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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Bertambahnya jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun 

mengakibatkan kebutuhan air minum terus meningkat. Sama halnya dengan 

udara, air minum merupakan kebutuhan pokok bagi makhluk hidup termasuk 

manusia. Volume air didalam tubuh manusia terdapat rata-rata 65% cairan dari 

total berat badannya dan volume air pada masing-masing tubuh orang berbeda-

beda bahkan bervariasi dibagian tubuh manusia, bagian organ tubuh manusia 

yang mengandung banyak air diantaranya otak 74,5%, ginjal 82.7%, tulang 

22%, otot 75,% dan darah (Chandra,2006). Kebutuhan cairan didalam tubuh 

manusia harus terpenuhi agar metabolisme dapat berjalan lancar karena air 

minum mengandung mineral yang berperan penting dalam proses metabolisme 

tubuh. Untuk dapat memenuhi kebutuhan cairan tersebut manusia harus 

mengkonsumsi air minum setiap harinya sebanyak 2,1-2,8 liter perhari 

(Williams, 2000). 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu produk air 

minum instan yang sudah melalui beberapa proses yaitu sterilisasi, pengemasan 

dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Saat ini industri AMDK di Indonesia 

setiap tahun mengalami perkembangan yang pesat disebabkan oleh konsumsi 

AMDK yang meningkat. Pada grafik volume penjualan AMDK menjelaskan 

peningkatan penjualan tiap tahunnya, ditahun 2009 hanya sebesar 12,8 miliar 

liter, sedangkan pada tahun 2015 telah mencapai 24,7 miliar liter. Hal ini dapat 

dibuktikan berdasarkan grafik penjualan volume AMDK dari tahun 2009 

hingga tahun 2015 yang dapat dilihat pada gambar 1.1.   
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Gambar 1. 1 Grafik Volume Penjualan AMDK di Indonesia 

Sumber : data ASPADIN (Asosiasi Perusahaan Air Minum Dalam Kemasan 

Indonesia), 2016. 

 

Besarnya kebutuhan produk air mineral dengan seiring berkembangnya 

teknologi, banyak perusahaan-perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) 

berlomba-lomba untuk melakukan inovasi baru dan meningkatkan kualitas 

produknya dengan tujuan untuk menarik konsumen. Semakin ketatnya persaingan 

antar perusahaan air mineral, perusahaan di tuntut untuk terus berkembang dan 

membuat strategi bisnis yang baik untuk mencari konsumen baru dan 

mempertahankan konsumen lama agar tidak berpindah ke produk lain. Oleh karena 

itu, untuk dapat memenuhi kepuasan konsumen perusahaan diharuskan membuat 

strategi pemasaran yang baik untuk produknya yaitu dengan cara membuat 

penentuan jalur distribusi yang optimal.  

Pendistribusian barang merupakan salah satu persoalan yang sering 

dijumpai dalam kehidupan sehari-hari baik dari pabrik, 3PL, bahkan di 

pemerintahan. Dalam distribusi sering kali mengalami beberapa permasalahan yang 

dihadapi seperti efektifitas kendaraan, efisiensi waktu maupun efisiensi biaya. 

Untuk mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat lain, tempat tujuan 

pengiriman tersebut tersebar di seluruh lokasi yang berbeda, begitu juga pemilihan 

moda transportasi baik dari darat, laut maupun udara yang mempunyai kapasitas 

angkut yang bervariasi dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan biaya 

distribusi. Apabila perusahaan ingin mengirimkan barang tepat waktu dan tidak 

memakan biaya yang banyak, perusahaan harus dapat menentukan konfigurasi jalur 

distribusi yang baik. Dalam menentukan konfigurasi tersebut juga harus 
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mempertimbangkan strategi distribusi yang sesuai dengan karakteristik perusahaan. 

Oleh karena itu permasalahaan sistem distribusi pada perusahaan merupakan faktor 

penting yang melibatkan beberapa pertimbangan. Menurut Bodin (1983) 

menyatakaan bahwa ada beberapa pertimbangan utama dalam sistem distribusi 

antara lain yaitu penjadwalan kendaraan, armada yang digunakan, hingga pada 

penentuan rute kendaraan. 

Penentuan rute merupakan aktivitas penting pada proses distribusi barang. 

Hal tersebut diperlukan tahapan penentuan rute yang optimal untuk menentukan 

tujuan kemana kendaraan pengangkut harus terlebih dulu mengunjungi konsumen. 

