
 

1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Manajemen operasi mendasari keinginan setiap perusahaan untuk 

melakukan kegiatan operasional yang optimal karena Slack et al. (2013) 

berpendapat bahwa manajemen operasi merupakan aktivitas penting yang 

mengatur sumber daya dalam menghasilkan serta mendistribusikan barang dan 

jasa, sehingga perusahaan harus memiliki pengelolaan yang terarah dan terencana. 

Salah satu perencanaan yang memiliki peranan signifikan bagi perusahaan adalah 

sistem pengiriman dan penjadwalan atau yang disebut dengan manajemen 

logistik. Tujuan akhir dari manajemen logistik yaitu mengantarkan produk ke 

pelanggan tepat waktu dengan cara yang efektif dan efisien. Logistik mempunyai 

pengaruh yang berarti terhadap biaya dan keputusan mengenai logistik akan 

menghasilkan level pelayanan yang berbeda-beda kepada pelanggan. 

Suatu sistem distribusi diperlukan untuk mencapai tujuan manajemen 

logistik. Proses distribusi merupakan salah satu faktor yang harus diperhatikan 

untuk memenangkan persaingan industri yang semakin ketat. Banyaknya 

persaingan serta kebutuhan pelanggan yang tinggi mendorong perusahaan untuk 

melakukan berbagai perbaikan dalam kegiatan distribusi dan transportasi. 

Permasalahan distribusi dan transportasi menjadi penting karena besarnya 

proporsi biaya yang harus dikeluarkan untuk aktivitas-aktivitas distribusi dalam 

manajemen logistik. Biaya transportasi merupakan salah satu komponen utama 

dalam struktur total biaya logistik karena sepertiga sampai dua per tiga dari total 

biaya logistik adalah biaya transportasi (Ballou 2004). Melihat kontribusi biaya 

sebesar itu, maka diperlukan adanya usaha dalam rangka meningkatkan efisiensi 

transportasi melalui optimasi penggunaan peralatan dan personil transportasi. 

Siang (2014) menyebutkan bahwa riset operasi dapat membantu 

menyelesaikan masalah yang menyangkut interaksi di antara objek-objek dengan 

mencari keputusan terbaik pada seluruh sistem, termasuk sistem transportasi. Hal 

ini karena riset operasi berhubungan dengan prinsip optimasi, yaitu bagaimana 

cara menggunakan sumber daya (waktu, tenaga, biaya) untuk mengoptimalkan 

hasil. Mengoptimalkan hasil dapat berarti meminimumkan sesuatu yang 

merugikan atau memaksimumkan sesuatu yang menguntungkan. Menurut Taha 

(1996), keberhasilan sebuah teknik riset operasi pada akhirnya diukur berdasarkan 

penyebaran penggunaannya sebagai sebuah alat pengambilan keputusan. Sejak 

diperkenalkan di akhir dasawarsa 1940-an, pemrograman linear (linear 

programming) telah terbukti merupakan salah satu alat riset operasi yang paling 

efektif. 

Penetapan sistem distribusi dan logistik yang optimum memerlukan 

pemahaman mengenai rute atau aliran distribusi yang dimulai dari titik awal 

distribusi menuju berbagai pelanggan hingga berakhir kembali ke titik awal 

distribusi, serta mempertimbangkan keseimbangan antar rute yang terbentuk. 

Pengetahuan perihal penentuan rute ini merupakan komponen utama sistem 

transportasi yang harus dievaluasi dan diperbaiki dalam rangka menyelesaikan 

permasalahan transportasi. Persoalan penentuan rute distribusi ini sering disebut 

dengan Vehicle Routing Problem (VRP). VRP adalah permasalahan 
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Combinatorial Optimization (CO) yang bertujuan untuk menentukan rute yang 

paling efisien dalam suatu kegiatan distribusi dengan jumlah kendaraan yang 

ditentukan (Toth dan Vigo 2002b). Menurut Dayarian (2013), penentuan rute 

adalah salah satu masalah CO yang paling sulit. Secara sederhana, masalah umum 

pendistribusian barang yang berkaitan dengan VRP mengarah pada jangka waktu 

pengiriman, jumlah pelanggan yang akan dilayani, jumlah kendaraan, jumlah dan 

lokasi depot, serta operator dan jalan yang tepat. Solusi untuk VRP diharuskan 

dapat memberikan sebuah rute dengan kendaraan yang berawal dan berakhir di 

depot, sehingga kebutuhan setiap pelanggan tercukupi, semua kendala terpenuhi, 

dan biaya transportasi minimum.  

VRP pertama kali dipelajari oleh Dantzig dan Ramser (1959) dalam bentuk 

rute dan penjadwalan truk. Clarke dan Wreight kemudian pada tahun 1964 

melanjutkan penelitian ini dengan memperkenalkan istilah depot sebagai tempat 

keberangkatan dan kembalinya kendaraan. Sejak kedua penelitian ini, Maffioli 

(2003) menyebutkan bahwa ratusan model dan algoritma telah dikemukakan 

untuk mengatasi berbagai jenis VRP secara optimal. Metodologi yang 

dikembangkan oleh Rix (2014) memberikan kontribusi berupa penjadwalan 

kendaraan untuk meminimumkan antrian truk dan biaya kendaraan yang 

berhubungan dengan bongkar muat barang. 

