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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Perjanjian pasar bebas di Negara Asean-China yang diberlakukan sejak 
tahun 2010 atau yang sering kita dengar dengan Asean-China Free Trade 
Agreement (ACFTA) adalah perjanjian yang bertujuan untuk menyepakati 
dihilangkan 90% tarif komoditas, yang akan berdampak terhadap terbukanya 
pasar yang lebih potensial dan menguntungkan apabila terjalin kerjasama 
diberbagai sektor. Seiring berjalannya waktu pemerintah menyadari dampak 
negatif yang muncul yaitu banyaknya produk impor yang masuk ke pasar lokal 
khusunya dari Negara China sehingga menghambat daya saing industri dalam 
negeri. Berdasarkan hasil penelitian, beberapa Negara yang terlibat seperti 
Indonesia maupun China sama-sama mendapatkan manfaat dari ACFTA. Namun 
dalam konteks hubungan perdagangan, China lebih dapat optimal dalam 
pemanfaatan sehingga manfaat yang diterimapun jauh lebih besar dibandingkan 
manfaat yang diterima Indonesia (Setiawan, 2012). 

 Berdasarkan alasan tersebut, salah satu komoditi diberlakukan kebijakan 
bea masuk yang akan dibebankan kepada negara pengimpor adalah komoditi 
Karet (natural ruber). Bea masuk ini hanya diperlakukan untuk bentukan karet 
alam, sedangkan untuk bentukan lain karet atau karet olahan dibebaskan untuk 
bea masuk (tariff-free policy). Salah satu contoh olahannya yaitu pemasokan 
dalam bentuk compound atau gilingan campuran karet yang terdiri dari karet 
alam, karbon dan pigmen kimia. 

 

 
Sumber : Statistical Yearbook of Indonesia 2015, Badan Pusat Statistik 

Gambar 1 Ekspor karet menurut negara tujuan utama 
 

Indonesia sebagai salah satu negara pemasok karet dan yang tergabung 
dalam Association of Natural Rubber Producing Countries merasakan dampak 
tersebut, hal ini dikarena kebutuhan industri lokal yang hanya menyerap 18% dari 



 

2 

total produksi karet alam secara nasional (Gobel, 2015). Kebijakan ini dianggap 
menguntungkan industri lokal karena salah satu industri yang akan meningkat 
yaitu industri pengolahan barang setengah jadi dengan bahan baku karet. Apabila 
kita lihat menurut hasil suvei BPS 2015 ekspor karet untuk dari tahun 2010-2014 
cenderung stabil (Gambar 1), sedangkan dampak dari kebijakan ini akan 
tergambarkan di tahun 2015. Ekspor karet alam akan menurun tetapi kebutuhan 
karet dalam negeri akan meningkat, salah satu parameternya terdapat pada 
Gambar 2, peningkatan pemakaiaan karet pada salah satu perusahaan 
multinasional yang memiliki pabrikan di Indonesia. 

 

 
Sumber : Supply Chain Department XYZ Indonesia. 

Gambar 2 Pemakaian karet alam pada XYZ Indonesia. 

Dengan adanya kebijakan baru di Negara China yaitu peningkatan bea 
masuk (custom duty) sebesar $ 245/ton yang dimulai dari bulan Juli 2015 akan 
berdampak signifikan terhadap industri-industri yang menggunakan karet alam 
sebagai bahan baku. Salah satu perusahaan yang berdampak yaitu perusahaan 
yang bergerak dalam industri pembuatan ban, dinyatakan sangat signifikan karena 
salah satu bahan baku terbesarnya adalah karet alam, selain bahan pendukung 
lainnya seperti karet sintesis, karbon maupun kawat tidak berkontribusi sebanyak 
karet alam. Kebijakan ini akan lebih terasa untuk perusahan-perusahaan 
multinasional yang memeliki pabrikan di negara ASEAN dan China. 

Salah satu perusahaan multinasional yang merasakan dampaknya yaitu 
perusahaan yang bergerak dalam manufaktur ban. Perusahaan ini  memiliki 
beberapa pabrik di Asia seperti  Indonesia, Thailand, Malaysia, Jepang, India dan 
China. Dari beberapa negara terdapat dua negara yang berdampak yaitu Indonesia 
(XYZ Indonesia) sebagai pemasok karet alam dan China (XYX China) sebagai 
perusahaan pengimpor karet alam. Dari kebijakan tersebut XYZ China 
memprediksi tambahan pengeluaran yang disebabkan bea masuk yaitu sebesarr $ 
5M per tahun. Dengan adanya tambahan pengeluaran tersebut akan berimbas 
kepada keuntungan yang tergambarkan secara global, mengingat XYZ merupakan 
perusahaan multinasional. 

 
Perumusan Masalah 

Perumusan masalah untuk penulisan ini berawal dari  masalah yang dilihat 
secara global di dalam internal perusahaan, dimana perusahaan melakukan 
penghematan dari berbagai area yang akan diukur sebagai keuntungan, salah 
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satunya yaitu penghematan dari proses ketesediaan bahan baku karet. Dalam 
prosesnya dukungan sangat dibutuhkan dari sesama grup perusahaan. Salah satu 
caranya dengan memberikan dukungan untuk memasok bahan baku karet alam 
yang akan diolah menjadi barang setengah jadi (compound), yang bertujuan untuk 
mengbebaskan biaya bea masuk karet alam ke Negara China. Didalam penelitian 
ini akan dilakukan analisa bagaimana XYZ Indonesia. yang merupakan 
perusahaan yang memproduksi barang jadi berupa ban akan menjadi perusahaan 
penyedia dan pengirim bahan setengah jadi berupa compound untuk Sister 
Company mereka. 

