
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

BULOG adalah perusahaan umum milik negara yang bergerak di 

bidang logistik pangan. Salah satu tugas BULOG yaitu menyediakan dan 

menyalurkan beras bersubsidi bagi kelompok masyarakat berpendapatan 

rendah yang diwujudkan dalam pelaksanaan program Raskin (Beras 

Miskin). Pendistribusian barang atau jasa merupakan suatu proses kegiatan 

pemasaran yang bertujuan untuk mempermudah kegiatan penyaluran barang 

atau jasa dari pihak produsen ke pihak konsumen (Fatimah & Wibawanto, 

2015). 

Masalah distribusi seperti biaya pengiriman adalah kendala yang 

sering dihadapi. Pendistribusian barang harus memperhitungkan biaya 

pengiriman yang lebih menguntungkan dan tidak sekedar memenuhi 

permintaan daerah terhadap produk yang disediakan. Beberapa hal yang 

mempengaruhi biaya distribusi, yaitu jumlah permintaan barang, jumlah 

persediaan barang, dan biaya angkut barang. 

Masalah pokok dalam penentuan biaya distribusi yang optimal yaitu 

bagaimana mengirim suatu barang dari tempat persediaan atau gudang ke 

tempat tujuan dengan kapasitas yang memenuhi permintaan namun hanya 

mengeluarkan biaya distribusi yang minimal. 

Perum BULOG Subdivre III Surakarta mempunyai 9 gudang dan  

menyalurkan Raskin ke tujuh kabupaten dan kota eks Karesidenan 
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Surakarta, yakni Kabupaten Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, 

Karanganyar, Sragen, dan Kota Solo. Namun terdapat wilayah penerima 

Raskin yang tidak mempunyai gudang, yaitu Kota Solo, Kabupaten 

Boyolali, dan Karanganyar, sehingga penyalurannya dengan cara 

mengambil persediaan dari gudang terdekat, akan tetapi terkadang terjadi 

permasalahan di persediaan sehingga pendistribusian tidak dapat diambil 

dari gudang terdekat. Cara lain yaitu menyalurkan Raskin melalui gudang 

yang jaraknya jauh tetapi memiliki persediaan yang lebih, namun hal 

tersebut menyebabkan biaya transportasi bertambah.  

Model transportasi diformulasikan sebagai suatu prosedur khusus 

untuk mendapatkan program biaya minimum dalam mendistribusikan unit 

yang sama dari suatu produk atas sejumlah titik penawaran (sumber) ke 

sejumlah titik permintaan (tujuan) dengan kendala-kendala setiap 

permintaan tujuan terpenuhi dan sumber tidak mungkin mengirim 

komoditas lebih besar dari kapasitasnya. 

Perum BULOG Subdivre III Surakarta tidak memikirkan masalah 

biaya pengangkutan Raskin yang cukup banyak, karena yang terpenting 

adalah dapat tersalurkannya permintaan Raskin dari semua Kabupaten. 

Mengetahui biaya distribusi mempengaruhi pengeluaran perusahaan, maka 

menarik bagi peneliti untuk memberikan solusi biaya distribusi Raskin 

menggunakan metode NWC (North West Corner). 

Model transportasi dengan perhitungan manual akan membutuhkan 

waktu yang lama, maka peneliti juga mengimplementasikan dalam bentuk 

 
 



3 
 

perangkat lunak agar perhitungan menjadi lebih mudah. Diharapkan metode 

North West Corner mampu memberikan solusi awal biaya transportasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditentukan 

permasalahannya, yaitu : 

1. Bagaimanakah penerapan metode North West Corner untuk mencari 

biaya distribusi Raskin pada Perum BULOG Subdivre III Surakarta ? 

2. Apakah dengan menerapkan metode North West Corner untuk mencari 

biaya distribusi Raskin pada Perum BULOG Subdivre III Surakarta 

dapat menghemat biaya ? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Untuk lebih memberikan gambaran yang jelas sesuai dengan 

perumusan masalah maka dalam hal ini dibatasi dengan : 

1. Data yang digunakan untuk penelitian adalah data normal pengadaan 

Raskin di Perum BULOG Subdivre III Surakarta pada bulan Januari 

tahun 2017. 

