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BAB II  

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

 

 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Weighted Moving Average dapat digunakan untuk memprediksi nilai yang 

akan datang, misalnya untuk mengetahui nilai saham pada periode selanjutnya. 

Weighted Moving Average menggunakan bobot dalam pengamatan yang baru dan 

beratnya bobot secara konsisten sampai dengan pengamatan awal (Chris, 2010). 

Prediksi perhitungan nilai harga saham ini menggunakan perbandingan dua metode 

yaitu Moving Average dan  Weighted Moving Average. Kedua metode ini 

dibandingkan dan dilihat nilai error dan keakuratan prediksi. Keakuratan prediksi 

ini menggunakan Mean Absolute Deviation, Mean Squared Error, dan Mean 

Absolute Percentage Error. Dari hasil perbandingan kedua metode, menghasilkan 

Weighted Moving Average memiliki nilai kesalahan yang kecil dibandingkan 

dengan Moving Average sehingga Weighted Moving Average merupakan metode 

yang baik digunakan untuk prediksi (Nashirah dan Sofian, 2016). 

Model Vehicle Routing Problem dapat digunakan untuk titik awal yaitu 

lokasi produsen dan titik pendistribusiannya adalah toko. Kendaraan yang 

mendistribusikan produk dari produsen ke toko, akan kembali lagi ke depo utama 

yaitu produsen. Model Vehicle Routing Problem dalam pendistribusian produk 

memiliki pertimbangan yang penting yaitu kapasitas kendaraan, waktu pengiriman, 

jarak pengiriman dan jumlah permintaan produk.  

Model Vehicle Routing Problem dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja dari jaringan distribusi makanan di Swedia dengan analisis rute dan 

scenario. Hasil dari jaringan pendistribusian makanan ini menghasilkan efisiensi 

dalam manajemen rantai pasok yang terintegrasi dengan produsen makanan, 

distributor, dan konsumen. Skenario yang digunakan adalah empat skenario yang 

merupakan analisis perbandingan optimasi rute mana yang baik. Hasil  dari 

skenario ini yaitu dapat mereduksi jarak, waktu dan emisi yang dihasilkan dari 

kendaraan yang digunakan (Techane dkk., 2013).  
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Model Vehicle Routing Problem juga dapat digunakan dalam 

pendistribusian bantuan logistik pada korban bencana, dengan menggunakan 

kolaborasi model Vehicle Routing Problem dan Algoritma Sequential Insertion. 

Algoritma Sequential Insertion digunakan untuk menyisipkan rute ke dalam rute 

yang sudah terbentuk, sehingga dapat melengkapi model Vehicle Routing Problem. 

Model Vehicle Routing Problem digunakan untuk mencari rute dengan jarak 

terpendek dengan menggunakan batasan yaitu pembatasan jumlah bantuan sesuai 

kapasitas kendaraan, dan setiap pendistribusian berangkat dari titik awal dan 

kembali ke titik awal keberangkatan. Setelah model Vehicle Routing Problem 

diberikan solusi untuk rute mana dulu yang akan diberi bantuan yaitu dengan 

Algoritma Sequential Insertion. Dengan menyisipkan rute ke dalam rute yang sudah 

terbantuk, dengan dasar titik mana yang memerlukan bantuan terlebih dahulu. Hasil 

yang didapatkan adalah efisiensi dalam pendistribusian bantuan korban bencana 

(Che-Fu dkk., 2008). 

 

2.2 Dasar Teori 

2.2.1 WMA (Weighted Moving Average)  

WMA merupakan metode untuk prediksi dengan pemberian bobot yang 

berbeda untuk setiap data historis masa lalu yang tersedia, data terakhir atau data 

terbaru akan memiliki bobot yang lebih besar dibandingkan data historis yang lama 

(Ruishan dan Hui, 2014). Prediksi ini merupakan tahap awal untuk membentuk dan 

menghasilkan suatu nilai permintaan untuk memudahkan produsen agar dapat 

mengetahui permintaan pasar.   

