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BAB II 

LANDASAN TEORI 

Berikut ini merupakan landasan teori yang digunakan dalam penelitian 

diantaranya mengenai, distribusi, tranportasi, manajemen distribusi dan 

transportasi, manajemen logistik, Vehicle Routing Problem (VRP), dan 

Algoritma Sequential Insertion. 

 

2.1 Distribusi 

Menurut Kotler (1997) distribusi adalah sekelompok perusahaan dan 

perorangan yang dimiliki hak kepemilikan produk atau jasa ketika 

dipindahakan dari produsen ke konsumen. Distribusi adalah proses ataupun 

kegiatan dalam memindahkan suatu produk dari tangan produsen ke konsumen 

dalam rantai supply. Jaringan distribusi yang tepat dapat digunakan untuk 

mencapai berbagai macam tujuan dari supply chain, mulai dari biaya yang 

rendah sampai respon yang tinggi terhadap permintaan dari pelanggan (Chopra 

and Meindl,2007). Kotler (1997), mendefinisikan distribusi mencakup 

perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan arus barang dengan memperoleh 

produk akhir dari tempat produksi dengan memperoleh keuntungan agar suatu 

kegiatan penyaluran barang dapat berjalan dengan baik (efektif dan efisien) 

maka para pemakai saluran distribusi harus mampu melakukan sejumlah fungsi 

penting  yaitu : 

1. Fungsi Pelaksanaan, terdiri dari  :  

 Penelitian, yaitu melakukan pengumpulan informasi penting untuk 

merencanakan dan melancarkan pertukaran. 

 Promosi, yaitu pengembangan dan penyebaran informasi yang persuasif 

mengenai penawaran barangnya. 

 Kontak, yaitu melakukan pencarian dan menjalin hubungan dengan 

pembeli. 

 Penyesuaian, yaitu menyesuaikan bentuk dan sifat barang yang 
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ditawarkan dengan kebutuhan pembeli. Termasuk aneka kegiatan, 

seperti produksi, penyesuaian kualitas, perakitan dan pengemasan. 

 Negosiasi, yaitu melakukan usaha untuk mencapai persetujuan akhir 

mengenai harga dan lain-lain sehubungan dengan penawaran sehingga 

pemindahan   pemilikan atau penguasaan bisa dilaksanakan. 

2. Fungsi-Fungsi Jasa, terdiri dari : 

 Distribusi fisik, yaitu penyediaan sarana transportasi dan penyimpanan 

barang. 

 Pembiayaan, merupakan usaha untuk memperoleh dan menyediakan 

dana untuk pembiayaan kegitan penyaluran.  

 Pengambilan resiko, yaitu melakukan perkiraan resiko sehubungan 

dengan pelaksanaan pekerjaan saluran tersebut. 

Keseluruhan fungsi-fungsi tersebut mempunyai tiga segi khas yang 

sama : yaitu semua menghabiskan sumber daya yang langka, sering kali 

lebih sempurna jika dilaksanakan dengan keahlian khusus (spesialisasi) 

dan fungsi-fungsi tersebut dapat di pindah-pindah. 

2.2 Transportasi 

Transportasi diartikan sebagai pemindahan barang dan manusia dari tempat 

asal ke tempat tujuan. Proses transportasi merupakan gerakan dari tempat asal, 

darimana kegiatan dimulai, ke tempat tujuan kemana kegiatan pengangkutan 

diakhiri (Nasution,2004). Transportasi merupakan kunci utama dalam rantai 

persediaan karena produk jarang diproduksi dan dikonsumsi pada tempat / 

lokasi yang sama. Transportasi adalah komponen biaya yang signifikan dengan 

dua unsur yang terpenting yaitu pemindahan / pergerakan (movement) dan 

secara fisik mengubah tempat dari barang dan penumpang ke tempat lain 

(Salim,1998).  

Nasution (2004) menerangkan bahwa unsur-unsur transportasi meliputi 

beberapa unsur yaitu berupa: 

 Ada muatan yang diangkut. 
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 Tersedia kendaraan sebagai alat angkutnya. 

 Ada jalanan yang dapat dilalui. 

 Ada terminal asal dan terminal tujuan. 

 Sumber daya manusia dan organisasi atau manajemen yang 

menggerakkan manajemen tersebut.  

Transportasi menyebabkan nilai barang menjadi lebih tinggi di tempat tujuan 

daripada ditempat asal, dan nilai ini lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan 

untuk pengangkutan. Transportasi terkait pula dengan produktivitas. Kemajuan 

transportasi akan membawa peningakatan mobilitas manusia, mobilitas faktor-

faktor produksi dan mobilitas hasil olahan yang dipasarkan. Makin tinggi 

mobilitas berarti lebih cepat dalam gerakan dan peralatan yang terefleksi dalam 

kelancaran distribusi serta lebih singkat waktu yang diperlukan untuk mengolah 

bahan dan memindahakannya dari tempat dimana bahan tersebut kurang 

bermanfaat ke lokasi dimana manfaatnya lebih besar. Makin tinggi mobilitas 

dengan demikian berarti lebih produktif. 

