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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Studi Literatur

Dalam penelitian ini terdapat beberapa tinjauan kepustakaan yang akan

digunakan untuk membantu pemahaman teori yang digunakan. Tinjauan pustaka

diperlukan dalam sebuah penelitian dan digunakan untuk menunjang aplikasi

yang digunakan berdasarkan teori dari para ahli dan peneliti yang sebelumnya.

Pada penelitian ini akan digunakan tinjauan pustaka yang terkait dengan supply

chain management, manajemen distribusi dan transportasi, vehicle routing

problem, dan savings matrix.

2.1.1. Supply Chain Management

Aktivitas pendistribusian di dalam suatu kegiatan supply chain

management harus dikelola dengan baik oleh perusahaan untuk dapat

meningkatkan nilai terhadap pelanggan melalui tingkat penyampaian produk yang

tepat waktu, dan ketersediaan barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Oleh

karena itu, dalam penelitian ini, penulis akan berfokus dalam tema pendistribusian

produk yang dilakukan oleh sebuah perusahaan percetakan yang bernama PT

Hamudha Prima Media di dalam proyek buku tematik kurikulum 2013 tingkat SD.

Secara umum supply chain management didefinisikan sebagai seperangkat

pendekatan yang digunakan secara efisien untuk mengintegrasikan pemasok,

produsen, serta gudang yang diintegrasikan dengan toko-toko sehingga produk

yang ada dapat didistribusikan dengan tepat waktu untuk meminimalkan waktu
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dan biaya pelayanan (Tampubolon, 2014:220). Sedangkan menurut Chopra

(2007:3), sebuah supply chain terdiri dari semua pihak yang terlibat langsung

maupun tidak langsung, dalam memenuhi permintaan pelanggan. Supply chain

meliputi tidak hanya pihak produsen dan pemasok, tetapi juga pihak – pihak yang

terkait dengan aktivitas distribusi, pergudangan, pihak pengecer, dan bahkan

pelanggan sendiri. Dalam setiap organisasi, supply chain mencakup semua fungsi

yang terlibat dalam aktivitas penerimaan permintaan dari pelanggan. Namun

fungsi supply chain juga dapat meliputi pengembangan produk baru, pemasaran,

operasi, distribusi, keuangan, dan layanan terhadap pelanggan. Sementara

menurut Haming dan Nurnajamuddin (2012:259) menjelaskan bahwa supply

chain management merupakan proses perencanaan, penerapan, dan pengendalian

operasi dengan tujuan untuk mencukupi kebutuhan pelanggan seefisien mungkin.

Supply chain management mencakup semua pergerakandari bahan baku,

persediaan barang dalam pengolahan, dan barang jadi sejak dari titik produksi

hingga ke konsumen.

Definisi supply chain management juga dijelaskan oleh Gunawan (2014)

dalam bukunya “ Pengantar Transportasi dan Logistik ” adalah supply chain

management mempunyai peranan dalam mengatur hubungan yang terjadi, baik

dalam proses operasi dan produksi di perusahaan ataupun ketika hasil produksi

disampaikan kepada konsumen. Dengan adanya supply chain management

diharapkan dapat membantu perusahaan dalam menjaga hubungan baik antara

supplier (pemasok) serta konsumennya, sehingga produk yang disampaikan

kepada konsumen memiliki nilai tambah yang bermanfaat. Supply chain
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management telah menjadi fitur penting dari industri dan kehidupan ekonomi

selama bertahun-tahun (Quayle, 2006:5). Filosofi yang mendasari supply chain

management merupakan proses yang berusaha untuk menyediakan koordinasi

semua kegiatan dari pihak yang menyediakan sumber daya yang dibutuhkan oleh

proses produksi secara tepat, dan didistribusikan melalui saluran distribusi kepada

pelanggan. Konsep rantai pasokan menggunakan pandangan strategis yang

berusaha untuk menjelaskan semua jaringan dalam aliran barang dan informasi

yang terkait secara fleksibel tetapi selalu terintegrasi sehingga mereka dapat

mencapai hasil produksi yang optimal secara keseluruhan (Quayle, 2006:5).

Menurut Russell dan Taylor (2011:421), tujuan dari setiap supply chain

harus untuk memaksimalkan nilai keseluruhan yang dihasilkan. Supply chain

management berfokus pada pengelolaan arus barang dan jasa dan informasi yang

terintegrasi dan membuat seluruh anggota supply chain responsif terhadap

kebutuhan pelanggan dengan tetap memperhatikan biaya total yang dibutuhkan.

Gunawan (2014:30) menyatakan bahwa di dalam sebuah perusahaan, terdapat

berbagai macam aktivitas yang masuk dalam klasifikasi supply chain

management, misalnya seperti aktivitas merancang produk yang bertujuan untuk

meningkatkan keunggulan produk sehingga dapat bertahan dalam persaingan,

aktivitas pengadaan bahan baku, aktivitas perencanaan proses produksi, aktivitas

proses produksi, hingga aktivitas pendistribusian produk yang harus dilakukan

secara tepat dan cepat agar kualitas produk tidak berkurang.
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2.1.2. Manajemen Distribusi dan Transportasi

Secara umum fungsi distribusi pada dasarnya adalah mengantarkan produk

dari lokasi di mana produk tersebut diproduksi sampai dimana mereka akan

digunakan (Pujawan, 2010:174). Manajemen transportasi dan distribusi mencakup

baik aktivitas fisik yang secara kasat mata bisa kita saksikan, seperti menyimpan

dan mengirim produk, maupun fungsi nonfisik yang berupa aktivitas pengolahan

informasi dan pelayanan kepada pelanggan. Menurut Chopra (2007) terdapat tiga

strategi distribusi produk dari pabrik ke pelanggan, antara lain pengiriman

langsung (direct shipment) yang merupakan pengiriman langsung dari pabrik

kepada pelanggan tanpa melalui gudang atau fasilitas penyangga, kemudian

pengiriman melalui warehouse merupakan pengiriman secara tidak langsung

kepada pelanggan dengan melalui perantara gudang ataupun fasilitas penyangga,

dan yang terakhir crossdocking merupakan pengiriman suatu produk melalui

perantara fasilitas crossdock yang berada di antara pabrik dengan konsumen.

