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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan sebuah proses untuk memberikan pengajaran

terhadap seseorang yang berfungsi untuk menambah pengetahuan dan membentuk

karakter serta keterampilan hidup yang dimilikinya. Perkembangan pendidikan

khususnya di Indonesia tidak luput dari adanya sistem kurikulum yang dibentuk

oleh pemerintah. Kurikulum yang diajarkan di Indonesia sering mengalami

perubahan setiap kali terjadinya pergantian Menteri Pendidikan. Perubahan

tersebut merupakan konsekuensi dari terjadinya perkembangan sistem politik,

sosial budaya, ekonomi, dan iptek, karena kurikulum merupakan seperangkat

rencana pendidikan yang perlu dikembangkan secara dinamis sesuai dengan

tuntutan dan perubahan yang terjadi di masyarakat. Semua kurikulum nasional

dirancang

Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang dikeluarkan oleh

pemerintah. Menurut Menteri Pendidikan, perubahan kurikulum KTSP menjadi

kurikulum 2013 perlu dilakukan karena pemerintah menilai bahwa kemampuan

sebagian besar siswa di Indonesia terletak pada sistem menghafal. Hal ini juga

dibuktikan dengan survei “Trends in International Math and Science” dari Global

Institute pada tahun 2007 yang menyatakan bahwa hanya 5% siswa Indonesia

mampu mengerjakan soal berkategori penalaran1.

1Kemendikbud, 2013, “Wawancara dengan Mendikbud Terkait Kurikulum 2013 (Bagian 3),
litbang.kemdikbud.go.id, diakses dari http://litbang.kemdikbud.go.id/index.php/index-berita-
kurikulum/230-wawancara-dengan-mendikbud-terkait-kurikulum-2013-bagian-3, pada
tanggal 06 Oktober 2014 pukul 11.15 WIB
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Rancangan kurikulum 2013 bersifat mengurangi mata pelajaran yang

diberikan, misalnya saja untuk tingkat SD yang semula mata pelajaran yang

diberikan ada 10, kini dipadatkan hanya menjadi 6 mata pelajaran. Enam mata

pelajaran yang diberikan itu antara lain matematika, bahasa Indonesia, agama,

pendidikan jasmani, pendidikan pancasila dan kewarganegaraan, serta kesenian.

Sementara ilmu pengetahuan alam dan ilmu pengetahuan social akan diajarkan

sesuai tema yang dibahas.

Namun dalam menerapkan perubahan kurikulum yang diterapkan,

pemerintah dan masyarakat masih sering mengalami beberapa kendala seperti

fasilitas mengajar karena kurikulum 2013 bersifat aplikatif dalam metode

pengajarannya. Namun, terkadang beberapa sekolah belum didukung oleh fasilitas

yang mumpuni seperti jaringan internet, belum tersedianya komputer di sekolah

sehingga kurikulum 2013 masih belum dapat diajarkan secara maksimal. Selain

permasalahan fasilitas mengajar yang tidak mendukung, terdapat masalah lain

yang cukup serius yakni masalah pendistribusian buku yang tidak tepat waktu,

sehingga beberapa guru harus mengajar hanya menggunakan soft file yang

diberikan oleh pemerintah. Hal ini hampir terjadi di seluruh wilayah di Indonesia,

seperti misalnya yang terjadi di Gunung Kidul, Yogyakarta. Hingga pertengahan

September 2014, pihak sekolah belum menerima buku kurikulum 2013

dikarenakan pendistribusian buku yang tertata dengan rapi (tempo.co)2.

Dengan berbagai kendala yang terjadi tersebut, pemerintah memutuskan

untuk menunda kesiapan pelaksanaan kurikulum 2013 secara penuh, dan

melakukan secara bertahap untuk beberapa sekolah yang telah dianggap siap

2Pribadi Wicaksono, 2014, “Siswa Gunung Kidul Tunggu Buku Kurikulum 2013,
tempo.co, diakses dari http://www.tempo.co/read/news/2014/09/14/058606796/Siswa-
Gunung-Kidul-Tunggu-Buku-Kurikulum-2013, pada tanggal 06 Oktober 2014 pukul
10.50 WIB
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secara sarana maupun prasarana. Berdasarkan Surat Edaran Kemendikbud nomor

179372/MPR/KR/2014 terkait dengan penyediaan buku kurikulum 2013

menyampaikan bahwa kontrak pekerjaan buku kurikulum 2013 tetap

dilaksanakan. Meskipun terjadi perubahan mengenai kurikulum yang akan

digunakan, namun hasil akhir dari sebuah kurikulum diwujudkan dalam bentuk

buku pelajaran yang akhirnya tetap harus didistribusikan ke semua sekolah.

