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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. Pendistribusian 

2.1.1. Distribusi 

Distribusi adalah salah satu bentuk kegiatan untuk memindah 

tangankan suatu produk dari pihak supplier kepada konsumen dalam bentuk 

supply chain. Distribusi merupakan sebuah usaha untuk menguntungkan 

suatu perusahaan karena distribusi akan mempengaruhi biaya dari supply 

chain dan kebutuhan konsumen, pendistribusian yang tepat dapat membantu 

memenuhi berbagai macam kebutuhan supplay chain mulai dari biaya 

terendah dan tingginya permintaan konsumen. 

Istilah distribusi sama dengan place (penempatan)yaitu aktivitas 

penyaluran atau penempatan barang (produk) dariprodusen ke konsumen. 

Perpindahan material terjadi pada semua siklusproses manufaktur produk, 

baik itu sebelum maupun sesudah prosesproduksi (Lubis,2004). 

Dalam distribusi terdapat dua kategori, yaitu: 

1) Pemindahan bahan dan hasil produksi dengan menggunakan 

sarana disribusi. 

2) Mengangkut penumpang dari suatu tempat ke tempat lain.  

Berdasarkan kedua definisi tersebut, maka distribusi adalah proses 

pemindahan hasil produksi dari suatu tempat ke tempat lain menggunakan 

alat distribusi. Distribusi adalah istilah yang biasa digunakan dalam 

pemasaran untuk menjelaskan bagaimana suatu produk atau jasa dibuat 

secara fisik tersedia bagi konsumen. Distribusi meliputi kegiatan 

pergudangan, transportasi, persediaan dan penanganan pesanan. Distribusi 

merupakan elemen keempat dari pemasaran tradisional yang mengacu pada 

cara suatu produk atau layanan dirancang sedemikian rupa sehingga bisa 

didapatkan oleh pelanggan. Distribusi meliputi beberapa kegiatan seperti: 

pengawasan pencatatan, proses pemesanan dan transportasi. 

2.1.2. Transportasi 

Transportasi adalah suatu kegiatan pemindahan barang (muatan) 

danpenumpang dari suatu tempat ke tempat tujuan lain. Dalam 

transportasiterlihat 2 unsur yang terpenting yaitu: 

a. Pemindahan / pergerakan 

b. Secara fisik mengubah tempat lain dari barang dan penumpang 

ketempat lain. 
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Transportasi merupakan pergerakan dari suatu lokasi ke lokasi lain 

yang merepresentasikan awal dari suatu rangakian supply chainsampai 

kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatuproduk jarang 

di produksi dan di gunakan dalam lokasi yang sama. 

Pengertian transportasi adalah memindahkan atau mengangkutdari 

suatu tempat ke tempat lain, transportasi didefinisikan sebagai suatusistem 

yang terdiri dari fasilitas tertentu beserta arus dan sistem kontrolyang 

memungkinkan orang atau barang dapat berpindah dari suatutempat ke 

tempat lain secara efisien dalam setiap waktu untukmendukung aktifitas 

manusia. Transportasi dari suatu wilayah adalahsistem pergerakan manusia 

dan barang antara satu zona asal dan zona tujuan dalam wilayah yang 

bersangkutan. Pergerakan yang dimaksuddapat dilakukan dengan 

menggunakan berbagai sarana atau modal,dengan menggunakan berbagai 

sumber tenaga, dan dilakukan untuksuatu keperluan tertentu. 

Transportasi dikatakan baik, apabila perjalanan cukup cepat,tidak 

mengalami kemacetan, frekuensi pelayanan cukup, aman, bebasdari 

kemungkinan kecelakaan dan kondisi pelayanan yang nyaman.Kondisi 

transportasi yang ideal sangat ditentukan oleh berbagai faktoryang menjadi 

komponen transportasi ini, yaitu kondisi prasarana (jalan),sistem jaringan 

jalan, kondisi sarana (kendaraan) dan sikap mental pemakai fasilitas 

transportasi tersebut.  

