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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai metodologi penelitian atau langkah-

langkah dalam skripsi ini. Diagram alir metodologi penilitian bisa dilihat pada 

gambar 3.1. Berikut ini merupakan penjelasan mengenai langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian ini:  

3.1 Studi Lapangan 

 Pada tahap studi lapangan yang dilakukan yaitu melakukan tinjauan umum 

perusahaan yang merupakan gambaran umum perusahaan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan. Pada bagian ini peneliti akan mencari informasi tentang latar 

belakang perusahaan dan sistem distribusi dan transportasi pada perusahaan, 

sehingga peneliti mengetahui perusahaan memiliki karakteristik sistem distribusi 

dan transportasi yaitu VRPTW. 

3.2 Studi Literatur 

 Tahap studi literatur ini dilakukan untuk memahami teori tentang sistem 

distribusi dan transportasi dan Vehicle Routing Problem with Time Windows 

(VRPTW) dan metode penyelesaian heuristik dengan Algoritma Sequential 

Insertion. Sumber literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti jurnal, buku dan 

tugas akhir yang berisi teori-teori untuk mendukung penelitian yang sedang 

dilakukan seperti pada Bab II. 

3.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 Setelah topik ditentukan dengan penunjang informasi yang diperoleh dari 

studi lapang dan studi literatur maka dilakukan identifikasi masalah yang terjadi 

diperusahaan. Sehingga masalah yang terjadi yaitu bagaimana menentukan rute 

distribusi kendaraan yang optimal dengan  mempertimbangkan kapasitas dan jenis 

kendaraan, time windows, jarak tempuh, waktu tempuh, produk yang dikirim, dan 

banyaknya pelanggan yang akan dikunjungi dan permintaannya dengan 



27 
 

menggunakan metode yang mampu menghasilkan solusi optimal dan 

meminimalkan biaya distribusi. 

3.4 Tujuan Penelitian 

 Dari permasalahan yang ada maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

membuat rute distribusi yang baru yang dapat meminimumkan jarak, waktu dan 

biaya distribusi dengan menggunakan Algoritma Sequential Insertion. 

3.5 Pengumpulan Data 

 Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan data yang diperlukan dalam 

penelitian untuk tahap pengolahan data. Data yang dibutuhkan yaitu data primer 

yaitu data yang diperoleh dengan melakukan pengamatan langsung, wawancara dan 

diskusi seperti waktu tempuh, waktu unloading, waktu loading, kecepatan 

kendaraan, rute awal yang dimiliki perusahaan, jarak tempuh. Data sekunder adalah 

data yang diperoleh dari sumber yang ada di perusahaan yaitu jumlah permintaan, 

jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan, lokasi pelanggan, time windows, profil 

perusahaan, karakteristik produk 

 

3.6 Perhitungan Jarak pada Rute Awal 

Pada penelitian lapang yang telah dilakukan akan diketahui rute yang 

dikunjungi oleh kendaraan selama horizon perencanaan. Kemudian dihitung jarak 

dari masing-masing titik yang dikunjungi.  

3.7 Penentuan Rute Usulan dengan Algoritma Sequential Insertion 

Dalam tahapan ini pengerjaannya merupakan adaptasi dari langkah pengerjaan 

yang telah dilakukan oleh (Arvianto, et al, 2014) sebagaimana yang telah ada dalam 

landasan teori dengan menerapkannya pada distribusi untuk jalur atau kendaraan 

darat. Langkah pengerjaan dengan algoritma sequential insertion yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

Tahapan dalam penyelesaian VRP menggunakan Algoritma Sequential Insertion 

adalah sebagai berikut : 
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a) Langkah 1 

Melakukan inisialisasi dimana N = N, NT = 0, TCT = 0.  

b) Langkah 2 

Menetapkan konsumen yang belum dilewati. Menentukan tur awal yang 

dimulai dari depot menuju pelanggan dengan jarak terjauh dari depot hingga 

kembali ke depot. Menghitung waktu loading dan unloading, jumlah 

permintaan, waktu pelayanan, jarak perjalanan, waktu perjalanan, dan total 

waktu dari pelanggan pada tur. Jika semua konsumen telah dilewati maka 

lanjutkan ke langkah 11. Jika tidak maka dilanjutkan ke langkah 3. 

c) Langkah 3 

Menyisipkan semua konsumen yang belum dilewati pada busur penyisipan 

yang mungkin pada trip (t) saat ini. Untuk 𝑖 ∈ 𝑁, coba masukkan lokasi 

pelanggan (i) diantara (k, k+1). Lakukan Update posisi, waktu keberangkatan 

dan waktu tiba kendaraan, waktu perjalanan, dan waktu penyelesaian (CT). 

Jika 𝐶𝑇 < 𝐻, lanjutkan ke langkah 8. 

Jika 𝐶𝑇 > 𝐻, tetapkan atau pilih pelanggan atau lokasi yang memberikan 

waktu penyelesaian tur terpendek. Kemudian dilanjutkan ke langkah 4. 

d) Langkah 4 

Jika permintaan pelanggan selanjutnya  ≤ 𝑄𝑝, maka sisipkan pelanggan. 

