
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam menjalankan suatu bisnis, adanya persaingan merupakan hal yang
biasa. Jika perusahaan tidak mampu menyesuaikan diri dengan pasar, maka
perusahaan akan kalah saing. Oleh karena itu, setiap perusahaan berlomba untuk
dapat bersaing dan menjadi yang terdepan dalam bidangnya. Perusahaan yang
ingin bertahan harus menjaga hubungan yang baik dengan pelanggan untuk
meningkatkan loyalitas pelanggan [1]. Tujuan perusahaan melakukan hal tersebut
adalah untuk mempertahankan pelanggan dalam jangka panjang.

Salah satu hal penting agar pelanggan dapat setia selain menjaga hubungan
yang baik adalah dengan mementingkan kepuasan pelanggan [2]. Pelanggan yang
terpuaskan karena keinginan dan kebutuhannya terpenuhi umumnya akan membeli
kembali di kemudian hari. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan pelanggan
adalah kualitas produk dan pelayanan, emosional dan kemudahan mendapatkan
produk [3]. Faktor lainnya adalah harga suatu produk. Pemahaman bahwa harga
produk semakin tinggi, maka semakin tinggi juga kualitas produk tidak dapat
dipungkiri. Tetapi, konsumen lebih cenderung memilih produk yang memiliki
harga lebih murah jika kualitas produk sama.

Perusahaan membutuhkan perencanaan dan pertimbangan yang matang
dalam menetapkan harga suatu produk. Penentuan harga suatu produk didasarkan
pada biaya operasional perusahaan. Tinggi rendahnya biaya operasional akan
mempengaruhi harga produk karena setiap perusahaan menginginkan agar usaha
yang dijalankannya mendapatkan keuntungan yang maksimal. Perusahaan harus
mengelola keuangan dengan baik dan benar untuk mencapai tujuan tersebut.
Apabila perusahaan mengelola keuangan dengan baik, perusahaan dapat
menganalisis biaya-biaya pengeluaran agar dapat menghasilkan biaya operasional
serendah mungkin dengan tetap memperhatikan kualitas produk yang akan
dipasarkan.

Biaya operasional meliputi biaya produksi dan biaya nonproduksi [2]. Untuk
perusahaan yang melakukan distribusi, biaya nonproduksi yang berperan penting
adalah biaya pengiriman. Perusahaan berupaya untuk mendistribusikan
produk-produk dengan baik agar konsumen memperoleh produk tersebut sesuai
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dengan jumlah yang diminta dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, perusahaan
perlu merencanakan pengiriman yang efisien agar tidak mengeluarkan biaya
pengiriman yang besar dengan meminimalkan biaya pengiriman. Dalam hal ini,
perusahaan dapat menerapkan masalah transportasi dalam memilih pola distribusi
yang tepat untuk memperoleh biaya distribusi yang optimal. Penggunaan masalah
transportasi bermanfaat untuk memperlancar pendistribusian produk ke tempat
tujuan, memaksimalkan pengalokasian produk dan menghemat total biaya
pengiriman. Masalah transportasi diterapkan untuk mengalokasikan produk yang
sama dari sumber-sumber yang ada ke tempat-tempat tujuan dengan optimal [4].
Untuk memperoleh biaya pengiriman yang minimum, pengalokasian produk harus
diatur dengan baik karena setiap pengiriman dari sumber ke tujuan memiliki
perbedaan biaya alokasi.

Dalam kenyataannya, perusahaan-perusahaan tidak hanya memiliki satu
jenis produk untuk dipasarkan melainkan lebih dari satu jenis produk yang berbeda
karena konsumen memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda sehingga
perusahaan menjual berbagai macam produk yang sesuai [1]. Perusahaan harus
melakukan perencanaan yang benar-benar matang untuk dapat memenuhi
permintaan pelanggan dengan mengalokasikan sumber daya yang terbatas
sekaligus juga mendapatkan keuntungan yang maksimal dengan mengeluarkan
biaya transportasi yang minimum.

Untuk menyelesaikan permasalahan optimasi biaya pengiriman masalah
transportasi lebih dari satu produk, akan dilakukan modifikasi model masalah
transportasi. Analisis dilakukan dengan meramalkan permintaan produk pada
setiap tujuan. Permintaan terhadap suatu produk merupakan hal yang tidak pasti,
dapat berubah-ubah setiap waktu. Oleh karena itu, peramalan permintaan
dilakukan untuk membantu perusahaan dalam memperkirakan jumlah permintaan
setiap produk pada waktu yang akan datang. Perusahaan dapat merencanakan
jumlah produk yang akan dipersiapkan untuk memenuhi permintaan. Data
permintaan yang telah didapatkan akan diolah dengan proses time series kemudian
melakukan optimasi dengan menguji model yang sudah dimodifikasi. Model yang
sudah dimodifikasi akan diuji dalam beberapa kondisi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
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1. Bagaimana mengoptimalkan biaya pengiriman masalah transportasi lebih
dari satu produk?

2. Bagaimana penerapan model yang dimodifikasi untuk masalah transportasi
lebih dari satu produk?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, tujuan dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:

1. Memodifikasi model transportasi sehingga dapat digunakan untuk
mengoptimalkan biaya pengiriman masalah transportasi lebih dari satu
produk.

2. Penerapan model dengan menguji model yang sudah dimodifikasi untuk
masalah transportasi lebih dari satu produk.

1.4 Batasan Masalah

Terdapat beberapa batasan masalah yang digunakan dalam penulisan
penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tempat asal pengiriman, tujuan, kendaraan dan biaya pengiriman, termasuk
upah supir dan harga bensin, dianggap konstan.

2. Pengujian dilakukan untuk kasus dua jenis produk.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat memahami cara untuk
memodifikasi model transportasi sehingga dapat digunakan untuk memodelkan
masalah transportasi lebih dari satu produk.
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1.5.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan yang
melakukan distribusi lebih dari satu jenis produk dapat melakukan optimasi biaya
pengiriman menggunakan model yang sudah dimodifikasi.

1.6 Struktur Penulisan

1. Dalam BAB I akan dijelaskan latar belakang pemilihan topik, rumusan
masalah, tujuan penelitian yang ingin dicapai, batasan dan asumsi yang
digunakan, manfaat penelitian, serta struktur penulisan penelitian.

2. Dalam BAB II akan dijelaskan teori-teori yang mendukung dan akan
digunakan dalam penelitian. Teori-teori yang akan dijelaskan adalah riset
operasional, masalah transportasi, deret waktu dan tinjauan pustaka.

3. Dalam BAB III akan dijelaskan tentang langkah-langkah yang akan
dilakukan, modifikasi model dan melakukan peramalan permintaan yang
akan digunakan dalam menguji model dalam beberapa kondisi untuk
mencapai tujuan akhir penelitian ini.

4. Dalam BAB IV akan dibahas pengujian model yang telah dimodifikasi untuk
masalah transportasi lebih dari satu jenis produk dalam beberapa kondisi.

5. Dalam BAB V akan dijelaskan kesimpulan mengenai hasil yang telah didapat
juga saran dalam melakukan modifikasi masalah transportasi lebih dari satu
produk serta masukan yang berguna untuk pengembangan maupun perbaikan
penelitian berikutnya.
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