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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1.Latar belakang  

 Dalam proses ekonomi yang dilakukan oleh sebuah perusahaan baik 

manufakur maupun jasa, hampir tidak dapat dipisahkan proses distribusi barang 

maupun produk yang bertujuan untuk dihantarkan kepada pelanggan atau 

konsumen, termasuk bagaimana sistem distribusi itu sendiri merupakan keputusan 

strategis yang menjadi isu yang penting untuk setiap perusahaan tersebut (Klose 

& Drexl, 2005). Untuk membuat lingkungan kompetisi yang sehat, perusahaan 

tidak bisa melibatkan cara yang konvensional dan usang dalam penghantaran 

produk terbaik. Pertumbuhan teknologi dan inovasi yang diinisiasi oleh banyak 

peneliti dalam manajemen  distribusi mengharuskan perusahaan ekspedisi untuk 

membuat velocity atau kecepatan waktu pengiriman dan kedayagunan yang tinggi 

dalam jejaring distribusi mereka (Pujawan & Mahendrawathi,2010). 

 PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) adalah perusahaan jasa ekspedisi yang 

cukup dikenal oleh masyarakat luas, sehingga hal ini yang memutuskan TIKI 

untuk membuka pelayanan ekspedisi di Kota Malang pada tahun 1995 yang 

berlokasi di jalan Arief Rahman Hakim No. 8, Kota Malang. Adapun cakupan 

wilayah layanan TIKI Malang meliputi Kota Malang, Kota Batu, Kab. Malang 

serta Kota dan Kabupaten Blitar, dengan penempatan puluhan Sub Agen dan 

Gerai di beberapa titik di seluruh Malang Raya. Faktor yang mempengaruhi 

adalah kecenderungan dari jumlah paket yang berdatangan terus bertambah dan 

tidak dapat terprediksi. Sehingga kerap kali kurir melakukan pengahantaran paket 

hingga malam hari. Dalam kasus yang dibahas kali ini objek penelitian yang 

dilakukan pada daerah kawasan Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru 

meliputi beberapa kelurahan yang disesuaikan dengan kurir yang dimaksud, 

alasan pemilihan daerah tersebut berdasarakan dari hasil diskusi yang dilakukan 

antara pihak perusahaan dengan penulis untuk memilih daerah tersebut 

dikarenakan daerah yang dimaksud memiliki volume pengiriman yang terbilang 

banyak dari waktu ke waktu dikarenakan daerah tersebut merupakan basis dari 
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sebagian besar wilayah tinggal pelajar atau mahasiswa yang menempuh 

Pendidikan di Malang  dan intensitas lalu lintas yang dilalui terbilang padat. 

Merujuk dengan permasalahan yang dipaparkan sebelumnya diketahui jenis 

permasalahan rute yang akan diselesaikan oleh penulis adalah Travelling 

Salesman Problem (TSP). Travelling Salesman Problem (TSP) sendiri adalah 

permasalahan penentuan rute yang akan dilaksanakan oleh salesman atau 

kendaraan tanpa mempertimbangkan kapasitas media apapun yang digunakan. 

Travelling Salesman Problem dapat diaplikasikan untuk menentukan rute 

terpendek dalam pengiriman paket pada jurnal terdahulu dengan menggunakan 

metode Branch and Bound sebagai pembandingan dengan metode Genethic 

Algorithm dengan bantuan aplikasi Matlab untuk menyelesaikan solusi yang ingin 

dicapai penulis (Nugroho et al., 2016). Penggunaan algoritma Particle Swarm 

Optimization dalam memecahkan permasalahan Travelling Salesman Problem 

tentu sudah seringkali diikut sertakan, seperti (Puteri, et al., 2017) menggunakan 

algoritma tersebut untuk memecahkan permasalahan penentuan rute dari banyak 

salesman dalam hal ini disebut Multiple Travelling Salesman Problem (M-TSP) 

yang menghasilkan urutan rute lebih baik apabila dilakukan oleh distributor dan 

memperoleh parameter optimal sebanyak 30 iterasi dengan ukuran partikel 90. 