Masalah distribusi tetap akan menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan

program kurikulum apapun.

Masalah pendistribusian ini juga merupakan salah satu permasalahan

pokok yang dialami oleh PT Hamudha Prima Media sebagai salah satu

perusahaan yang mencetak buku kurikulum 2013. PT Hamudha Prima Media

merupakan salah satu perusahaan percetakan buku – buku pelajaran baik

menggunakan kurikulum 2006 (KTSP) maupun kurikulum 2013. Dalam proyek

ini PT Hamudha Prima Media harus mengirimkan buku tematik kurikulum 2013

ke lebih kurang 19 kabupaten di Indonesia. Sementara sebelumnya perusahaan

belum pernah mengerjakan proyek yang rumit seperti ini. Perusahaan masih

melakukan pendistribusian menggunakan jasa dari pihak ketiga. PT Hamudha

Prima Media melakukan sistem kontrak dengan pihak ketiga untuk melakukan

pendistribusian ke semua tujuan. Perusahaan dikenakan biaya transportasi sebesar

Rp 17.000.000 per pengiriman untuk rute – rute jauh, dan sebesar Rp 14.000.000

per pengiriman untuk rute – rute dekat. Namun biaya tersebut dirasakan mahal

karena perusahaan melakukan beberapa kali pengiriman terkait buku tematik

kurikulum 2013 tingkat SD.
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Sementara dalam teori manajemen operasi terdapat salah satu metode

pendistribusian yang dapat digunakan untuk mengatur routing sehingga dapat

mempermudah dan memepercepat proses pengiriman buku yang dinamakan

dengan metode Saving Matrix. Metode Saving Matrix (Clarke dan Wright, 1964)

merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk menjadwalkan sejumlah

kendaraan yang memiliki kapasitas terbatas dari suatu tempat kepada konsumen

akhir. Tujuan dari metode ini adalah untuk memilih penugasan kendaraan dan

routing sebaik mungkin.

Ada banyak aplikasi praktis di mana distribusi yang efisien terhadap

produk yang diinginkan dan diperlukan. Distribusi yang efisien akan berdampak

terhadap biaya transportasi yang rendah, dan menghemat sumber daya serta

energi. Seperti misalnya sebuah kendaraan yang mendistribusikan roti harus

mengunjungi 9 toko kelontong yang berbeda dalam urutan tertentu, secara teoritis

mungkin perintah yang diberikan adalah dengan mengunjungi daerah yang

memiliki permintaan dalam jumlah besar. Namun, dalam prakteknya perusahaan

juga harus mempertimbangkan masalah pengurangan jarak yang berdampak pada

biaya pengurangan biaya transportasi.

Peranan penting saluran distribusi dalam penentuan rute terpendek adalah

dengan mengelola saluran distribusinya dengan baik supaya dapat meningkatkan

kepuasan pelanggan. Total biaya dari sebuah produk di suatu perusahaan

manufaktur lebih banyak dihabiskan pada aktivitas distribusi, oleh karena itu

evaluasi tentang perbaikan metode distribusi harus dilakukan secara terus

menerus.
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Untuk itu perlu diadakan penelitian secara ilmiah, apakah ada kaitan

maupun pengaruhnya jika perusahaan dapat mengoptimalkan rute terpendek

dalam mendistribusikan barang dan hal itu akan memberikan efisiensi biaya

operasional pengantaran pada alternatif rute terpendek kepada perusahaan. Oleh

karena itu, aktivitas pendistribusian harus sangat diperhatikan oleh perusahaan

untuk menyampaikan produk tanpa menimbulkan biaya transportasi yang terlalu

besar.

