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BAB I  

1.1 Latar Belakang 

Dalam dunia industri sekarang ini persaingan antar perusahaan 

semakin ketat maka membuat perusahaan harus bergerak cepat dengan 

meningkatkan kinerja diranah distribusinya. Kemampuan perusahaan sangat 

penting dalam mengirimkan produk ke pelanggan secara tepat waktu dan 

dalam jumlah yang sesuai. Ketidaktepatan waktu pengiriman akan 

menyebabkan ketidakpuasan pada pelanggan. Kegiatan distribusi merupakan 

salah satu faktor penting dalam mempengaruhi pendapatan perusahaan. 

Menurut Pujawan (2010), menyebutkan bahwa salah satu keputusan 

operasional yang sangat penting dalam menajemen distribusi adalah penentuan 

rute pengiriman dari satu lokasi ke beberapa lokasi tujuan. Pendistribusian 

barang yang baik dalam menentukan rute dan menghasilkan biaya distribusi 

yang minimum. 

PT. Karya Mitra Maju Bersama (KMMB) merupakan sebuah 

organisasi perusahaan yang bergerak dibidang trading granite tile yang 

produksinya ada di negara Cina. Saat ini PT.KMMB adalah sebagai penyedia 

dan mendistribusikan granit lantai, granit dinding, interior dan eksterior 

bangunan lainnya yang telah berkembang menjadi salah satu importir granite 

tile terbesar di Indonesia khususnya di Jawa Timur. Kegiatan distribusi dalam 

perusahaan dibagi menjadi 8 wilayah distribusi yang masuk diseluruh Pulau 

Jawa sedangkan di luar Pulau Jawa menggunakan jasa dari pihak ketiga dari 

perusahaaan dan rute kunjungan pada pelanggan ditetapkan oleh marketing 

pada setiap wilayah. Permasalahan distribusi yang dihadapi perusahaan adalah 

ketidaktepatan waktu kedatangan pada beberapa pelanggan karena marketing 

tidak terlalu memperhatikan adanya jam tutup dan jam buka pelanggan yang 

menyebabkan tidak terlayaninya pelanggan. Sehingga pelanggan harus 

menunggu hingga jadwal pengiriman selanjutnya dan produk harus kembali ke 

dalam Gudang. Selain itu permasalahan lain adalah memilih kendaraan yang 

paling tepat digunakan karena karakteristik produk berbeda-beda dan kapasitas 
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kendaraan yang dimiliki berbeda-beda (Heterogeneous fleet). Perusahaan ini 

membutuhkan suatu metode dalam menentukan rute distribusi sesuai 

karakteristik proses dan batasan yang telah ditetapkan. Metode penentuan rute 

kendaraan dalam distribusi produk yang dimaksudkan untuk meminimasi 

biaya distribusi lebih dikenal dengan istilah Vehicle Routing Problem (VRP). 

Dari permasalahan yang dialami oleh perusahaan yaitu penentuan rute 

distribusi ini masuk kedalam variasi dari VRP yaitu VRPTW (Vehicle Routing 

Problem with Time Window) karena adanya batasan jam tutup dan jam buka 

pelanggan. Pada penelitan sebelumnya yang dilakukan oleh Arvianto, dkk 

(2014) mengembangkan sebuah model Vehicle Routing Problem with Time 

Window untuk menyelesaikan masalah VRPTW dengan karakteristik Multiple 

Products dan Heterogeneous Fleet dengan menggunakan Algoritma 

sequential insertion yang telah di implementasikan oleh Putri (2016) dan 

terbukti dapat meminimalkan biaya distribusi dan jarak tempuh. Sehingga 

dalam penelitian ini akan menggunakan Algoritma sequential insertion yang 

telah dikembangkan oleh  Arvianto, dkk (2014) diharapkan mampu 

menyelesaikan permasalahan penentuan rute dengan kapasitas kendaraan yang 

berbeda-beda (Heterogeneous fleet), multi varian produk dan time windows 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menentukan rute distribusi kendaraan yang terpendek dengan memilih 

kendaraan yang digunakan memiliki kapasitas yang berbeda-beda 

(Heterogeneous fleet) untuk melakukan pendistribusian multiple produk yang 

dimiliki perusahaan kepada pelanggan sehingga mampu meminimasi jarak, 

waktu tempuh dan biaya distribusi dengan menggunakan Algoritma Sequential 

Insertion. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh rute distribusi baru yang terpendek dengan memilih kendaraan 

yang digunakan memiliki kapasitas yang berbeda-beda (Heterogeneous 

fleet) menggunakan Algoritma Sequential Insertion untuk meminimumkan 

jarak distribusi. 

2. Memperoleh biaya distribusi yang lebih kecil dari hasil pengerjaan dengan 

Algoritma Sequential Insertion. 

 

1.4 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi 

performansi kegiatan distribusi yang dilakukan perusahaan dan menemukan 

solusi yang lebih optimal dalam pendistribusian barang kepelanggan bagi 

perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan – batasan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Penelitian penentuan rute kendaraan hanya dilakukan pada wilayah 

ketiga meliputi Lamongan, Tuban, Bojonegoro, Rembang, Pati dan 

Jepara. 

2. Rute yang dilalui dihitung berdasarkan jarak sebenarnya. 

3. Setiap pelanggan hanya dikunjungi satu kali dalam satu rute distribusi. 

Asumsi – asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Armada yang digunakan dalam kondisi baik. 

2. Lalu lintas dalam keadaan normal tanpa adanya kemacetan. 

 

 

 

 