2.3 Manajemen Distribusi dan Transportasi 

Secara tradisional, jaringan distribusi sering dianggap sebagai serangkaian 

fasilitas fisik seperti gudang dan fasilitas pengangkutan dan operasi masing-

masing fasilitas ini cenderung terpisah antara satu dan lainnya. Namun, pada 

dasarnya kegiatan distribusi tidak hanya berfokus pada aktivitas fisik seperti 

pengiriman saja, namun juga memikirkan tentang bagaimana melakukan 

perancangan jaringan distribusi, segmentasi/cluterisasi titik distribusi, 

penjadwalan-penentuan rute dan menentukan konsolidadi pengiriman. Secara 

umum fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah menghantarkan 

produk dari lokasi dimana produk tersebut diproduksi sampai dimana mereka 

akan digunakan (Pujawan,2010). 

Menurut Pujawan (2010) manajemen distribusi dan transportasi pada 

umumnya melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari : 

1. Melakukan segmentasi dan menentukan target service level. 
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Segmentasi pelanggan perlu dilakukan karena kontribusi mereka 

pada revenue perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap 

pelanggan bisa sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Dari segi 

revenue, sering kali hukum pareto 20/80 berlaku disini. Artinya, hanya 

sekitar 20% dari pelanggan atau area penjualan menyumbangkan sejumlah 

80% dari pendapatan yang diperoleh oleh perusahaan. 

2. Menentukan mode transportasi yang akan digunakan. 

Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan 

mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga. Sebagai 

contoh, transportasi laut memiliki keunggulan dari segi biaya yang lebih 

rendah, namun lebih lambat dibandingkan dengan transportasi udara. 

Manajemen transportasi harus bisa menentukan mode apa yang digunakan 

dalam mengirimkan / 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 misalnya dengan menyatukan 

permintaan beberapa toko atau ritel yang berbeda dalam satu truk. 

4. Melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman. 

Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau 

distributor adalah menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute 

mana yang harus dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah 

pelanggan. Apabila jumlah pelanggan sedikit, keputusan ini bisa bisa 

diambil dengan relatif gampang. Namun perusahaan yang memiliki ribuan 

atau puluhan ribu toko atau tempat-tempat penjualan yang harus 
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dikunjungi, penjadwalan dan penentuan rute pengiriman adalah pekerjaan 

yang sangat sulit dan kekurangtepatan dalam mengambil dua keputusan 

tersebut bisa berimplikasi pada biaya pengiriman dan penyimpanan yang 

tinggi. 

5. Memberikan pelayanan nilai tambah. 

Disamping mengirimakan produk ke pelanggan, jaringan ditribusi 

semakin banyak dipercaya untuk melakukan proses nilai tambah. 

Kebanyakan proses nilai tambah tersebut tadinya dilakukan oleh pabrik / 

manufacture. Beberapa proses nilai tambah yang bisa dikerjakan oleh 

distributor adalah pengepakan (packaging), pelabelan harga, pemberian 

barcode, dan sebagainya. 

6. Menyimpan persediaan. 

Jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk 

baik disuatu gudang pusat atau gudang regional, maupun 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 pengembalian produk dari hilir ke hulu dalam 

supply chain. Pengembalian ini bisa karena produk rusak atau tidak terjual 

sampai habis, seperti produk-produk makanan, sayur, buah, dan 

sebagainya. Kegiatan pengembalian juga bisa terjadi pada produk-produk 

kemasan, seperti botol, yang akan digunakan kembali dalam proses 

produksi atau yang harus diolah lebih lanjut untuk menghindari 

pencemaran lingkungan. Proses pengembalian produk atau kemasan ini 

lumrah dengan sebutan reverse logistic. 

2.4 Manajemen Logistik  

Logistik merupakan bagian dari Supply Chain Management (SCM) yang 

mengatur aliran produk dan jasa mulai dari titik asal ke tujuan dalam upaya 

mencapai kepuasan pelanggan. Logistik berpengaruh terhadap biaya dan 
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keputusan perusahaan, yang akhirnya akan mempengaruhi service level kepada 

setiap konsumen. Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui manajemen logistik 

adalah mendapatkan sejumlah barang atau jasa yang tepat dan waktu yang tepat, 

serta kondisi yang diinginkan dengan memberikan kontribusi terbesar bagi 

prusahaan (Ballou, 2004). 

Biaya transportasi berkontribusi besar pada biaya total logistik. Umumnya 

biaya transportasi berkisar sepertiga sampai duapertiga dari biaya total logistik 

(Ballou,2004). Oleh karena itu suatu peningkatan efisiensi melalui optimalisasi 

alat transportasi dan personel yang didalamnya menjadi perhatian penting. 

Penentuan rute terbaik yang harus ditempuh oleh kendaraan akan memberikan 

pengurangan waktu dan jarak tempuh sering diambil sebagai suatu keputusan 

masalah transportasi.  

