dengan 

kebutuhan dari lokasi tersebut.  

 Menurut Indrajit (2003) dalam sistim ini tiap PDR (Pusat 

Distribusi Ragional)atau PDL (Pusat Distribusi Lokal) bertindak 

sendiri-sendiri nsecara otonomi, tidak tergantung dari PDR atau PDL 

lainnya. Pusat ini menghitung perkiraan kebutuhan/penjualan, 

persediaan di tangan, persediaan pengaman, waktu pemesanan, dan 

semua komponen lain yang ada dalam matriks. Atas dasar itu, 

pemesanan dilakukan pada waktu yang tepat kepada PDU (Pusat 

Distribusi Utama). 

 Dengan demikian PDU bersifat pasif, dan hanya bertindak apabila 

ada pesanan dari PDR atau PDL. PDU tidak mengetahui berapa 

kebutuhan yang akan datang, sampai datangnya pesanan dari pusat 

distribusi yang lebih awal tersebut. Seringkali ini menimbulkan 

kesulitan apabila tiba-tiba ada pesanan dalam jumlah besar sekali, yang 

diatas rata-rata atau rutin, atau untuk beberapa waktu tidak ada pesanan 

sama sekali. Yang pertama berpotensi menimbulkan kehabisan 

persediaan, dan yang kedua berpotensi menimbulkan persediaan lebih 

atau surplus. Dalam sistem ini, biasanya PDL kurang memperdulikan 
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kebutuhan PDU mengenai perencanaan pengadaan persediaan dan 

mengasumsikan bahwa persediaan selalu ada. Jadi, komunikasi hanya 

berjalan satu arah, yaitu dari bawah ke atas. 

 PDU dapat berusaha mengantisipasi kebutuhan PDR atau PDL 

dengan perhitungan kebutuhan rata-rata perperiode waktu, namun 

dalam prakteknya  sering sekali tidak ekonomis, apabila permintaan 

atau kebutuhan bersifat sangat fluktuatif atau tidak tetap.  

 

2. Menurut Tersine (1994) Sistem dorong, induk (pusat) dari pusat 

distribusi menetapkan kebutuhan pada setiap lokasi dan mengirimkan 

syarat-syarat atau perintah  melalui jaringan (network). Berbeda 

dengan sisem tarik yang setiap lokasi dapat menentukan perencanaan 

persediaannya sendiri, pada sistem dorong hanya induk dari distribusi 

yag dapat melakukan perencanaan kepada lokasi distribusi yang ada di 

bawahnya. Sehingga setiap lokasi di bawahnya harus mengirimkan 

sejumlah data-data atau syarat yang akan digunakan oleh induk 

disribusi sebagai bahan merencanakan persediaaan serta pengiriman 

kepada lokasi-lokasi tersebut. 

 Menurut Indrajit (2003) sistim dorong adalah kebalikan dari sistim 

tarik dimana pengiriman dari PDU (Pusat Distribusi Utama) ke PDR 

(Pusat Distribusi Ragional) atau PDL (Pusat Distribusi Lokal) dihitung 

dan ditentukan oleh PDU. Perhitungan ini didasarkan atas data yang 

ada di setiap PDR dan PDL, yang setiap waktu dimonitor oleh PDU. 

Dengan demikian PDU dapat mengantisipasi kebutuhan yang akan 

datang berdasarkan data dari PDL, dan dapat proaktif melakukan 

perencanaan pemesanan untuk mengisi persediaan kembali. Secara 

fisik, seringkali PDU tidak perlu menimbun persediaan terlalu banyak, 

karena produk dapat langsung dikirim dari pabrik ke PDR atau PDL. 

Dalam sistim ini, komunikasi dilakukan secara dua arah, yaitu dari atas 

ke bawah dan dari bawah ke atas. 
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 Dari penjelasan singkat tersebut kiranya dapat disimpulkan bahwa 

sistim distribusi “dorong” lebih cocok untuk penyediaan produk 

terbatas dan pemakaian tidak teratur. 