Transportasi digunakan untuk memudahkan manusia dalam 

melakukan aktivitas sehari-hari. Transportasi berperan strategis dalam 

pembangunan. Pentingnya transportasi dapat dilihat dari aspek mikro dan 

makro. Pada tingkat ekonomi makro, transportasi dan mobilitas 

berhubungan dengan keluaran(output), pekerja dan pendapatan.  

Manajemen transportasi dan distribusi merupakan pengolahan 

terhadap kegiatan untutuk pergerakan suatu produk dari satu lokasi ke lokasi 

lain yang dimana pergerakan tersebut biasanya membentuk atau 

menghasilkan suatu jaringan. Pada kebanyakan produk, peran jaringan 

distribusi dan distribusi sangatlah vital. Jaringan distribusi dan transpotasi 

ini memungkinkan produk pindah dari lokasi dimana mereka di produksi ke 

lokasi konsumen yang sering kali di batasi oleh jarak yang jauh. 

Kemampuan untuk mengirimkan produk ke konsumen secara tepat waktu, 

dalam jumlah yang sesuai dan dalam kondisi yang sangat baik menentukan 

apakah pada akhirnya produk tersebut kompetitif di pasar. Kemampuan 

untuk mengelolah jaringan distribusi ini merupakan suatu komponen 

unggulan kompetitif yang sangat penting bagi kebanyakan industri.  
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Untuk menciptakan keunggulan kompetisi, perusahaan tidak lagi 

menggunakan cara tradisonal dalam mendistribusikan produk – produk 

mereka. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam distribusi 

memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kecepatan waktu kirim serta 

efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi mereka. Tekanan kompetisi 

serta kebutuhan konsumen yang tinggi memaksa perusahaan untuk 

melakukan berbagai perbaikan dalam kegiatan distribusi dan transpotasi. 

Dewasa ini, jaringan distribusi tidak lagi di pandang hanya sebagai 

serangkaian fasilitas yang mengerjakan fungsi - fungsi fisik seperti sebagai 

pengangkutan dan penyimpanan, tetapi merupakan bagian integral dalam 

supply chain secara holiistik dan memiliki peranstrategis sebagai titik 

penyalur produk dan maupun informasi dan juga sebagai wahana untuk 

menciptakan nilai tambah.  

Jaringan distribusi berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan 

konsumen dan biaya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus bisa mengestimasi 

jumlah kebutuhan konsumen atau permintaan konsumen dalam suatu 

jaringan distribusi. Karena pemenuhan akan kebutuhan konsumen 

mempengaruhi pendapatan perusahaan lewat biaya yang di timbulkan dari 

suatu jaringan pengiriman. 

 

2.1.3. Sistem Transportasi 

Dalam manajemen transportasi dibedakan oleh dua yaitu pengiriman 

barang atau pemilik barang yang disebut shipper, dan pihak yang bertugas 

melakukan pengiriman barang dianamakan carrier. Beberapa hal yang 

biasanya dipakai sehingga dasar pertimbangan dalam mengevaluasi mode 

transportasi dilihat dari dua sudut : 

1. Dilihat dari sudut pihak pengirim barang atau carrier beberapa hal yang 

perlu dipertimbangkan adalah biaya – biaya yag terlihat, mulai dari 

biaya alat transportasinya sendiri ( bisa berupa biaya beli atau biaya 

sewa alat transportasi ), biaya operasional tetap ( biaya terminal atau 

bendahara yang besarnya tidak tergantung pada volume barang yang 

dikirm ), dan biaya operasional variable ( seperti biaya bahan baku ) 

dengan besarnya biaya tergantung pada volume angkut atau jarak yang 

ditempuh dalam pengiriman. Biaya – biaya lain seperti overhead juga 

harus menjadi pertimbangan. Disisi lain beberapa aspek yang tidak 

langsung terkait biaya, seperti kecepatan, volume yang bisa diangkut, 

maupun flesibilitas dalam melakukan pengiriman. 
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2. Dilihat dari shipper atau pemilik barang bisa didasarkan pada berbagai 

ongkos yang timbul pada supply chain, termasuk ongkos selain terkait 

langsung dengan transportasi tersebut. Jadi, selain biaya transportasi 

yang harus ditanggung, perusahaan juga harus memperhitungkan biaya 

persediaan, biaya loading – unloading, dan biaya fasilitas ( seperti 

gudang dan lain – lain ). Konsekuensinya lain, seperti tingkat level 

yang diperoleh dan ketdakpastian waktu pengiriman penting untuk 

dipertimbangkan oleh shipper. Trade Off antar berbagai ongkos 

tersebut harus dicari dalam menentukan mode transportasi yang akan 

dipilih. 

