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PENDAHULUAN 

1. Latar Belakang Masalah 

Tingginya perrnintaan terhadap air rninurn dalam kemasan 

rnendorong turnbuhnya industri air rninum dalarn kernasan di lndonesia 

menyebabkan persaingan sernakin ketat di antara produsen air rninurn baik 

di dalarn maupun di luar negeri. Salah satu senjata arnpuh bagi perusahaan 

agar dapat bertahan dalarn rnenghadapi persaingan pada keadaan ini adalah 

pernasaran yang handal. Pernasaran dengan tingkat efisiensi dan efektivitas 

yang tinggi, serta dibantu dengan proses distribusi secara rnenyeluruh. 

Berdasarkan data Business Review Desernber 2000, di lndonesia 

baru terlayani 30% dari konsurnsi nasional tahun 2000 atau 1.9 rnilyar liter 

pada tahun 2000 oleh 247 pernegang rnerek. Sernentara 70 % perrnintaan 

potensial pasar air rninurn dalarn kernasan rnasih belurn terpenuhi, atau 

sekitar 490 juta liter per bulan atau 6 rnilyar per tahun kebutuhan rnasyarakat 

Indonesia. 

Pangsa pasar terbesar saat ini di lndonesia didorninasi oleh Aqua 

Group ternasuk Vit yang rnenguasai pasar sebesar 45 % (empat puluh lima 

persen), sedangkan 25 % (dua puluh lirna persen) dikuasai oleh (AdeS, 

Total, 2 Tang dan Oasis) dan 30% (tiga puluh persen) dikuasai oleh pasar air - 
rninurn rnerek lain. Kecenderungan rneningkatnya perrnintaan air rninum 

dalarn kernasan rnerupakan alasan yang rnendasar dalarn rnernbangun 

industri air rninurn di lndonesia. Pada semester pertarna' tahun 2001 
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produsen air minum yang memiliki pabrik di Indonesia sebanyak 213. Hal ini 

menunjukan perkembangan air minum yang semakin ketat bersaing dalam 

mutu dan pelayanannya. 

Ketatnya persaingan menyebabkan perusahaan rnengalami kesulitan 
1 

dalam mengembangkan distribusi gallon dengan memanfaatkan gallon 

yang ada selama ini. Dalam distribusi fisik dengan menggunakan gallon 

yang ada, perusahaan masih belum dapat bekerja secara maksimal. 

Perusahaan masih banyak rnengalami hambatan dalam mendukung proses 

distribusinya antara lain, proses pengiriman gallon banyak rnengalami 

hambatan ketidaktepatan waktu, tidak sesuai dengan pesanan yang 

dilakukan oleh distributor. 

Hambatan pendistribusian Nixie menjadi sangat penting untuk 

diperhatikan oleh perusahaan karena berkaitan secara langsung dengan 

waktu dan ketepatan agar mampu memberikan manfaat yang optimal bagi 

konsumen maupun produsen itu sendiri. Bagi konsumen manfaatnya adalah 

mendapatkan produk secara cepat dan tepat dalam at% masih baru atau 4 

masih baik mutunya sesuai dengan kebutuhannya. Bagi produsen manfaat 

waktu dan tempat yang tepat adalah berkaitan dengan peningkatan 

pendapatan perusahaan. Pada kenyataannya antara produsen dan 

konsumen hampir selalu dipisahkan oleh jarak, aspek geografis yang 

menjadi kendala dalam penyaluran hasil-hasil produksinya kepada 

konsumen 

Distribusi kemasan khusus gallon 19 liter yang dialami Nixie", 

menyangkut pengirin~an ke distributor dan perputaran gallon di pelanggan. 
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Perusahaan merasa masih memiliki banyak kelemahan dalam rnenangani 

dan memindahkan barang agar barang tersebut diperoleh para pelanggan 

pada waktu dan tempat yang tepat. 

Unsur utarna distribusi produk ~ i x i e "  secara fisik menyangkut 

pengangkutan, pengiriman keluar (outbound transportation), penggudangan 

(warehouse), penanganan persediaan (inventory carrying), penerimaan dan 

pengirirnan, (receiving dan shipping), pengemasan, administrasi, pengolahan 

pesanan (order processing). 

