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Abstract 

This research was made based on the existing problems in the company's CV. Sumber 

Jaya Gresik, which has not had a delivery route of timber products to a number of 

agents the right to shorten the distance and minimize transportation costs. Based on 

these problems then made this study by using the method Saving Clarke and Wright 

heuristic. The purpose of this study is to determine the optimal delivery route for 

timber distribution so as to minimize the cost of distribution. Data from this study 

were drawn based on the demand for wood in the month of December 2013 - 

November 2014. And the object of this research is some kind of timber that camphor 

wood, meranti wood, and wood nyatuh. The variables used are divided into five 

variables: the initial distribution route, agent location data, the data mileage, 

kendaaraan transport capacity, and the cost of transportation . The dependent variable 

is to minimize distribution costs. From the results of data processing and the 

processing of the initial distribution companies in the amount of 149.1 km / week and 

total distance shipping timber using the Clarke and Wright heuristic Saving for a 

distance of 121 km with an efficiency of 28.1, the cost of transportation is issued Rp 

35.3544 million, - / year. Thus it can be concluded that the method of Clarke And 

Wright Saving Heuristic better than the company's initial method with a distance of 

28.1 km savings and cost savings of Rp. 789 360, - / year. 

 

Keywords: Clarke And Wright Saving Heuristics, Distribution timber shipping 

service. 
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Abstraks  
Penelitian ini dibuat berdasarkan permasalahan yang ada di perusahaan 

CV. Sumber Jaya Gresik, yaitu belum memiliki rute pengiriman produk kayu ke 

sejumlah agen-agen yang tepat yang bisa memperpendek jarak dan meminimasi 

biaya transportasi. Berdasarkan permasalahan tersebut maka dibuatlah penelitian 

ini dengan menggunakan  metode Clarke and Wright Saving Heuristic. Tujuan 

dari penelitian ini adalah menentukan rute pengiriman yang optimal untuk 

pendistribusian kayu sehingga dapat meminimumkan biaya distribusi. Data dari 

penelitian ini diambil berdasarkan permintaan kayu pada bulan Desember 2013 – 

November 2014. Dan objek dalam penelitian ini adalah beberapa jenis kayu yaitu 

kayu kamper, kayu meranti, dan kayu nyatuh. Variabel-variabel yang digunakan 

terbagi menjadi 5 variabel yaitu rute awal distribusi, data lokasi agen, data jarak 

tempuh, kapasitas angkut kendaaraan, dan biaya transportasi.. Sedangkan variabel 

terikatnya adalah meminimumkan biaya distribusi. Dari hasil pengolahan data dan 

pengolahan rute distribusi awal perusahaan  yaitu sebesar 149,1 km/minggu dan 

total jarak pengiriman kayu dengan menggunakan metode Clarke and Wright 

Saving Heuristic sebesar 121 km  dengan efisiensi jarak sebesar 28,1, Dengan 

biaya transportasi yang di keluarkan sebesar Rp 35.354.400,-/tahun. Dengan 

demikian dapat di simpulkan bahwa metode Clarke And Wright Saving Heuristic 

lebih baik dari metode awal perusahaan dengan penghematan jarak sebesar 28,1 

km dan penghematan biaya sebesar Rp. 789.360,-/tahun. 

 

Kata Kunci : Clarke And Wright Saving Heuristic, Distribusi rute pengiriman 

kayu. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Didalam persaingan dunia industri yang semakin ketat saat ini, perusahaan 

dituntut untuk dapat menghadapi persaingan secara baik dan siap dengan segala 

resiko yang akan dihadapi. Salah satu persoalan yang dihadapi selain dari sisi 

proses produksi adalah proses pengiriman produk sesuai dengan permintaan 

pelanggan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya pola distribusi yang tepat, 

maka proses distribusi produk dapat memakan biaya tinggi dan mengakibatkan 

pemborosan dari segi waktu, jarak dan tenaga. Dalam pendistribusian produk, 

biaya yang dikeluarkan tidaklah sedikit sehingga perlu pengaturan yang tepat. 

Banyak biaya yang dikeluarkan untuk mendistribusikan produk, sebagai contoh 

adalah biaya untuk membeli kendaraan, biaya perawatan kendaraan,  biaya untuk 

pengemudi, pajak kendaraan dan masih banyak yang lain.  

CV. Sumber Jaya yang bergerak dalam bidang pendistribusian kayu. 

Perusahaan tersebut mempunyai masalah dalam pendistribusian produk ke 

pelanggan. Perusahaan belum memiliki rute pengiriman ke agen-agen yang tepat 

yang bisa memperpendek jarak dan meminimasi biaya transportasi. 

Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah  belum adanya sistem 

perencanaan pendistribusian barang yang tepat dalam menentukan jalur distribusi 

ke customer sehingga jarak pengiriman yang ditempuh panjang sehingga 

mengakibatkan biaya distribusi menjadi mahal. Selain itu, sering terjadinya 

keterlambatan pengiriman produk dari perusahaan ke customer dan 

1 
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pengoptimalan  kendaraan yang digunakan dalam distribusi dinilai sangat penting 

bagi perusahaan dalam pengoptimalan jumlah barang yang dikirim. Dan ini 

menjadi prioritas utama perusahaan untuk mempunyai sistem distribusi yang 

optimal.  