Struktur dari WMA ini sedikit berbeda dari moving average biasa yaitu 

dalam prosesnya menempatkan lebih banyak bobot pada pengamatan atau data 

yang baru, dan bobotnya konsisten menurun sampai pengamatan atau data awal. 

Data yang digunakan dalam WMA yaitu data per bulan penjualan dari toko. Dalam 

pengaplikasiannya metode WMA digunakan untuk memprediksi permintaan untuk 

tiap-tiap toko. WMA sangat bergantung pada data masa lalu untuk mengetahui 

prediksi permintaan. Untuk perhitungan dari WMA (Ernesto dkk, 2017) yaitu 

sebagai berikut: 
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WMA=(a1+t, a2+t, ….., am+t)= ∑ wiai,

m+t

i=1+t

 

                                                       

dengan 

wi = jumlah bobot untuk periode i 

a  = data penjualan produk dalam periode i 

m = jumlah periode i 

t   = menunjukkan dalam periode  

i   = indeks ke- 

 

Jumlah bobot atau wi pada perhitungan WMA ini menggunakan 3 periode, 

jadi bobot yang digunakan adalah 0,01, 0,09, dan 0,9. Perhitungan WMA 

menggunakan 3 periode karena pada 3 data terakhir menyimpan informasi yang 

penting (Ernesto dkk, 2017). Bobot ini berdasarkan pertimbangan agar nilai error 

yang dihasilkan kecil, selain itu nilai bobot ini juga telah dilakukan keakuratan 

prediksi yaitu MAPE yang terdapat pada Lampiran A. Hasil dari prediksi 

permintaan dengan menggunakan metode WMA akan digunakan sebagai nilai 

masukan untuk optimalisasi distribusi produk. Nilai masukan tersebut 

diimplementasikan ke dalam model optimasi VRP. Langkah selanjutnya adalah 

menghitung akurasi dari prediksi dengan metode WMA. Untuk menghitung akurasi 

nilai error dari metode WMA menggunakan MAPE (Mean Absolute Percent 

Error). 

MAPE merupakan perhitungan rata-rata selisih mutlak antara nilai yang 

diprediksi dan nilai aktual, yang dinyatakan sebagai persentase dari nilai yang 

sebenarnya (Nashirah dan Sofian, 2016). Kesalahan ini dihitung berdasarkan data 

nyata atau aktual dengan data prediksi. MAPE dihitung pada rumus 2.2 (Nashirah 

dan Sofian, 2016): 

 

∑
100|At-Ft|/At

n

n

t=1

 MAPE = (2.2) 

(2.1) 
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dengan 

A = nilai aktual 

F = nilai prediksi 

n = jumlah periode 

t = menunjukkan dalam periode  

Nilai MAPE dapat dilihat dari hasil yang paling kecil, tetapi berdasarkan 

aturan (Tea, 2013). Aturan dalam perhitungan MAPE ditunjukkan pada Tabel 2.1. 

Tabel 2.1 Akurasi Prediksi MAPE (Tea, 2013) 

MAPE Akurasi Prediksi 

Kurang dari 10% Sangat Akurat 

10-20% Baik 

20-50% Layak 

Lebih dari 50% Tidak Akurat 

 

 

2.2.2 Vehicle Routing Problem (VRP) 

Distribusi produk untuk memaksimalkan terpenuhinya kebutuhan 

masyarakat maka perlu efektifitas pengiriman atau distribusi produk. Untuk 

distribusi produk batik yang optimal maka digunakan pemodelan Vehicle Routing 

Problem (VRP). VRP dirumuskan berbasis pada transportasi yang baik, kualitas 

layanan yang dibutuhkan dan karakteristik dari konsumen dan kendaraan (Bartosz, 

2017). VRP ini bekerja untuk mencari optimal rute dalam sistem distribusi dimana 

kendaraan ditugaskan untuk melayani konsumen.  

VRP terdiri dari depot lokasi toko dan produsen, penentuan jarak lokasi, 

kapasitas kendaraan, dan  bahan bakar kendaraan. Pada VRP yang diterapkan ini 

memiliki Suppliers yaitu produsen produk batik, dan lokasi dari toko yang 

dijangkau oleh konsumen. Dalam VRP kendaraan akan mengangkut produk dari 
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produsen menuju ke toko, kemudian kendaraan akan kembali lagi ke produsen. 

