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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Di zaman modern kehidupan manusia yang semakin berkembang dengan 

cepat, jumlah manusia semakin meningkat, tuntutan perubahan adalah hal yang 

wajar. Semakin banyak jumlah manusia, semakin banyak kebutuhan yang harus 

dipenuhi, contoh kebutuhann yang dipenuhin adalah pakaian yang baik, makanan 

yang berkualitas.Perkembangan teknologi informasi khususnya internet telah 

berkembang dengan cepat pertumbuhan jumlah pengguna internet semakin 

banyak, melalui e-commerce banyak kebutuhan manusia yang terpenuhi. Menurut 

Sunarto (2009), E-commerce adalah sarana penjualan suatu produk atau barang 

secara online menggunakan fasilitas internet atau dengan berdagang dengan media 

elektronik yang memanfaatkan jaringan komunikasi di internet.Di Indonesia 

sedang trend sekarang, sektor e-commerce Indonesia semakin berkembang, 

jumlah penjual online di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Banyak 

pelaku usaha kecil  dan menengahmerupakan pelaku usaha tanpa memiliki toko, 

salah satunya jual beli online. 

 

Gambar 1.1 Grafik transaksi di Indonesia 

(Sumber : Databoks.co.id, 2019) 

Dari data diatas menujukan penjualan secara online  selalu meningkat. 

Karena jarak antara penjual dan pembeli tidak selalu menentu, maka di sinilah 

layanan pengiriman sangat peran penting dalam melakukan pendistribuian paket 
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dari penjual dan pembeli secara online. Dan menurut Batubara,etal (2013),proses 

distribusi adalah menyediakan berbagai armada untuk mendukung kelancaran 

operasional distribusi barang. Dalam masa sekarang bisnis layanan pengiriman 

barang adalah bisnis tumbuh cepat karena banyak orang yang membutuhkan 

sebab penjualan secara online terus meningkat sedangkan konsumen dari layanan 

jual beli online tidak lagi hanya menginginkan produk berkualitas, tetapi juga 

menuntut layanan yang baik dan tepat waktu. Untuk memenuhi keinginan pelaku 

bisnis online, kemudian banyak perusahaan jasa  seharusnya menciptakan sistem 

kerja yang efektif dan efisien. Pada dasarnya transportasi dan distribusi hal yang 

sangat penting dalam perusahaan karena akan berdampak pada keputusan 

pemilihan rute dan besarnya biaya pengiriman barang. Transportasi mengacu pada 

aktivitas pemindahan barang  dan penumpang dari satu tempat ke tempat 

lain(Jusna,2016). Hal yang penting dalam distribusi barang adalah bagaimana 

mendistribusikan barang dari sumber ke tujuan dengan biaya distribusi minimum. 

Perusahaanjasa layanan pengiriman barang merupakan sebuah perusahaan yang 

bergerak pada bidang layanan pengiriman, yang dalam hal ini adalah pengiriman 

barang. Telah kita ketahui, pengiriman barang adalah proses memindahkan barang 

dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Optimasi rute tersebut memperhitungkan 

waktu tempuh dan beban di dalam kendaraan,dan meminimalkan terjadinya 

keterlambatan pengiriman (Toth dan Vigo, 2002).  

Salah perusahan jasa layanan pengriman barang adalah PT. Pos 

Indonesia (Persero).PT. Pos Indonesia (Persero) adalah Badan Usaha Milik 

Negara (BUMN) yang menerapkan layanan logistik terintegrasi yang dikelola 

secara profesional, efisien. Selain menawarkan jasa layanan pengiriman juga 

melayani  filateli dan konsinyasi (perangko dam materai), AdmailPos, Wastern 

Union dan PosPay,Giro pos, Wasel Pos dan lain-lainya. Kantor pos bojonegoro 

terletak di Jl. Trunojoyo No.1, Kepatihan, Kec. Bojonegoro, Kabupaten 

Bojonegoro, Jawa Timur memiliki kantor cabang yang berjumlah 20 kantor 

cabang yang tersebar di kabupaten Bojonegoro. Terdapat permasalahan pada 

pendistribusian paket yaitu mengalami kendala rute yang masih belum optimal 

dengan melihat presentase keberhasilan  pengiriman barang masih rendah.Pada 

proses distribusi paket dari Pos pusat ke Pos cabang dilakukan hanya terbatas di 
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kantor cabang yang dekat dengan jalan raya sedangkan yang Pos cabang yang 

berada di kecamatan plosok kurirnya harus mengambil  ke Pos yang berada di 

jalan raya.Oleh karena itu, peneliti ingin melakukan penelitian terkait penentuan 

rute distribusi untuk menentukanrute optimal yang harus dilalui oleh kurir dari 

Pos pusat ke Pos cabang dengan memperhitungankan waktu tercepat.  