Menurut Russell dan Taylor (2011:455), distribusi meliputi beberapa

fungsi termasuk pergudangan dan transportasi. Manajemen distribusi melibatkan

kegiatan untuk mengelola penanganan bahan dan produk di dermaga penerima,

menyimpan produk dan bahan, kemasan, dan pengiriman pesanan. Dalam supply

chain, transportasi adalah pergerakan produk dari satu lokasi ke lokasi lain

(Russell dan Taylor, 2011:423). Pilihan transportasi memiliki dampak besar pada

tingkat respon dan keefisiensian dari suatu supply chain (Chopra, 2007).

Dengan adanya transportasi dapat membantu menghubungkan sumber

pasokan yang telah dipilih perusahaan dan menyampaikan hasil produksi kepada
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konsumen (Frazelle, 2002:174). Tujuan transportasi adalah untuk

menghubungkan semua titik pendistribusian dengan memberikan nilai tambah

melalui peningkatan waktu respon dari layanan terhadap pelanggan dengan biaya

serendah mungkin. Distribusi dan transportasi juga sering disebut sebagai logistik.

Manajemen distribusi dan tidak hanya menjelaskan masalah perpindahkan produk

dari titik A ke titik B. Di dalam kegiatan distribusi dibutuhkan suatu faktor

pendorong agar perusahaan dapat bertahan di antara pesaingnya, hal tersebut

adalah kecepatan. Salah satu atribut utama dari kualitas perusahaan untuk bersaing

adalah kecepatan layanan (Russell dan Taylor, 2011:465).

Pada prinsipnya, manajemen distribusi dan transportasi bertujuan untuk

menciptakan pelayanan yang tinggi kepada pelanggan, kecepatan pengiriman,

kesempurnaan barang sampai ke tangan pelanggan, serta pelayanan purna jual

yang memuaskan. Menurut Pujawan (2010:175), manajemen distribusi dan

transportasi pada umumnya dapat melakukan sejumlah fungsi dasar seperti

misalnya melakukan segmentasi dan menentukan target service level karena

segmentasi pelanggan perlu dilakukan perusahaan untuk mengetahui kontribusi

yang diberikan pelanggan terhadap pendapatan perusahaan, kemudian fungsi yang

berikutnya adalah menentukan mode transportasi yang akan digunakan,

melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman supaya pengiriman suatu produk

menjadi cepat, melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman untuk

menghemat biaya transportasi, memberikan pelayanan nilai tambah dalam proses

produksi seperti misalnya distributor selain menangani masalah distribusi produk,

distributor juga dapat membantu perusahaan dalam menagani masalah
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pengepakan (packaging) dan sebagainya. Manajemen distribusi dan transportasi

juga memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan pengembalian

produk dari hilir ke hulu dalam supply chain. Pengembalian ini bisa karena

produk rusak atau tidak terjual sampai batas waktu penjualannya habis.

2.1.3 Seleksi Mode Transportasi

Pada bagian ini akan dijelaskan tentang proses yang digunakan untuk

memilih mode transportasi yang akan digunakan. Rushton dkk., (2010:333)

menggunakan pendekatan yang digunakan dibagi menjadi empat tahap yang

meliputi faktor-faktor operasional, karakteristik mode transportasi, faktor rute,

kebutuhan biaya dan layanan seperti pada ilustrasi gambar 2.1 di bawah ini.

Gambar 2.1 Karakteristik Seleksi Mode Transportasi

(Sumber : Rushton dkk., 2010. The Handbook of Logistics & Distribution

Management. 4th Edition. Great Britain: Kogan Page. p. 333)
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2.1.3.1 Faktor-Faktor Operasional

Terdapat banyak faktor operasional yang perlu dipertimbangkan dalam

memilih mode transportasi. Karakteristik mode transportasi yang berbeda harus

disesuaikan dengan persyaratan operasional yang ditetapkan sebuah perusahaan.

Namun dalam aplikasinya, selalu terdapat trade-off yang harus diambil antara

biaya dan layanan dalam proses menentukan mode transportasi yang cocok untuk

digunakan. Terdapat empat faktor yang harus diperhatikan dalam menyesuaikan

faktor-faktor operasional dengan mode transportasi yang akan dipilih, antara lain

faktor eksternal, karakteristik pelanggan, sifat fisik produk, dan komponen

logistik lainnya.

Faktor eksternal merupakan faktor operasional yang terkait langsung

dengan proses distribusi seperti infrastruktur, hambatan perdagangan, hukum dan

perpajakan, sistem komunikasi, dan iklim. Secara khusus infrastruktur merupakan

salah satu faktor penting dalam menentukan mode transportasi yang akan

digunakan, misalnya suatu perusahaan akan memutuskan untuk menggunakan

mode transportasi kereta api jika jaringan rel kereta api yang tersedia sudah

memadai. Sementara hambatan perdagangan termasuk bea cukai, tarif impor, atau

pembayaran kuota karena hal tersebut akan memiliki dampak yang besar terhadap

biaya secara keseluruhan dari suatu produk sehingga dapat mempengaruhi

keputusan perusahaan terhadap mode transportasi yang akan dipilih terkait dengan

alasan biaya.

Selain itu terdapat hukum dan kebijakan perpajakan yang harus

diperhatikan sebelum menentukan mode transportasi yang akan digunakan karena
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dalam konteks tertentu persyaratan hukum dan kebijakan perpajakan yang berlaku

cenderung berbeda dari satu negara dengan negara yang lain. Misalnya, terdapat

beberapa peraturan yang sangat berbeda dan undang-undang lingkungan yang

mengatur tentang dampak penggunaan kendaraan dalam hal pembatasan ukuran,

pembatasan beban dan pembatasan waktu. Sementara sistem komunikasi memiliki

dampak pada proses pemilihan mode transportasi karena diperlukan dalam proses

konsolidasi informasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman dalam proses

distribusi. Faktor eksternal terakhir adalah iklim. Cuaca ekstrem, suhu dan

kelembaban dapat memiliki dampak besar pada beberapa produk. Oleh karena itu,

mode transportasi harus dipilih dengan hati-hati untuk memastikan bahwa kondisi

iklim buruk yang berlaku tidak mempengaruhi pengiriman.