Mengaplikasikan algoritma PSO untuk mengoptimasikan klastering yang telah 

dimodifikasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan sebuah misi yang dapat 

membantu pemain untuk menyelesaikannya dan memunculkan jenis rintangan 

yang beragam yang dapat menyesuaikan dengan kemampuan pemain (N & 

Hariadi, 2012). Menggunakan metode tersebut untuk menentukan keputusan 

lokasi dan alokasi pada rantai pasok multi-eshelon yang menghasilkan 

perbandingan biaya yang lebih tinggi dibandingkan dengan metode pembanding 

namun waktu penyelesaian yang lebih cepat sehingga metode PSO yang dinilai 

lebih efektif (Industri, Surabaya, & Kalirungkut, 2014).  

 Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan rute yang ada akan 

diselesaikan dengan menggunakan algoritma Particle Swarm Optimization (PSO) 

dengan bantuan software Matlab untuk proses perhitungan lebih lanjutnya. 
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Dengan mempertimbangkan adanya dua kali pengiriman yang dilakukan oleh 

kurir terhadap paket yang datang tiap harinya, serta jumlah kurir yang terbatas. 

 

1.2.Rumusan masalah  

 Permasalahan yang ingin diselesaikan adalah “penentuan rute pengantaran 

paket terbaik pada wilayah hantaran yang ramai , dengan memprtimbangkan 

adanya dua kali pengiriman dalam sehari serta jumlah kurir yang terbatas.” Studi 

kasus pada PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Cabang Malang. 

1.3.Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian dibuat untuk memberikan gambaran yang dituju oleh 

peneliti, maka dari itu tujuan tugas akhir ini adalah : 

1. Mengusulkan rute alternatif baru yang digunakan kurir dalam menghantarkan 

paket, 

2. Meminimasi jarak yang ditempuh oleh kurir. 

1.4.Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh oleh pihak yang disebutkan dibawah ini yang 

berkaitan dengan objek dan subjek penelitian dibawah ini, yaitu: 

1. Perusahan 

Mengusulkan rute alternatif pengiriman kurir kepada perusahaan tersebut 

secara tepat waktu dan efisien dalam memangkas jarak yang ditempuh oleh 

kurir.  

2. Akademik  

Mahasiswa dapat menerapkan teori yang diterima diperkuliahan kedalam dunia 

nyata. 

1.5.Batasan Masalah  

Batasan masalah diperlukan agar penelitian yang dilakukan lebih terarah, 

spesifik, dan permasalahan tidak meluas kepada hal – hal diuar yang dibahas 

oleh peneliti, yaitu : 

1. Penelitian dilakukan di PT. Citra Van Titipan Kilat (TIKI) Cabang Malang 

bagian outgoing yang menghantarkan paket ke alamat tujuan.  
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2. Rute yang diteliti hanya membahas pada kurir yang bertugas di wilayah 

Kecamatan Klojen dan Kecamatan Lowokwaru.  

3. Hanya melayani satu pelayanan yaitu penghantaran tidak terkait dengan 

bentuk pelayanan lainnya.  

4. Objek penelitian dilakukan dibatasi hanya dalam satu hari pengambilan data 

oleh peneliti tanpa mengetahui volume paket yang datang sebelumnya 

1.6.Asumsi – asumsi  

Asumsi diperlukan juga untuk membatasi penelitian yang dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Rute yang dilalui oleh kurir dianggap lalu lintas normal tanpa adanya 

kemacetan.  

2. Kendaraan yang digunakan tidak berubah baik fungsi maupun 

kapasitas dari kendaraan tersebut. 

3. Penelitian difokuskan pada satu daerah, satu kurir, dan satu kendaraan 

yang digunakan kurir.  

 