Dari urian  beberapa permasalah diatas, maka dapat dikategorikan 

sebagai permasalahan Vehicle Routing Problem With Time Windows (WRPTW). 

Dimana permasalah ini dapat diselesaikan dengan metode heuristik yaitu 

Algoritma farthest insertion. Metode ini dipilih karena cepat memberikan solusi 

dan mudah di implementasikan pada permaslahan VRPTW. Algoritma farthest 

insertion iterasinya berulang – ulang denganproses yang sama sehingga 

meminimalisir ada erro dalam perhitungan pada hasil akhirnya. Dengan demikian 

yang dihasilkan oleh peneliti rute dengan jarak minimum dapat tercapai. Proses 

pencarian ini dimulai dengan pemilihan kantor pos cabang yang paling jauh dari 

depot dan mencari yang terjauh selanjutnya sehingga probabilitas untuk 

mendapatkan rute yang di kunjungi dari  yang jauh keterdekat mempertimbangan 

waktu tempuh. 

Penelitian sebelumnya  yang menggunakan  metode farthest 

insertionyaitu dilakukan Lisnawanty (2016),di penelitiannya membahas 

Algoritma  Farthest  Insertion  dapat menjadi  solusi  dalam  menyelesaikan 

permasalahan  Traveling  Salesman Problem  pada  perusahaan  distribusi secara 

optimal. Jalur  tempuh  dimulai  dari  depot  ke sejumlah  retailer  dan  kembali  

ke depot. Penelitian tersebut mengingat kondisinya sangat tepat kendaraan yang 

digunakan harus memperhatikan kapasitas angkut setiap kendaraan untuk 

mengawali dan mengakhiri di suatu depot tersebut. Padapenelitian yang dilakukan 

di kantor Pos Bojonegoro pada divisi distribusi.Fokus penelitian ini bertujuan 

untuk menentukan jalur distribusi dengan memilih rute tercepat agar bisa 

meminimalkan waktu distribusi  barang di kantor Pos Bojonegoro dan kantor 

cabang yang berada disetiap kecamatan terdiri 20.  

Pada penelitian yang akan dilakukan menggunakan metode farthest 

insertion akan membantu kantor pos Bojonegoro mencari informasi terkait 
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penentuan rute kendaraan, oleh karena itu diharapkan simulasi  dapat dilakukan 

Kantor Pos Bojonegoro menentukan jalur distribusi paket barang. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas,maka dapat dijadikan sebagai rumusan 

masalah yaitu bagaimana membuat perencanaan  rute dengan metode farthest 

insertion untuk meningkatkan pengiriman paket di kantor Pos cabang 

Bojonegoro? 

 

1.3 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk membuat perencanaan  rute  

dengan metode farthest insertion untuk meningkatkan keberhasilan pengiriman 

paket di kantor Pos cabang Bojonegoro. 

 

1.4 Manfaat 

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu : 

1. Peneliti mendapatkan pengetahuan baru dari objek yang diteliti dan harapan 

penelitian ini dapat membantu siapa saja yang membutuhan informasi dan 

referensi yang diperlukan. 

2. penelitian  ini diharapkan  dapat dijadikan  bahan  masukan  dan  

rekomendasi  bagi kantor  Pos  Bojonegoro dalam upaya perbaikan proses 

dan distribusi. 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

Dalam ruang lingkup penelitian ini dibagi menajadi dua yaitu 

asumsipenelitian dan batasan penelitian. 

 

1.5.1 Asumsi Penelitian 

Dalam penelitian ini memerlukan asumsi untuk mengetahui ruang 

lingkup penelitian, diantaranya adalah sebagai berikut  
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1. Kecepatan  yang  digunakan  adalah  kecepatan  rata-rata  lalu  lintas  dalam  

keadaan normal yaitu mobil 40 km/jam 

2. Semua jalan diasumsikan lancar 

3. Kendaraan harus dalam keadaan layak jalan 

4. Waktu loading dan unloading 15 menit 

 

1.5.2 Batasan Penelitian 

     Dalam penelitian yang di lakukan di kantor Pos cabang Bojonegoro, hal-hal 

yang membatasi ruang lingkup penelitian diantaranya adalah sebagai berikut : 

1. Data pengriman barang yang digunakan yaitu pada bulan Februari. 

2. Menggunakan 2 kendaraan mobil grand max pick up. 

3. Kapasitas kendaraan dari mobil grand max pick up yaitu 1,800 Kg. 
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(halaman ini sengaja dikosongkan) 