Pengaturan sistem transportasi ini membuat berbagai produk dapat 

didistribusikan tidak hanya kepada pelanggan yang berada di daerah sekitar 

produsen, tetapi juga pelanggan di daerah-daerah lain bahkan dengan jarak yang 

cukup jauh. Produk-produk ini di antaranya adalah produk yang dikonsumsi 

sehari-hari oleh masyarakat, salah satunya kopi bubuk. Sebagai daerah penghasil 

kopi dengan total produksi kopi 56460 ton tahun 2014 (Ditjenbun 2015),   

Bengkulu merupakan provinsi yang menghasilkan kopi dengan kualitas dan cita 

rasa yang baik, sehingga banyak penduduk yang memanfaatkan keunggulan ini 

untuk mendirikan usaha kopi bubuk. 

CV RST yang berdiri pada tahun 1987 merupakan Usaha Mikro Kecil dan 

Menengah (UMKM) dan saat ini menjadi usaha kopi bubuk pertama dan terbesar 

di Provinsi Bengkulu. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari survei awal, 

usaha yang telah berjalan sekitar 29 tahun ini telah memiliki pelanggan yang 

tersebar hingga ke tiga wilayah provinsi lainnya, yaitu Sumatera Selatan, Jambi, 

dan Lampung (Gambar 1). Seiring dengan berkembangnya usaha tersebut, CV 

RST perlu melakukan evaluasi dan pengelolaan terhadap sistem pengiriman, 

terutama pada penentuan rute kendaraan agar dapat meningkatkan keunggulan 

kompetitif dari segi operasional untuk dapat terus bertahan dan bersaing dengan 

usaha kopi bubuk lainnya. Pemikiran ini muncul karena selama ini riset operasi 

belum diterapkan pada sistem pengiriman produk. Distribusi produk dilakukan 

berdasarkan perhitungan sederhana yang diperoleh melalui kebiasaan dan naluri, 

sehingga optimalitasnya belum diverifikasi. 
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Gambar 1  Lokasi depot dan pelanggan CV RST 

Persoalan rute transportasi yang dihadapi oleh CV RST didefinisikan 

sebagai Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) yang merupakan versi 

dasar dari VRP. Toth dan Vigo (2002a) menjelaskan karakteristik utama pada 

CVRP, yaitu seluruh pelanggan harus dilayani, permintaan setiap pelanggan 

diketahui secara pasti dan tidak bisa dibagi, semua kendaraan sejenis dan berbasis 

di satu depot, hanya kapasitas kendaraan yang menjadi kendala serta tujuan 

pemecahan masalah adalah meminimumkan total biaya transportasi (termasuk 

berupa jumlah rute atau total jarak dan total waktu pengiriman) karena salah satu 

faktor yang berkaitan dengan biaya transportasi adalah jarak tempuh kendaraan 

(Salim 2004). Meskipun demikian, Liu (2005) mengkaji Split Delivery CVRP 

yang dapat membagi jumlah permintaan pelanggan di antara kendaraan yang 

mengunjunginya. 

CVRP telah dipelajari secara luas sejak awal 1970-an dan dalam dua 

dasawarsa berikutnya, Busch (1991) mengeksplorasi lebih dalam mengenai VRP 

yang tidak hanya terbatas pada kapasitas kendaraan (total muatan), tetapi juga 

lintasan yang boleh dilalui. Berbagai pendekatan diperkenalkan sebagai metode 

dalam beberapa tahun terakhir. Fukasawa et al. (2006) mengembangkan algoritma 

eksak, Lee et al. (2010) dan Tan et al. (2012) menyajikan an enhanced ant colony 

optimization (EACO), Jokar dan Sahraeian (2012) dengan pendekatan heuristik 

serta Escobar-Falcón et al. (2016) menggunakan pendekatan algoritma 

metaheuristik untuk menyelesaikan CVRP. 
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Pemecahan masalah CVRP pada CV RST diharapkan dapat menghasilkan 

rute pengiriman produk yang optimal untuk meminimumkan jarak tempuh 

kendaraan, sehingga pada akhirnya akan meminimumkan total biaya transportasi. 

Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan agar mampu menciptakan solusi dan 

alternatif rute yang dapat direkomendasikan dan menjadi pertimbangan 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional yang lebih efektif dan efisien. 

 

 

Perumusan Masalah 

Mengingat persaingan bisnis yang semakin ketat, setiap perusahaan dituntut 

untuk memiliki daya saing berupa kemampuan untuk membuat perencanaan 

strategis, termasuk dalam kegiatan operasional. Perusahaan dapat melakukan 

efisiensi yang diperoleh berdasarkan penyusunan sistem pendistribusian yang 

tepat. Evaluasi dalam penentuan rute transportasi merupakan langkah awal yang 

dapat dilakukan untuk menyusun langkah-langkah selanjutnya. Beberapa 

perusahaan memiliki aset trasnportasi (kendaraan) sendiri untuk mendistribusikan 

produknya, sementara terdapat pula perusahaan yang menyewa kendaraan 

(Arango 2015). 