2.2 Distribution Requirement Planning (DRP) 

 Menurut Indrajit (2003) DRP adalah salah satu bentuk aplikasi 

lebih lanjut dari Materials Requirement Planning (MRP), yang 

dikembangkan oleh Martin (1980,1983). Alan J. Stenger menggunakan 

istilah yang hampir sama yaitu, Distribution Requirement Planning (DRP) 

yang meskipun artinya tidak persis sama namun membicarakan hal yang 

hampir sama. Kebanyakan lokasi pelanggan atau pengguna barang berada 

jauh bahkan seringkali jauh sekali dari pabrik pembuatan barang. Oleh 

karena itu, sering kali diperlukan sistem penyimpanan yang bertingkat 

ganda (multi level warehousing) dengan persediaan bertingkat pula (multi 

leel inventory). Dipandang dari segi distribusi atau penjualan, hal ini 

disebut sistem distribusi bertingkat ganda (multi level or multiechelon 

disribution system). Persoalan-persoalan yang paling banyak ditemui 

dalam sistem distribusi barang adalah: 

1. Kebanyakn persediaan barang 

2. Barang berada di tempat yang salah 

3. Layanan pelanggan yang jelek  

4. Kehilangan penjualan karena kehabisan persediaan. 

Multi level atau multiechelon distribution network dapat digambarkan 

seperti gambar berikut: 
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Jaringan Pergudangan Ganda 

PDU

PDL
301

PDR
200

PDR
100

PDR
300

PDL
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PDL
202

PDL
302

PDL
201

PDL
303

PDL
204

PDL
203

 PDU = Pusat Distribusi Utama 

PDR = Pusat Distribusi Ragional 

PDL = Pusat Distribusi Lokal 

Gambar 2.1 Multiechelon Distribution Network 

 PDU atau tingkat distribusi utama adalah tingkat atau level 

tertinggi dari sistim distribusi yang langsung berhubungan dengan 

pemasok/pabrik. Sedangkan DPL adala tingkat atau level terendah dari 

sistim distribusi yang langsung berhubungan dengan pelanggan atau 

pemakai barang. 

 Kebanyakan produk yang dimaksud disini adalah produk jadi 

atau barang jadi yang disalurkan dari pabrik ke para pelanggan. Namun 

dalam prakteknya cukup banyak juga dimana pusat distribusi juga 

melakukan pekerjaan penyelesaian seperti pembetulan, perakitan, 

pembungkusan dan pekerjaan sejenis itu. 

 Dalam distribusi bertingkat ganda, kebutuhan nyata pelanggan 

tidak langsung diketahui oleh pabrik pembuat produk, tetapi disalurkan 

melalui berbagai tingkat sistem distribusi tersebut. Ini mencakup waktu 

dan pengolahan data sekunder. Kalau ini menyangkut waktu yang pendek, 

maka perencanaan dan perhitungan kebutuhan, pemesanan kembali, dan 

sebagainya menjadi krusial. Oleh karena itu diperlukan metode 

perhitungan yang memadai untuk pengendalian distribusi bertingkat ganda 

ini. Tujuan dari pengaturan sistem distribusi bertingkat ganda adalah untuk 
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mengurangi biaya angkutan dan memenuhi kebutuhan pelanggan yang 

banyak dan berada diberbagai tempat. 

 Menurut Tersine (1994) DRP adalah metode yang menangani 

pengisian stok di lingkungan distribusi multiechelon, hal ini mengambil 

titik dari permintaan independent ke titik dimana peramalan harus di 

lakukan dan menyusun persyaratan untuk sumber pasokan. Dari pengertian 

tersebut DRP adalah perencanaan persediaan yang dilakukan dari titik 

paling bawah dalam jaringan distribusi (pengecer/ritel) hingga kepusat 

distribusi atau pabrik. Sehingga peramalan atau perencanaan persediaan 

hanya dilakukan oleh pusat distribusi atau pabrik. 