Selain faktor eksternal, karakteristik pelanggan tertentu juga akan

memiliki efek yang cukup signifikan pada pilihan mode transportasi. Sebagian

besar karakteristik perlu dipertimbangkan untuk pemilihan mode transportasi baik

nasional maupun internasional. Karakteristik utama yang harus dipertimbangkan

antara lain seperti persyaratan tingkat layanan karena karakteristik ini membahas

masalah kebutuhan pengiriman yang terkait dengan waktu pengiriman maupun

jendela waktu pengiriman yang telah ditentukan. Kendala titik pengiriman juga

termasuk faktor yang harus diperhatikan karena mengacu terhadap aspek fisik

pengiriman termasuk lokasi titik pengiriman, kendala akses mengenai ukuran

kendaraan yang dapat digunakan dalam pengiriman dan persyaratan peralatan

untuk bongkar muat. Kendala ini juga sering terjadi dalam pengiriman ritel.
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Karakteristik berikutnya adalah tingkat kredit pelanggan. Tingkat kredit

pelanggan dapat membantu perusahaan untuk menentukan batas pada pemilihan

rute dan pemilihan mode transportasi. Pelanggan baru dan pelanggan yang

memiliki tingkat kredit yang buruk akan membuat perusahaan memastikan bahwa

pembayaran harus dikonfirmasi sebelum pengiriman dilakukan. Dengan

demikian, pengaturan komersial dapat mengesampingkan preferensi logistik untuk

metode transportasi tertentu. Selain itu syarat preferensi penjualan juga

merupakan karakteristik yang harus diperhatikan karena syarat penjualan yang

disukai oleh pelanggan terkait dengan ketepatan waktu dan ketersediaan produk.

Hal tersebut memiliki implikasi yang sangat besar untuk pemilihan mode

transportasi, dan pemasok yang akan digunakan.

Preferensi ukuran pesanan juga harus diperhatikan karena ukuran fisik dari

pesanan jelas memiliki dampak yang signifikan pada pemilihan mode transportasi,

karena terdapat beberapa mode transportasi yang lebih cocok untuk pesanan kecil

dan lainnya untuk pesanan yang besar. Pemilihan ini memiliki implikasi yang

cukup signifikan terhadap biaya. Kepentingan pelanggan juga harus diutamakan.

Kebanyakan pemasok memiliki prioritas pelanggan yang dianggap mereka paling

penting dan yang benar-benar harus diberikan layanan pengiriman yang baik.

Untuk pelanggan ini, keandalan layanan dan pengiriman yang cepat sangat

penting, sehingga pemilihan rute yang pendek dan mode transportasi yang cepat

akan lebih disukai.

Sementara beberapa produk atau pesanan mungkin memerlukan beberapa

transfer pengetahuan kepada pelanggan pada saat pengiriman. Hal ini mungkin
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berhubungan dengan kebutuhan untuk merakit produk dalam beberapa cara, atau

cara menggunakan produk. Hal ini tidak mempengaruhi banyak pesanan, tetapi

akan menjadi penting untuk penentuan rute dan pemilihan mode transportasi.

Selain faktor eksternal, dan karakteristik pelanggan, sifat fisik produk juga

merupakan salah satu karakteristik utama dalam menentukan pemilihan mode

transportasi. Sifat fisik produk adalah sama pentingnya dalam menentukan

pemilihan mode transportasi karena berkaitan dengan semua fungsi logistik

lainnya. Faktor utama yang perlu diperhatikan antara lain volume untuk rasio

berat karena faktor ini menyangkut jumlah relatif kapasitas kubik yang diambil

oleh berat tertentu dari suatu produk. Sebagai contoh, 1 ton kertas tisu

membutuhkan jauh lebih banyak ruang jika dibandingkan dengan 1 ton batu bata.

Hal ini relevan ketika mempertimbangkan pengisian struktur yang berbeda dari

mode transportasi yang berbeda, apakah akan dibebankan oleh berat badan atau

volume kubik.

Faktor nilai untuk rasio berat juga termasuk ke dalam sifat fisik produk.

Faktor ini akan memperhitungkan nilai produk yang akan diangkut. Biaya

transportasi akan dipengaruhi oleh nilai dari suatu produk, seperti misalnya

perhiasan atau chip komputer. Produk substitusi (produk alternatif) juga akan

mempengaruhi pemilihan mode transportasi karena dimana jika suatu produk

dapat diganti dengan alternatif dari sumber lain, sangat layak untuk menggunakan

mode transportasi yang cepat tapi mahal untuk memastikan ketersediaannya bagi

pelanggan.
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Karakteristik khusus dari produk (hazard, kerapuhan, rusaknya,

keterbatasan waktu, keamanan) juga termasuk sifat fisik produk yang harus

diperhatikan. Sebuah produk yang berbahaya mungkin akan dibatasi

pengirimannya (misalnya beberapa bahan kimia), dan produk yang memiliki batas

waktu harus dikirim menggunakan mode transportasi yang cepat dan mahal untuk

memastikan produk tersebut tidak melewatkan batas waktu yang lama (misalnya

surat kabar dan produk promosi).

Faktor operasional terakhir yang dapat mempengaruhi pemilihan mode

transportasi adalah komponen logistik lainnya. Hal ini adalah elemen yang

bersangkutan dengan trade off logistik. Dalam struktur distribusi setiap

perusahaan akan ada sejumlah faktor yang saling terkait. Ini mungkin sudah

ditetapkan dan tidak dapat diubah, dan dipandang sebagai bagian tertentu dari

perusahaan. Karakteristik dari komponen logistik, antara lain termasuk lokasi

pemasok karena lokasi bahan baku atau komponen pemasok jelas akan berdampak

pada penentuan rute dan pemilihan mode transportasi. Hal ini berlaku terutama

jika pasokan bersumber dari luar negeri. Masalah pemilihan mode transportasi

sering muncul di mana bahan baku atau komponen sangat penting untuk proses

manufaktur atau di mana tingkat persediaan relatif rendah pada titik produksi.

Karakteristik komponen logistik yang berikutnya adalah lokasi manufaktur

dan produksi akan berdampak pada penentuan rute dan pemilihan mode

transportasi. Hal ini berlaku terutama di mana pasokan bersumber dari luar negeri,

karena keterlambatan pengiriman mungkin tidak dapat diterima. Gudang dan

fasilitas penyimpanan juga dapat mempengaruhi pemilihan mode transportasi
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yang akan digunakan. Seringkali gudang terletak berdekatan dengan titik produksi

dan pabrik-pabrik, tetapi terkadang gudang juga mungkin terletak agak jauh dan

dengan demikian membutuhkan pola distribusi yang rutin dari pabrik ke gudang.

