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Abstrak. Dalam dunia bisnis, transportasi dan distribusi merupakan dua variabel yang memiliki hubungan 
kuat untuk meningkatkan keuntungan suatu perusahaan secara tidak langsung. Keputusan penentuan jadwal 
serta rute pengiriman menjadi sesuatu yang penting dalam rangka meminimumkan biaya pengiriman, 
meminimumkan waktu atau jarak tempuh. Penelitian ini menggunakan model Capacitated Vehicle Routing 
Problem (CVRP) yang diterapkan untuk distribusi bahan baku industri plastik. Penelitian ini mengasumsikan 
bahwa distribusi barang dilakukan menggunakan 2 (dua) buah kendaraan dengan kapasitas masing-masing 
8000 kg (8 ton) yang berbahan bakar solar. Harga bahan bakar solar diasumsikan sebesar 5150 per liter. 
Kendaraan ini diasumsikan mampu menempuh jarak sejauh 10 km per liter bahan bakar. Kendaraan ini 
dikendarai oleh dua orang pengemudi yang berbeda. Penelitian ini menggunakan ketiga metode pada Metode 
Heuristik untuk meminimalkan jarak tempuh distribusi kepada konsumen, yaitu nearest neighbour, nearest 
insert, dan Clarke and Wright’s savings algorithm. Penelitian ini memberikan kontribusi berupa konfirmasi 
bahwa metode Clarke and Wright’s savings algorithm memberikan total biaya distribusi paling rendah. 

Kata kunci— Capacitated Vehicle Routing Problem; Metode Heuristik; Nearest Neighbour; Nearest 
Insert; Clarke and Wright’s Savings Algorithm 

1. PENDAHULUAN 

Karena persaingan yang ketat di pasar global, sistem logistik yang cerdas dan efisien telah menjadi salah 
satu aset paling penting yang diperlukan oleh sebuah perusahaan untuk menonjol dari orang lain [1], [2]. 
Proses logistik adalah proses yang menghubungkan vendor, proses pengiriman, dan pelanggan [2] 

Vehicle Routing Problem (VRP) adalah jenis masalah optimasi kombinatorial yang sering terjadi dalam 
aplikasi kehidupan nyata, seperti transportasi, logistik, dan penjadwalan [3]. Dalam penentuan rute kendaraan, 
jarak tempuh perjalanan menjadi ukuran yang rasional. Jarak tempuh perjalanan memiliki dampak ekonomi 
yang lebih tinggi karena konsumsi bahan bakar merupakan biaya variabel paling mahal dari proses 
transportasi [3]. VRP adalah masalah NP (non-deterministic polynomial) hard yang dapat diselesaikan dengan 
algoritma heuristik [2], [4], [5]. 

Penelitian terdahulu sudah banyak mengembangkan model VRP [4], [6], [7] sehingga menjadi lebih 
mendekati kenyataan. Model VRP dikembangkan lebih jauh dengan asumsi waktu yang dibutuhkan bersifat 
dependen [8] atau stokastik [9]. Model Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) [10]–[12] 
dikembangkan dengan dasar bahwa setiap alat angkut mempunyai kapasitas yang terbatas. Alat angkut ini 
juga dapat diasumsikan beragam jenis yang melahirkan model Heterogeneous-fleet Vehicle Routing Problem 
(HVRP) [5] 

Penelitian lain membahas tentang Multi-depot Vehicle Routing Problem (MDVRP), yaitu jika sumber 
suplai terdiri dari lebih dari satu titik [2] dengan aktivitas pickup dan delivery dilakukan secara simultan [13]. 
Jika aktivitas pickup dan delivery dilakukan lebih dari satu kali untuk satu tujuan, maka model tersebut 
dinamakan Multi-trip Vehicle Routing Problem (MVRP) [14], [15] 

Dynamic Vehicle Routing Problem (DVRP) juga sudah dikembangkan [16], [17]. DVRP memungkinkan 
adanya pembaruan cepat dari rencana sistem transportasi dalam kejadian yang tidak terduga atau tidak pasti, 
misalnya, jika jalan antara dua pelanggan diblokir, pelanggan dapat mengubah pesanan mereka, atau ketika 
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waktu perjalanan untuk beberapa rute meningkat karena kondisi cuaca buruk atau lalu lintas kemacetan, dll 
[17] 

Studi tentang Vehicle Routing Problem with Time Window (VRPTW) sudah dilakukan [1], [3], [18] 
dengan asumsi waktu yang dibutuhkan bersifat stokastik [19]. Capacitated Vehicle Routing Problem with 
Time Window (CVRPTW) menganggap kondisi lalu lintas sebagai penentu waktu kedatangan kendaraan [9]. 

