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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian pada penelitian ini dimaksudkan 

untukivmembentuk kerangka pikir penelitian yang sistematik, sehingga 

dapat menunjang keselarasan antara tujuan penelitian dan permasalahan 

yang ada dii lapangan, guna menghindari kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi, serta membantu memperoleh hasil yang sesuaiicdengan 

tujuan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di CV. KAJEYE FOOD, suatu perusahaan 

yang bergerak dalam industri makanan ringan yaitu keripik buah dan 

kripik sayur. CV. KAJEYE FOOD berlokasi di Jalan Polowijen 2 nomor 

359, Kecamatan Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Metode 

pengumpulan data pada penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan 

wawancara dengan dengan pihak perusahaan mengenai permasalahan 

yangiada dalam perusahaan.  Selanjutnya, data jugai diperoleh dengan cara 

melakukan pengamatan secara langsung.  

3.2. Tahapan Penelitian 

Pada penelitian ini akan dijabarkan dalam diagram alir atau flow chart 

untuk mempermudah pembaca agar dapat memahami metode dan alur 

proses penelitian yang dilakuan dalam penelitian ini. Flow chart ini akan 

mendeskripsikan alur proses penelitian mulaiidari tahapan awal hingga 

selesai. berikut tahapan penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flow Chart (Diagram Alir) Tahapan Penelitian 
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3.3. Deskripsi Metodologi Penelitian 

3.3.1. Pendahuluan 

3.3.1.1 Pemilihan Topik 

Penelitian ini mengangkat topik permasalahan pada pendistribusian 

makanan ringan yang memiliki bermacam-macam jenis. Metode yang 

akan digunakan adalah Sequential Insertion. 

3.3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur yang digunakan dalam menentukan usulan rute ini 

adalah jurnal, buku serta penelitian terdahulu yang membahas tentang 

pemecahan Multiple Product Vehicle Routing Problem. Literatur-literatur 

yang diperoleh, biasanya membahas tentang pembentukan, penentuan atau 

pemilihan rute yang memberikan solusi terhadap permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 

3.3.1.3 Studi Lapangan  

Studi lapangna digunakan untuk mengetahui permasalahan yang ada 

pada perusahaan pada kondisi nyata. Studi lapangan juga digunakan untuk 

memperolejh informasi yang dibutuhkan dlam pengolahan data dan 

penyelesaian masalah. 

3.3.1.4 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan studi lapangan dan mengkaji studi literatur yang 

diperoleh, maka dilakukan identifikasi masalah yang ada pada perusahaan. 

Dalam mendistribusikan keripik, CV. KAJEYE FOOD memulai proses ini 

dari depot (single depot), kemudian kardus yang memiliki beragam ukuran 

sesuai jenis produk yang telah dikemas dimasukkan ke mobil box untuk 

dikirimkan kepada pelanggan/retailer/agen. Dimana mobil box 

mengirimkan produk dimulai dari pelanggan pertama kemudian 

dilanjutkan ke agen/pelanggan berikutnya hingga pelanggan terakhir. Rute 

pengiriman ini masih dilakukan secara intuitif dan tidak terjadwal, 

sehingga mengakibatkan kendaraan dapat melalui jalan yang sama dua kali 
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dalam satu rute, yang mana membutuhkan waktu yang tidak efisien serta 

pembengkakan biaya distribusi pada perusahaan. 

3.3.2. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan dalam 

penelitian selama studi lapang di perusahaan. Data dibedakan menjadi dua, 

yakni data primer serta data sekunder. 

 Data Primer 

Data primer merupakan datannyang didapat dengan dilakukannya 

pengamatam langsung, wawancara maupun diskusi. Berikut data-data 

yang termasuk dalam data primer: 

1. Waktu tempuh yang dibutuhkan unit kendaraan dari depot ke 

pelanggan, pelanggan ke pelanggan lain, serta dari pelanggan 

kembali ke depot. 