Rencana dan kebijakan pemasaran dapat mempengaruhi pilihan transportasi

karena beberapa rencana dan kebijakan memerlukan waktu respon yang sangat

cepat untuk pesanan pelanggan, sehingga, tergantung pada lokasi depot, metode

transportasi yang cepat sangat penting dalam kasus seperti ini. Transportasi yang

cepat sangat diperlukan untuk mendukung setiap kenikan permintaan yang terkait

dengan kebijakan pemasaran. Selain itu perusahaan juga harus memperhatikan

kinerja sistem pengiriman yang telah ada. Mungkin ada unsur operasi pengiriman

ada yang perlu dipertahankan. Di mana ada biaya yang harus dipertahankan

ataupun diubah dalam armada transportasi. Hal ini perlu dilakukan untuk menjaga

agar tidak terjadi fluktuasi yang terlalu signifikan dalam hal biaya transportasi.

2.1.3.2 Karakteristik Mode Transportasi

Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan

mempunyai keunggulan serta kelemahan yang berbeda. Oleh karena itu,

perusahaan harus memahami dengan benar karakteristik dari mode transportasi

yang akan digunakan, seperti yang digambarkan pada tabel 2.1 berikut ini

(Pujawan, 2010:178) :
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Tabel 2.1

Karakteristik Mode Transportasi

Mode Transportasi Truk Kereta Kapal Pesawat Paket

Volume yang bisa

dikirim

Sedang Sangat

banyak

Sangat

banyak

Banyak Sangat

sedikit

Fleksibilitas waktu

kirim

Tinggi Rendah Rendah Rendah Tinggi

Fleksibilitas rute

pengiriman

Tinggi Sangat

rendah

Sangat

rendah

Sangat

rendah

Sangat

tinggi

Kecepatan Sedang Sedang Rendah Sangat

tinggi

Tinggi

Biaya Pengiriman Sedang Rendah Rendah Tinggi Sangat

tinggi

Inventory (in transit) Sedikit Banyak Sangat

banyak

Rendah Sangat

rendah

(Sumber : I Nyoman Pujawan dan Mahendrawathi ER. 2010. Supply Chain

Management. Edisi Kedua. Surabaya: Guna Widya)

Menurut Chopra (2007) efektivitas dari setiap mode transportasi

dipengaruhi oleh investasi peralatan dan keputusan operasi oleh manajer serta

infrastruktur yang tersedia dan kebijakan transportasi yang ditetapkan. Dalam

bukunya yang berjudul “Supply Chain Management: Strategy, Planning, and

Operation” dijelaskan karakteristik dari beberapa mode transportasi yang biasa

digunakan. Angkutan udara adalah mode transportasi yang paling mahal dan
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memiliki waktu pengiriman yang cepat. Mode transportasi ini sesuai untuk

perusahaan yang mengutamakan kualitas layanan dibandingkan harga (Russell

dan Taylor, 2011:460). Transportasi ini biasanya digunakan untuk mengirim

produk yang bernilai tinggi seperti obat-obatan, produk dengan teknologi tinggi,

dan produk elektronik.

Pengiriman via paket seperti UPS, FedEx, dan US Postal Service

merupakan mode transportasi berskala kecil dengan berat maksimal hanya sekitar

150 kilogram. Namun seiring dengan pertumbuhan e-bisnis telah membuat

penggunaan paket meningkat secara signifikan. Paket menggabungkan berbagai

mode transportasi, namun sebagian besar menggunakan pesawat dan truk. Paket

dianggap tidak ekonomis untuk pengiriman barang bervolume besar, namun paket

terkadang menyediakan layanan yang unik yang tidak dimiliki perusahaan untuk

menunjang kecepatan pengiriman (Russell dan Taylor, 2011:461) seperti misalnya

penggunaan barcode dan internet sehingga konsumen dapat melacak status

pengiriman. Konsumen menggunakan pengiriman via paket untuk pengiriman

berskala kecil dan lebih sensitif terhadap waktu.

Transportasi air dinilai rendah dari aspek biaya pengiriman. Namun

transportasi ini terbatas pada berat, barang-barang curah seperti bahan baku,

mineral, bijih, biji-bijian, bahan kimia, dan produk minyak bumi. Transportasi air

dianggap kompetitif dalam hal biaya jika dibandingkan dengan kereta api untuk

pengiriman jenis produk massal (Chopra, 2007). Transportasi air banyak

digunakan untuk pelayaran internasional antar negara yang terpisah oleh lautan

untuk sebagian besar produk.
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Transportasi intermoda menggabungkan beberapa mode transportasi untuk

melakukan pengiriman. Berbagai kombinasi antar mode transportasi yang

mungkin dan yang paling umum adalah truk dengan kereta api maupun truk

dengan kapal. Untuk perdagangan global, transportasi intermoda sering menjadi

pilihan satu-satunya karena lokasi pabrik dengan pasar yang terpisah sangat jauh.

Russell dan Taylor (2011:462) menjelaskan bahwa terdapat beberapa isu kunci

dalam industri transportasi intermoda seperti melibatkan pertukaran informasi

untuk memfasilitasi transfer pengiriman antara jenis transportasi yang berbeda

karena transfer ini sering melibatkan penundaan yang cukup besar, dan merugikan

kinerja waktu pengiriman.

Truk menyediakan layanan point-to-point yang fleksibel. Selain itu, truk

juga memiliki keuntungan karena tidak memerlukan transfer antar aktivitas

pengangkutan dan pengiriman (Russell dan Taylor, 2011:460). Isu kunci untuk

mode transportasi ini termasuk lokasi untuk pusat konsolidasi, penugasan dari

perusahaan untuk truk, dan penjadwalan dan routing pengangkutan dan

pengiriman. (Russell dan Taylor, 2011:463) menjelaskan tujuannya adalah untuk

meminimalkan biaya melalui konsolidasi tanpa merugikan waktu pengiriman dan

kehandalan.

2.1.3.3 Faktor rute

Faktor rute sangat penting karena berdampak pada keputusan akhir

mengenai mode transportasi terbaik yang digunakan untuk setiap pengiriman. Ini

adalah elemen spesifik yang berhubungan dengan perintah atau beban yang

mungkin mempengaruhi pilihan mode transportasi. Faktor utama yang harus
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dipertimbangkan antara lain routing dan pihak yang bertanggung jawab, jarak

yang akan ditempuh, jenis (mode) transportasi yang akan digunakan, kapasitas

dari mode transportasi yang akan digunakan, serta prioritas pelanggan yang akan

dipilih.