 

2.5 Vehicle Routing Problem 

Menurut Iberahim et al. (2015), Vehicle Routing Problem (VRP) adalah 

suatu permasalahan dalam menentukan rute yang optimal, untuk sekelompok 

kendaraan, yang bertujuan untuk melayani pelanggan. Permasalahan ini 

memegang peranan penting dalam managemen distribusi. Vehicle Routing 

Problem (VRP) merupakan suatu pencarian solusi yang meliputi penentuan 

sejumlah rute, dimana masing-masing rute dilalui oleh satu kendaraan yang 

berawal dan berakhir di depot asalnya, sehingga permintaan semua pelanggan 

terpenuhi dengan tetap memenuhi kendala operasional yang ada dan juga 

meminimalisasi biaya transportasi global. (Toth and Vigo, 2002). Gendreau et 

al, dalam Arvianto (2014) mengartikan VRP sebagai masalah penentuan rute 

bagi sejumlah kendaraan yang bertujuan untuk meminimasi biaya transportasi 

total dan memenuhi sejumlah batasan yang mencerminkan karakteristik dari 

situasi nyata. VRP merupakan sebuah masalah polynomial sukar, yang berarti 

usaha  kompitasi yang digunakan akan semakin sulit dan banyak, seiring dengan 

meningkatnya ruang lingkup masalah yang terjadi dengan tujuan yang dicapai 

diantaranya : 
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a. Meminimalkan ongkos perjalanan secara keseluruhan yang dipengaruhi 

keseluruhan jarak yang ditempuh dan jumlah kendaraan yang 

digunakan. 

b. Meminimalkan jumlah kendaraan yang digunakan untuk melayani 

semua konsumen. 

c. Menyeimbangkan rute. 

d. Meminimalkan keluhan pelanggan. 

VRP dikemukakan pertama kali oleh Dantzig dan Ramser yaitu paper 

dengan judul Truck Dispatching Problem pada tahun 1959. Karya ilmiah 

tersebut berkonsentrasi pada bagaimana permasalahan rute kendaraan pada 

pengiriman bahan bakar ke gas stations atau SPBU. Kemudian Clarke and 

Wright pada tahun 1964 melanjutkan penelitian tentang VRP dengan 

memperkenalkan istilah depot sebagai tempat keberangkatan dan kembalinya 

kendaraan. 

2.5.1 Karakteristik Vehicle Routing Problem (VRP) 

Berikut ini karakteristik utama VRP berdasarkan komponen-

komponennya (Toth and Vigo, 2002)  

1. Jaringan jalan 

Jaringan jalan digunakan sebagai jalur transportasi barang yang 

biasanya direpresentasikan dalam sebuah graph (diagram). Jaringan 

jalan terdiri dari arc (lengkung) yang menggambarkan bagian-

bagianvjalan dan vertex (titik) yang menggambarkan lokasi 

konsumen dan depot. Tiap lengkung diasosiasikan dengan biaya 

(jarak) dan waktu perjalanan. 

2. Konsumen 

Konsumen direpresentasikan dengan vertex (titik) dan memiliki 

karakteristik sebagai berikut : 

 Lokasi konsumen ditandai oleh titik. 

 Jumlah permintaan barang yang harus dikirim ataupun diambil 

dapat berbeda jenis. 



11 
 

 Periode pelayanan dimana konsumen dapat dilayani (time 

windows), diluar rentang waktu tersebut konsumen tidak dapat 

menerima pengiriman maupun pengambilan. 

 Waktu yang dibutuhkan untuk menurunkan atau memuat barang 

(loading/unloading) pada lokasi konsumen, biasanya tergantung 

dari jenis kendaraan. 

 Pengelompokkan (subset) kendaraan tersedia untuk melayani 

konsumen (sehubungan dengan keterbatasan akses atau 

persyaratan pemuatan dan penurunan barang), dan 

 Prioritas atau pinalti sehubungan dengan kemampuan kendaraan 

untuk melayani permintaan  

3. Depot 

Depot juga ditandai dengan suatu titik yang merupakan ujung awal 

dan akhir suatu rute kendaraan. Tiap depot memiliki sejumlah 

kendaraan dengan jenis dan kapasitas tertentu yang dapat 

digunakan untuk mendistribusikan produk sesuai dengan 

permintaaan konsumen. 

4. Alat angkut/kendaraan 

Alat angkut digunakan untuk memindahkan barang dimana 

memiliki komposisi dan ukuran yang dapat ditentukan berdasarkan 

permintaan dari konsumen. Alat angkut memiliki karakteristik, 

diantaranya : 

a. Depot merupakan asal keberangkatan kendaraan dan memiliki 

kemungkinan untuk mengakhiri rutenya di depot lain. 

b. Kapasitas kendaraan dapat berupa satuan berat, volume, atau 

jumlah palet yang dapat diangkut. 

c. Alat angkut memiliki kemungkinan untuk dipisah menjadi 

beberapa kompartemen untuk mengangkut barang dengan jenis 

yang berbeda-beda. 

d. Alat angkut kemungkinan memiliki alat bantu yang tersedia 

untuk pemuatan atau penurunan barang, 
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e. Pengelompokan (subset) lintasan/lengkung dari diagram 

jaringan jalan, dan 

f. Biaya yang berhubungan dengan penggunaan kendaraan 

tersebut (unit per jarak, unit per waktu, unit per rute, dan 

lainnya). 