 

2.1.4. Fungsi Dasar Distribusi dan Transportasi 

Secara tradisional kita mengenal manajemen distribusi 

dantransportasi denagn berbagai sebutan. Sebagaian 

perusahaanmenggunakan istilah manajemen logistik, sebagain lagi 

menggunakanistilah distribusi fisik. Apapun istilahnya, secara umum fungsi 

distribusidan transportasi pada dasarnya adalah mengantarkan produk dari 

lokasidiman produk tersebut di produksi sampai dimana pelayanan 

kepadakonsumen, serta layanan purna jual yang memuaskan. 

Kegiatan distribusi dan transportasi dapat di lakukan olehperusahaan 

manufaktur dengan membentuk bagian distribusi atautransportasi sendiri 

atau di serahkan pihak ketiga. Dalam upayanya untukmemenuhi tujuan – 

tujuan di atas, siapapun yang melaksanakan (internalperusahaan atau mitra 

pihak ke tiga), manajemen distribusi dantransportasi pada umumnya 

melakukan sejumlah fungsi dasar yang terdiri dari : 

1. Melakukan segmentasi dan melakukan target service level.  

Segmentasi konsumen perlu di lakukan karena kontribusi 

mereka pada revenue perusahaan bisa bervariasi dan karakteristik tiap 

konsumen bisa bebeda satu dengan lainya. Dengan memahami 

perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap konsumen atau area 

distribusi, perusahaan bisa mengoptimalkan alokasi persediaan 

maupun kcepatan layanan. Misalnya, konsumen kelas 1, yang 

menyumbangkan pendapatan terbesar, memiliki target servis level 

yang lebih tinggi di bandingkan dengan konsumen kelas 2 atau kelas 

3 yang kontribusinya lebih rendah. 

2. Menentukan mode transportasi yang akan di gunakan.  

Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang beda dan 

memiliki keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga, sebagai 
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contoh, transportasi laut memiliki keunggulan dari segi biaya yang 

lebih rendah, namun lebih lambat di bandingkan dengan transportasi 

udara. Manajemen transportasi harus bisa menentukan mode apa 

yang akan di gunakan dalam mengirimkan produk – produk mereka 

ke konsumen, kombinasi dua atau lebih mode transportasi tentu bisa 

atau bahkan harus di lakukan tergantung pada situasi yang di hadapi. 

3. Melakukan penjadwalan dan penetuan rute pengiriman.  

Salah satu kegiatan yang di lakukan oleh distributor adalah 

menetukan kapan kendaraan harus berangkat dan rute mana yang 

harus di lalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah konsumen. 

Apabila jumlah konsumen sedikit, keputusan ini dapat di ambil secara 

mudah. Namun perusahaan yang memiliki ribuan atau puluhan ribu 

toko atau tempat – tempat penjualan yang harus di kunjungi, 

penjadwalan dan penentuan rute pengiriman adalah pekerjaan yang 

sangat sulit dan kurang tepatan dalam mengambil dua keputusan 

tersebut bisa berimplikasi pada biaya pengiriman. 

 

2.1.5. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi adalah saluran yang di gunakan untuk 

menyalurkansuatu produk dari produsen ke konsumen (konsumen akhir atau 

pemakaiproduk industri). Fungsi saluran disitribusi : 

a. Mengumpulkan informasi yang di perlukan untuk perencanaan 

danmemudahkan pertukaran. 

b. Mengembangkan dan menyebarkan komunikasi lewat tawaran. 

c. Melakukan pencarian dan berkomunikasi dengan calon pembeli. 

d. Mengusahakan perundingan untuk mencapai persetujuan akhir atas 

harga dan ketentuan lainya mengenai tawaran agar perpindahan 

e. kepemilikan dapat tercapai. 

f. Melaksanakan pengangkutan dan penyimpanan produk. 

g. Mengatur distribusi dana untuk menutup biaya saluran distribusi. 

h. Menerima resiko dalam hubugan dengan pelaksanaan 

pekerjaansaluran pemasaran. 

