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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Menurut Tjiptono (2008) distribusi dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa dari produsen kepada konsumen, sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, dan tempat). Distribusi 

sendiri merupakan salah satu aspek penting dalam menjalankan suatu 

perusahaan atau usaha. Dalam proses distribusi, kepuasan konsumen atau 

pelanggan adalah salah satu hal yang harus diperhatikan karena kepuasan 

tersebut dapat berpengaruh terhadap keberhasilan penjualan produk. Salah satu 

faktor yang menjadi kepuasan pelanggan adalah barang yang dipesan sampai 

ke pelanggan tepat waktu tanpa mengalami kecacatan sehingga sesuai dengan 

yang diharapkan oleh pelanggan. Untuk mencapai keberhasilan penjualan serta 

kepuasan pelanggan, distribusi menjadi sangat penting karena berhubungan 

langsung dengan total jarak yang ditempuh. 

Berdasarkan penelitian, kendaraan yang mengirim produk dari gudang 

menuju retailer, kendaraan tersebut langsung kembali menuju gudang. Padahal 

masih bisa digunakan untuk mengirim produk ke retailer yang lain, sehingga 

jumlah truk yang digunakan untuk mengirim produk tidak terlalu banyak. Di 

dalam proses distribusi tersebut terdapat beberapa kendala yang harus dihadapi 

seperti jumlah permintaan barang yang berbeda-beda, kapasitas muatan 

kendaraan, batas waktu pengiriman, jalur yang ditempuh, serta lokasi retailer 

yang berbeda-beda. 

Objek yang digunakan dalam penelitian ini adalah gudang milik PT 

XYZ. Gudang tersebut memiliki beberapa produk juga yang sering 

didistribusikan seperti barang fabrikasi, barang kontruksi, dan lain-lain. 

Berdasarkan permasalahan pada kurangnya pengoptimalan distribusi semen 

pada gudang PT XYZ, peneliti menggunakan metode Genetic Algorithm untuk 

mendapatkan hasil yang lebih optimal pada proses pendistribusiannya. Karena 

algoritma tersebut tidak memerlukan kriteria khusus seperti heuristic lainnya 
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sehingga proses komputasi lebih cepat dan mendapatkan solusi optimal dengan 

nilai obyektif yang sama.  

Pada peneliti sebelumnya yaitu Dwi Cahya Astriya Nugraha dan Wayan 

Firdaus Mahmudy (2015) mengenai Vehicle Routing Problem With Time 

Windows pada pendistribusian catering juga mempertimbangkan waktu 

ketersediaan pelanggan dengan menggunakan metode Genetic Algorithm 

sehingga dapat meminimumkan jarak tempuh serta jumlah kendaraan yang 

digunakan. Namun pada penelitian tersebut mempunyai kekurangan yaitu 

ruang pencarian yang sempit dan proses pencarian solusi hanya dilakukan satu 

kali. 

Pada penelitian ini, untuk pemecahan pada permasalahan distribusi 

semen. Penulis juga menggunakan metode Genetic Algorithm karena pada 

proses komputasinya tidak membutuhkan waktu lama dan juga dari hasil 

penjadwalan akan dibandingkan berdasarkan total jarak terpendek yang masih 

bisa digabungkan dengan penjadwalan yang lain sehingga menghasilkan rute 

yang lebih optimal. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah yang diambil dari penelitian ini adalah : 

Bagaimana menentukan rute distribusi pada pengiriman produk semen dari 

gudang ke retailer menggunakan metode algoritma genetika untuk 

meminimumkan jarak tempuh? 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

Untuk menentukan rute distribusi pada pengiriman produk semen dari gudang 

ke retailer menggunakan metode algoritma genetika untuk meminimumkan 

jarak tempuh. 

 

1.4 Manfaat 

 Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai 
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berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

a. Perusahaan mendapat bantuan dari mahasiswa untuk pemecahan 

masalah yang ada di perusahaan 

b. Adanya kritikan yang membangun dari mahasiswa yang melakukan 

penelitian 

2. Bagi Universitas 

a. Universitas dapat meningkatkan kualitas mahasiswanya melalui 

penelitian dalam tugas akhir  

3. Bagi Mahasiswa 

a. Mahasiswa dapat mengaplikasikan teori yang sebelumnya pernah 

didapat saat di bangku kuliah 

b. Menambah wawasan serta meningkatkan keterampilan dan juga 

keahlian dalam pemecahan masalah di dalam perusahaan 

 

1.5 Batasan Masalah 

 Adapun batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Lokasi yang digunakan meliputi Wilayah Kota Gresik. 

2. Setiap retailer hanya dikunjungi sekali dalam pengiriman. 

3. Demand yang diangkut dalam sekali pengiriman tidak boleh melebihi 

kapasitas. 

4. Semua demand dari retailer terpenuhi. 

 

1.6 Asumsi 

 Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Waktu buka dan tutup retailer yang berbeda-beda. 

2. Semua retailer bisa dilalui oleh truk tronton. 

3. Kecepatan kendaraan dalam pendistribusian dianggap konstan 30 

km/jam. 

4. Jarak berangkat sama dengan jarak pulang. 

 


