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BAB I 
PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah
Di era globalisasi ini, persaingan antar perusahaan untuk merebut pasar menjadi semakin ketat. Oleh karena itu, tingkat kepuasan konsumen harus dipertahankan dan ditingkatkan. Jika terjadi penurunan tingkat kepuasan konsumen dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan konsumen, dan pada akhirnya menyebabkan hilangnya beberapa konsumen yang dimiliki perusahaan tersebut. 
Salah satu faktor kepuasan konsumen adalah distribusi yang tepat waktu. Agar hal ini tidak terjadi maka perusahaan harus menggunakan sistem distribusi yang tepat dengan biaya distribusi yang minimal. Dalam biaya distribusi, presentasi yang paling besar adalah biaya transportasi. Oleh karena itu, perusahaan perlu meminimumkan biaya transportasinya dengan mengoptimalkan pemakaian kendaraan yang tersedia serta membuat rute kendaraan dengan benar. 
Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) merupakan sebuah koperasi yang mengembangkan usahanya dengan memproduksi berbagai susu kemasan dan mengantarkan produk tersebut sampai kepada tangan agen. Oleh karena itu, transportasi merupakan aktivitas utama yang dilakukan oleh Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) dalam memenuhi permintaan konsumennya.
Sistem distribusi yang tepat dapat meningkatkan kepuasan konsumen sehingga KPBS dapat merebut pasar lebih luas lagi. Pada saat ini KPBS belum memperhatikan rute yang akan dilewati dalam proses pengiriman susu kemasan cup kepada konsumen. Susu kemasan cup dikirim melalui rute yang biasa dilewati oleh pengemudi kendaraan saja tanpa memperhatikan jarak yang dilewati lebih dekat atau lebih jauh sehingga dapat saja terjadi pemborosan yang semestinya tidak terjadi.

Perumusan Masalah
Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) melakukan pengembangan usaha dengan membuat produk susu kemasan yang didistribusikan secara luas di daerah Bandung dan sekitarnya. Proses pendistribusian dari KPBS sampai ke agen belum memperhatikan efisiensi kendaraan dan rute yang dilewati sehingga bisa terjadi pemborosan yang semestinya tidak terjadi. Perumusan masalahnya adalah:
	Bagaimanakah rute kendaraan untuk pengiriman susu kemasan cup ke agen dengan total jarak pengiriman terpendek?
	Berapa jumlah kendaraan yang dipakai untuk pengiriman susu kemasan cup ke agen? 
	Berapa biaya operasional yang dikeluarkan untuk proses pengiriman susu kemasan cup?


Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 
	Menentukan rute terpendek yang akan menjadi jalur pengiriman susu kemasan cup.
	Menentukan jumlah kendaraan yang akan dipakai dalam proses pengiriman susu kemasan cup.
	Menentukan biaya operasional yang dikeluarkan KPBS untuk porses pengiriman susu kemasan cup.


Pembatasan dan Asumsi
Batasan-batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:
	Daerah pengiriman rutin yang diteliti hanya pada daerah Bandung saja.

Permasalahan yang dibahas hanya masalah rute pengiriman susu kemasan cup untuk agen rutin dari gudang/depot Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS).
	Data permintaan susu kemasan cup tiap agen yang dibutuhkan berdasarkan hasil rata-rata dari data yang telah diambil.

Asumsi-asumsi yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
	Pengemudi telah berpengalaman dan mengenal daerah yang dituju.
	Kendaraan yang dimiliki Koperasi Peternakan Bandung Selatan (KPBS) tidak mengalami kerusakan. 
	Lalu lintas jalan pada rute usulan diasumsikan dalam keadaan normal dengan kecepatan masing-masing kendaraan diasumsikan = 40km/jam.
	Jumlah persediaan susu kemasan cup di gudang/depot selalu dalam keadaan ready stock.
	Jarak dari A ke B sama dengan jarak dari B ke A.

Demand yang diambil selama satu minggu dianggap representatif. 

Lokasi Penelitian
Penelitian dilakukan di KPBS (Koperasi Peternakan Bandung Selatan) Pangalengan. KPBS berlokasi di desa Pangalengan, kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung.

Sistematika Penulisan
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan dan asumsi, lokasi penelitian dan sistematika penulisan dari tugas akhir ini. 
BAB II LANDASAN TEORI
Landasan teori berisi penjelasan tentang teori-teroi dasar yang berhubungan dengan VRP (Vehicle Routing Problem) dan metoda penghematan Clarke-Wright.
BAB III USULAN PEMECAHAN MASALAH
Berisi penjelasan tentang model pemecahan masalah dan langkah-langkah pemecahan masalah dengan menggunakan metoda penghematan Clarke-Wright beserta flowchart pemecahan masalahnya dan flowchart pengolahan data dengan menggunakan metoda saving.
BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA
Bab ini berisikan penjelasan mengenai data-data yang dibutuhkan, mekanisme pengolahan data dengan menggunakan metoda penghematan Clarke-Wright dan hasil pengolahan data yaitu rute terpendek dan waktu dan biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan untuk melakukan proses pengiriman susu kemasan cup dari depot sampai ke agen. 
BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN
Bab ini berisi pembahasan dan uraian analisis dari pengolahan data.
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN
Berisikan kesimpulan yang berdasarkan hasil analisis data dan saran-saran yang berguna bagi pihak perusahaan maupun untuk penelitian lanjutan. 

