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ABSTRAKSI 

Suatu pe rusahaan a kan di hadapkan masalah yang be rhubungan de ngan s istem 
distribusi. M asalah i ni t imbul ka rena kons umen be rada pa da l okasi t erpisah s ecara 
geografis, hal ini mengakibatkan pentingnya penyimpanan persediaan pada beberapa 
lokasi. PT. LG Electronics adalah perusahaan manufaktur elektronik.  

PT. LG Electronics belum memiliki satu perencanaan distribusi yang baik, pada salah 
satu e selonnya yaitu t radisional channel dan s emi-modern  channel. P erencanaan 
distribusi yang d ijalankan ol eh p erusahaan kura ng e fektif dan memiliki be berapa 
kelemahan. D engan ad anya masalah t ersebut, m aka d ilakukan p enelitian d engan 
metode Distribution Requirement Planning (DRP) de ngan h arapan da pat di lakukan 
pendistribusian produk dari pabrik ke konsumen dapat  di distribusi secara optimal. 

Distribution Requirement Planning adalah suatu metode untuk menangani pengadaan 
persediaan da lam suatu j aringan di stribusi multi eselon. T ujuan penelitian 
Distribution Requirement Planning (DRP), y aitu m elakukan perencanaan da n 
penjadwalan aktivitas distribusi yang baik, sehingga keberhasilan dalam pemenuhan 
permintaan pe langgan a kan menjadi lebih opt imal, ki nerja pe njualan meningkat 
dalam memenuhi order dengan tepat waktu dan tepat jumlah sehingga biaya distribusi 
dapat ditekan seminimun mungkin. 

Penelitian p ada P T. L G Electronics dilakukan dengan m enggunakan m etode 
forecasting  dengan mencari kemungkinan peramalan yang terbaik, kemudian di olah 
dengan membandingkan metode perusahaan dengan metode DRP EOQ. 

Hasil P enelitian d idapatkan Perencanaan D istribusi metode pe rusahaan, Total Cost 
dari distribusi m eliputi data pe rmintaan produk, ha rga produk, bi aya p emesanan, 
biaya penyimanan, biaya pengiriman, data frekuensi d istribusi dengan metode D RP 
lebih ke cil bi la di bandingkan de ngan metode pe rusahaan. Total Cost (TC) de ngan 
metode perusahaan adalah sebesar Rp. 4.668.422,98,- dan Total Cost dengan metode 
DRP adalah sebesar Rp. 1.131.193,00,-. Sehingga terjadi penurunan sebesar 75,77%. 

Kata k unci : D istribusi, Distribution Requirement Planning (DRP), E OQ, 
Forecasting, Supply chain. 
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