2. Jarak tempuh tempuh yang dibutuhkan unit kendaraan dari depot 

ke pelanggan, pelanggan ke pelanggan lain, serta dari pelanggan 

kembali ke depot.\ 

3. Rute kunjungan. 

4. Kecepatan rata-rata kendaraan. 

5. Waktu loading. 

6. Waktu unloading. 

 

 Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang dididapat dari catatan-catatan, 

laporan, buku dan bagian instansi yang terkait. Data sekunder 

merupakan data yang telah dimiliki perusahaan. Data-data sekunder 

yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagi berikut: 

1. Data lokasi pelanggan yang perlu dikunjungi. 

2. Data permintaan pelanggan/agen. 

3. Jumlah dan kapasitas kendaraan. 

4. Biaya operasional dan bahan bakar. 
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3.3.3. Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan dengan mengikuti prosedur-prosedur 

berdasarkan studi literatur. Data akan diolah sesuai dengan metode yang 

telah ditentukan. Tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan dalam 

penelitian ini merupakan penyesuaian dari pemecahan masalah yang telah 

dilakukan oleh Arvianto, dkk, (2014), selaras dengan yang tertera dalam 

landasan teori, dengan diterapkan pada distribusi pada moda transportasi 

darat darat. Sehingga dalam penggunaan algoritma sequential insertion 

dalam penelitian ini terdapat beberapa penyederhanaan kondisi seperti 

notasi yang digunakan, tidak adanya perhitungan waktu unloading dan 

discharging. Pada penelitian ini juga hanya digunakan 2 kendaraan 

sehingga notasi jumlah kendaraaan tidak digunakan. Langkah 

penyelesaian VRP dengan algoritma sequential insertion yang akan 

dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan Rute dannJarak 

Pada penelitian lapang melalui wawancara dengan staaf pengiriman 

dan pemasaran perusahaan, akan diketahui rute kendaraan selama 

horizon perencanaan. Rute tersebut dinyatakan sebagai rute awal yang 

dimiliki perusahaan. Juga diperoleh jarak dari tiap-tiap titik lokasi 

yang dikunjungi.  

2. Metode Algoritma Sequential Insertion 

Tahapan dalam penyelesaian VRP menggunakan Algoritma Sequential 

Insertion adalah sebagai berikut : 

a. Langkah 0 

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

b. Langkah 1 

Menetapkan seed costumer yakni pelanggan dengan jarak terjauh 

dengan depot dan kembali ke depot. 

Menghitung permintaan, waktu perjalanan, jarak tempuh, waktu 

pelayanan, waktu total penyelesaian tur, dan memeriksa 

permintaan pada pelanggan, apabila seluruh pelanngan sudah 



 

29 
 

terpenuhi maka dilanjutkan ke Langkah 9, jika belum maka 

dilanjutkan ke Langkah 2. 

c. Langkah 2 

Mencoba menyisipkan setiap pelanggan yang belum dilayani atau 

belum masuk di dalam rute saat ini yang palimg memungkinkan 

Jika waktu penyelesaian kurang dari horizon perencanaa,, 

dilanjutkan ke langkah 8. 

Jika melebihi, maka selanjutnya menetapkan atau memiilih lokasi 

pelanggan yang mempunyai waktu penyelesaian tur terpendek. 

Kemudian dilanjutkan ke langkah 3. 

d. Langkah 3 

Apabila jumlah permintaan calon pelanggan yang akan disisipkan 

adalah kurang dari atau sama dengan sisa muatan kendaraan, maka 

pelanggan tersebut dapat disisipkan dan ditetapkan sebagai 

pelanggan yang akan dikunjungi, maka permintaan calon 

pelanggan tersebut dapat dipenuhi. 

kemudian menetapkan N = N yang baru, dan dilanjutkan ke 

langkah 4. 

e. Langkah 4 

Jika N    , dilanjutkan ke langkah 5. Jika sebaliknya maka 

dilanjutkan ke langkah 9. 

f. Langkah 5 

Menghitung kembali waktu penyelesaian tur (CT), yang mana 

waktu keberangkatan menuju pelanggan berikutnya samaa dengan 

waktu penyelesaian pada pelanggan sebelumnya. 