Pada permasalahaan penentuan rute kendaraan dikenal sebagai Vehicle Routing 

Problem (VRP). (Gendreau, 1997) mengatakan bahwa definisi VRP secara umum 

yaitu masalah penentuan rute bagi sejumlah moda transportasi dengan tujuan agar 

dapat meminimasi total biaya transpotasi dan dapat memenuhi sejumlah batasan 

bersadarkan karakteristik dari keadaan nyata. Oleh karena itu batasan tersebut dapat 

dijadikan pertimbangan perusahaan supaya bisa menekan biaya operasional 

perusahaan. Permasalahan pada VRP dapat diartikan sebagai masalah pencarian 

rute distribusi kendaraan dengan ongkos minimum dimulai dari satu depot awal ke 

tujuan pelanggan yang letaknya tersebar dengan jumlah permintaan (demand) yang 

bervariasi (Braysy, 2001). Jadi, untuk setiap rute yang akan dilalui ditentukan 

sedemikian rupa sehingga setiap pelanggan hanya bisa dilayani oleh satu jenis 

kendaran (vehicle) saja. Hal tersebut dilakukan dengan pertimbangan kapasitas 

muatan kendaraan dengan sekali angkut agar biaya yang dikeluarkan dapat ditekan 

seminimum mungkin. Biasanya untuk penentuan biaya minimum sangat 

bergantung pada jarak tempuh yang akan dilalui dan biaya bahan bakar yang 

digunakan kendaraan tersebut. Maka dari itu mengapa penentuan rute tersebut 

sangat penting karena berdampak pada ongkos kirim yang dapat berpengaruh ke 

konsumen ataupun perusahaan sendiri, serta ketepatan waktu saat pengiriman 

barang juga merupakan jaminan dan pelayanan yang harus diberikan perusahaan 

kepada konsumennya.  

PT. Swabina Gatra merupakan salah satu perusahaan di Jawa Timur yang 

berdiri sejak 29 Okotober tahun 1988. Perusahaan tersebut memproduksi Air 
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Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan merek dagang “SWA”. Adapun produk 

Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) “SWA” yang diproduksi PT Swabina Gatra 

mempunyai berbagai macam ukuran yaitu gelas 250 ml, botol 600 ml, botol 1.500 

ml dan galon 19 liter. PT. Swabina Gatra terus berkembang sehingga banyak yang 

sudah menjadi pelanggan tetap karena produk yang dijual sudah terjamin kualitas 

mutunya. Untuk wilayah pemasaran yang dimiliki oleh perusahaan saat ini sudah 

menyebar di 7 kota di wilayah Jawa Timur dan 1 kota di Jawa Tengah. Perusahaan 

tidak memiliki Distribution Center sehingga untuk pengiriman ke luar kota hanya 

dimulai dari satu depot yaitu di pabrik PT. Swabina Gatra yang berlokasi di Gresik.  

 

Gambar 1. 2 Jaringan Distribusi PT. Swabina Gatra 

Pada proses pendistribusian yang dilakukan PT. Swabina Gatra 

menggunakan kendaran milik perusahaan dengan 2 jenis kendaraan yaitu mobil box 

dengan kapasitas muat sebesar 150 galon atau 190 karton. Biasanya agen 

melakukan pemesanan AMDK melalui via telepon atau chat, kemudian admin 

marketing membuatkan order delivery sebagai bukti pemesanan dari agen. Jam 

buka perusahaan yaitu pada jam 7.30 WIB hingga jam tutup 16.30 WIB sedangkan 

untuk  pengiriman produk dimulai dari keluar pabrik jam 8.00 WIB hingga kembali 

ke pabrik jam 19.00 WIB. Apabila ada agen yang memesan dalam kapasitas kecil, 

biasanya perusahaan akan mengirimkan H+1 setelah agen memesan, sedangkan 

pelanggan yang memesan dengan kapasitas banyak, perusahaan akan mengirimkan 

di hari itu juga dengan ketentuan pemesanan tidak lebih dari jam tutup perusahaan. 

Saat ini perusahaan tidak menerapkan metode apapun untuk penentuan rute yang 

akan dilalui atau ketentuan pelanggan mana yang harus dikunjungi terlebih dulu, 

hanya berdasarkan pengalaman dan inisiatif dari supir yang mengakibatkan jarak 

tempuh kendaraan semakin jauh dan kurang efisien, sehingga permasalahan yang 
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terjadi di PT. Swabina Gatra saat ini yaitu sering terjadi keterlambatan pengiriman 

dan terlambat kembali ke depot serta banyaknya biaya distribusi yang dikeluarkan 

perusahaan. Oleh karena itu pentingnya penentuan rute kunjungan kendaraan untuk 

pendistribusian AMDK di PT. Swabina Gatra supaya perusahaan dapat mengetahui 

solusi terbaik dalam penggunaan armada dan penentuan rute distribusi untuk 

meminimasi jarak tempuh armada. 

