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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Distribusi merupakan suatu kegiatan pengiriman barang dari produsen 

kepada konsumen sesuai dengan permintaan konsumen. Dengan kata lain 

distribusi adalah suatu aktifitas dari pemasaran yang dapat menghasilkan nilai 

tambah pada produk melalui berbagai fungsi seperti tempat, waktu dan hak 

kepemilikan barang ataupun jasa. Agar tujuan pemasaran dapat tercapai maka 

salah satu rancangan yang harus dijalankan bagi distributor yaitu 

mendistribusikan hasil produksi kepada konsumen. Seiring dengan proses 

distribusi tersebut, pihak distributor membutuhkan cara pendistribusian yang 

tepat, karena pendistribusian yang tidak tepat akan menyebabkan pemasaran yang 

tidak optimal, hal ini pula dapat menyebabkan kerugian bagi para distributor. 

Setiap distributor maupun perusahaan tentu menginginkan biaya 

operasional yang minimum untuk proses pengiriman, dengan begitu distributor 

harus menentukan strategi pemecahan masalah yang bisa memberikan solusi yang 

optimal, sehingga dapat meminimalkan biaya operasional (BBM) dan 

meningkatkan keuntungan bagi distributor. Salah satu upaya yang dapat dilakukan 

distributor untuk mengoptimalkan pendistribusian produk adalah melalui 

penentuan rute optimal kendaraan. Permasalahan yang bertujuan untuk membuat 

suatu rute yang optimal untuk suatu kelompok kendaraan, agar dapat melayani 

sejumlah konsumen disebut sebagai Vehicle Routing Problem (VRP) (Hijri 

Virgiawan ( Virgiawan, Wahyuda, & Isharyani, 2014). 
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VRP merupakan permasalahan dalam sistem distribusi yang bertujuan 

untuk membuat suatu rute yang optimal, untuk sekelompok kendaraan yang 

diketahui kapasitasnya, agar dapat memenuhi permintaan customer dengan lokasi 

dan jumlah permintaan yang telah diketahui. Suatu rute yang optimal adalah rute 

yang memenuhi berbagai kendala operasional, yaitu memiliki total jarak dan 

waktu perjalanan yang ditempuh terpendek dalam memenuhi permintaan 

customer serta menggunakan kendaraan dengan jumlah yang terbatas (Rahmi dan 

Murti, 2013).  

Kasus VRP dapat diselesaikan dengan dua metode yaitu metode optimasi 

(exact) dan metode heuristik. Metode optimasi (exact) yang menghasilkan 

jawaban terbaik (optimal) dari persoalan. Sedangkan metode kedua menggunakan 

pendekatan intuisi yang lebih dikenal dengan metode heuristik. Dari kedua 

metode tersebut, tampaknya metode yang bersifat heuristik mempunyai masa 

depan penggunaan yang lebih luas. Alasannya adalah bahwa metode tersebut 

dalam proses perhitungannya membutuhkan waktu yang relatif lebih singkat 

dibandingkan metode yang pertama, karena memberikan perkiraan solusi yang 

mendekati solusi optimal (Satria Wijaya, 2004). Metode heuristik dibagi menjadi 

metode heuristik klasik dan metode metaheuristik. Dibandingkan dengan metode 

heuristik klasik, metahauristik memberikan pencarian solusi yang lebih teliti 

sehingga mampu menghasilkan solusi yang lebih baik. Salah satu metode 

metaheuristik adalah Tabu Search (Sulistiono, 2015). 

Algoritma Tabu Search merupakan salah satu metode terbaik yang dapat 

diimplementasikan pada VRP dibandingkan metode lain seperti Algoritma 
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Simulated Annealing, Genetic Search, Ant System dan Neural Network karena 

memiliki running time yang cukup cepat dengan hasil mendekati solusi optimal. 

Algoritma Tabu Search dapat menuntun prosedur pencarian lokal heuristik untuk 

menjelajahi daerah solusi di luar titik optimal lokal (Fred Glover dan Rafael 

Martí, 2006). Tabu Search diperkenalkan oleh Fred Glover pada tahun 1986. 

Algoritma ini menghasilkan solusi awal (initial solution) sebagai basis permulaan 

untuk mendapatkan solusi baru yang lebih baik dari pencarian solusi tetangga 

yang berbeda-beda. Setiap proses pada Algoritma Tabu Search mencegah 

terjadinya pengulangan solusi yang sama pada iterasi sebelumnya. 

Untuk mempermudah penyelesaian VRP perlu adanya perancangan suatu 

program teknologi agar dapat mempercepat proses pencarian solusi yang optimal. 