2.1.3.4 Persyaratan Biaya dan Layanan

Keputusan akhir untuk pemilihan mode transportasi adalah trade-off antara

biaya dan pelayanan (Rushton dkk., 2010:344). Hal ini harus dipertimbangkan

dalam kaitannya dengan faktor-faktor yang relevan seperti faktor operasional,

karakteristik mode transportasi dan faktor rute yang telah dijelaskan sebelumnya.

Dalam prakteknya, elemen lain seperti kecepatan pengiriman atau keandalan

pelayanan sangat diperlukan.

Kecepatan pengiriman merupakan elemen yang sangat penting karena

terkadang pesanan diperlukan dengan cepat untuk sejumlah alasan yang terkait

dengan faktor biaya, seperti misalnya pesanan yang mendesak untuk ketersediaan

suku cadang. Angkutan udara sering digunakan sebagai pengganti angkutan laut

karena waktu pengiriman yang lebih singkat, namun akan berdampak pada

penambahan biaya transportasi (Gunawan, 2014). Sementara beberapa kebijakan

layanan terhadap pelanggan dilakukan berdasarkan pesanan pelanggan untuk

memenuhi waktu pengiriman yang ketat, sehingga kontrol dan keandalan adalah

hal yang penting. Transportasi kereta api biasanya dianggap lebih murah untuk

pengiriman jarak jauh.
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2.1.4 Vehicle Routing Problem

Sembiring (2008) menjelaskan bahwa vehicle routing problem (VRP)

terkait dengan permasalahan bagaimana mengunjungi pelanggan dengan

menggunakan kendaraan yang ada. Vehicle routing problem juga terkait dengan

aktivitas distribusi barang dalam jangka waktu tertentu, dari satu set pelanggan

dengan satu set kendaraan, yang terletak di satu toko atau lebih, yang dioperasikan

oleh satu orang sopir dengan menggunakan jaringan jalan yang tepat. Hal ini perlu

diperhatikan untuk penentuan set rute sehingga semua kebutuhan pelanggan dapat

terpenuhi dan meminimalkan biaya transportasi (Toth dan Vigo, 2002:3).

Cordeau dkk., (2002) menjelaskan bahwa terdapat empat atribut yang

harus diperhatikan dalam menyelesaikan vehicle routing problem, antara lain

ketepatan, kecepatan, kemudahan, dan fleksibilitas. Ketepatan mengukur tingkat

akurasi dari nilai solusi dari nilai optimal. Isu lain yang terkait dengan akurasi

adalah konsistensi. Konsistensi dari transportasi akan mempengaruhi keterkaitan

antara persediaan bahan baku, persediaan barang jadi, persediaan suku cadang,

dan risiko-risiko lain yang harus dipertimbangkan (Sembiring, 2008). Kecepatan

digunakan untuk mengukur waktu yang dibutuhkan untuk mengangkut barang

dari tempat asal ke tempat tujuan. Kecepatan harus selalu dikaitkan dengan

kondisi barang yang dikirim agar tidak terjadi kerusakan, karena meskipun suatu

barang tiba di tangan konsumen dengan cepat namun dalam keadaan rusak, hal ini

akan menurunkan kualitas dari barang tersebut.

Kemudahan dalam penggunaan solusi untuk menyelesaikan masalah

vehicle routing problem perlu diperhatikan karena terkadang parameter yang
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rumit mengakibatkan pengguna sulit untuk memahami dan menggunakan

algoritma yang ditetapkan. Atribut yang terakhir adalah fleksibilitas. Algoritma

yang digunakan untuk menyelesaikan vehicle routing problem harus cukup

fleksibel untuk mengakomodasi berbagai kendala yang dihadapi dalam sisi

mayoritas aplikasi kehidupan nyata.

2.1.4.1 Capacitated Vehicle Routing Problem

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) adalah sebuah cabang dari

VRP dimana diberikan sejumlah kendaraan dengan kapasitas tersendiri yang

harus melayani sejumlah permintaan pelanggan yang telah diketahui untuk satu

komoditas dari sebuah depot dengan biaya transit minimum (Caccetta dkk., 2013).

Oleh karena itu, CVRP sama seperti VRP dengan faktor tambahan yaitu tiap

kendaraan punya kapasitas tersendiri untuk satu komoditas. Tujuannya adalah

untuk meminimalisasi jumlah kendaraan dan total waktu perjalanan, dan total

permintaan barang untuk tiap rute tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan yang

melewati rute tersebut. Misalkan Q melambangkan kapasitas sebuah kendaraan.

Caccetta dkk., (2013) menyatakan bahwa secara matematis, solusi untuk CVRP

sama dengan VRP, tapi dengan batasan tambahan total permintaan pelanggan

pada rute Ri tidak boleh melebihi kapasitas kendaraan Q dapat dirumuskan

sebagai berikut :

..................................................................................................... (1)

Dimana :

m = jumlah kendaraan

i = kendaraan ke-... ( i = 1,2,......n)
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di = total permintaan konsumen dalam satu rute

Q = kapasitas yang dimiliki suatu kendaraan

Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) merupakan model dasar

dalam VRP dengan kapasitas angkut dari masing – masing kendaraan yang

dianggap sebagai kendala yang harus dihadapi. Semua permintaan pelanggan

telah diketahui sebelum dilakukan penentuan rute. Diasumsikan bahwa kendaraan

yang digunakan adalah identik antara satu dengan yang lainnya dan hanya

terdapat satu depot sebagai lokasi awal dan akhir dari setiap kendaraan. Semua

pelanggan harus memiliki permintaan yang tidak negatif. Setiap pelanggan harus

dikunjungi sekali oleh satu kendaraan (Pichipibul dan Kawtummachai, 2012).