Beberapa penelitian sebelumnya yang membahas tentang pendistribusian 

obat maupun air minum dalam kemasan yaitu Dita (2016) meneliti mengenai 

perancangan rute pendistribusian air minum dalam kemasan dengan tujuan 

meminimumkan biaya distribusi menggunakan metode sequential insertion yang 

mempertimbangkan time.window, multi produk, multi rute. Dari hasil penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa metode sequential insertion dalam menentukan rute 

kunjungan mampu meminimasikan jarak tempuh, waktu tempuh, dan juga biaya 

bahan bakar yang dibutuhkan dengan selisih biaya bahan bakar yang dikeluarkan 

adalah sebesar Rp 26.275,30 sehingga dapat menghemat biaya distribusi sebesar 

19,65%. Penelitian Siti, dkk (2017) membahas mengenai permasalahan Capacitated 

Vehicle Routing Problem (CVRP)  pada distribusi tabung gas LPG dengan tujuan 

meminimumkan jarak tempuh dan biaya distribus menggunakan metode sequential 

insertion. Dari penelitian tersebut didapatkan kesimpulan bahwa algoritma 

Sequential Insertion diperoleh penghematan jarak sebesar 160,2 km/minggu dan 

penghematan biaya transportasi sebesar Rp.103.128,75/minggu. Penelitian Ibrahim 

(2019) membahas mengenai perancangan rute distribusi dengan tujuan 

meminimumkan biaya distribusi menggunakan metode sequential insertion yang 

mempertimbangkan time window dan multi product sehingga. Dari penelitian 

tersebut menjelaskan bahwa metode sequential insertion dapat menghemat biaya 

distribusi sebesar 18,45% dari rute eksiting. 

Dari penelitian sebelumnya hanya berfokus pada beberapa jenis produk, 

sedangkan penelitian di PT. Swabina Gatra ini membahas mengenai pengantaran 

galon baru dan pengambilan galon kosong dan dua jenis produk yang memiliki 

volume berbeda yaitu produk SWA dalam pengepakan karton dan galon, dimana 

untuk pengiriman SWA tersebut juga menggunakan 1 jenis kendaraan yaitu mobil 
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box yang digunakan untuk skala pengiriman kecil. Untuk menentukan kapasitas 

sisa kendaraan yang digunakan dengan cara melakukan simulasi layout penempatan 

produk di dalam kendaraan menggunakan microsoft excel. Oleh karena itu, PT. 

Swabina Gatra perlu menentukan rute kendaraan dengan mempertimbangakan jam 

buka dan jam tutup agen (time window) serta dua jenis produk dengan dimensi 

berbeda (multi product) agar dapat meminimumkan waktu tempuh kendaraan. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut, didapatkan rumusan masalah dari 

penelitian ini sebagai berikut :  

1. Bagaimana menentukan rute kunjungan kendaraan dengan mempertimbangkan 

time windows dan multi product menggunakan metode algoritma Sequential 

Insertion di PT. Swabina Gatra untuk meminimumkan waktu tempuh.  

2. Bagaimana menentukan tata letak produk beda dimensi dalam satu kendaraan 

untuk mengoptimalkan space dalam kendaraan. 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini 

sebagai berikut :  

1. Menentukan rute kunjungan kendaraan dengan mempertimbangkan time 

windows dan multi product menggunakan metode algoritma Sequential 

Insertion di PT. Swabina Gatra untuk meminimumkan waktu tempuh. 

2. Menentukan tata letak produk beda dimensi dalam satu kendaraan untuk 

mengoptimalkan space dalam kendaraan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi :  

1. Bagi perusahaan 

Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perusahaan 

serta dapat menjadi pertimbangan mengenai metode algoritma Sequential 

Insertion yang digunakan dalam penentukan rute kunjungan kendaraan 

dengan tujuan meminimumakan waktu tempuh kendaraan. 



 

7 
 

2. Bagi Universitas  

Hasil penelitian ini dapat menjadi literatur bagi universitas untuk 

pengembangan penulisan ilmiah dan sebagai penyumbang ilmu teknik 

logistik dalam meminimumakan waktu tempuh kendaraan. 

3. Bagi Mahasiswa 

Hasil penelitian ini di jadikan sarana pengaplikasian dari teori-teori 

yang telah diberikan dibangku kuliah dalam kasus nyata di perusahaan yang 

di harapkan dapat memberi bermanfaat bagi perusahaan maupun 

universitas. 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu batasan 

penelitian dan asumsi penelitian yang masing-masing digunakan untuk menjadi 

scope pembahasan penelitian. 

1.5.1 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :  

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada distribusi di PT. Swabina Gatra 

yang berlokasi di Gresik. 

2. Pengiriman yang diambil khusus pengiriman SWA di kota Gresik. 

3. Jumlah kendaran yang digunakan 1 mobil box. 

4. Tidak mempertimbangkan berat produk di dalam kendaraan. 

5. Hanya produk dari pemesanan kemarin yang akan dikirim pada 

pelanggan di keesokan harinya. 

6. Tidak ada demand yang di pickup. 

1.5.2 Asumsi  

Asumsi yang digunakan sebagai berikut : 

1. Tidak ada penambahan jenis moda angkut baru selama penelitian 

berlangsung. 

2. Perhitungan jarak dari satu titik ke titik lain berdasarkan google maps. 

3. Kendaraan yang digunakan dalam kondisi baik. 
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4. Kecepatan mobil box dan truk di ambil dari rata-rata kecepatan 

kendaraan saat pengiriman. 

5. Produk galon dan karton tidak dapat ditumpak didalam mobil. 