 

2.1.6. Perantara Saluran (Penyalur) 

Perantara adalah individu atau kelompok (organisasi) bisnis 

yangberoperasi di antara produsen dan konsumen atau pembeli industri. 

Jenis - jenis perantara saluran distribusi produk, meliputi : 



12 
 

 
 

1. Pedagang besar (Wholesaler) adalah perantara yang menjual 

barangkepada pengecer, pedagang besar lain atau pemakai 

industri.Dikaitkan dengan pelaksanaan fungsi pemasran 

(penjualan,pengangkutan, dan penyimpanan), pedagang besar di bagi 

dua yaitu: 

a. Pedagang besar dengan fungsi penuh (pedagang 

yangmelaksanakan seluruh fungsi pemasaran) 

b. Pedagang besar dengan fungsi terbatas (pedagang besar 

yanghanya melaksanakan beberapa fungsi pemasaran) 

2. Pengecer (retailer) adalah perantara yang membeli produk 

keprodusen atau ke pedagang besar kemudian menjuaknya 

kekonsumen akhir. Berdasarkan produk line atau banyaknya 

jenisbarang yang di jual, jenis pengecer (retailer) di bagi antara lain : 

a. General merchandise store, yaitu sebuah took yang 

menjualberbagai macam barang atau berbagai macam produk 

line.Misalnya: toko serba ada (department store) yang 

menjualberbagai macam produk. 

b. Single line store, yaitu sebuah toko yang menjual hanya satu 

kelompok atau beberapa macam produk terkait. Misal : 

tokomakanan, toko bahan bangunan, dll. 

c. Speciaty store, yaitu toko yang mengkhususkan menjual 

satugaris produk. Misal : toko roti, sepatu pria dll. 

3. Agen, yaitu perantara yang menyalurkan barang dari produsen ke 

pedagang besar, pengecer, pemakai industri dan tidak berhak 

memiliki barang (produk) yang di salurkan. Ada beberapa macam 

agen, yaitu : 

a. Agen penjualan, yaitu agen yang mempunyai tugas utama 

mencarikan pasar bagi produsen. 

b. Agen pembeli, yaitu agen yang mempunyai tugas utama 

menyarikan penyedia / supplier bagi pembeli. 

 

 

2.2. Routing 

Salah satu situasi paling lazim dalam operasi logistic adalah kebutuhan 

akan rute transportasi. Masalahnya adalah memilih urutan pengantaran 

(delivery sequence ) kendaraan sedemikian rupa sehingga membuat  semuanya 

membutuhlkan pemberhentian sementara guna meminimumkan waktu atau 

jarak perjalanan. Tiga tipe routing dilukiskan sebagai berikut : 
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1. Tempat Asal Tujuan Terpisah  

Tujuan tipe routing ini adalah memilih urutan pemberhentian 

yang dapat meminimumkan jarak sementara tetap mengunjungi 

semua lokasi antara. Data yang dibutuhkan adalah tepat asal, daftar 

semua lokasi pengantara, dan suatu ukuran tentang jarak maupun 

lamanya waktu antara semua lokasi itu. (Bowersox, Donald J., 

1986, p. 226) 

 

2. Tempat – tempat Asal Tujuan yang Bersamaan 

Situasi routing yang lazim adalah mengirimkan sebuah 

kendaraan untuk banyak kali pengantaran dan / atau penjemputan / 

pengambilan, dengan akhirnya kembali ke lokasi semula. Faktor 

yang menyulitkan adalah perlunya kembali ke tempat asal sebagai 

masalah traveling salesman ( wiraniaga keliling ). Aneka ragam 

Teknik analitis dan angka telah diterapkan orang untuk masalah ini. 

Prosedur pemecahan yang paling mungkin untuk masalah – masalah 

berskala besar adalah prosedur non optimizing yang akan dilukiskan 

dibawah ini.(Bowersox, Donald J., 1986, p. 228) 

 

3. Routing Dengan Batas – Batas Kapasitas Kendaraan 

Tipe ketiga dari prosedur routing ini adalah menambah batas 

– batas kapasitas kendaraan pada prosedur penyelesaian. 