Penelitian ini menggunakan model CVRP yang diterapkan untuk distribusi bahan baku industri plastik. 
Penerapan prinsip-prinsip keberlanjutan untuk pelaksanaan kebijakan transportasi memerlukan estimasi semua 
biaya yang terlibat [18], termasuk biaya bahan bakar merupakan biaya variabel paling mahal dari proses 
transportasi [3]. Penelitian ini mempertimbangkan biaya bahan bakar, biaya tenaga kerja, biaya konsumsi 
pengemudi, dan biaya retribusi. Kami mengasumsikan bahwa distribusi barang dilakukan menggunakan 2 
(dua) buah kendaraan dengan kapasitas masing-masing 8000 kg (8 ton) yang berbahan bakar solar. Harga 
bahan bakar solar diasumsikan sebesar 5150 per liter [20]. Kendaraan ini diasumsikan mampu menempuh 
jarak sejauh 10 km per liter bahan bakar. Kendaraan ini dikendarai oleh dua orang pengemudi yang berbeda. 

2. TINJAUAN PUSTAKA 

Distribusi mencakup semua aspek dalam pengiriman produk kepada konsumen. Saluran distribusi adalah 
suatu jalur yang dilalui oleh arus barang-barang dari produsen ke perantara dan akhirnya sampai kepada 
pemakai [21]. Selain itu, distribusi juga dapat diartikan sebagai lembaga-lembaga penyalur yang mempunyai 
kegiatan untuk menyalurkan barang-barang atau jasa-jasa dari produsen ke konsumen. 

Produsen harus mempertimbangkan berbagai macam faktor yang sangat berpengaruh dalam pemilihan 
saluran distribusi. Pemilihan saluran distribusi yang efektif akan mampu mendorong peningkatan penjualan 
yang diharapkan, sehingga kelangsungan hidup perusahaan dapat terjamin. Saluran distribusi merupakan salah 
satu alat bauran pemasaran yang dapat menentukan berhasil tidaknya pemasaran yang dilakukan oleh sebuah 
perusahaan. Oleh karena itu, sebuah saluran distribusi yang efektif, pastilah dapat lebih menunjang 
pelaksanaan pemasaran yang efektif pula [21].  

Transportasi merupakan pergerakan suatu produk dari suatu lokasi ke lokasi lain yang merepresentasikan 
awal dari suatu rangkaian supply chain sampai kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatu 
produk jarang diproduksi dan digunakan dalam lokasi yang sama [21]. Transportasi didefinisikan sebagai 
usaha dan kegiatan mengangkut atau membawa barang dan atau penumpang dari suatu tempat ke tempat 
lainnya. Selain itu, pengangkutan atau pemindahan penumpang atau barang dengan transportasi adalah untuk 
mencapai tempat tujuan dan menaikkan utilitas atau kegunaan dari barang yang diangkut. Utilitas yang dapat 
diciptakan oleh transportasi ada dua macam, yaitu utilitas tempat dan utilitas waktu. Setiap bentuk transportasi 
terdapat empat unsur pokok transportasi, yaitu jalan, kendaraan dan alat angkutan, tenaga penggerak, serta 
terminal. 

Pada sistem transportasi modern, transportasi merupakan bagian integral dari fungsi dan aktivitas 
masyarakat. Terdapat hubungan yang sangat erat dengan gaya hidup, jangkauan, lokasi kegiatan produksi, 
pemenuhan barangbarang, dan pelayanan yang tersedia untuk konsumsi. Semakin berkembangnya peradaban 
manusia saat ini, mampu membuat transportasi menjadi satu kesatuan mata rantai kehidupan yang sangat 
berpengaruh dalam pembangunan masyarakat. 