Sistem pengiriman produk pada CV RST yaitu menyewa kendaraan untuk 

mengantarkan produk ke pelanggan. Jumlah kendaraan yang disewa disesuaikan 

oleh jumlah pelanggan, artinya satu kendaraan disewa untuk mengantarkan 

produk ke satu pelanggan (One-to-One Relationship). Namun, seiring dengan 

berkembangnya usaha, jumlah pelanggan bertambah hingga ke luar provinsi asal. 

Sejauh ini, adaptasi yang dilakukan oleh CV RST adalah menambah satu 

kendaraan yang disewa setiap adanya penambahan satu pelanggan. Hal ini 

dikarenakan kapasitas kendaraan yang disewa hanya cukup untuk mengantarkan 

produk ke satu pelanggan, sehingga total kendaraan yang disewa saat ini adalah 

18 kendaraan. Distribusi dengan sistem sewa tersebut menyebabkan biaya 

transportasi tinggi dan menjadi tidak efisien karena setiap kendaraan dengan 

tujuan daerah masing-masing pelanggan memiliki biaya sewa yang berbeda. Oleh 

karena itu, CV RST membutuhkan alternatif sistem distribusi untuk mendapatkan 

rute pengiriman produk yang optimal dengan jarak tempuh kendaraan minimum 

agar biaya transportasi menjadi minimum pula. 

Permasalahan yang terjadi pada CV RST termasuk dalam kategori Vehicle 

Routing Problem (VRP) berupa Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP), 

yang didefinisikan sebagai permasalahan dengan satu depot serta kendala terletak 

pada kapasitas kendaraan dan jarak tempuh yang dilalui. Penyelesaian masalah 

transportasi ini dapat diselesaikan melalui dua tahap, yaitu menentukan kapasitas 

untuk meminimumkan banyak kendaraan yang digunakan dan meminimumkan 

jarak tempuh kendaraan tersebut. Penelitian ini mengajukan alternatif sewa 

kendaraan dengan beberapa kapasitas yang berbeda, sehingga satu kendaraan 

dapat mengantar produk ke lebih dari satu pelanggan. Oleh karena itu, CV RST 

dapat merumuskan permasalahan yang ingin dibahas dalam penelitian ini, yaitu 

sebagai berikut. 

1. Bagaimana masalah distribusi (vehicle routing problem) CV RST dapat 

diformulasikan dalam bentuk pemrograman linear bilangan bulat (integer 

linear programming)? 
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2. Bagaimana rute pengiriman produk yang optimal untuk meminimumkan jarak 

tempuh kendaraan dan biaya transportasi? 

 

 

Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan dapat dicapai dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut. 

1. Memodelkan masalah distribusi (vehicle routing problem) CV RST dalam 

bentuk pemrograman linear bilangan bulat (integer linear programming). 

2. Menentukan rute pengiriman produk yang optimal untuk meminimumkan 

jarak tempuh kendaraan dan biaya transportasi. 

 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Memberikan kemudahan bagi pemilik usaha CV RST dalam mengevaluasi 

sistem distribusi kopi bubuk untuk meminimumkan jarak tempuh kendaraan 

dan pada akhirnya akan meminimumkan total biaya transportasi. 

2. Rute distribusi yang optimal diharapkan dapat menjadi dasar bagi pengelola 

dalam melakukan penghematan jarak dan biaya transportasi. 

3. Bagi akademisi atau peneliti selanjutnya, sebagai salah satu referensi terkait 

Vehicle Routing Problem. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup dari penelitian ini digunakan agar masalah yang diteliti lebih 

terarah, sehingga penelitian dapat dilakukan sesuai perencanaan awal dan 

memberikan hasil yang optimal. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut. 

1. Penelitian dilakukan pada usaha CV RST. 

2. Kondisi kendaraan yang disewa dianggap sama untuk tiap armada sejenis. 

3. Permintaan tiap pelanggan tidak melebihi kapasitas satu kendaraan. 

4. Biaya transportasi merupakan biaya sewa kendaraan secara eksklusif. 

5. Perhitungan jarak menggunakan satuan kilometer pada Google Maps. 

6. Kriteria pemilihan rute adalah rute yang memberikan jarak terpendek. 

7. Rute yang dioptimasi adalah rute untuk suatu waktu pengiriman tertentu. 

8. Penelitian dilakukan dengan kondisi panen raya, sehingga penawaran dapat 

memenuhi semua permintaan pelanggan. 

9. Waktu pemesanan produk dipastikan sama agar proses pengiriman produk 

dapat berjalan dengan efektif dan efisien. 

10. Vehicle Routing Problem (VRP) yang diselesaikan adalah Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP). 

11. Penyimpangan yang terjadi di lapangan dianggap tidak ada, sehingga 

ketidakteraturan yang terjadi merupakan toleransi dari pelanggan. 

12. Pengolahan data dilakukan menggunakan algoritma branch-and-bound. 




