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1 PENDAHULUAN 
 

Latar Belakang 

 

Faktor penting dalam dunia industri modern saat ini salah satunya adalah 

sistem distribusi barang. Pada dasarnya sistem distribusi dimulai dari pengadaan 

barang dari produsen ke pihak distributor utama, selanjutnya akan disalurkan ke 

agen-agen yang lebih kecil dan pada akhirnya barang tersebut akan sampai di 

tangan konsumen. Pada prakteknya, tidak sedikit produsen-produsen di Indonesia 

yang menggunakan jasa perusahaan distributor untuk memasarkan produk-produk 

mereka. 

Pihak produsen tidak lagi memikirkan mengenai masalah pemasaran 

ataupun penjualan produk, sehingga mereka dapat lebih memfokuskan diri pada 

system produksinya. Umumnya, pihak produsen akan menunjuk satu distributor 

tunggal untuk satu negara, dan menyerahkan proses distribusi selanjutnya kepada 

distributor tunggal tersebut. 

Suatu perusahaan distributor consumer goods yang cukup besar dapat 

menangani proses distribusi dan pemasaran beberapa jenis produk sekaligus dari 

pihak produsen yang berbeda. Distributor tunggal ini biasanya hanya akan 

memasarkan produknya kepada distributor yang lebih kecil, agen-agen di daerah, 

pengecer atau supermarket, dan sangat jarang yang menjual langsung ke pihak 

konsumen. Khususnya untuk jenis consumer goods, proses distribusi ini akan 

menjadi cukup kompleks, karena pihak distributor tunggal tersebut akan 

berhubungan dengan banyak distributor-distributor yang lebih kecil atau agen-

agen di daerah yang jumlahnya dapat mencapai ratusan bahkan ribuan. 

P.T. XYZ adalah salah satu distributor menengah yang sedang 

berkembang pesat yang menangani proses pemasaran beberapa jenis produk 

consumer goods di Indonesia. Beberapa produk yang kategorinya cukup dikenal 

luas oleh masyarakat seperti bumbu-bumbu masakan, keju, minuman supplemen 

kesehatan, aneka ragam biskuit dan minyak goreng. P.T. XYZ membeli produk-

produk tersebut langsung dari pihak produsen (selanjutnya akan disebut sebagai 

principal), kemudian dipasarkan ke distributor di tingkat yang lebih rendah, agen 

di daerah, pengecer, dan supermarket. 

  

 

Rumusan Masalah 

 

Manajemen PT XYZ menilai proses distribusi yang saat ini terjadi di 

dalam perusahaannya kurang efektif dan efisien. Pihak manajemen PT XYZ ingin 

menekan biaya transportasi untuk proses distribusi barang tersebut untuk 

meningkatkan efisiensi biaya. Selain pihak principal dan pelanggan, ada tiga 

komponen penting dalam proses distribusi tersebut, yaitu gudang utama, gudang 

area (distribution center), dan gudang sub-area. 

Pada dasarnya ada tiga macam alur distribusi yang terjadi, yaitu pertama 

pengiriman barang dari principal ke gudang utama, kemudian diteruskan ke 

distribution center dan gudang sub-area. Kedua, principal mengirim ke 

distribution center atau gudang sub-area tanpa melalui gudang utama. Ketiga, 
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principal langsung mengirim ke pelanggan tanpa melalui gudang utama, 

distribution center, maupun gudang sub-area. 

Pihak manajemen PT XYZ menerapkan model dimana principal mengirim 

ke gudang utama, kemudian gudang utama mengirim ke beberapa gudang area, 

dan gudang area mengirim ke konsumen.  PT XYZ ingin menerapkan suatu model 

distribusi baru untuk meningkatkan efisiensi serta menekan biaya transportasi. 

Model baru tersebut adalah principal mengirim ke gudang utama pertama, 

kemudian gudang utama pertama ke gudang utama kedua dan beberapa gudang 

area, gudang utama kedua mengirim ke beberapa gudang area yang tidak dikirim 

oleh gudang utama pertama, serta gudang area mengirim ke konsumen 

PT XYZ ingin membandingkan kinerja antara model distribusi yang ada 

saat ini dengan model baru, sebelum menerapkan model distribusi baru yang  

diusulkan tersebut. Jadi masalah utama yang dihadapi saat ini, apakah model 

distribusi baru yang diusulkan tersebut dapat memberikan tingkat efektifitas serta 

efisiensi yang lebih baik daripada model distribusi yang telah ada.  

Parameter yang akan digunakan untuk mengukur serta membandingkan 

kedua model tersebut adalah: 

1. Biaya transportasi : Biaya transportasi yang dikenakan untuk setiap barang 

yang dipindahkan dari suatu gudang ke gudang yang lainnya di area yang 

berbeda 

2. Biaya penyimpanan : Biaya yang dikenakan untuk setiap barang yang 

disimpan dalam gudang utama 

3. Persediaan cadangan (safety stock) : jumlah persediaan yang harus  

dicadangkan selama menunggu pengiriman barang  

 

 

Tujuan 

 

Tujuan penulisan tesis ini adalah untuk mengukur tingkat efektifitas dan 

efisiensi antara model distribusi yang telah ada di PT XYZ dengan  model 

distribusi  baru yang diusulkan. Manfaat dari penulisan tesis ini antara lain adalah: 

1. Mengetahui model distribusi yang paling tepat untuk diterapkan di PT XYZ. 

2. Mengetahui tingkat efektifitas dan efisiensi model distribusi yang ada saat ini. 

3. Mengetahui kelebihan dan kekurangan kedua model distribusi tersebut. 

4. Meningkatkan kinerja operasional perusahaan dengan cara mengoptimumkan 

proses distribusi barang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

 

Ruang lingkup yang dibahas dalam penulisan tesis ini adalah: 

1. Analisis hanya dilakukan untuk dua model distribusi yaitu model dengan satu 

gudang utama dan model dengan dua gudang utama. 

2. Data-data yang akan dianalisis adalah data finansial mulai Desember 2014 

sampai Desember 2015 

Sedangkan hal yang tidak termasuk dalam pembahasan tesis ini adalah 

perbandingan dari segi investasi, baik untuk model distribusi yang telah ada 

maupun model distribusi yang diusulkan. 