Dalam suatu jaringan fasilitas, transportasi merupakan suatu rantai mata penghubung. Beberapa tahun 
terakhir ini, manajemen transportasi mendapat banyak perhatian dari berbagai kalangan perusahaan. Hampir 
setiap perusahaan dari berbagai ukuran dipastikan mempunyai manajer yang secara penuh bertanggung jawab 
terhadap pengelolaan program transportasinya. Secara umum, sebuah perusahaan mempunyai tiga alternatif 
untuk menetapkan kemampuan transportasinya. Alternatif pertama mengenai armada peralatan yang dapat 
dibeli atau disewa. Kedua, kontrak khusus dapat diatur dengan spesialis transportasi untuk mendapatkan 
kontrak jasa-jasa pengangkutan. Ketiga, sebuah perusahaan dapat memperoleh jasa-jasa dari suatu perusahaan 
transportasi berijin (legally authorized) yang menawarkan pengangkutan dari suatu tempat ke tempat lain 
dengan biaya tertentu. Ketiga bentuk transportasi ini dikenal sebagai swasta (private), kontrak (contract), dan 
angkutan umum (common carriage). Jika dilihat dari sudut pandang logistik, ada tiga faktor yang memegang 
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peranan utama dalam menentukan kemampuan pelayanan transportasi, yaitu biaya, kecepatan, dan 
konsistensi.  

a. Metode Heuristik 
Metode heuristik merupakan metode yang menentukan rute perjalanan berdasarkan dengan aturan-aturan 

tertentu [4]. Metode ini bertujuan agar pengiriman barang yang sesuai pesanan konsumen dapat dilakukan 
dengan cara yang efektif dan efisien, sehingga perusahaan dapat menghemat biaya, tenaga, dan waktu 
pengiriman. Metode heuristik terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut [22].  

 

• Menentukan matriks jarak 

Pada penentuan matriks jarak ini, data jarak antara perusahaan dengan lokasi dan lokasi ke lokasi 
lainnya sangat diperlukan. Misalkan jarak dua lokasi masing masing dengan koordinat  dan 

 maka jarak antara dua alokasi tersebut ditunjukkan pada (1). 

 (1) 

Jarak antara sumber dan titik distribusi diperoleh dengan mengukur jarak mengemudi menggunakan 
aplikasi Google Maps setelah diketahui masing-masing titik koordinat. 

• Pengalokasian kendaraan dan rute berdasarkan lokasi 

Setelah matriks penghematan diketahui, maka langkah selanjutnya adalah pengalokasian lokasi ke rute 
atau kendaraan. Artinya, dalam langkah ini akan ditentukan rute pengiriman baru berdasarkan atas 
penggabungan rute pada langkah kedua di atas. 

• Pengurutan lokasi tujuan dalam suatu rute 

Langkah ini menentukan urutan kunjungan. Ada beberapa metode dalam menentukan urutan 
kunjungan, yaitu: 

Nearest neighbour 

Prosedur pengurutan kunjungan konsumen dengan metode nearest neighbour dimulai dari gudang 
kemudian dilakukan penambahan konsumen yang jaraknya paling dekat dengan gudang. Pada setiap 
tahap, rute yang ada dibangun dengan melakukan penambahan konsumen yang jaraknya paling dekat 
dengan konsumen terakhir yang dikunjungi. 

Nearest insert 

Metode ini dimulai dari penentuan rute kendaraan dari gudang ke konsumen terdekat dari gudang, 
kemudian kembali ke gudang. Kemudian, dilakukan penambahan konsumen dengan skenario jarak 
terendah. Prosedur ini akan terus berulang hingga semua konsumen masuk ke dalam rute perjalanan. 

Clarke and Wright’s savings algorithm 

Clarke and Wright’s savings algorithm merupakan algoritma yang digunakan untuk menentukan jarak, 
rute, waktu atau biaya dalam pelaksanaan pengiriman barang dari perusahaan kepada konsumen. 
Clarke and Wright’s savings algorithm mempertimbangkan matriks penghematan [22].  

Setelah mengetahui jarak keseluruhan yaitu jarak antara pabrik dengan lokasi dan lokasi dengan lokasi 
yang lainnya, maka dalam langkah ini diasumsikan bahwa setiap lokasi akan dilewati oleh satu truk 
secara ekslusif. Artinya akan ada beberapa rute yang berbeda yang akan dilewati untuk tujuan masing-
masing. Dengan demikian akan ada penghematan apabila ada penggabungan rute yang dinilai satu arah 
dengan rute yang lainnya. Untuk mencari matriks penghematan dapat digunakan (2).  
merupakan penghematan jarak yaitu dari penggabungan antara rute x dengan rute y. 