Dalam menyelesaikan masalah vehicle routing problem terdapat beberapa

algoritma yang dapat digunakan misalnya Clarke and Wright`s saving matrix,

sequential insertion, dan matching-based savings algorithm. Namun dalam

penggunaannya, algoritma tersebut memiliki beberapa penyesuaian yang harus

diperhatikan agar sesuai untuk digunakan dalam menyelesaikan masalah yang

sedang dihadapi.

a. Clarke and Wright`s Saving Matrix

Savings matrix atau disebut juga sebagai savings algorithm method

merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menentukan rute

pendistribusian dalam vehicle routing problem yang diperkenalkan pertama kali

oleh Clarke dan Wright pada tahun 1964. Metode ini cukup sering digunakan

untuk merencanakan suatu rute. Konsep dasar dari metode ini akan

memperhitungkan penghematan (savings) yang muncul dari penggabungan dua

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI ANALISIS PENENTUAN RUTE ... EL DINIYAH SURURI



28

pelanggan atau lebih kedalam sebuah rute. Metode ini berfokus terhadap

penghematan, kecepatan, dan kesederhanaan karena tidak mengandung parameter

yang sulit dan mudah untuk diterapkan (Segerstedt, 2013). Kelebihan dari metode

ini terletak pada kemudahan untuk dimodifikasi jika terdapat batasan waktu

pengiriman, kapasitas kendaraan, jumlah kendaraan atau batasan lainnya, dan

dapat memberikan solusi yang praktis dan cepat (Rand, 2009).

b. Sequential Insertion

Ide utama di balik metode ini adalah untuk menambah pelanggan yang

belum terlayani dalam rencana saat ini dengan memasukkan mereka di posisi rute

terbaik dengan tetap mengacu pada perbedaan kapasitas kendaraan (Poot dkk.,

2002). Metode ini juga memungkinkan pengguna untuk mempengaruhi

perilakunya dengan mengutamakan beberapa pelanggan secara subyektif yang

dapat berdampak pada perubahan biaya penyisipan.

Salah satu keuntungan utama dari metode di atas adalah bahwa sangat

fleksibel dan mudah untuk menangani kendala tertentu dalam kerangka umum

(Joubert dan Claasen, 2006). Namun, dalam keadaan tertentu terkadang akan

menghasilkan rencana visual dari routing kendaraan sangat tidak menarik. Potvin

dan Rousseau (1993) yang dikutip oleh Poot dkk., (2002) menyatakan

bagaimanapun perbaikan dengan metode sequential insertion hanya bersifat

marjinal. Langkah – langkah dalam melakukan metode ini ditunjukkan pada

gambar 2.2 berikut ini.
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Gambar 2.2 Langkah – Langkah dalam Metode Sequential Insertion

(Sumber : Poot dkk., 2002. A saving based method for real-life vehicle routing

problems. Journal of the Operational Research Society, pp 57–68)

Ketika mencari solusi awal untuk masalah routing, kriteria inisialisasi

mengacu pada proses menemukan pelanggan pertama untuk dimasukkan ke dalam

rute. Pelanggan pertama yang disisipkan pada rute disebut sebagai pelanggan

unggulan. Setelah itu, melihat rata-rata tertimbang dari jarak tambahan dan waktu

yang dibutuhkan untuk mencakup pelanggan di rute saat ini yang disebut sebagai

penentuan kriteria penyisipan. Langkah berikutnya adalah kriteria seleksi dengan

mencoba untuk memaksimalkan manfaat yang diperoleh dari memasukkan
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pelanggan di rute saat ini bukan pada rute baru. Menurut Sihombing yang dikutip

Poot dkk., (2002) kelemahan dari metode ini saat menghitung penyisipan dan

seleksi kriteria untuk setiap iterasi membutuhkan biaya komputasi yang cukup

mahal, dan terkadang juga dapat menimbulkan penjadwalan yang ganda.

c. Matching- Based Savings Algorithm

Metode ini dirancang oleh Gavish pada tahun 1989 untuk memecahkan

VRP (Poot dkk., 2002). Tujuannya adalah mencapai penghematan biaya yang

optimal dengan menggabungkan rute dalam beberapa kelompok. Metode ini

berusaha mengatasi kelemahan utama dari sequential insertion.

Ide utama dari metode ini adalah untuk memulai setiap pelanggan dalam

perjalanan terpisah dan kemudian mencoba untuk menemukan perbaikan dan

solusi penghematan dengan menggabungkan pelanggan dari dua perjalanan ke

dalam satu perjalanan tanpa mengubah urutan pelanggan yang dikunjungi.

Bertentangan dengan metode penyisipan sekuensial, metode ini berusaha

mengkonstruksi penghematan perjalanan secara bersamaan.

Golden (1984) yang dikutip oleh Poot dkk., (2002) berpendapat bahwa

metode ini digunakan dan disesuaikan dalam kasus armada kendaraan yang

heterogen. Penyesuaian tersebut terdiri dari penggabungan penghematan biaya

kendaraan tetap dan penggabungan penghematan kesempatan untuk kapasitas

yang tidak terpakai (Poot dkk., 2002). Metode ini hanya memilih penghematan

tertinggi di setiap iterasi, mereka memecahkan masalah pencocokan tertimbang

maksimum untuk menentukan satu set penghematan dengan total nilai maksimum.

Perbedaannya adalah bahwa metode ini tidak melaksanakan semua penghematan
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sesuai dengan kombinasi pencocokan maksimum, tetapi hanya satu dengan nilai

tertinggi.

Gagasan utama di balik metode ini masih menggabungkan dua perjalanan

dengan penghematan tertinggi, tapi perlu dilakukan beberapa penyesuaian untuk

dapat mengatasi semua kendala. Kendala pertama adalah masalah armada

kendaraan yang heterogen. Jadi, setiap kali kita menggabungkan dua perjalanan,

kita harus teliti dalam memilih kendaraan yang paling cocok untuk perjalanan.

Dengan heterogennya armada kendaraan yang digunakan, bagaimanapun, sering

terlalu memakan waktu untuk memeriksa kelayakan setiap kombinasi secara tepat.

Kendala berikutnya adalah dalam metode ini, pembagian kelompok

pelanggan harus berdasarkan deadline waktu yang sama dan menghindari waktu

tunggu yang tidak perlu. Sementara tidak semua pelanggan memiliki interval

waktu pelayanan yang sama. Dengan metode ini lebih cenderung menetapkan

pelanggan dengan nomor wilayah ke kendaraan dengan nomor kawasan yang

sama dan pelanggan dalam kelompok yang sama.