Waktu penyelesaian tur (CT) didapatkan pengan menjumlah waktu 

keberangkatan, waktu tempuh perjalanan, waktu tunggu (jika ada) 

dan waktu pelayanan. 

Yang mana: 

   [        [     ]]     [       ]
       [       ]     [       ]  
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Kemudian, menghitung ulang waktu penyelesaian tur, jumlah 

permintaan dan sisa muatan kendaraaan. 

Apabila jumlah permintaan calon pelanggan yang akan disisipkan 

adalah kurang dari atau sama dengan sisa muatan kendaraan, maka 

pelanggan tersebut dapat disisipkan dan ditetapkan sebagai 

pelanggan yang akan dikunjungi, maka permintaan calon 

pelanggan tersebut dapat dipenuhi.  

Jika waktu penyelesaian kurang dari horizon perencanaa, dan 

jumlah permintaan calon pelanggan yang akan disisipkan adalah 

kurang dari atau sama dengan sisa muatan kendaraan, dilanjutkan 

ke langkah 6. 

Jika waktu penyelesaian kurang dari horizon perencanaa, dan 

jumlah permintaan melebihi sisa muatan kendaraan, maka 

dilanjutkan ke langkah 7. selanjutnya menetapkan atau memiilih 

lokasi pelanggan yang mempunyai waktu penyelesaian tur 

terpendek. 

Jika waktu penyelesaian melebihi dari horizon perencanaa, maka 

dilanjutkan ke langkah 8 

g. Langkah 6 

Menetapkan pelanggan yang akan disisipkan yang menghasilkan 

perhitungan waktu penyelesaian tur (CT) terpendek. 

Memeriksa sisa muatan kendaraan, jika permintaan pelanggan yang 

akan disisipkan kurang dari atau sama dengan sisa muatan 

kendaraan maka pelanggan tersebut dapat dilayani atau disisipkan 

ke dalam rute. 

Dilanjutkan ke langkah 3. 

h.    Langkah 7 

Jika terdapat kondisi dimana waktu penyelesaian tur kurang dari 

horizon perencanaa, tetapi jumlah permintaan melebihi sisa muatan 

kendaraan, maka dibentuk rute baru dan kembali ke langkah 1. 

i. Langkah 8 
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Jika terdapat kondisi dimana waktu penyelesaian melebihi horizon 

perencanaa, maka selanjutnya membentuk tur baru       

Lalu mengulang langkah 1 

j. Langkah 9 

Menetapkan : 

       

Menghitung Waktu Total Penyelesaian Tur (TCT)  

    ∑  [   ]

   

   

 

Menghitung rentang waktu penyelesaian tur (RCT 

       {  [   ]}     {  [   ]} 

k. Langkah 10 

Menghitung total biaya distribusi yang didapat dari biaya bahan 

bakar dan biaya operasional yang digunakan pada kegiatan 

distribusi. 

3.3.4.  Analisa dan Pembahasan 

Pada tahapan ini, data-data yang telah diolah kemudian akan dilakukan 

analisa. Analisa yang dilakukan yakni membandingkan jarak temouh yang 

dihasilkan oleh perusahaan dengan hasil yang diperoleh dengan 

menggunakan algoritma sequential insertion. 

3.3.5. Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil analisa dan pembahasan yang dilakukan, maka dapat ditarik 

kesimpulan berdasarkan jawaban yang didapat dari tujuan, pengolahan 

data, serta analisa yang dilakukan dalam penelitian ini. Kemudian 

diberikan saran dalam hal perbaikan distribusi pengiriman barangyang 

ditujukan kepada perusahaan. 

 