Masalahnya adalah menjadwalkan sejumlah kendaraan terbatas dari 

suatu fasilitas sentral yang dipengaruhi tetapi tidak terbatas pada 

kendala – kendala yang berikut : 

a. Kebutuhan pengantaran ke semua tempat haruslah 

dipenuhi. 

b. Kapasitas kendaraan tidak boleh dilanggar. 

c. Total waktu atau jarak yang ditempuh oleh suatu kendaraan 

tertentu tidak boleh melebihi jumlah yang ditentukan 

sebelumnya. (Bowersox, Donald J., 1986, p. 232) 

 

2.3. Metode Penentuan Rute dan Jadwal Pengiriman 

Salah satu keputusan operasional yang sangat penting dalam manajemen 

distribusi adalah penentuan jadwal rute pengiriman dari satu lokasi ke bebrapa 

lokasi tujuan. Keputusan seperti ini sangat penting bagi mereka yang harus 

mengirimkan barang dari satu lokasi (misalnya gedung regional) ke berbagai 

toko yang tersebar di sebuah kota. Perusahaan penerbitan koran atau majalah 
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adalah salah satu contoh yang sangat tepat di mana permasalahan ini terjadi. 

Setiap pagi koran harus di distribusikan dari tempat di mana mereka di cetak ke 

tempat – tempat penjualan untuk seterusnya di edarkan juga ke pelanggan 

individu. Keputusan jadwal pengiriman serta rute yang akan di tempuh oleh 

tiap kendaraan akan sangat berpengaruh terhadap biaya – biaya pengiriman.  

Namun demikian, biaya bukanlah satu - satunya faktor pertimbangan 

dalam proses pengiriman, namun juga harus mempertimbangkan jarak tempuh 

juga, dalam bahasa program matematis, salah satu tujuan tersebut bisa menjadi 

fungsi tujuan (objective function) dan lainya menjadi kendala (constraint). 

Misalnya, fungsi tujuanya adalah meminimumkan biaya pengiriman namun ada 

kendala - kendala di antaranya jumlah truk yang banyak dengan perbedaan 

kapasitas, perbedaan kecepatan dalam zona yang berbeda, 

rintangan/penghalang dalam perjalanan (sungai, belokan, gunung), dan waktu 

istirahat untuk pengemudi adalah beberapa pertimbangan yang diperlukan 

dalam penentuan perancangan rute.  

Pekerjaan yang harus dilakukan adalah menentukan alokasi truk, artinya 

perlu di ketahui truk mana yang akan mengunjungi toko yang mana. Tahap 

kedua nantinya adalah menentukan rute perjalanan masing – masing truk. 

Untuk menentukan rute yang paling baik dapat di kerjakan denagn satu metode 

yang di namkan metode saving matrix. 

 

2.3.1. Saving Matrix 

Metode Saving Matrix adalah metode untuk meminimumkan jarak, 

waktu atau biaya dengan mempertimbangkan kendala – kendala yang ada. 

Saving Matrix merupakan metode yang digunakan untuk menyelesaikan 

masalah transportasi dengan menggunakan rute distribusi produk dalam 

rangka meminimalkan biaya transportasi. Metode Saving matrix dapat 

digunakan untuk menjadwalkan kendaraan dengan memperhatikan 

kapasitas maksimum kendaraan dengan penggabungan beberapa titik 

pengiriman (Indrawati, Eliyati, N,. & Lukowi, A., 2016) 

Metode Saving matrix memberikan suatu hasil penugasan kendaraan 

sesuai dengan kapasitas muatan ke daerah pengiriman berdasarkan 

penghematan terbesar (Ikfan, N., & Masudin, I., 2013)Beberapa penelitian 

dilakukan menggunakan beberapa metode untuk memperbaiki metode 

saving matrix. Penggunaan saving matrix untuk menentukan penjadwalan 

kendaraan dan menggunakan metode Nearest Neighbour, Nearest Insertion, 

dan Farthest Insertion dalam menentukan lokasi (Ikfan, N., & Masudin, I. , 
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2014)Dalam metode Saving Matrix terdapat langkah – langkah yang harus 

ditempuh, langkah tersebut adalah sebagai berikut : 

a. Mengidentifikasikan matriks jarak ( Distance Matrix ). 

b. Mengidentifikasi matriks penghematan ( Saving Matrix ). 

c. Mengalokasikan retailer ke kendaraan atau rute. 

d. Mengurutkan  retailer( tujuan ) dalam rute yang sudah tedefinisi. 