Kendaraan ini juga dibatasi dengan kapasitas angkut yang dapat dicapai, karena 

setiap kendaraan memiliki batas angkut. Tujuan dari VRP ini adalah untuk 

meminimalkan jarak tempuh dan meminimalkan kendaraan yang digunakan dan 

tetap memenuhi permintaan dari tiap lokasi atau toko. Skema VRP dapat dilihat 

pada Gambar 2.1. 

Suppliers (Produsen)

Customers (Toko)

Kendaraan

 

Gambar 2.1 Skema VRP (Sule., 2016) 

 

Pada Gambar 2.1 Skema VRP terdapat produsen produk batik, toko produk 

batik, dan kendaraan. Proses perjalanan awal terjadi pada produsen, sebagai titik 

awal keberangkatan dengan produk diangkut oleh kendaraan. Setelah itu produk 

siap didistribusikan kepada masing-masing toko dan kendaraan akan kembali pada 

titik awal keberangkatan yaitu di produsen. Untuk mengatasi permasalahan dari 

VRP tersebut maka dapat menggunakan model matematis (Sule., 2016) yaitu 

sebagai berikut: 

Min(∑∑∑ tcijxijm+∑∑ cmx0jm

n

j=1

V

m=1

V

m=1

m

j=0

n

i=0

) 

 

(2.3) 
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Model 2.3 adalah untuk mencari nilai minimal dari total biaya transportasi 

distribusi, dengan menginisialisasi jumlah semua toko (sebagai n). Kendaraan yang 

bergerak dari produsen menuju toko, toko ke toko, sampai toko kembali kepada 

produsen diinisialisasikan sebagai i menuju ke j. Sedangkan kendaraan 

diinisialisasikan dengan m yang berjumlah 1, sesuai dengan kendaraan yang 

dimiliki oleh produsen. Jadi pada model ini bertujuan untuk mencari rute minimal 

berdasarkan kendaraan bergerak dan biaya distribusi yang minim. Untuk mengatasi 

distribusi agar lebih optimal maka diberikan persamaan matematis untuk 

optimalisasi distribusi produk batik. Model ini memiliki  persyaratan batas (Sule., 

2016) yaitu:  

∑∑ xijm=1  ⩝i

V

m=1

n

j=0

 

∑∑ xijm=1  ⩝j

V

m=1

n

i=0

 

∑ xibm = ∑ xbjm  ⩝b, m

n

j=0

n

i=0

 

 

∑ xi0m≤1  ∀m

n

i=1

 

∑ x0jm≤1   ∀m

n

j=1

 

 

∑∑ x0im≤V  ∀m

n

j=1

V

m=1

 

 

 

(2.4) 

(2.6) 

(2.5) 

(2.7) 

(2.8) 

(2.9) 
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zij≤ Q
m

.xijm  ⩝m, ⩝i, j 

∑ p
i
= ∑ di

n

i=1

n

i=1

 

 

zij-zjb=

{
 
 

 
 

dj,            if j  ∈D, ⩝i, b

0,              if j  ∈P, ⩝i, b 

-∑ di,     if j  ∈0, ⩝i, b 

n

i=1

 

 

dengan 

P = node pengambilan produk  

D = node pengiriman untuk pelanggan 

0 = node untuk produsen 

n = jumlah semua node 

b = saat dimana layanan dimulai pada pelanggan 

V = jumlah kendaraan yang tersedia 

m = indeks kendaraan dari i hingga V 

Qm = kapasitas maksimum untuk kendaraan m 

pi = jumlah produk yang diambil di node i (produsen) 

di = jumlah yang harus dikirimkan ke node i (toko) 

tcij = biaya transportasi dari node i ke j 

cm = biaya operasional kendaraan m 

 

 

(2.10) 

(2.11) 

(2.12) 
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Variabel keputusan 

xijm =     1, jika kendaraan m bergerak dari i ke j 

              0, sebaliknya  

zij = jumlah yang akan diangkut dari node i ke node j dalam proses pengiriman 

 