 

2.2.1 Fungsi DRP 

 Disribution Reuirement Planning sangat berperan baik untuk 

sistem distribusi manufaktur yang integerasi maupun sistem distribusi 

murni. Dengan kebutuhan persediaan time phassing pada tiap jaringan 

distribusi. DRP memiliki kemampuan untuk memprediksi suatu problem 

benar-benar terjadi. Untuk organisasi manufaktur yang memproduksi 

produk sebagai persediaan serta dijual melalui jaringan distribusinya 

sendiri, dapat dilakukan integerasi sistem dengan mengkombinasi DRP 

dan MRP seperti pada gambar berikut: 
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(sumber: “Principles of inventory and Material Management”, Richard J 

Tersine, Elselver Scince Publishing Co.Inc.,1998) 

Gambar 2.2 integerasi distribusi dan manufaktur 

Dimana: 

MD = Master Distribution 

RDC = Ragional Distribution Center 

LDC = Lower Distribution Center 

 Dan pada gambar diatas tampak bahwa permintaan distribusi 

dengan menggunakan DRP akan berakhir pada jadwal induk. 

 Perencanaan horizon dan Distribution Requirement Planning 

seharusnya sekurang-kurangnya sama dengan lead time kumulatif, 

perencanaan kembali dan jaringan dilakukan secara periodik biasanya 

sekurang-kurangnya sekali seminggu. Keuntungan yang didapat dari 

penerapan DRP adalah: 

1. Dapat dikenali saling ketergantungan persediaan distribusi dan 

manufaktur. 

2. Sebuah jaringan distribusi yang lengkap dapat disusun, yang 

memberikan gambaran yang jelas dari atas maupun dari bawah 

jaringan. 

3. DRP menyusun kerangka kerja untuk pengendalian logistik total dari 

distribusi ke manufaktur untuk pembelian. 
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4. DRP menyediakan masukan untuk perencanaan penjadwalan 

distribusi. 

2.2.2 Prosedur Perhitungan Disribution Requirement Planning 

Menurut Tersine (1994), logika dasar untuk melakukan 

perhitungan DRP adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung time phased net requirements dari forecast di pusat 

distribusi lokal. Net requirement menunjukkan bila tingkat persediaan 

(scheduled receipt + projecton hand dari periode sebelumya) akan 

menjadi input gross requirement (turun di bawah safety stock-nya). 

Dalam suatu periode tertentu, net requirements= (gross requirement + 

safety stock) – (scheduled receipt + project on hand periode 

sebelumnya). Hanya nilai-nilai positif dari net requirements yang 

dibukukan. 

2. Menenukan planned order receipt untuk jumlah net requirement (atau 

dengan ukuran lot tertentu) pada periode net requirement. 

3. Meghitug waktu planned order release dengan cara offsetting jadwal 

planned order receipt sesuai lead time. Dengan kata lain, pemesanan 

stock dilakukan satu lead time sebelum kebutuhannya. 

4. Merevisi jumlah project on hand di akhir periode. Untuk suatu periode 

tertentu, project on hand = project on hand dari periode seelumnya + 

scheduled receipt + planned order receipt) – gross requirement. 

5. Jumlah planned order release menjadi gross requirement pada periode 

yang sama untuk level yang lebih tinggi dari jaringan disribusi. 
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2.2.3 Ukuran Lot 

 Menurut Baroto (2002) macam-macam teknik pengukurann lot 

adalah sebagai berikut: 

1. Fixed Order Quantity (FOQ) 

 Ukuran metode FOQ di tentukan secara subjektif. Berapa besarnya 

yang dapat ditenukan berdasarkan pengalaman produksi atau intuisi. 

Tidak ada teknik yang dapat dikemukakan untuk menentukan berapa 

ukuran lot ini. Kapasitas produksi selama lead time produksi dalam hal 

ini dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan besarnya lot. 

Sekali ukuran lot diterapkan, maka lot ini akan digunakan untuk 

seluruh periode selanjutnya dalam perencanaan. Berapapun kebutuhan 

bersihnya, rencana akan tetap sebesar lot yang di tentukan tersebut. 

Metode ini dapat ditempuh untuk item-item yang biaya pemesanannya 

(ordering cost) sangat mahal. Salah satu ciri-ciri dari metode FOQ ini 

adalah ukuran lot-nya tetap, tetapi metode pemesanannya selalu 

berubah. 