 

Pada langkah satu sampai tiga digunakan untuk penentuan kendaraan 

yang digunakan terhadap retailer. Sedangkan langkah keempat digunakan 

untuk menentukan rute setiap kendaraan untuk mendapatkan jarak tempuh 

yang optimal.  

Tujuan dari prosedur ini adalah untuk memilih penugasan armada 

kendaraan dan rute sebaik mungkin. Adapun keunggulan dari teori ini 

adalah sesudah memperhitungkan batas – batas kapasitas armada yang 

dimiliki perusahaan serta dapat disesuaikan dengan jam kerja kendaraan 

sehingga kondisi penghematan yang dilakukan benar – benar 

diperhitungkan. 

 

2.3.2. Metode Farthest Insert 

Memasukkan konsumen yang memberikan perjalanan paling jauh. 

Untuk setiap konsumen yang belum termasuk dalam satu rute, evaluasi 

kenaikan jarak tempuh yang memiliki kenaikan jarak tempuh paling jauh.  

 

2.3.3. Metode Nearest Insert 

Metode ini di gunakan untuk mengurutkan toko ke dalam rute yang 

sudah terdefinisi setelah di ketahui dari mengurutkan nilai saving yang 

terbesar sampai yang terkecil. Metode nearest insert menggunakan prinsip 

memilih toko yang jika dimasukkan ke dalam rute yang sudah ada 

menghasilkan tambahan jarak yang minimum. Pada awalnya memiliki trip 

dari gudang ke gudang dg jarak 0. Selanjuntya akan melihat berapa jarak 

yang terjadi dengan menambahkan masing-masing toko ke rute yang ada. 

Dengan cara yang sama kita mengevaluasi toko mana yang selanjutnya akan 

dikunjungi. 
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2.3.4. Metode Nearest Neighbor 

Metode nearest Neighbor menggunakan prinsip selalu menambahkan 

toko yang jaraknya paling dekat dengan toko yang kita kunjungi terakhir, 

dan di mulai dari gudang. Metode ini merupakan metode yang paling mudah 

dan sederhana dalam mengurutkan toko ke dalam suatu rute yang sudah 

terdefinisi, kelebihan dari metode ini adalah hasil yang di dapat lebih 

optimal di bandingkan dengan metode nearest insert. 

 

2.3.5. Langkah-Langkah untuk Menyelesaikan Permasalahan Saving 

Matrix: 

a. Mengidentifikasi Matrix Jarak 

Pada langkah ini di perlukan jarak antar gudang ke masing– 

masing toko dan jarak antar toko, untuk menyederhanakan 

permasalahan di gunakan lintasan terpendek sebagai jarak antar 

lokasi. Jadi dengan mengetahui koordinat masing – masing lokasi 

maka jarak antar dua lokasi bisa di hitung dengan menggunakan 

rumus jarak standar. Misalakan memiliki dua lokasi masing – masing 

dengan koordinat (x1`, y1) dan (x2,y2) maka jarak antar dua lokasi 

tersebut adalah : 

 

 

Apabila jarak riil antar lokasi diketahui, maka jarak riil tersebut 

lebih baik digunakan daripada dihitung secara teoritis yang di hitung 

dengan rumus yang di atas. Dengan rumus tadi akan mendapatkan 

jarak antara gudang dengan masing – masing toko dan antara toko 

yang satu dengan toko yang lainya. Hasil perhitungan jarak ini 

kemudian akan digunakan untuk menentukan matrik penghematan 

(saving matrix) pada langkah selanjutnya. 