 

 (2) 
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b. Penjadwalan Produksi 
Manfaat penjadwalan salah satunya adalah agar dalam pengiriman barang dapat sesuai dengan waktu dan 

porsi yang telah ditentukan. Penjadwalan juga mempunyai tujuan. Tujuan dalam penjadwalan adalah agar 
dalam pengiriman barang dilakukan secara berurutan sesuai dengan jadwal yang dibuat. Jadwal tersebut 
berupa catatan waktu yang dituangkan menjadi satu kalender yang sangat dibutuhkan oleh para pelaksana. 
Beberapa hasil dari penjadwalan salah satunya adalah pengiriman sesuai rute yang telah tersedia di dalam 
tabel hasil pengelompokan sehingga pengiriman tidak melebihi kapasitas dalam mengirim. 

3. METODOLOGI 

Gambar 1 menjelaskan data yang dibutuhkan pada penelitian ini, besserta tahapan pengolahannya. Pada 
penelitian ini, dibutuhkan data permintaan, rute awal, jarak antar titik distribusi, jumlah kendaraan, jenis 
kendaraan, kapasitas kendaraan, biaya distribusi, dan biaya tenaga kerja. Ada beberapa langkah yang 
dilakukan dalam penelitian ini yaitu perbandingan penentuan rute kendaraan menggunakan metode nearest 
neighbour, nearest insert dan Clarke and Wright’s savings algorithm. Pada akhirnya, rute dengan total biaya 
yang terendah merupakan rute terpilih. 

 

Data:
1. Permintaan
2. Rute Awal
3. Jarak Antar Titik Distribusi
4. Jumlah Kendaraan
5. Jenis Kendaraan
6. Kapasitas kendaraan
7. Biaya Distribusi
8. Biaya Tenaga Kerja

Nearest Insert
Clarke and Wright’s savings 

algorithm
Nearest Neighbour

Rekomendasi:
Total Biaya Transportasi 

Terendah
 

Gambar 1. Data yang Dibutuhkan dan Tahapan Pengolahannya 

 

4. HASIL DAN PEMBAHASAN 

Penelitian ini dilakukan untuk mengakomodasi 7 (tujuh) pelanggan dengan permintaan yang berbeda-beda. 
Data permintaan setiap pelanggan ditunjukkan pada Tabel 1. Pelanggan dengan permintaan paling rendah dan 
yang paling tinggi adalah C1 (1050 kg) dan C2 (6050 kg) secara berurutan. 

 

Tabel 1. Data Permintaan Pelanggan per Periode 

Pelanggan Permintaan (kg) 

C1 1050 

C2 6050 
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Pelanggan Permintaan (kg) 

C3 2550 

C4 5000 

C5 1500 

C6 1500 

C7 4800 

 

Tabel 2 menjelaskan matriks jarak antar titik. Pada penelitian ini, ketujuh pelanggan hanya diakomodasi 
oleh 1 (satu) Distribution Center (DC). Matriks jarak ini bersifat simetris, artinya misalkan jarak tempuh dari 
titik A ke titik B akan bernilai sama dengan jarak tempuh dari titik sebaliknya. Jarak tempuh terdekat dan 
terjauh adalah jarak dari titik DC ke C1, dan dari titik C3 ke C6 secara berurutan. 

 

 

Tabel 2. Matriks Jarak Antar Titik 

 
DC C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

DC 0 6.12 11.82 14.38 7.67 8.18 12.44 21.18 

C1 6.12 0 15.27 16.84 7.96 7.88 12.24 20.88 

C2 11.82 15.27 0 12.26 13.22 14.29 16.79 24.22 

C3 14.38 16.84 12.26 0 12.23 15.76 19.02 24.58 

C4 7.67 7.96 13.22 12.23 0 10.65 11.65 19.74 

C5 8.18 7.88 14.29 15.76 10.65 0 17.42 16.77 

C6 12.44 12.24 16.79 19.02 11.65 17.42 0 11.69 

C7 21.18 20.88 24.22 24.58 19.74 16.77 11.69 0 

 

Pada penelitian ini kondisi yang dihadapi adalah semakin banyak sub rute yang ditempuh, maka akan 
semakin besar biaya tenaga kerja, karena biaya tenaga kerja tergantung oleh jumlah rute yang harus ditempuh. 
Selain itu, jarak tempuh yang tinggi juga akan menambah biaya transportasi. Oleh karena itu, kami 
menggunakan metode heuristik untuk meminimalkan jumlah rute sekaligus jarak tempuh. Tabel 3 
menjelaskan kondisi awal distribusi yang menggunakan 5 (lima) sub rute, dan jarak tempuh sebesar 157.73 
km. Kondisi awal ini menghasilkan total biaya distribusi sebesar Rp. 396230.95. 