Pada model 2.3 untuk total biaya operasional tidak dihitung karena tidak 

dapat diprediksi dan tidak adanya informasi dari produsen. Persamaan 2.4 yaitu 

hanya ada 1 kendaraan yang datang melewati dari satu node (toko). Persamaan 2.5 

merupakan hanya ada 1 kendaraan yang pergi melewati dari satu node (toko) 

kembali produsen. Persamaan 2.6 merupakan semua lintasan node toko harus 

dikunjungi berturut-turut oleh kendaraan. Persamaan 2.7 menyatakan bahwa bahwa 

kendaraan yang berangkat telah meninggalkan produsen menuju node toko. 

Persamaan 2.8 menunjukkan kendaraan yang kembali dari proses distribusi produk 

telah berhenti di produsen. Persamaan 2.9 memastikan bahwa semua kendaraan 

yang berangkat dari produsen kurang dari total kendaraan atau kendaraan harus 

mencukupi untuk proses distribusi produk.  

Persamaan 2.10 menjamin bahwa jumlah produk yang dikirimkan tidak 

melebihi kapasitas kendaraan pada proses pengiriman produk. Kapasitas dari 

kendaraan ini sendiri yaitu 500 produk batik.  Persamaan 2.11 menyatakan bahwa 

semua produk yang berasal dan diangkut dari produsen harus dikirimkan ke semua 

toko. Persamaan 2.12 jumlah produk yang diangkut antar node dihitung untuk 

proses pengiriman. 

Untuk mendapatkan solusi dari VRP maka diterapkan algoritma sequential 

insertion. Dalam implementasi model VRP dalam sistem informasi, terdapat 

fasilitas yaitu prediksi produk batik dari tiap-tiap toko. Prediksi produk ini 

menggunakan metode WMA. Prediksi ini digunakan untuk mengoptimalkan 

distribusi produk agar tiap toko dapat menjual produk kepada konsumen dengan 

jumlah permintaan yang tepat. Dengan didukung persamaan maka distribusi ini 

akan berjalan dengan baik.  

xijm ={ 
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2.2.3 Algoritma Sequential Insertion 

Algoritma sequential insertion merupakan sebuah metode untuk 

menyelesaikan masalah dengan cara menyisipkan pelanggan diantara pelanggan 

yang telah terbentuk dan mendapatkan hasil yang maksimal. Untuk menginisialisasi 

menemukan solusi awal mengacu pada proses pemilihan pelanggan pertama yang 

dimasukkan kedalam rute (Sana dan Salwani, 2015).  Pada dasarnya prinsip dari 

algoritma ini adalah dengan menyisipkan pelanggan diantara semua node yang ada 

pada rute saat ini. Node dalam hal ini adalah sebagai lintasan yang 

menghubungakan secara langsung dari lokasi ke lokasi yang lain. 

Pada algoritma sequential insertion langkah selanjutnya yaitu tiap 

pelanggan akan dicoba disisipkan pada suatu lokasi atau lintasan tertentu. Lokasi 

pelanggan ini memberikan kriteria terbaik bagi rute lintasan saat ini, dengan 

mengacu batasan pada VRP. Algoritma ini memiliki kelebihan dalam pemilihan 

pelanggan yaitu dengan mempertimbangkan posisi pelanggan dengan lokasi 

lintasan penyisipan yang tersedia, sehingga didapatkan hasil yang baik.  