5. Pengemudi 

Pengemudi harus memenuhi beberapa kendala, seperti jam kerja 

harian, jumlah dan jam istirahat, durasi maksimum perjalanan, serta 

waktu lembur yang biasanya juga dikenakan pada kendaraan yang 

digunakan. 

Menurut (Toth and Vigo, 2002). Ditemukan beberapa kelas atau variasi 

permasalahan utama dalam VRP, yaitu : 

1. Capacitated VRP (CVRP), merupakan kelas VRP yang paling 

sederhana dan paling banyak dipelajari dimana kendala yang ada 

hanya berupa kapasitas kendaraan yang terbatas. 

2. Distance Constrained VRP (DCVRP), merupakan VRP dengan 

kendala batasan panjang rute. 

3. VRP with Time Window (VRPTW), yaitu kasus VRP dimana setiap 

konsumen memiliki batasan rentang waktu pelayanan. 

4. VRP with Pick up and Delivery (VRPPD), merupakan VRP dengan 

pelayanan campuran, yaitu pengiriman dan pengambilan barang 

dalam satu rute. 

5. VRP with Backhauls (VRPB), dimana pengambilan baru dapat 

dilakukan setelah semua pengiriman selesai. 

6. Split Delivery VRP (SDVRP), dimana konsumen dilayani dengan 

menggunakan kendaraan yang berbeda-beda. 

7. VRP with Multiple Depot (MDVRP), dimana vendor menguunakan 

banyak depot untuk mengirimi konsumen, dan 

8. Periodic VRP, dimana pengiriman dilakukan dalam periode waktu 

tertentu. 
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2.6 Algoritma Sequential Insertion 

Penyelesaian masalah rute kendaraan atau Vehicle Routing Problem 

(VRP) memiliki banyak metode yang bisa digunakan untuk 

menyelesaikannya. Salah satu metode yang dapat diterapkan untuk 

menyelesaikan adalah metode heuristik. Dalam Penelitian ini 

penyelesaian masalah VRPTW menggunakan metode heuristik. Metode 

heuristik  adalah sebuah teknik yang mengembangkan efisiensi dalam 

proses pencarian, lebih menekankan pada performa komputasi 

sederhana, namun memungkinkan mengorbankan kelengkapan 

(Completeness). Menurut Putri (2016) fungsi heuristik adalah 

digunakan untuk mengevaluasi keadaan-keadaan problema individual 

dan menentukan seberapa jauh hal tersebut dapat digunakan untuk 

mendapatkan solusi optimal yang diinginkan. Pada permasalahan 

kombinatorial, metode heuristik dapat digunakan untuk mencari solusi 

terbaik bagi TSP maupun VRP. Metode heuristik yang dikenal salah 

satunya adalah algoritma sequential insertion, algoritma sequential 

insertion digunakan untuk membangun solusi yang layak dengan cara 

berulang kali mencoba memaksukkan pelanggan yang belum masuk ke 

dalam rute manapun kedalam bagian sementara dari rute yang terbentuk 

saat ini (Arvianto et al., 2014). Algoritma ini akan menghasilkan jumlah 

tur seminim mungkin dengan memanfaatkan kapasitas kendaraan 

semaksimal mungkin sehingga menghasilkan jadwal kunjungan yang 

lebih banyak, tetapi tetap mempertimbangkan perilaku algoritma 

terhadap batasan – batasan yang diterapkan dalam sistem. Algoritma 

insertion terdiri dari dua macam yaitu algoritma parallel insertion dan 

sequential insertion.  

Menurut Alexander Poot dkk  (1999) prinsip dasar dari algoritma 

ini adalah membentuk sejumlah rute, selanjutnya setiap pelanggan akan 

disisipkan pada posisi tertentu pada salah satu rute yang  memberikan 

kriteria terbaik. Jika tidak memungkinkan lagi terjadi penyisipan maka 
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rute tambahan dibangkitkan. Algoritma terhenti jika semua pelanggan 

telah ditugaskan. Dalam menemukan solusi awal untuk rute, kriteria 

inisialisasi dilihat berdasarkan proses penentuan pelanggan pertama 

yang disisipkan dalam rute. Pelanggan dengan jarak terjauh dan dengan 

batas waktu buka atau tutup yang lebih awal merupakan kriteria yang 

digunakan dalam inisialisasi. Pelanggan pertama yang disisipkan 

disebut dengan seed customer, dimana ketika seed customer telah 

disisipkan algoritma sequential insertion akan melakukan penentuan 

penyisipan kriteria selanjutnya mempertimbangkan jarak dan waktu 

yang dibutuhkan untuk mencapai pelanggan berikutnya. Langkah 

berikutnya adalah membuat rute parsial dari penyisipan pelanggan. 

Algoritma ini akan membangun solusi layak dengan mencoba 

memasukkan pelanggan yang belum ditempatkan dalam rute secara 

berulang – ulang kedalam rute parsial yang telah terbentuk. Teknik 

Local Search dimulai dari solusi awal dan berakhir pada minimum lokal 

yang tidak memungkinkan terjadinya perbaikan lagi (Arvianto et al., 

2014). 