2. Economic Order Quantity 

 Penetapan ukuran lot dengan metode ini sangat popular sekali 

dalam sistem persediaan tradisional. Dalam teknik ini besarnya lot 

tetap. Penentuan lot berdasarkan biaya pesan dan biaya simpan dengan 

formula sebagai berikut: 

EOQ = √
   

 
  (2.1) 

Dimana: 

D = demand rata-rata per horison 

C = biaya pemesanan 

H = biaya penyimpanan per unit per periode perencanaan 

 Biaya Pemesanan adalah semua biaya yang dikeluarkan dalam 

rangka mengadakan pemesanan barang. Biaya pemesanan tidak 

tergantung dari jumlah yang dipesan, tetapi tergantung dari berapa kali 

pesanan dilakukan. Biaya-biaya yang termasuk biaya pemesanan 

adalah biaya administrasi dan penempatan order, biaya pemilihan 
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vendor ( pemasok ), biaya pengangkutan, biaya penerimaan barang. 

Biaya Pemesanan dinyatakan dalam 2 bentuk : 

1. Sebagai persentasi dari nilai rata-rata persediaan per-tahun. 

2. Dalam Bentuk Rupiah per-tahun per-unit barang 

 Biaya Penyimpanan adalah biaya yang berkenaan dengan 

persediaan barang. Yang termasuk biaya ini, antara lain : Biaya sewa 

gudang, gaji pelaksana gudang, Biaya administrasi gudang, Biaya 

listrik, biaya modal yang tertanam dalam persediaan, biaya asuransi, 

biaya kerusakan ( biaya kehilangan ) dan sebagainya. 

 Metode EOQ ini biasanya dipakai untuk horison perencanaan 

selama satu tahun sebesar 12 bulan. Metode EOQ baik digunakan bila 

semua data konstan dan perbandingan biaya pesan dan biaya simpan 

sangat besar.   

3. Lot-For-Lot (L-4-L) 

 Teknik penetapan ukuran lot dilakukan atas dasar pesanan diskrit. 

Disamping itu, teknik ini merupakan cara paling sederhana dari semua 

teknik ukuran lot yang ada. Teknik ini selalu melakukan perhitungan 

kembali (bersifat dinamis) terutama apabila terjadi perubahan pada 

kebutuhan bersih. Penggunaan teknik ini bertujuan untuk 

meminimumkan ongkos simpan menjadi nol. Oleh karena itu sering 

sekali digunakan untuk item-item yang mempunyai biaya simpan 

perunit sangat mahal. 

 Apabila dilihat dari pola kebutuhan yang mempunyai sifat 

diskontinu atau tidak teratur, maka teknik L-4-L ini memiliki 

kemampuan yang baik. Disamping itu, teknik ini sering digunakan 

pada sistem produksi manufaktur yang mempunyai sifat set-up 

permanen pada proses produksinya. 

 

 

 

 



 
 

14 
 

4. Fixed Period Requirement 

 Dalam metode FRP penentuan ukuran lot didasarkan pada periode 

tertentu saja. Besarnya jumlah kebutuhan tidak berdasarkan ramalan 

tetapi dengan cara menjumlahkan kebutuhan bersih dalam periode 

yang akan datang. Bila dalam FOQ besarnya jumlah ukuran lot adalah 

tetap sementara selang waktu antar pemesan tidak tetap. Dalam metode 

FRP ini selang waktu antar pemesanan dibuat tetap dengan ukuran lot 

sesuai pada kebutuhan bersih.  

 Selain dari pengukuran lot  yang di sebutkan  diatas ada satu teknik 

lot sizing yang sangat memperhitungkan komponen biaya secara rinci 

adalah Algoritma Wagner Within. Menurut Tersine (1994) algoritma 

Wagner Within adalah suatu prosedur yang digunakan untuk 

menghasilkan solusi dari permasalahan yang ada dengan proses yang 

berulang. Prosedur algoritma ini memiliki tingkat kompleksitas yang 

tinggi dibandingkan dengan hanya mensubsitusikan persamaan untuk 

memperoleh hasil,  dimana dibutuhkan perhitungan yang lebih rumit. 

Metode Wagner Within merupakan suatu pemrogaman yang dinamis, 

dimana dapat menjelaskan atau memperlihatkan kebijakan yang tepat 

dalam mengatur pengeluaran. Berikut step perhitungannya: 

1. Hitung matriks total ongkos variabel (ongkos pesan dan ongkos 

simpan) untuk seluruh alternatif order di seluruh horison perencanaan 

yang terdiri dari N perioda. Definisikan Zce sebagai total ongkos 

variabel (dari Perioda c sampai Perioda e) bila order dilakukan pada 

Perioda c untuk memenuhi permintaan Perioda c sampai Perioda e. 