Perancangan program Algoritma Tabu Search menjadi salah satu alternatif untuk 

membantu mengatasi permasalahan rute distribusi. Sehingga dirumuskan judul 

penelitian yaitu “Implementasi Algoritma Tabu Search untuk Menyelesaikan 

Vehicle Routing Problem (VRP) pada Aplikasi Pendistribusian Barang”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya maka dapat 

dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan Algoritma Tabu Search dalam menyelesaikan 

permasalahan pendistribusian barang berdasarkan rute terpendek dengan  

mempertimbangkan kapasitas kendaraan ?  

2. Bagaimana penerapan program Algoritma Tabu Search pada aplikasi 

pendistribusian barang ? 
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1.3 Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pada penelitian ini mencakup: 

1. Data yang digunakan adalah data pendistribusian di Pabrik Roti Bakar 

Anggi yang bertempat di Yogyakarta. 

2. Input yang diperlukan berupa jumlah permintaan pelanggan, kapasitas 

kendaraan, titik koordinat letak node dan jarak antar node. 

3. Output yang dihasilkan berupa solusi urutan kunjungan, total jarak 

terpendek, jumlah rute, jumlah perminataan per rute dan visualisasi rute.  

4. Penggunaan Algoritma Tabu Search sebagai pencarian rute terpendek 

dengan mempertimbangkan kapasitas kendaraan. 

5. Penggunaan metode Nearest Neighbor untuk mencari solusi awal. 

6. Jarak diinputkan manual berdasarkan pada aplikasi Google Map. 

7. Penggunaan metode 2-Opt dan Exchange sebagai metode perbaikan rute. 

8. Terdiri dari 1 depot dan 1 armada. 

9. Jarak dari node A ke B dan node B ke A diasumsikan memiliki jarak yang 

sama. 

10. Penggunaan warna berbeda pada setiap rute pada Map. 

11. Konsdisi jalan dan kepadatan lalu lintas diabaikan.. 

12. Aplikasi yang dibangun berbasis WEB. 

13. Aplikasi ini dibangun dengan menggunakan  bahasa pemrograman PHP. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan permasalahan-permasalahan yang terdapat diatas, maka 

tujuan penelitian sebagai berikut: 

1. Menerapkan Algoritma Tabu Search dalam menyelesaikan permasalahan 

pendistribusian barang berdasarkan rute terpendek dengan  

mempertimbangkan kapasitas kendaraan. 

2. Menerapkan Algoritma Tabu Search pada aplikasi pendistribusian barang. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini bagi instansi atau perusahaan yaitu sebagai 

rekomendasi pengambilan keputusan perusahaan dalam menyelesaiakan masalah 

dengan menggunakan Algoritma Tabu Search beserta Aplikasi. 

1.6 Sistematika Penulisan 

 Penulisan Sekripsi ini dibagi menjadi lima bab dengan sistematika sebagai 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Dalam melakukan penelitian, pertama adalah menceritakan latar belakang 

pemilihan topik penelitian ini. Dari pembahasan latar belakang tersebut sehingga 

didapatkan rumusan masalah. Selanjutnya menguraikan tujuan penelelitian dan 

manfaat yang diperoleh melalui studi penelitian dengan batasan – batasan masalah 

penelitian agar fokus pada penelitian. Kemudian menjelaskan sistematika 

penulisan yang menggambarkan langkah – langkah proses penelitian agar mudah 

bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian. 
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BAB  II TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 Bab ini berisi tinajauan pustaka dan dasar teori yang digunakan sebagai 

acuan dalam penelitian. Pada dasar teori secara umum membahas VRP mulai dari 

definisi umum dan modelnya, teknik pencarian solusi melalui algoritma heuristik 

dan metaheuristic. Dalam hal ini pembahasan mendalam diutamakan mengenai 

metode Tabu Search sebagai salah satu metode metaheuristik. Kemudian 

membahas materi yang digunakan untuk membangun Web meliputi Sistem 

Informasi Geografis, Google Maps API, PHP , dan MySQL. 

BAB III METODE PENELITIAN 

  Bab ini berisi pembahasan bahan dan data hingga metode pengumpulan 

dan pengolahan data  yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, pada bab ini 

juga membahas analisis kebutuhan, flowchart Tabu Search dan perancangan 

antarmuka. 

BAB IV IMPLEMENTASI DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini mencakup pembahasan implementasi serta pembahasan mengenai 

metode penelitian untuk menyelesaikan VRP dan uji coba rancang bangun yang 

dibuat dengan bahasa pemrograman PHP. 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

 Bab terakhir akan membuat kesimpulan isi dari keseluruhan bab dan saran 

dari hasil yang diperoleh dan diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan 

selanjutnya. 