2.7 Penyelesaian Vehicle Routing Problem with Time Window untuk 

Multiple Product dan Heterogeneous fleet Menggunakan Algoritma 

Sequential Insertion 

Vehicle Routing Problem with Time Window (VRPTW) 

merupakan salah satu generalisasi VRP klasik dimana pelayanan 

terhadap pelanggan i dimulai pada jendela waktu tertentu [𝑎𝑖 , 𝑏𝑖]. Dalam 

penelitiannya Iberahim et al. (2015)  menyebutkan, VRPTW adalah 

generalisasi dari VRP yang melibatkan kompleksitas tambahan waktu 

pengiriman yang diijinkan. Kendaraan dapat datang sebelum 𝑎𝑖 dan 

menunggu hingga jam buka (tanpa diberlakukan biaya tambahan), 

namun kedatangan setelah 𝑏𝑖atau jam tutup tidak diijinkan. Selain itu 

diberlakukan pula jam awal dan akhir dari rute untuk setiap kendaraan, 
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dimana suatu kendaraan terdapat jam mulai berangkat dari depot dan 

jam untuk kembali ke depot sebelum time window berakhir. 

VRPTW dalam penilitian ini akan ditambahkan dengan kendala 

lain yaitu dengan adanya multiple product dan heterogeneous fleet. Pada 

penelitiannya Arvianto et al. (2014) menyelesaikan permasalahan VRP 

dengan mengembangkan model matematis untuk Algoritma Sequential 

Insertion seperti sebagai berikut :  

Indeks : 

i : indeks lokasi; i=0 adalah depot, 𝑖 = 1,2, … , 𝑁 adalah 

pelanggan 

t : indeks tur, 𝑡 = 1,2,3, … , 𝑁𝑇 

r : indeks rute, 𝑟 = 1,2,3, … , 𝑁𝑅[𝑡] 

p : indeks produk, 𝑝 = 0,1, … , 𝑁𝑃 

k : indeks posisi, 𝑘 = 1,2, … , 𝑁𝐿[𝑡,𝑟]  

z : indeks kendaraan 

 Parameter : 

N : jumlah dari set pelanggan i 

NP : jumlah jenis produk 

𝑞𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘,𝑝
 : besarnya permintaan produk p pada lokasi dengan 

posisi k, rute r, tur t , dan kendaraan k (volume) 

𝑊𝑠  : waktu setup (satuan waktu) 

𝐿𝑇   : kecepatan loading (jumlah produk /satuan waktu) 

𝐷𝑇  : kecepatan discharging (jumlah produk/satuan 

waktu) 

𝑣𝑧   : kecepatan kendaraan z (jarak per satuan waktu) 
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𝜏[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘],[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘+1] : waktu perjalanan antara lokasi k ke lokasi 

k+1, rute r, tur t , dan kendaraan k (satuan volume) 

𝑄𝑧[𝑝]   : kapasitas kompartemen untuk produk p pada 

kendaraan z 

𝑎𝑖     : waktu mulai dari time window untuk lokasi i 

𝑏𝑖    : waktu akhir dari time window untuk lokasi i 

𝐻     : horison perencanaan (satuan waktu) 

 Variabel : 

NV  : jumlah total kendaraan 

𝑁𝑇𝑧  : jumlah tur kendaraan z 

𝑁𝑅[𝑡,𝑧]  : jumlah rute dalam tur t oleh kendaraan z 

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]  : jumlah lokasi pada rute r dalam tur t oleh kendaraan 

z 

𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘  : lokasi pada posisi k, rute r dalam tur t oleh 

kendaraan z 

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃
 : besarnya muatan yang diantarkan didalam rute r, 

dalam tur t oleh kendaraan z untuk produk p. 

𝑦𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘𝑃
  : proporsi pengiriman muatan produk p pada rute r, 

dalam tur t oleh kendaraan z, dan lokasi k. 

𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
  : saat keberangkatan pada posisi k di tur t oleh 

kendaraan z, dan rute r (satuan waktu) 

𝑊𝑝  : waktu perjalanan (satuan waktu) 
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𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
  : saat tiba yang terjadi pada posisi k di tur t 

kendaraan z, dan rute r (satuan waktu) 

𝑊𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
  : waktu tunggu pada posisi k di tur t kendaraan z, dan 

rute r (satuan waktu) 

𝑊𝐿𝑇  : waktu loading (satuan waktu) 

𝑊𝐷𝑇  : waktu discharging (satuan waktu) 

𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]
 : saat selesai pada posisi 𝑁𝐿[𝑡, 𝑟] di tur t 

kendaraan z, dan rute r (satuan waktu) 

𝐶𝑇[𝑡,𝑧]  : waktu penyelesaian tur t oleh kendaraan z (satuan 

waktu) 

TCT : total waktu penyelesaian tur (satuan waktu) 

RCT : rentang waktu penyelesaian tur (satuan waktu) 