2. Pendistribusian Raskin dipasok dari 9 Gudang BULOG ke tujuh 

kabupaten dan kota eks karesidenan Surakarta, yakni Kabupaten 

Boyolali, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, dan Kota 

Solo. 

3. Penerapan hanya menggunakan Metode North West Corner untuk 

mencari biaya distribusi. 
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4. Data dalam tabel diurutkan berdasarkan jumlah persediaan dan jumlah 

permintaan terkecil. 

5. Berdasarkan data BULOG bulan Januari 2017, dibuatlah tabel model 

transportasi untuk mencari solusi biaya distribusi Raskin. 

Tabel 1.1 Model transportasi BULOG Subdivre III Surakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan : 

Gudang Bulog Klaten (GB 301) memiliki persediaan beras S1 untuk 

memasok Raskin di Kota Surakarta (SKT) yang permintaanya d1 

dengan biaya distribusi sebesar C11. 

Tuj SKT  SKH  KRG BYL SGN WNG KLN Supply Gud 

GB 301 
C11 C12 C13 C14 C15 C16 C17 S1   

GB 304 
C21 C22 C23 C24 C25 C26 C27 S2   

GB 303  
C31 C32 C33 C34 C35 C36 C37 S3  

GB 307  
C41 C42 C43 C44 C45 C46 C47 S4 

GB 305 
C51 C52 C53 C54 C55 C56 C57 S5  

GB 306 
C61 C62 C63 C64 C65 C66 C67 S6 

GB 309 
C71 C72 C73 C74 C75 C76 C77 S7 

GB 302 
C81 C82 C83 C84 C85 C86 C87 S8 

GB 308 
C91 C92 C93 C94 C95 C96 C97 S9  

Demand  d1 d2 d3 d4 d5 d6 d7  
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Gudang Bulog Karangwungu (GB 308) memiliki persediaan beras S9 

untuk memasok Raskin di Kabupaten Klaten (KLN) yang permintaanya 

d7 dengan biaya distribusi sebesar C97. 

Data hasil penelitian akan diuraikan di bab selanjutnya. 

6. Pembuatan program menggunakan bahasa pemrograman PHP. 

7. Output program adalah hasil perhitungan dari metode North West 

Corner. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Menerapkan metode North West Corner untuk mencari biaya distribusi 

Raskin pada Perum BULOG Subdivre III Surakarta. 

2. Memudahkan bagi user dalam menentukan solusi awal dan menentukan 

pengalokasian dari transportasi. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Dapat mencari biaya distribusi Raskin pada Perum BULOG Subdivre 

III Surakarta, sehingga dapat menekan biaya distribusi sekecil mungkin.  

2. Memberikan alternatif pengeluaran biaya distribusi untuk Perum 

BULOG Subdivre III Surakarta. 

3. Menyediakan aplikasi perhitungan biaya distribusi yang dapat 

digunakan Perum BULOG Subdivre III Surakarta. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penyusunan sistematika penulisan dimaksudkan untuk lebih 

mempermudah penyampaian informasi berdasarkan aturan dan urutan yang 

sistematis. Sistematika penulisan laporan penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, kerangka pemikiran, dan sistematika penulisan. 

BAB  II  TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi teori-teori yang menjadi pedoman dari penelitian ini 

dan berkaitan dengan permasalahan mengenai model 

transportasi dan teori-teori lain yang relevan dengan topik 

kajian. 

BAB  III  METODE PENELITIAN 

Bab ini menguraikan tentang langkah-langkah dari awal 

sampai akhir yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah 

dan mengenai pendekatan dan model masalah. 

BAB  IV  TINJAUAN OBJEK 

Bab ini berisi tinjauan perusahaan seperti profil, visi misi,  

struktur organisasi perusahaan, dan data-data hasil penelitian 

yang telah didapatkan dari perusahaan. 
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BAB  V  PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tahapan analisis dan perancangan aplikasi 

berupa rancangan konsep dan tampilan beserta 

penjelasannya. 

BAB  VI PENUTUP 

Bab ini berisi penutup dari laporan penelitian yang memuat 

tentang kesimpulan dari uraian sebelumnya serta saran yang 

mungkin dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk 

menentukan biaya distribusi. 

DAFTAR PUSTAKA 

LAMPIRAN 