2.1.5 Clarke and Wright`s Savings Matrix

Penelitian ini berfokus ada penerapan metode savings matrix dari Clarke

dan Wright karena PT Hamudha Prima Media hanya menggunakan satu jenis

mode transportasi dengan kapasitas yang sama dari setiap kendaraan, sehingga

sesuai dengan asumsi yang dijelaskan dalam metode ini. Savings matrix atau

disebut juga sebagai savings algorithm method merupakan salah satu metode yang

digunakan untuk menentukan rute pendistribusian dalam vehicle routing problem,

dan metode ini diperkenalkan pertama kali oleh Clarke dan Wright pada tahun
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1964. Metode ini merupakan metode heuristik yang cukup sering digunakan untuk

merencanakan suatu rute. Konsep dasar dari metode ini akan memperhitungkan

penghematan (savings) yang muncul dari penggabungan dua pelanggan atau lebih

kedalam sebuah rute. Metode ini berfokus terhadap penghematan, kecepatan, dan

kesederhanaan karena tidak mengandung parameter yang sulit dan mudah untuk

diterapkan (Segerstedt, 2013). Sementara, Pujawan (2010) di dalam bukunya yang

berjudul “Supply Chain Management” menjelaskan langkah-langkah dari savings

matrix, yaitu :

a. Mengidentifikasi matriks jarak

Matriks jarak akan menggambarkan koordinat jarak yang akan ditempuh

antara gudang ke masing-masing toko maupun jarak antar toko. Pada tahap ini

sebaiknya diketahui jarak riil dari masing-masing toko maupun gudang, namun

secara teoritis juga dapat digunakan rumus pythagoras jika yang diketahui hanya

titik koordinat (Rand, 2009). Jika diketahui dua lokasi masing-masing dengan

koordinat (X1, Y1), maka dengan mengetahui koordinat masing-masing lokasi,

jarak antar dua lokasi bisa dihitung dengan menggunakan rumus :

................................................... (2)

b. Mengidentifikasi matriks penghematan (saving matrix)

Pada langkah ini diasumsikan bahwa setiap toko akan dikunjungi oleh satu

kendaraan secara eksklusif. Matriks penghematan (saving matrix) akan

merepresentasikan penghematan yang dapat direalisasikan dengan

menggabungkan dua pelanggan ke dalam satu rute. Tentu saja akan ada
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penghematan yang dapat diperoleh dengan menggabungkan dua atau lebih rute

yang tersedia menjadi satu.

Seperti yang digambarkan oleh bagan di bawah ini. Pada awalnya

pengiriman dilakukan dengan menggunakan rute dari gudang ke toko 1 lalu

kembali ke gudang baru mengantarkan ke gudang 2. Kemudian dengan adanya

penggabungan, rute akan menjadi lebih singkat yaitu gudang ke toko 1 lalu ke

toko 2 dan baru akhirnya kembali ke gudang seperti yang diilustrasikan pada

gambar 2.2

Gambar 2.3 Diagram Penggabungan Rute Distribusi

(Sumber : I Nyoman Pujawan dan Mahendrawathi ER. 2010. Supply Chain

Management. Edisi Kedua. Surabaya: Guna Widya)

Dari gambar di atas dapat dilihat terdapat perubahan jarak yang dapat

digeneralisasikan dalam rumus :

................................................. (3)

Keterangan :

S (1,2) = Penghematan jarak (savings) yang diperoleh dengan menggabungkan

rute toko 1 dan toko 2 menjadi satu.
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J (G,1) = Jarak antara gudang ke toko 1

J (G, 2) = Jarak antara gudang ke toko 2

J (1, 2) = Jarak antara toko 1 ke toko 2

c. Mengalokasikan konsumen (toko) ke dalam rute perjalanan kendaraan

Setelah melakukan perhitungan terhadap savings yang dapat diperoleh,

maka akan dilakukan pembagian konsumen (toko) ke dalam suatu rute perjalanan

kendaraan dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan yang akan digunakan.

Sebuah rute akan dinyatakan layak apabila jumlah total dari permintaan konsumen

tidak melebihi kapasitas dari kendaraan yang akan digunakan. Pengelompokkan

konsumen (toko) dilakukan berdasarkan dengan urutan nilai saving matrix dari

yang terbesar hingga terkecil. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

memaksimumkan penghematan yang akan diperoleh.

d. Mengurutkan tujuan (toko) ke dalam rute yang sudah ditentukan

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari metode Clarke and Wright`s

savings matrix. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengurutkan konsumen (toko)

yang akan dikunjungi dari setiap kendaraan yang telah ditentukan agar dapat

meminimumkan jarak yang ditempuh. Terdapat beberapa cara yang dapat

digunakan untuk mengurutkan rute konsumen yang akan ditempuh, antara lain

nearest insert, dan nearest neighbour. Dengan metode nearest insert, penentuan

rute akan dilakukan dari konsumen yang memiliki jarak terdekat dengan gudang

hingga yang memiliki jarak terjauh. Sedangkan untuk metode nearest neighbour

merupakan metode penentuan rute dengan metode ini akan dimulai dengan

memilih konsumen pertama yang memiliki jarak terdekat dengan gudang,
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kemudian konsumen berikutnya akan dipilih dari jarak yang terdekat dengan

konsumen sebelumnya. Hal ini akan terus berulang hingga semua konsumen telah

dialokasikan ke dalam semua rute.

Kelebihan dari metode ini terletak pada kemudahan untuk dimodifikasi

jika terdapat batasan waktu pengiriman, kapasitas kendaraan, jumlah kendaraan

atau batasan lainnya, dan dapat memberikan solusi yang praktis dan cepat (Rand,

2009).

2.2 Penelitian sebelumnya

Dalam melakukan penelitian ini, penulis tetap memperhatikan beberapa

penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dengan menggunakan metode yang

sama. Hal ini perlu dilakukan untuk dijadikan acuan dan pedoman penulisan

supaya penulisa dapat mengaplikasikan metode yang akan dibahas ke dalam kasus

yang tepat. Terdapat beberapa penelitian sebelumnya yang telah dijadikan

pedoman oleh penulis. Andrers Segerstedt (2013) mencoba melakukan penelitian

yang berjudul “A Simple Heuristic for Vehicle Routing- A Variant of Clarke and

Wright`s Saving Method” dengan menggunakan aplikasi metode saving matrix

terhadap 9 toko retail dan memberikan kesimpulan bahwa metode ini sangat

mudah, cepat, dan memberikan hasil yang optima dari penentuan rute seperti yang

dijelaskan oleh Dantzig dan Ramser pada tahun 1959. Persamaan dari penelitian

ini dengan penelitian skripsi ini adalah menggunakan metode saving matrix dari

Clarke and Wright dengan penjelasan yang sangat singkat dan mudah untuk

dimengerti. Namun, perbedaannya dengan penelitian ini adalah dalam
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menerapkan metode saving matrix, penulis hanya menggunakan ilustrasi jarak dan

tidak memperhitungkan megenai penghematan waktu yang akan diperoleh.