 

b. Mengidentifikasikan Matrik Penghematan (Saving Matrix) 

Savings matrix mempresentasikan penghematan yang bisa 

direalisasikan dengan menggabungkan dua pelanggan ke dalam satu 

rute. Apabila masing – masing toko 1 dan toko 2 di kunjungi secara 

terpisah maka jarak yang di lalui adalah jarak dari gudang ke toko 1 

dan dari 1 balik ke gudang di tambah dengan jarak dari gudang ke 

toko 2 dan kemudian balik ke gudang. Misalkan dengan 

menggabungkan toko 1 dan toko 2 ke dalam rute maka jarak yang di 

kunjungi adalah dari gudang ke toko 1 kemudian ke toko 2 dan dari 
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toko 2 balik ke gudang. Gambar berikut mengilustrasikan perubahan 

tersebut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dari gambar di atas dapat di lihat bahwa perubahan jarak 

adalah sebesar total jarak kiri di kurangi total jarak kanan yang 

besarnya adalah : 

= 2 J (G,1) + 2 J (G,2) – [ J (G,1) + J (1,2) + J (2,G)]  

= J (G,1) + J (G,2) – J (1,2)  

 

Hasil ini di peroleh dengan asumsi bahwa jarak (x,y) sama 

dengan jarak (y,x). Hasil di atas bisa di generalisasi sebagai berikut.  

 

S (x,y) = J (G,x) + J (G,y) – J (x,y)  

 

Dimana S (x,y) adalah penghematan jarak (saving) yang di 

peroleh dengan menggabungkan rute x dan y menjadi satu. Dengan 

menggunakan formula di atas maka matrik penghematan jarak bisa di 

hitung untuk semua toko. 

 

c. Mengalokasikan Toko Kendaraan atau Rute 

Pada langkah ini, yang pertama harus di lakukan adalah 

mengalokasikan tiap toko ke rute yang berbeda, setelah itu 

menggabungkan toko 1 dengan toko yang lain dalam 1 rute dari nilai 

penghematan terbesar karena tujuanya adalah memaksimumkan 

penghematan. 

 

d. Mengurutkan Toko (Tujuan) dalam Rute yang Sudah Terdefinisi 

Setelah alokasi toko ke rute di lakukan, langkah berikutnya 

adalah menentukan urutan kunjungan. Ada metode sederhana yang 

Gambar 2.1. Perubahan terhadap rute toko 1 dan toko 2 ke dalam 

1 rute. 



18 
 

 
 

digunakan untuk mengurutkan toko (tujuan) dalam rute yang sudah 

terdefinisi dengan prinsip meminimumkan jarak perjalanan 

kendaraan : 

a) Metode Nearest Neighbor Metode nearest Neighbor menggunakan 

prinsip selalu menambahkan toko yang jaraknya paling dekat dengan 

toko yang kita kunjungi terakhir, di mulai dari gudang dan di akhiri 

di gudang. 

 

2.4. Perhitungan Biaya 

Berikut adalah rumus dalam menentukan perhitungan biaya :  

 Variabel Cost = Cv * (2d)  

dengan :  Cv = Biaya kendaraan per km  

d = Jarak Depot ke toko  

 Fixed Cost = n * Cf  

dengan :  n = Jumlah pegawai  

Cf = Gaji Pegawai 

2.5. Variabel Keputusan 

Pemrograman matematis adalah pembuatan model matematis atas suatu 

permasalahan yang sedang dihadapi dan menggunakan sebuah proses atau 

prosedur yang dapat di program. Model matematis adalah sekumpulan 

persamaan atau pertidaksamaan dari satu atau beberapa fungsi matematis. 

Model-model pemrograman matematis yang banyak digunakan adalah: 

 Pemrograman linier (linear programming), 

 Pemrograman bilangan bulat (integer programming), 

 Pemrograman nonlinier (non linear programming), 

  Analisis jaringan (network analysis), 

 Pemrograman dinamis (dynamic programming). 

Prosedur umum penyelesaian pemrograman matematis diawali dengan 

mendefinisikan komponen persoalan berikut ini: 

 Decision Variables (variabel keputusan) adalah sebagai besaran yang 

akan dicari nilainya. 

 Parameters adalah ukuran-ukuran bernilai tetap dan dapat diterapkan 

dalam perhitungan seperti harga, biaya, benefit dan lain-ain. 