Rumusan Zce tersebut adalah sebagai berikut:  

)(
ci

e

ci

cece
QQhCZ  



 untuk 1  c  e  N (2.2) 

Dengan  

C  = ongkos pesan 

h   = ongkos simpan per unit per periode 

    ∑   
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Rk = permintaan pada perioda k 

2. Definisikan fe sebagai ongkos minimum yang mungkin dalam Perioda 1 

sampai Perioda e, dengan asumsi tingkat persediaan di akhir Perioda e 

adalah nol. Algoritma mulai dengan f0 =0 dan mulai menghitung secara 

berurutan f1, f2, ..., fN. Nilai fN adalah nilai ongkos dari pemesanan optimal. 

}{Min 
1


ccee

fZf   untuk c = 1, 2, ..., e. (2.3) 

3. Interpretasikan fN menjadi ukuran lot dengan cara sebagai berikut: 

f Z f
N w N w
 

 1
 Pemesanan-terakhir dilakukan pada Perioda w 

untuk memenuhi permintaan dari Perioda w 

sampai Perioda N. 

f Z f
w v w v  

 
1 1 1

 Pemesanan sebelum pemesanan-terakhir harus 

dilakukan pada Perioda v untuk memenuhi 

permintaan dari Perioda v sampai Perioda w-1. 

f
u u

Z f
 

 
1 1 1 0

 Pemesanan yang pertama harus dilakukan pada 

Perioda 1 untuk memenuhi permintaan dari 

Perioda 1 sampai Perioda u-1.  

 

2.2.4 Safety Stock 

 Menurut Gasperz (1998) Safety stock digunakan untuk 

mengantisipasi ketidakpastian permintaan relatif terhadap ramalan-

ramalan yang dibuat. Ketidakpastian ini paling mungkin terjadi apabila 

permintaan benar-benar independent pada pusat-pusat distribusi yang 

secara langsung melayani pelanggan. Tujuan dari safety stock adalah untuk 

meminimalkan terjadinya stockout dan mengurangi menambahkan biaya 

yang berasal dari reorder point. Keuntungan safety stock adalah pada saat 

jumlah permintaan mengalami lonjakan maka safety stock dapat digunakan 

untuk menutup permintaan tersebut. 
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 Menurut Pujawan (2010) safety stock berfungsi untuk melindungi 

kesalahan dalam memprediksi permintaan selama lead time. Persediaan 

pengaman akan berfungsi apabila permintaan yang sesungguhnya lebih 

besar dari nilai rata-rata tersebut. Untuk mendapat gmbaran seberapa tidak 

pasti permintaan selama lead time tersebut, perusahaan perlu 

mengumpulkan data untuk mendapatkan distribusinya. Besarnya safety 

stock (SS) secara umum dapat di rumuskan sebagai berikut: 

SS = Z x     (2.4) 

 Besarnya nilai safety stock tergantung pada ketidak pastian 

pasokan maupun permintaan. Pada situasi normal, ketidak pastian pasokan 

bisa diwakili dengan standard deviasi lead time dari supplier, yaitu waktu 

antara perusahaan memesan sampai material atau barang diterima. 

Sedangkan ketidakpastian permintaan biasanya diwakili dengan standar 

deviasi besarnya permintaan per periode. Kalau permintaan per periode 

maupun lead time sama-sama konstan maka tidak diperlukan safety stock 

karena permintaan selama lead time memiliki standard deviasi nol. 

 Nilai     bisa dicari dengan mengumpulkan langsung data 

permintaan selama lead time untuk suatu periode yang cukup panjang, atau 

diperoleh dengan terlebih dahulu mendapatkan data rata-rata dan standard 

deviasi dari dua komponen penyusun, yaitu permintaan per periode dan 

lead time. Dengan mendapatkan empat parameter tersebut maka nilai     

bisa dihitung sebagai berikut: 

    √(            )  (2.5) 

Dimana    dan    adalah standard deviasi lead time dan standard deviasi 

permintaan per periode. Dengan menggunakan patokan rumus tersebut 

maka kita bisa melihat empat kondisi seperti yang di tunjukkan oleh 

gambar: 
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Gambar 2.3 Interaksi antara permintaan dan lead time pada safety 

stock 

 

2.3 Metode Saving Matriks 

  Menurut Bowersox (2002) saving matriks merupakan salah satu 

teknik yang digunakan untuk menjadwalkan sejumlah kendaraan dari suatu 

fasilitas dan jumlah kendaraan dalam armada ini dibatasi dan mereka 

mempunyai kapasitas maksimum berlainan. Tujuan dari metode ini adalah 

untuk memilah penugasan kendaraan dan routing sebaik mungkin. 