TCD : Total Ongkos Distribusi 

𝐶𝑆𝐾   : biaya tetap kapal 

𝐶𝐵𝐵  : biaya bahan bakar per km 

𝐶𝐿   : biaya loading unloading produk per unit 

𝐶𝐺   : gaji supir perkunjungan  

𝐶𝑀   : akomodasi perjalanan 

𝐶𝑅   : rupiah retribusi jalan per kendaraan per tur 

Fungsi tujuan majemuk dalam penelitian ini dilakukan dengan 

membentuk jumlah tertimbang (weight sum) TCT dan RCT, yaitu : 
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𝑀𝑖𝑛 𝑓(𝜃) = 𝜔𝑇𝐶𝑇𝑇𝐶𝑇(𝜃) + 𝜔𝑅𝐶𝑇𝑅𝐶𝑇(𝜃)   (1) 

Dimana θ merupakan set solusi, sedangkan bobot – bobot 

𝜔𝑇𝐶𝑇  𝑑𝑎𝑛 𝜔𝑅𝐶𝑇 masing – masing menyatakan bobot untuk fungsi 

tujuan meminimumkan waktu total penyelesaian TCT dan 

meminimumkan rentang waktu total penyelesaian tur RCT. Fungsi ini 

diperlukan untuk mencari kombinasi tur dan rute terbaik yang 

dihasilkan dari algoritma dengan mempertimbangkan keseimbangan 

kerja yang diwakili dengan variabel RCT dan TCT. Fungsi tujuan 

tersebut belum dapat mewakili keseluruhan biaya yang dihasilkan 

sistem sehingga diketahui adanya fungsi minimasi biaya yang akan 

membantu pengambilan keputusan untuk mendapatkan berapa biaya 

yang akan muncul akibat fungsi minimasi tertimbang sebelumnya, 

sebagai berikut : 

min 𝑇𝐶𝐷 = ∑  ∑  ∑ 𝐶𝑆𝐾𝑧  𝑁𝑇𝑧 + 𝐶𝐺𝑁𝑅
𝑁+1
𝑗=1

𝑁
𝑖=0

𝑁𝑅
𝑟=1 +

∑ ∑ 𝐶𝐵𝐵𝑉𝑧𝑊𝑝 + 3𝐶𝑀𝐻𝑍
𝑧=1

𝑁𝑅
𝑟=1 +  2 ∑ ∑ 𝑞𝑖𝐶𝐿𝑁𝑅 + 𝐶𝑅

𝑁
𝑖=0

𝑁𝑅
𝑟=1    

 (2) 

Permasalahan VRPTW ini terdiri dari beberapa pelanggan dan 

depot tunggal yang disebut dengan node. Tiap pelanggan memiliki 

permintaan untuk setiap produk yang diangkut dari depot. Lokasi depot 

dapat didefinisikan sebagai berikut : 

𝐿𝑡,𝑧,𝑟,1 = 𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑟] = 0      

 (3) 

Untuk lokasi pelanggan didefinisikan sebagai : 

𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘 = 𝑖        

 (4) 

Sementara untuk muatan pada setiap rute untuk tiap produk 

harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas kompartemen. Dalam 
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pengiriman produk, muatan setiap kompartemen kendaraan yang 

melayani satu rute dalam tur tidak melebihi kapasitas kompartemen 

produk p.  

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃
 ≤ 𝑄[𝑝]  ∀𝑡 ∈ 𝑁𝑇; ∀𝑧 ∈ 𝑍; ∀𝑟 ∈ 𝑁𝑅; 𝑝 = 1,2, . . 𝑛

 (5) 

Jumlah muatan yang dibawa oleh kendaraan z dalam tur t, rute r 

dan produk p harus kurang dari atau sama dengan jumlah permintaan 

pelanggan.  

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃
 ≤  ∑ qLt,z,r,kP

NL[t,z,r]−1

k=2
     

 (6) 

Waktu penyelesaian suatu rute perjalanan dinyatakan dengan 

𝐶𝑇[𝑡,𝑧], mencakup waktu perjalanan, waktu setup, waktu discharging 

atau loading. Dimana waktu penyelesaian rute perjalanan tidak dapat 

lebih dari horison perencanaan. Waktu perencanaan tur total (TCT) 

adalah jumlah dari waktu penyelesaian untuk seluruh tur. 

Sementara untuk waktu perjalanan merupakan waktu yang 

dibutuhkan setiap kendaraan mulai dari keberangkatan dari depot ke 

pelanggan pertama ataupun dari pelanggan ke pelanggan. Kecepatan 

tempuh kendaraan dan jarak antar lokasi akan menjadi penentu waktu 

perjalanan dimana : 

𝑊𝑝 = 𝜏[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘],[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘+1]      

 (7) 

Waktu loading merupakan waktu yang dibutuhkan untuk 

memasukkan muatan ke kendaraan ketika berada di depot. Semakin 

banyak produk yang dimuat maka waktu loading yang dibutuhkan 

semakin lama. 
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𝑊𝐿𝑇 =
𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐿𝑇
       

 (8) 

Waktu untuk membongkar muatan dari kendaraan atau yang 

biasa disebut dengan unloading yang dilakukan di tempat pelanggan.  