Dengan adanya masalah tersebut maka dilakukan penelitian penentuan rute 

pengiriman kayu dengan memanfaatkan kapasitas alat angkut semaksimal 

mungkin sehingga pengiriman tepat waktu, tepat jumlah, dan menghasilkan biaya 

yang semurah mungkin. 

Kelebihan Heuristic untuk memecahkan permasalahan yang mengabaikan 

apakah solusi dapat dibuktikan benar, tapi yang biasanya menghasilkan solusi 

yang baik atau memecahkan masalah yang lebih sederhana yang mengandung 

atau memotong dengan pemeahan masalah yang lebih kompleks. Heuristic 

bertujuan untuk mendapatkan performa komputasi atau penyederhanaan 

konseptual, berpotensi pada rute dan biaya.  

Metode yang akan digunakan dalam penyelesaian permasalahan tersebut 

adalah clark and wright saving heuristic. Metode clark and wright saving 

heuristic adalah algoritma yang digunakan sebagai solusi untuk permasalahan 

rute kendaraan dimana sekumpulan rute pada setiap langkah diatur untuk  

mendapatkan sekumpulan rute yang lebih baik, dan melakukan perhitungan 

penghematan yang diukur dari seberapa banyak dapat dilakukan pengurangan 

jarak tempuh dan waktu yang digunakan dengan mengaitkan node-node yang ada 

dan menjadikannya sebuah rute berdasarkan nilai saving yang terbesar yaitu 

jarak tempuh antara source node dan node tujuan. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka permasalahan dalam penelitian 

ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

“Bagaimana menentukan rute pengiriman yang optimal untuk 

pendistribusian kayu sehingga dapat meminimumkan biaya distribusi ?” 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk membatasi permasalahan maka diberikan batasan sebagai berikut:  

1. Pendistribusian hanya dilakukan diwilayah Surabaya, yaitu Benowo, Banjar 

Sugihan, Margomulyo, Manukan, Buntaran, Made, Sambikerep, Wiyung, 

Demak, dan Jalan Semarang. 

2. Jenis kendaraan yang digunakan dalam distribusi kayu adalah truk sebanyak 1 

buah dengan kapasitas angkut 280 batang.  

3. Data permintaan kayu diambil bulan Desember 2013-November 2014. 

4. Jenis kayu yang dikirim ada 3 jenis, yaitu  Kayu Kamper, Meranti, dan Nyatuh   

5. Ukuran ketiga jenis  kayu sama, yaitu :  panjang 4 m, lebar 15 cm, dan tebal 6 

cm.  

 

1.4 Asumsi-asumsi 

Asumsi-asumsi yang digunakan antara lain:  

1. Kondisi kendaraan dalam keadaan baik serta jalur transportasi selama 

perjalanan dalam kondisi lancar 

2. Perjalanan kendaraan berawal dan berakhir di CV. Sumber Jaya yaitu di 

Menganti Gresik. 

3. Setiap konsumen dalam satu rute yang ada hanya dilayani satu kali. 
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4. Jumlah kayu yang diangkut sesuai dengan jumlah permintaan masing-masing 

agen. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Menentukan  rute pengiriman yang optimal untuk pendistribusian kayu sehingga 

dapat meminimumkan biaya distribusi ?” 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah: 

a. Manfaat untuk mahasiswa adalah : 

1. Meningkatkan kemampuan dalam mengaplikasikan ilmu-ilmu ataupun 

metode-metode yang diperoleh pada dunia akademis yang salah satunya 

adalah metode clark and wright saving heuristic. 

2. Mendapatkan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang 

distribusi. 

b. Manfaat untuk perusahaan adalah : 

1. Alternatif rute distribusi yang optimal kepada perusahaan 

2. Dapat memberikan tambahan literatur dibidang distribusi dengan 

menggunakan metode clark and wright saving heuristic. 

c. Manfaat untuk universitas adalah :  

1. Menjalin hubungan yang erat antara perguruan tinggi yakni Universitas 

Pembangunan Nasional Jawa Timur dengan perusahaan yang bergerak 

dalam bidang industri khususnya 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan penyusun dalam memberikan suatu penyajian, 

penyusunan, dan pembahasan, maka penelitian ini dibagi dalam lima bab yang 

tersusun sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang penelitian, perumusan 

masalah yang diteliti, tujuan dan manfaat penelitian, batasan dan asumsi 

yang dipakai dalam penelitian serta sistematika penulisan. 

BAB II    TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini menjelaskan tentang dasar-dasar teori yang digunakan untuk 

mengolah dan menganalisa data-data yang diperoleh dari pelaksanaan 

penelitian, yaitu teori mengenai distribusi, penjadwalan dan penentuan 

rute dalam transportasi serta clark and wright saving heuristic. 

BAB III   METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang tempat dan waktu penelitian, identifikasi 

dan definisi operasional variabel, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan data, langkah-langkah penelitian dan pemecahan masalah. 

BAB IV   HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang pengolahan dari data yang telah 

dikumpulkan dan melakukan analisis serta evaluasi dari data yang telah 

diolah untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 
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BAB V    KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari analisa yang 

telah dilakukan sehingga dapat memberikan suatu rekomendasi sebagai 

masukan bagi pihak perusahaan. 

DAFTAR PUSTAKA  

LAMPIRAN 
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