  Metode saving matriks adalah metode yang diterapkan dan dapat 

digunakan untuk penugasan 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 : 437) 

 

2.3.1 Langkah-langkah Penerapan Metode Saving Matriks. 

  Metode ini dilakukan dan dapat digunakan untuk memutuskan 

konsumen kekendaraan yang mana. Langkah-langkah utama metode saving 

mtriks adalah (Chopra & Meindl 2001 : 437-444): 
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a. Menetukan matrik jarak. 

b. Menetukan matrik penghematan. 

c. Menetapkan pelanggan ke kendaraan atau rute. 

d. Mengurutkan rute konsumen. 

Dimana langkah 1 sampai dengan 3 digunakan untuk menetapkan pelanggan 

ke kendaraan mana, langkah 4 digunakan untuk menentukan rute tiap 

kendaraan. 

1.  Menentukan  matriks jarak 

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

kunjungi. Jarak antar lokasi A yang terletak pada koordinat (Xa,Ya) dan 

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

menggunakan rumus : 

Dist (A,B) = √(     )  (     )    (2.6) 

2. Menentukan matriks pengematan (saving matriks) 

Matriks pengematan menunjukkan pengematan yang terjadi jika 

menggabungkan dua konsumen kedalam satu kendaraan. Pengematan 

bisa dievaluasi berdasarkan jarak atau waktu atau uang. 

S (x,y) menyatakan jarak yang di hemat jika petjalanan DC – konsumen 

x – DC dan DC – konsumen y – DC dikombinasikan ke sebua rute 

perjalanan tunggal yaitu DC – konsumen x – konsumen y – DC. Rumus 

untuk mencari penghematan adalah: 

S(x,y) = Dist (DC,x) + Dist (DC,y) – Dist (x,y) (2.7) 

3. Mengalokasikan konsumen-konsumen ke sebuah rute/kendaraan atau 

menugaskan konsumen pada sebuah rute. 

 Pengalokasian konsumen ke sebuah rute/kendaraan harus bisa 

memaksimalkan penghematan. 

 Pencarian solusi dengan prosedur iteratif: 

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

berbeda-beda atau terpisah. 

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

rute/ kendaraan dengan didasarkan pada pengematan yang paling 
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tinggi yang bisa diperoleh. Selanjutnya dilakukan pengecekan 

apakah pengkombinasian tersebut layak atau tidak. Dikatakan 

layak apabila total pengiriman yang harus dilalui pada rute 

tersebut tidak melebihi kapasitas kendaraan. 

4. Menentukan urutan konsumen atau 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 dua tahap:  (1) menentukan rute pengiriman

awal untuk tiap kendaraan dengan menggunakan prosedur farthes insert

atau nearest insert. (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 masuk

dalam satu perjalanan, evaluasi minimum kenaikan jarak tempuh jika

customer yang belum termasuk dalam satu perjalanan, evaluasi

minimum kenaikan jarak minimum terbesar.

 Nearest insert : memasukkan customer yang memberikan perjalanan

terpendek. Untuk setiap customer yang belum termasuk dalam satu

perjalanan, evaluasi minimum kenaikan jarak tempuh jika customer

dengan kenaikan dengan minimum terkecil.

 Nearest Neighbor : rute perjalanan dibuat dengan menambahkan

konsumen terdekat dari titik yang dikunjungi oleh kendaraan. Iterasi

dimulai dari DC kemudian perjalanan dilakukan menuju konsumen

yang paling dekat dengan DC, prosedur ini menmabahkan customer

yang terdekat dari titik terakhir yang dikunjungi oleh kendaraan

sampai semua customer terkunjungi.