𝑊𝐷𝑇 =
𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐷𝑇
      

 (9) 

Keberangkatan kendaraan menuju lokasi pelanggan sama 

dengan saat selesai dari pelayanan di pelanggan sebelumnya, dapat 

didefinisikan sebagai berikut : 

𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
= 𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]

                

(10) 

Waktu tiba di pelanggan merupakan penjumlahan dari jam 

keberangkatan dari kendaraan dengan waktu yang dibutuhkan 

kendaraan untuk mencapai pelanggan. 

𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
= 𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

+ 𝑊𝑝                

(11) 

Terdapat waktu tunggu apabila waktu kedatangan kendaraan 

pada suatu pelanggan kurang dari waktu buka pelayanan atau 

kedatangan yang mendahului jam buka operasi, dapat didefinisikan 

sebagai berikut : 

𝑊𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
= {

𝑏𝑖 − 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
, 𝑏𝑖 ≥ 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

0,                      𝑏𝑖 < 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

            

(12) 
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Waktu penyelesaian tur merupakan penjumlahan dari waktu 

setup, waktu loading, waktu discharging/unloading, waktu perjalanan 

dan waktu tunggu. 

𝐶𝑇[𝑡] = 𝑊𝑠 ∑ ∑ 𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]−1

𝑘=1

𝑁𝑅[𝑡,𝑧]

𝑟=1
+ (𝑊𝐷𝑇 + 𝑊𝐿𝑇) ∑ ∑ 𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝑛

𝑖=1

𝑁𝑅[𝑡,𝑧]

𝑟=1
 

               + ∑ ∑ 𝜏[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘],[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘+1]

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]−1

𝑘=1

𝑁𝑅[𝑡,𝑧]

𝑟=1 +

 ∑ ∑ 𝑊𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]−1

𝑘=1

𝑁𝑅[𝑡,𝑧]

𝑟=1  

Tahapan dalam pengerjaan VRP menggunakan Algoritma 

Sequential Insertion adalah sebagai berikut : 

 Langkah 0 

Melakukan inisiasi dimana N = N, NT = 0, TCT = 0, Z=1 

 Langkah 1 

Tetapkan: t =  1;  r =  1;  NTz =  NTz +  1 

NR [tz] =1; NL [t,z,r] = 2 

L[t,z,r,1] = L[t,z,r,NL[t,z,r]]=0 

b[t,z,r,p] = 0,  p 

CT[t,z] = 0 

Lakukan pengecekan demand, jika demand sudah terpenuhi lanjutkan 

ke Langkah 9, jika tidak lanjutkan ke Langkah 2. 

 Langkah 2 

Untuk i   N, coba masukkan setiap i diantara (k, k+1) untuk k = 1, 

…,NL[t,z,r]-1. 

Tetapkan: 𝐽𝑚𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘]  =  0;  𝑊𝑝 =   [𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘]], [𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘 + 1]] 

𝐽𝑡𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘]  =  0; 𝑊𝑡𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘]  =  0 

𝑊𝑠𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘]  =  𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑊𝐿𝑇 =
𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐿𝑇
 ;  𝑊𝐷𝑇 =

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐷𝑇
 

   

𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]
= 𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

+ 𝑊𝑝 + 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
+ 𝑊𝑠𝐿 + 𝑊𝐿𝑇 + 𝑊𝐷𝑇 
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𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] = 𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]
 

Jika 𝐶𝑇[𝑡, 𝑧]  < 𝐻, lanjutkan ke langkah 8. 

Jika 𝐶𝑇[𝑡, 𝑧]  > 𝐻, tetapkan atau pilih i* atau 𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]* yang 

memberikan waktu penyelesaian tur terpendek. Kemudian dilanjutkan 

ke langkah 3. 

 Langkah 3 

Jika 𝑞[𝑖∗, 𝑝]  ≤ 𝑄𝑝, untuk  ∀𝑝, 

kemudian tetapkan 𝑁 = 𝑁 − {𝑖∗} 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑝 − 𝑞[𝑖∗, 𝑝], ∀𝑝 

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃
= 𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃

+ 𝑞[𝑖∗, 𝑝], ∀𝑝 

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟] = 𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟] + 1 

𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 1] = 𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟]] = 0 

𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟]] = 𝑖∗, maka permintaan 𝑞[𝑖 ∗, 𝑝] sudah terpenuhi 

semua 

𝑞[𝑖 ∗, 𝑝]  =  0 

Jika 𝑞[𝑖 ∗, 𝑝]  ≥  𝑄[𝑝] untuk  ∀𝑝 (split delivery) 

maka 𝑞[𝑖 ∗, 𝑝] belum terpenuhi semua 

𝑞[𝑖 ∗, 𝑝]  =  𝑞[𝑖 ∗, 𝑝]  −  𝑄[𝑝] 

Tetapkan N = N yang baru, kemudian dilanjutkan ke langkah 4. 

 Langkah 4 

Jika ≠ ∅ , lanjutkan ke langkah 5. Jika sebaliknya maka lanjutkan ke 

langkah 9. 