Kegiatan pemasokan compound yang telah berjalan dari Oktober 2015 
sampai saat ini disarankan untuk dilakukan review untuk melihat keefektifan dari 
proses yang ada pada saat ini. Mengingat aktivitas kegiatan tambahan ini memilki 
intensitas yang tinggi dilihat dari peningkatan produksi sampai dengan dua kali 
lipat dimana terukur dari jumlah pengiriman container yang semula kurang lebih 
150 container ekspor per bulan menjadi kurang lebih 290 container per bulan. 
Penambahan aktifitas tersebut akan menjadi masalah tersendiri untuk beberapa 
area produksi perusahan. Pada penelitian ini area yang akan diteliti dan dilakukan  
simulasi adalah area penyimpanan dan pengiriman compound. 

Penentuan area ini dipilih karena adanya beberapa hambatan dan masalah 
yang muncul yaitu kapasiatas area yang terbatas pada gudang bahan baku yang 
digunakan untuk penyimpanan compound, keterbatasan tim operational untuk 
mengontol aktifitas operasional, pintu jalur untuk pengiriman yang digunakan 
untuk aktifitas pengiriman hanya berjumlah 1 pintu sehingga menghambat proses 
tambahan lain yaitu proses pengiriman compound. Dengan adanya permasalahan 
ini manajemen diminta untuk melakukan langkah-langkah nyata agar operasional 
bisnis berjalan lancar dan mengurangi kegiatan dan biaya tambahan yang sifatnya 
merugikan. Sehingga tujuan organisasi akan lebih efektif tidak hanya untuk 
perusahaan penerima pasokan tetapi efektif pula untuk perusahaan pemasok.  
Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, perumusan masalah yang 
dikemukakan dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut. 
1. Bagaimana permasalahan saat ini dari aktifitas  penyimpanan dan pengiriman 

compound yang dilakukan saat ini pada XYZ Indonesia? 
2. Bagaimana ketersediaan fasilitas diarea perusahaan yang dapat menjadi 

alternatif untuk area penyimpanan dan proses pengiriman compound ? 
3. Bagaimana simulasi aktifitas saat ini dan simulasi perencanaan area baru dan 

proses pengiriman yang baru dengan pemanfaatan fasilitas yang ada? 
4. Bagaimana perbandingan antara simulasi model saat ini dengan simulasi model 

baru dengan mengukur kapasitas, jarak yang ditempuh forklift dan hasil 
keluaran data simulasi untuk mendapatkan Alternatif terbaik berdasarkan 
kriteria? 

 
Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari latar belakang dan perumusan masalah diatas, maka tujuan 
dari penelitian ini sebagai berikut. 
1. Mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada proses penyimpanan dan 

pengiriman compound dengan menggunakan Diagram Sebab-Akibat 
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2. Mengetahui ketersediaan fasilitas yang dapat digunakan sebagai alternatif area 
penyimpanan dan proses pengiriman 

3. Melakukan simulasi untuk area dan proses saat ini dan proses baru sesuai 
dengan fasilitas yang tersedia dengan menggunakan ARENA Simulation 
Software  

4. Melakukan perbandingan setiap aktifitas antara simulasi model saat ini dan 
alternatif proses baru dengan  mengukur utilisasi area penyimpanan, mengukur 
efektifitas area pengiriman, jarak yang ditempuh forklift dan hasil keluaran data 
simulasi. 

 
Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut: 
1. Bagi peneliti, penelitian ini digunakan untuk mengaplikasikan teori dan 

pengetahuan yang diperoleh selama pendidikan magister. 
2. Bagi perusahaan, diharapkan sapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi 

manajemen untuk penerapan proses operational dan area baru yang lebih 
efektif dan efesien 

3. Bagi akademisi, diharapkan penulisan ini dapat digunakan sebagai referensi 
penelitian lebih lanjut 

 
Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada area penyimpanan dan aktivitas pengiriman 
compound pada XYZ Indonesia yang bertujuan untuk mengetahui permasalahan 
yang timbul dari aktivitas yang ada saat ini. Metode yang digunakan untuk 
identifikasi masalah yaitu Diagram Sebab-Akibat, sedangkan tools yang 
digunakan untuk membantu proses simulasi yaitu ARENA Simulation Software. 

 
2 TINJAUAN PUSTAKA  

Manajemen Strategis 

 Manajemen strategis adalah serangkaian keputusan dan tindakan 
manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka panjang (Wheelen 
et al. 1996). Manajemen startegis dalam perusahaan berkembang melalui empat 
tahap yang berurutan yaitu tahap 1 perencanaan keuangan dasar, tahap 2 
perencanaan berbasi peramalan, tahap 3 perencanaan berorientasi keluar atau 
perencanaan stategis dan tahap 4 Manajemen Startegis. 

 Menurut Robinson et al. (2013) manajemen strategik merupakan 
serangkaian keputusan dan tindakan yang menghasilkan formulasi dan 
implementasi rencana untuk mencapai tujuan perusahaan, dimana dimensi dari 
keputusannya akan melibatkan keputusan manajemen puncak, membutuhkan 
sumber daya perusahaan dalam jumlah besar, mempengaruhi kesejahteraan jangka 
panjang perusahaan, berorientasi pda masa depan perusahaan dan memerlukan 
pertimbangan atas lingkungan external perusahaan.. 
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