Perusahaan mengalami kesulitan karena belum sempurnanya sistern 

saluran distribusi produk (fisik) yang secara simultan dapat memaksimalkan 

pelayanan pelanggan. Dalam ha1 ini bagaimana meningkatkan perputaran 

(turn over) penjualan kemasan, baik kemasan kecil dan gallon 19 liter. 

Dalam ha1 ini perusahaan berpedoman pada pengiriman gallon pada 

waktunya, kecepatan rnensuplai untuk rnemenuhi kebutuhan pelanggan, 

penanganan dengan seksama akan gallon, kesediaan untuk mensuplai 

kembali, rnengambil gallon yang rusak dan mensuplai kembali dengan cepat, 

dan kecepatan mensuplai untuk menyimpan gallon pelanggan. Artinya 

saluran distribusi gallon perusahaan merupakan bagian yang paling kritis 

yang menonjol yang dimiliki perusahaan. Hal ini dapat teriihat dari 

banyaknya permintaan produk nixie" gallon 19 liter yang mengalami 

keterlambatan.Adanya keterlambatan bukan karena suatu permasalahan 

saja akan tetapi permasalahan yang begitu luas dalam proses distribusi fisik 

antara lain distribusi kedalam dan distribusi keluar. Oleh karena itu 

http://www.mb.ipb.ac.id



perusaliaan rnerasa proses distribusi harus dikaji lebih rnendalam agar 

perputaran (turn over) khusus kernasan gallon tetap terjaga dengan standar 

ratio ideal bagi perusahaan air minurn dalarn kernasan. 

Besarnya peluang perusahaan terlihat pada volume penjualan 

perbulan yang rnengalarni peningkatan sebesar 8.5 % hingga 12 %. 

Perusahaan berupaya rnernenuhi perrnintaan tersebut dengan rneningkatkan 

perputaran (turn over) gallon yang ada. Pada saat ini perusahaan sudah 

rnencapai ratio 1 : 4 (satu gallon dapat berputar 4 kali per bulan) bahkan 

lebih dari 5. Kondisi ini di alas rata-rata ratio normal 1 : 3 untuk perusahaan 

air rninurn dalarn kernasan khusus gallon. 

Berdasarkan latar belakang perrnasalahan diatas, rnalta di pilih 

dengan judul " Kajian Distribusi Fisik Kernasan Gallon Air Minurn Merek 

~ i x i e @  0 2  Oxygen (studi kasus PT. Nixiea Tata)". 

2. ldentifikasi Masalah 

Berdasarkan perrnasalahan yang dihadapi perusahaan, maka 

gladikarya ini di fokuskan pada kajian sebagai berikut : 

"Proses distribusi fisik (gallon) PT Nixiea Tata dalarn ha1 pernesanan, 

persediaan, pengangkutan, pergudangan, dan ta~iggung jawab perusaha,an 

belurn dilakukan secara tepat dalarn upaya rneningkatltan perputaran gallon". 

3. Rumusan Masalah. 

Berdasarkan perrnasalahan yang dihadapi oleh perusahaan, maka 

perielitian ini difokuskan pada kajian sebagai berikut: 

a. Bagaimana proses perputaran gallon air minurn merek Nixieo" 

dalarn distribusi fisik PT. Nixiea Tata agar lebih optimal? 
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b. Bagaimana kemampuan distribusi fisik perusahaan dalarn upaya 

meningkatkan keuntungan 7 

4. Tujuan Penelitian 

Tujuan diadakannya penelitian yaitu sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi distribusi fisik produk kemasan gallon 19 liter air 

minum merk ~ ix ie '  0 2  oxygen. 

b. Mengkaji distribusi fisik khusus kemasan gallon 19 liter dalam 

pelaksanaan distribusi secara tepat waktu dalam penyerahan 

barang dengan waktu yang tepat dalam menunjang peningkatan 

perputaran gallon. 

5. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan kepada 

perusahaan dalam ketepatan dan kecepatan gallon. 

6. Ruang Lingkup 

Agar pembahasan perrnasalahan yang ada dapat lebih terfokus, 

maka ruang lingkup penelitian mencakup : 

1. Permasalahan distribusi gallon di PT. Nixiea Tata. 

2. Pengkajian di lakukan hanya terbatas pada perputaran gallon 

sedangkan aplikasinya diserahkan kepada pihak manajemen 

perusahaan. 
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