 Langkah 5 

Untuk 𝑖 ∈ 𝑁, mencoba memasukkan i diantara (k, k+1) untuk k = 

1,…, 𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟] − 1. 

Tetapkan : 𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
= 𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘−1]

 

𝑊𝑝 = 𝜏[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘],[𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑘+1] 

𝑊𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
= {

𝑏𝑖 − 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
, 𝑏𝑖 ≥ 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

0,                      𝑏𝑖 < 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
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𝑊𝑠𝐿  =  𝑖𝑛𝑝𝑢𝑡 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟 

𝑊𝐿𝑇 =
𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐿𝑇
 

𝑊𝐷𝑇 =
𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟,𝑝

𝐷𝑇
 

𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]
= 𝐽𝑚𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

+ 𝑊𝑝 + 𝐽𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]
+ 𝑊𝑡𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑘]

 

+𝑊𝑠𝐿 + 𝑊𝐿𝑇 + 𝑊𝐷𝑇 

Update  𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] = 𝐽𝑠𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]
 

Jika 𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] < 𝐻 dan 𝑞[𝑖∗, 𝑝] ≤ 𝑄[𝑝], lanjutkan ke langkah 6. Jika 

𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] < 𝐻 dan 𝑞[𝑖∗, 𝑝] ≥ 𝑄[𝑝], lanjutkan ke langkah 7. Jika 

𝐶𝑇[𝑡, 𝑧]  >  𝐻, lanjutkan ke Langkah 8. 

 Langkah 7 

Pilih 𝑖∗ dan lakukan insersi pada posisi (𝑘∗, 𝑘∗ + 1) yang memberikan 

waktu penyelesaian tur terpendek 𝐶𝑇[𝑡, 𝑧].  

Jika 𝑞[𝑖∗, 𝑝] ≤ 𝑄[𝑝], untuk ∀𝑝, kemudian tetapkan 𝑁 = 𝑁 − {𝑖∗}. 

𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟] = 𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟] + 1 

𝑄𝑝 = 𝑄𝑝 − 𝑞[𝑖∗, 𝑝], ∀𝑝 

𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃
= 𝑏𝐿𝑡,𝑧,𝑟𝑃

+ 𝑞[𝑖∗, 𝑝], ∀𝑝 

𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑘∗] = 𝑖∗L 

Maka permintaan 𝑞[𝑖∗, 𝑝] sudah terpenuhi semua. 

𝑞[𝑖∗, 𝑝]  =  0 

Jika 𝑞[𝑖∗, 𝑝]  ≥  𝑄[𝑝] untuk  p (split delivery) 

maka 𝑞[𝑖∗, 𝑝] belum terpenuhi semua 

𝑞[𝑖∗, 𝑝]  =  𝑞[𝑖∗, 𝑝]  −  𝑄[𝑝] 

kemudian tetapkan N = N. 

Update posisi urutan 𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑚] untuk 𝑚 = 𝑘∗ + 1, … , 𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟].  

Update 𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] = 𝐽𝑠
𝐿[𝑡,𝑧,𝑟,𝑁𝐿[𝑡,𝑧,𝑟]]

. 

Lanjutkan ke langkah 4. 

 Langkah 7 

𝑟 = 𝑟 + 1 
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𝑁𝑅[𝑡, 𝑧] = 𝑁𝑅[𝑡, 𝑧] + 1 

𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟] = 2 

𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 1] = 𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟]] = 0 

𝑏[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑝] = 0, ∀𝑝 

Lanjutkan ke langkah 1. 

 Langkah 8 

𝑡 = 𝑡 + 1 

𝑟 = 1 

𝑁𝑇𝑧 = 𝑁𝑇𝑧 + 1 

𝑁𝑅[𝑡, 𝑧] = 1 

𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟] = 2 

𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 1] = 𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑁𝐿[𝑡, 𝑧, 𝑟]] = 0 

𝑏[𝑡, 𝑧, 𝑟, 𝑝] = 0, ∀𝑝 

𝐶𝑇[𝑡, 𝑧] = 0 

Lanjutkan ke langkah 1. 

 Langkah 9 

Tetapkan : 

𝑁𝑉 = 𝑁𝑇𝑧 

𝑇𝐶𝑇 = ∑ 𝐶𝑇[𝑡,𝑧]

𝑁𝑇𝑧

𝑡=1

 

𝑅𝐶𝑇 = 𝑀𝑎𝑥{𝐶𝑇[𝑡,𝑧]} − 𝑀𝑖𝑛{𝐶𝑇[𝑡,𝑧]} 

𝑍 =  𝑧 +  1 

Jika 𝑧 ≤  𝑍 maka lanjutkan ke Langkah 1 

Jika 𝑧 >  𝑍 maka lanjut ke Langkah 10 

 Langkah 10 

Tetapkan 

𝑓(𝜃)∗ 

𝑇𝐶𝐷 

Stop. 
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Model matematis dan langkah pengerjaan tersebut digunakan 

Arvianto dalam menyelesaikan VRP dengan studi kasus untuk 

pendistribusian BBM dengan kapal.  

 

 

 