Namun, banyak permasalahan yang harus dihadapi oleh perusahaan terkait

dengan aktivitas pendistribusian produk seperti misalnya kepadatan lalu lintas,

biaya transportasi, jarak dan rute yang harus ditempuh, serta waktu tempuh yang

harus dilalui. Tetapi salah satu permasalahan yang paling sering dihadapi adalah

tentang penentuan rute yang harus ditempuh perusahaan berdasarkan kapasitas

yang telah ditentukan dalam melakukan distribusi atau yang lebih sering disebut

dengan Vehicle Routing Problem (VRP). Oleh karena itu, penulis melakukan

penelitian yang berjudul “Analisis Penentuan Rute Distribusi Buku Tematik

Kurikulum 2013 Tinglat SD dengan Menggunakan Metode Clarke and Wright`s

Saving Matrix (Studi Kasus pada PT Hamudha Prima Media)“ untuk

menganalisis sistem distribusi perusahaan yang terkait dengan proses menentukan

routing dan scheduling untuk menyampaikan produk buku tematik kurikulum

2013 tingkat SD kepada konsumen.
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1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalahnya

menjadi :

1. Bagaimana metode pendistribusian buku tematik kurikulum 2013 pada PT

Hamudha Prima Media ?

2. Bagaimana metode pendistribusian buku tematik kurikulum 2013 pada PT

Hamudha Prima Media dengan menggunakan metode saving matrix ?

3. Berapa penghematan biaya distribusi yang didapat oleh perusahaan dari

penerapan rute baru menggunakan metode saving matrix ?

4. Berapa penghematan waktu perusahaan dari penerapan rute baru

menggunakan metode saving matrix ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dari rumusan masalah di atas, yaitu :

1. Mengetahui bagaimana metode pendistribusian buku tematik kurikulum 2013

pada PT Hamudha Prima Media.

2. Mengetahui bagaimana metode pendistribusian buku tematik kurikulum 2013

pada PT Hamudha Prima Media dengan menggunakan metode saving matrix.

3. Mengetahui berapa penghematan biaya distribusi yang didapat oleh

perusahaan dari penerapan rute baru menggunakan metode saving matrix.

4. Mengetahui berapa penghematan waktu perusahaan dari penerapan rute baru

menggunakan metode saving matrix.
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1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini, antara lain :

a. Untuk Mahasiswa

1. Membandingkan teori yang di dapat pada bangku perkuliahan dengan praktek

nyata di lapangan.

2. Mendapatkan peluang untuk dapat memecahkan dan mencari solusi dari

permasalahan yang terjadi di dunia kerja dari sudut pandang akademis.

b. Untuk Perusahaan

1. Mengetahui metode yang dapat digunakan untuk menciptakan potensi

pengurangan biaya pendistribusian buku tematik kurikulum 2013.

2. Mengetahui metode yang dapat digunakan untuk menciptakan potensi

ketepatan waktu pendistribusian buku tematik kurikulum 2013.

1.5 Batasan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, terdapat beberapa batasan masalah yang perlu

disesuaikan dengan kenyataan yang terjadi di lapangan, antara lain :

a. Penelitian ini bersifat studi kasus yang dilakukan di PT Hamudha Prima Media,

Boyolali, Jawa Tengah.

b. Fokus dari penelitian ini terkait dengan sistem pendistribusian buku tematik

kurikulum 2013.

c. Jarak yang digunakan dalam pembahasan diasumsikan sama antara rute 1 ke

rute 2 dengan rute 2 ke rute 1.

d. Waktu penelitian dilakukan selama tiga bulan melalui proses magang kerja di

PT Hamudha Prima Media, dan penelitian dilaksanakan pada jam operasional
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perusahaan yaitu hari Senin sampai dengan Sabtu pada pukul 08.00 – 16.00

WIB.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisan disusun berdasarkan bab

demi bab yang akan diuraikan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan

manfaat penelitian, batasan masalah, dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang landasan teori, penelitian sebeumnya, dan research

question, dan kerangka pemikiran penelitian.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Berisi tentang pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, metode

pengumpulan data, teknik analisis data, triangulasi, ruang lingkup

penelitian, dan tahapan penelitian.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi tentang hasil penelitian secara sistematika kemudian dianalisis

dengan menggunakan metodologi penelitian yang telah ditetapkan untuk

selanjutnya diadakan pembahasan.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi tentang kesimpulan dan saran atas permasalahan yang terjadi.
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