Penelitian kedua yang menjadi acuan bagi penulis adalah Graham K. Rand

(2009) dari jurnalnya yang berjudul “The life and times of the Savings Method for

Vehicle Routing Problem”. Dalam penelitian tersebut dijelaskan mengenai

masalah vehicle routing problem (VRP) yang telah ada sejak 45 tahun yang lalu.

Penelitian ini juga menjelaskan tentang perkembangan penggunaan metode

savings dalam penentuan rute produk komersial. Dalam penelitian yang dilakukan

Rand juga menjelaskan penggunaan teorema Pythagoras yang dapat digunakan

untuk mengukur koordinat (x,y) menjadi jarak yang sebenarnya agar dapat

dihitung penghematan yang diperoleh. Persamaan penelitian yang sedang

dilakukan dengan penelitian sebelumnya adalah menerapkan metode Clarke and

Wright`s saving matrix untuk mengetahui penghematan jarak. Namun,

perbedaannya adalah dalam penelitian sebelumnya dijelaskan beberapa teori

pengembangan metode saving matrix, namun kelemahan dalam penelitian ini

adalah masih belum menerapkan metode saving matrix ini secara aplikatif ke

dalam suatu pemecahan kasus.

Penelitian berikutnya adalah dari Anita Christine Sembiring pada tahun 2008

yang berjudul “Penentuan Rute Distribusi yang Optimal dengan Menggunakan

Algoritma Heuristik pada PT Coca Cola Bottling Indonesia Medan”. Dalam

penelitian tersebut diketahui penentuan rute terbaik yang sebaiknya dilakukan

oleh PT Coca Cola Bottling Medan serta besarnya penghematan dan efektivitas

waktu pengiriman yang diperoleh. Persamaan dengan penelitian yang sedang
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dilakukan adalah pencarian penghematan jarak dan waktu yang ingin diperoleh

dengan menentukan rute distribusi terpendek. Namun, perbedaannya adalah

penggunaan software Quant System versi 3.0 sehingga memudahkan penentuan

rute distribusi, namun kelemahan penelitian ini adalah membutuhkan biaya

komputasi yang cukup mahal, dan sebaiknya mempertimbangkan penggunaan

metode heuristik dalam pemecahan kasusnya.

Selain itu penelitian dari Noer Ikfan dan Ilyas Masudin pada tahun 2014 yang

berjudul “Saving Matrix untuk Menentukan Rute Distribusi”. Pada penelitian ini

diperoleh kesimpulan terjadi penghematan sebesar Rp 643.764 per bulan dari PT.

XYZ yang memproduksi shuttlecock sebanyak 30.000 buah per minggu dan

dipasarkan ke seluruh wilayah Jawa Timur. Persamaan dengan penelitian ini

adalah menjelaskan penggunaan metode saving matrix secara aplikatif dalam

pemecahan kasus, namun perbedaannya adalah dalam penelitian yang sebelumnya

tidak menampilkan perhitungan yang cukup jelas dalam pemecahan kasusnya.

Jurnal dari Clarke dan Wright yang berjudul “Scheduling of Vehicles from A

Central Depot to A Number of Delivery Points” juga dijadikan acuan oleh penulis

dalam membuat penelitian ini.
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2.3 Research Questions

Tabel 2.2

Research Questions

No Tema Pertanyaan Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana sistem pendistribusian

buku tematik kurikulum 2013 tingkat

SD pada PT Hamudha Prima Media ?

1. Bagaimana penentuan rute

pendistribusian buku tematik

kurikulum 2013 tingkat SD

yang telah dijalankan oleh

perusahaan?

2. Apa yang menjadi dasar bagi

perusahaan dalam menentukan

rute pendistribusian buku

tematik kurikulum 2013?

2. Berapa biaya distribusi yang harus

dikeluarkan perusahaan saat ini?

1. Berapa rata – rata biaya yang

harus dikeluarkan perusahaan

terkait dengan proses

pendistribusian buku tematik

kurikulum 2013 ?

3. Bagaimana penghematan waktu PT

Hamudha Prima Media terkait

dengan pengiriman buku tematik

kurikulum 2013 tingkat SD ?

1. Berapa waktu rata – rata yang

dibutuhkan perusahaan untuk

melakukan pengiriman buku

tematik kurikulum 2013?

4. Bagaimana sistem pendistribusian

buku tematik kurikulum 2013 tingkat

SD pada PT Hamudha Prima Media

dengan menggunakan metode saving

matrix?

1. Bagaimana usulan penentuan

rute distribusi yang diberikan?

2. Bagaimana dampak yang

ditimbulkan terkait masalah

biaya dan ketepatan waktu jika

menggunakan metode saving

matrix?
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2.4 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan rumusan masalah, maka berikut ini merupakan kerangka

pemikiran yang akan dijadikan pedoman dalam melakukan penelitian ini.

Gambar 2.4

Kerangka Berpikir

INPUT

1. Keterlambatan proses distribusi buku tematik 2013

2. Jumlah kendaraan dan kapasitas dari masing – masing kendaraan yang

digunakan oleh PT Hamudha Prima Media dalam proses distribusi.

3. Jarak antara gudang perusahaan dengan masing – masing tujuan.

4. Jumlah permintaan dari masing – masing kabupaten.

5. Total biaya pengiriman yang dikeluarkan perusahaan.

6. Literatur yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi.

PROSES

1. Menganalisis proses distribusi buku tematik kurikulum 2013 yang

telah dijalankan perusahaan.

2. Menganalisis dan mengurutkan rute distribusi dengan menggunakan

saving matrix.

3. Memilih rute pendistribusian yang terbaik.

4. Membandingkan biaya distribusi yang dikeluarkan dan mengetahui

penghematan yang dapat diperoleh.

5. Membandingkan ketepatan waktu yang diperoleh perusahaan.

OUTPUT

1. Proses distribusi buku tematik kurikulum 2013 yang dijalankan PT

Hamudha Prima Media.

2. Usulan rute pendistribusian untuk meningkatkan penghematan dan

ketepatan waktu.

3. Penghematan biaya dan ketepatan waktu yang diperoleh perusahaan.
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