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ABSTRAKSI 

 

 

Awing & Son merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang usaha songkok, 

penanganan distribusi yang tidak efisien merupakan masalah utama di industri ini yang 

menyebabkan biaya distribusi produk tinggi. 

Dari kondisi tersebut diperlukan suatu metode untuk mengatasi masalah tersebut. Alternatif I 

adalah Metode Transportasi merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk pengalokasian 

produk kepada konsumen dengan mempertimbangkan biaya distribusi produk, kapasitas sumber 

dan permintaan konsumen. Adapun rute pengirimannya adalah direct shipping network. Tujuan 

utama dari metode ini adalah merencanakan jumlah alokasi produk usulan agar nantinya 

diharapkan dapat meminimalkan biaya distribusi produk. Alternatif II adalah Metode Saving 

Matriks merupakan salah satu metode yang membahas proses pengiriman barang ke konsumen 

yang meliputi pengalokasian masing-masing retail pada kendaraan sekaligus mengurutkan rute 

yang akan dilalui kendaraan. Tujuan utama metode ini adalah dengan mengalokasikan order tiap 

retail pada kendaraan juga dapat meminimalkan biaya distribusi produk. Adapun pengirimannya 

adalah direct shipping with milk runs. Sebelum kita menerapkan baik metode Transportasi 

maupun metode Saving Matriks, terlebih dahulu dilakukan pengeplotan dan peramalan data 

permintaan 2 bulan mendatang. Peramalan permintaan dengan menggunakan metode yang sesuai 

dengan hasil pengepoltan data, kemudian dipilih MAPE terkecil. Selanjutnya hasil peramalan 

tersebut diolah dengan menggunakan metode Transportasi dan Saving Matriks. 

Dari pengolahan data diperoleh hasil untuk pengalokasian produk dengan metode Transportasi 

didapatkan retail untuk pengalokasian gudang Gresik adalah mengalokasikan produk ke retail 

Kediri, Ponorogo, Blitar, Banyuwangi, Probolinggo, Situbondo, Sidoarjo, Lamongan, Krian. dan 

Jombang. Sedangkan untuk gudang Surabaya mengalokasikan produk ke retail Malang, Madiun, 

Jember, Asem Bagus, Madura, Mojokerto, Pasuruan, Krian. Dengan menggunakan metode 

Saving Matriks diperoleh penghematan biaya distribusi sebesar Rp. 130.500/periode pengiriman 

atau sebesar 5.17 % dari Rp. 2.654.375 menjadi Rp. 2.523.875.  

 