 Constraints (batasan) adalah sebagai faktor pembatas/kendala yang 

perlu dirumuskan secara matematis. 



19 
 

 

 

 Objective Function (fungsi tujuan) adalah pernyataan kuantitatif dari 

kasus optimasi, sebagai contoh: memaksimumkan benefit, 

menentukan biaya operasi minimum. 

 

Bentuk pemrograman matematis adalah memaksimumkan atau 

meminimumkan fungsi tujuan yang memenuhi kendala, syarat atau batasan. 

Berikut ini adalah lagkah-langkah dalam pembuatan model matematis: 

1) Identifikasi Masalah 

a. Masalah maksimisasi (berkaitan dengan 

Profit/Revenue) 

b. Masalah minimisasi (berkaitan dengan dengan 

Cost/biaya) 

2) Penentuan Variabel Masalah 

a. Variabel keputusan (Variabel yang menyebabkan tujuan 

maksimal atau minimal) 

b. Fungsi tujuan (Objective Function)         Z  maksimal 

atau minimal. 

c. Fungsi kendala (Constraint Function)         Identifikasi 

dan merumuskan fungsi kendala yang ada 

 

Misalkan diberikan suatu pemograman lenear (PL) dengan m kendala 

dan n variabel (X1, X2, ..., X n). Bentuk standart dari PL tersebut adalah: 

Maksimumkan z = C1X1 + C2X2+...+CnXn  

Minimumkan       
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2.5.1. Fungsi Maksimasi dan Minimasi 

- Maksimasi adalah optimasi produksi dengan menggunakan atau 

mengalokasian input yang sudah tertentu untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal. 

- Minimasi adalah optimasi produksi untuk menghasilkan tingkat 

output tertentu dengan menggunakan input atau biaya yang paling 

minimal. 

 

2.5.2. Fungsi Batasan 

Bounding (pembatasan adalah suatu proses untuk mencari atau 

menghitung batas atas (masalah minimasi) untuk solusi optimum 

subproblem yang mengarah ke solusi optimum.  
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2.6. Peneliti Terdahulu 

 

 

  

No. Nama Peneliti Tahun Judul Penelitian Kesimpulan 

1 Rahmi 

Yuniarti 

2012 PENJADWALAN 

DAN PENENTUAN 

RUTE DISTRIBUSI 

PREMIUM DI 

SPBU KOTA 

MALANG 

Biaya transportasi 

berhasil diturunkan 

menjadi 

Rp1.506.500,- 

perhari. Jarak 

tempuh mampu 

diperpendek dari 

yang jarak awal 

sekitar 261 km 

menjadi 259,6 km 

Murti Astuti 

2 Erlina P. 2009 PENGOPTIMALAN 

BIAYA 

TRANSPORTASI 

DAN PENENTUAN 

JALUR 

DISTRIBUSI CV. 

SARI JAYA 

MANDIRI 

Dengan 

menggunakan 

metode ini bahwa 

dari 9 rute awal 

pendistribusian 

berubah menjadi 4 

rute baru, rute yang 

ditentukan meliputi 

rute A sampai 

dengan D dengan 

total jarak tempuh 

95.23 Km. Dimana 4 

rute baru tersebut 

didapat setelah 

penerapan metode 

savings matrix dan 

diperoleh efisiensi 

jarak dan biaya yang 

optimal. 

Tabel 2.1. Penelitian Terdahulu 
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3 Nurul Afifah Usman 2015 MERANCANG 

ULANG RUTE 

PENGIRIMAN 

PRODUK 

MINYAK SARI 

MURNI DENGAN 

PERTIMBANGAN 

KAPASITAS 

ANGKUT, JARAK 

TEMPUH, DAN 

UMLAH 

PERMINTAAN 

GROSIR PADA 

PT. IRP AGAR 

LEBIH MINIMAL 

Penghematan 

waktu dan 

biaya dengan 

Saving 

Matriks lebih 

tinggi dari 

metode Fisher 

and Jaikumar 

Algorith, 

tetapi metode 

ini memiliki 

utilitas 

penggunaan 

mobil yang 

lebih tinggi. 

  