Langkah algoritma sequential insertion yaitu dengan menyisipkan 

pelanggan pada rute yang sudah ada. Algoritma sequential insertion memiliki 5 

langkah untuk penyisipan yaitu sebagai berikut (Che-Fu., 2008) : 

a. Langkah pertama yaitu dari input data atau masukan data, dengan memasukkan 

data-data permintaan produk  

b. Langkah kedua yaitu dari identifikasi lingkup masalah, dengan memilah toko 

mana saja yang memiliki permintaan produk batik.  

c. Langkah ketiga yaitu menentukan pelanggan pertama yang dikunjungi maka 

dapat digunakan alternatif yaitu memilih pelanggan yang paling jauh atau 

pelanggan yang paling dekat (Alexander dkk., 1999). Setelah pelanggan 

pertama ditentukan maka temukan node yang memiliki biaya terkecil atau 

terendah dari semua node.  

d. Langkah keempat yaitu masukkan node yang telah terpilih dan perbarui data 

yang relevan. Memperbarui data yang ada pada sistem dengan menyisipkan 

node yang memiliki biaya terkecil ke dalam rancangan rute pengiriman produk. 
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e. Langkah kelima yaitu berhenti memeriksa data. Jika seluruh node sudah 

terpenuhi dan sudah disisipkan pada setiap rute, maka dapat disimpulkan bahwa 

tahapan sudah selesai. Tetapi jika terdapat kendaraan yang tidak dapat 

memenuhi kapasitas, maka dapat dipecah menjadi beberapa bagian kecil 

pengiriman dan kemudian disisipkan kembali sesuai rute atau kembali lagi pada 

tahap 3. 

Pada langkah ketiga terdapat pencarian node yang memiliki biaya terkecil. 

Biaya yang dimaksud adalah  biaya perjalanan dalam distribusi produk. Untuk 

perhitungan ini mengasumsikan kendaraan memiliki kemampuan tempuh 15 km 

per liter, sedangkan bahan bakar yang digunakan adalah Pertalite dengan harga Rp 

7.800,00 per liter.  Perhitungan untuk mencari biaya perjalanan (Jens dkk., 2016) 

sebagai berikut:   

  FC = k.h.j              (2.13) 

dengan 

FC = fuel cost (biaya bahan bakar) 

k = konsumsi bahan bakar per km 

h = harga bahan bakar 

j = jarak yang ditempuh  

Penjelasan terkait algoritma sequential insertion terdapat pada pseudocode 

dan Gambar 2.2 flowchart algoritma sequential insertion. Pada pseudocode ini 

merupakan gambaran logika dari algoritma sequential insertion.  
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Pseudocode Algoritma Sequential Insertion 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langkah awal dalam proses sequential insertion adalah mendeklarasikan 

node n untuk menentukan titik-titik yang akan dikunjungi berdasarkan permintaan 

produk kepada produsen. Setelah node n telah dideklarasikan, maka menentukan 

node pertama yang dikunjungi yaitu ada 2 kondisi yaitu dari node terdekat dan 

terjauh terdapat pada langkah 2 dan 10, kemudian hitung total cost perjalanan 

berdasarkan perhitungan biaya terkecil. 

Jika node berikutnya memiliki biaya perjalanan yang lebih kecil dari n 

sebelumnya maka node n akan ditukar sampai selesai dan menghasilkan node yang 

memiliki biaya terkecil. Jika proses dengan mencari rute terdekat dan terjauh, node 

sudah ditukar, maka proses algoritma ini sudah selesai. Dalam bentuk flowchart, 

langkah sequential insertion dapat didefinisikan sebagai berikut ditunjukkan pada 

Gambar 2.2 Flowchart Algoritma Sequential Insertion. 

1. Inisialisasi  m =1 

n= node toko yang memiliki permintaan 

2. if (pemilihan rute pertama terdekat) { 

3. cari node terdekat 

4.           for n (yang memiliki permintaan) 

5.                    if biaya n+1 < biaya n { 

6.                         tukar n  

7.                    else{ 

8.                         stop (jika sudah semua tertukar) 

9.                    }} 

10. else (rute pertama terjauh){ 

11. cari node terjauh 

12. }} 
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Start

Inisialisasi: 
 m=1
 n= node toko (yang 

memiliki permintaan)

If 
biaya n+1 < 

biaya n

Tukar n 

Node  dengan 
biaya minimal

end

If (pemilihan 
rute pertama)

n=terdekat

If (pemilihan 
rute pertama)

n=terjauh

tidak

tidak

ya

for n (yang memiliki 
permintaan) 

ya

ya

tidak

 

Gambar 2.2 Flowchart Algoritma Sequential Insertion  

 