Kemudian update kapasitas kompartemen, dan besarnya muatan yang telah 

diantarkan.  

Tetapkan sebagai pelanggan berikutnya yang dikunjungi (𝑖∗), maka permintaan 

𝑞[𝑖 ∗, 𝑝] sudah terpenuhi. 

Tetapkan N = N yang baru, kemudian dilanjutkan ke langkah 5. 

e) Langkah 5 

Jika ≠ ∅ , lanjutkan ke langkah 6. Jika sebaliknya maka lanjutkan ke langkah 

10. 

f) Langkah 6 
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Melakukan update waktu penyelesaian (CT). Dimana waktu keberangkatan ke 

pelanggan berikutnya (𝐽𝑚𝐿(𝑖,𝑖∗)
) sama dengan waktu waktu penyelesaian 

pelayanan di pelanggan sebelumnya (𝐽𝑠𝐿(𝑖,𝑖∗)
).   

Waktu penyelesaian dihitung dari penjumlahan waktu keberangkatan, waktu 

perjalanan, waktu tunggu, dan waktu pelayanan.  

𝐽𝑠𝐿[𝑖,𝑖∗]
= 𝐽𝑚𝐿[𝑖,𝑖∗]

+ 𝑊𝑝 + 𝐽𝑡𝐿[𝑖,𝑖∗]
+ 𝑊𝑡𝐿[𝑖,𝑖∗]

 

Update  𝐶𝑇 = 𝐽𝑠𝐿[𝑖,𝑖∗]
 

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

𝑞[𝑖∗, 𝑝] ≥ 𝑄[𝑝], lanjutkan ke langkah 8. Jika 𝐶𝑇 >  𝐻, lanjutkan ke Langkah 9. 

g) Langkah 7 

Memilih pelanggan berikutnya yang akan dikunjungi yang memberikan waktu 

penyelesaian tur terpendek. Jika dilakukan update kapasitas kompartment dan 

jumlah muatan yang tersisa. Tetapkan 𝑖∗ sebagai pelanggan berikutnya yang 

dikunjungi, maka permintaan terpenuhi. Update  𝐶𝑇 = 𝐽𝑠𝐿[𝑖,𝑖∗]
. 

Lanjutkan ke langkah 4. 

h) Langkah 8 

Jika terjadi kondisi 𝐶𝑇 < 𝐻 dan 𝑞[𝑖∗, 𝑝] ≥ 𝑄[𝑝], maka dibentuk rute baru. 

Lanjutkan ke langkah 1. 

i) Langkah 9 

Jika 𝐶𝑇 >  𝐻, maka dibentuk tur baru 𝑡 = 𝑡 + 1. 

Lanjutkan ke langkah 1. 

j) Langkah 10 

Menghitung waktu penyelesaian tur (TCT) dan rentang waktu penyelesaian tur 

(RCT). 

𝑅𝐶𝑇 = 𝑀𝑎𝑥{𝐶𝑇[𝑡,𝑧]} − 𝑀𝑖𝑛{𝐶𝑇[𝑡,𝑧]} 

k) Langkah 11 

Menghitung biaya distribusi yang dihitung dari biaya bahan bakar yang 

digunakan selama kegiatan distribusi. 
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Lakukan semua langkah-langkah untuk semua jenis kendaraan yang ada 

pada perusahaan. Setelah langkah pengolahan data tersebut selesai akan dilakukan 

verifikasi hasil dari rute yang terbentuk. 

3.8 Perhitungan Biaya Transportasi 

 Setelah rute yang telah didapatkan dari Algoritma Sequential Insertion 

maka akan didapatkan rute distribusi yang optimal, dari rute tersebut kemudian 

dihitung biaya transportasi masing-masing rute. Dan menghitung biaya transportasi 

pada rute awal perusahaan. 

3.9 Perbandingan Biaya Awal dan Usulan 

 Pada tahap ini hasil perhitungan biaya transportasi dengan rute awal 

perusahaan dan biaya transportasi dengan rute yang didapatkan dari Algoritma 

Sequential Insertion dibandingkan, dengan ketentuan jika total biaya transportasi 

yang didapatkan dengan menggunakan Algoritma Sequential Insertion harus lebih 

kecil. Jika lebih besar maka dilakukan lagi penentuan rute usulan dengan Algoritma 

Sequential Insertion dengan penentuan tur awal yang berbeda. 

3.9 Analisa Hasil Rute 

 Pada tahapan ini akan dilakukan analisa hasil rute yang didapatkan dari 

Algoritma Sequential Insertion.  

3.10 Kesimpulan dan Saran  

 Pada bagian akhir menyimpulkan hasil dari penelitian dan menjawab dari 

tujuan penelitian serta memberikan saran-saran untuk perusahaan  untuk 

pertimbangan selanjutnya dan saran untuk penelitian-penelitian selanjutnya. 

3.11 Diagram Alir Penelitian  

 Pada gambar 3.1 merupakan gambaran diagram alir penelitian yang 

dilakukan dalam pengerjaan skripsi ini, yaitu 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metode Penelitian 