Tabel 4 merupakan usulan sub rute yang harus ditempuh. Dari ketiga metode yang digunakan, metode 
nearest neighbour menurunkan total biaya transportasi menjadi Rp. 283757.65. Sementara itu, metode nearest 
insert berhasil menurunkan total biaya transportasi hingga menjadi Rp. 283433.2. Biaya terendah dihasilkan 
oleh metode Clarke and Wright’s savings algorithm dengan total biaya transportasi menjadi Rp. 275033.55. 
Hasil yang beragam ini turut mengkonfirmasi hasil penelitian terdahulu terhadap hasil kinerja ketiga metode 
heuristik. 
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Gambar 2. Perbandingan Hasil Kinerja Ketiga Metode 
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Tabel 3. Rute Distribusi Awal 

Sub Rute Awal 
Ukuran 
Pesanan 

(kg) 
Jarak Tempuh (km) 

Biaya Bahan Bakar 
(Rp.) 

Biaya Tenaga Kerja 
(Rp.) 

Biaya Konsumsi 
Pengemudi (Rp.) 

Biaya Retribusi (Rp.) 
Total Biaya 

(Rp.) 

1 DC-C1-C2-DC 7100 33.21 

157.73  
 

 
 

 
 

 
 

396230.95 

2 DC-C3-DC 2550 28.77 

3 DC-C4-DC 5000 15.34 

4 DC-C5-C6-DC 3000 38.04 

5 DC-C7-DC 4800 42.37 

 

Tabel 4. Total Biaya Transportasi 

Metode Sub Rute Usulan 
Jumlah 
Pesanan 

(kg) 

Jarak 
Tempuh (km) 

Biaya Bahan 
Bakar (Rp.) 

Biaya Tenaga 
Kerja (Rp.) 

Biaya Konsumsi 
Pengemudi (Rp.) 

Biaya Retribusi (Rp.) 
Total 
Biaya 
(Rp.) 

Nearest 
Neighbour 

1 
DC – 1 – 5 – 4 – 
DC 

7550 32.32 

133.51  
 

 
 

 
 

 
 

283757.65 2 DC – 2 – 6 – DC 7550 41.05 

3 DC – 3 – 7 – DC 7350 60.14 

Nearest 
Insert 1 

DC – 5 – 1 – 4 – 
DC 

7550 31.69 

132.88  
 

 
 

 
 

 
 

283433.2 2 DC – 2 – 6 – DC 7550 41.05 

3 DC – 3 – 7 – DC 7350 60.14 

Clarke and 
Wright’s 
Savings 
Algorithm 

1 
DC – 6 – 7 – 5 – 
DC 

7800 49.08 

116.57  
 

 
 

 
 

 
 

275033.55 2 DC – 3 – 4 – DC 7550 34.28 

3 DC – 1 – 2 – DC 7100 33.21 
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5. SIMPULAN 

Dari pengolahan data dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa dari 5 sub rute awal, pendistribusian 
dengan biaya total terendah terdiri dari 3 sub rute baru yang ditentukan menggunakan metode Clarke and 
Wright’s savings algorithm. Ketiga sub rute baru untuk seluruh pelanggan menempuh jarak sebesar 116.57. 
Biaya transportasi awal sebesar Rp. 396230.95 dapat ditekan hingga menjadi Rp. 275033.55. Dengan kata 
lain, penghematan biaya transportasi setelah penerapan metode Clarke and Wright’s savings algorithm 
diperoleh sebesar 30.59%. Perusahaan diharapkan dapat menggunakan jalur distribusi baru yang merupakan 
hasil dari metode Clarke and Wright’s savings algorithm yang dapat mengefisienkan jarak dan diperoleh 
biaya transportasi yang minimal. 
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