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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Layanan pasar saat ini sedang mengalami perubahan revolusioner yang 

begitu cepat, hal ini terjadi karena meningkatnya fokus pada kontrol yang lebih 

efisien, real time, layanan yang optimal dan dukungan logistik sebagai salah satu 

bagian penting dari bidang usaha. Hal ini terutama berlaku di bidang reverse 

logistics, yang berkaitan dengan proses distribusi dan kontrol produk yang bisa di 

manfaatkan atau di daur ulang. Pada proses supply chain secara tradisional, fokus 

perusahaan sebelumnya hanya pada proses forward logistics yang dimulai dari 

pengadaan, manufaktur, distribusi, pemasaran dan penjualan (de Brito et al. 2002) 

sedangkan pada perspektif supply chain modern tidak hanya pada proses secara 

forward saja dilakukan perusahaan dalam meningkatkan daya saing akan tetapi 

supply chain management berkembang adanya proses reverse logistics dimana 

sebagian perusahaan masih menganggap aktivitas ini tidak memiliki pengaruh 

signifikan terhadap kinerja perusahaan (Roger dan Tibben-Lembke.1998)  

Secara garis besar proses reverse logistics adalah proses perencanaan, 

implementasi dan pengendalian yang efisien, efektif biaya dalam aliran bahan 

baku, proses persediaan, barang jadi dan informasi terkait dari titik konsumen ke 

titik asal (manufaktur) dengan tujuan mendapatkan nilai kembali dari produk atau 

melakukan pembuangan limbah dengan tepat (Rodger dan Tibben-Lembke.1998).  
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Peran jaringan logistik sangatlah vital terhadap produk-produk yang beredar 

di pasaran. Kemampuan untuk mengirimkan produk ke pelanggan secara tepat 

waktu, dengan jumlah yang sesuai, dan dalam kondisi yang baik sangat 

menentukan kesuksesan sebuah produk agar kompetitif di pasar. Oleh karena itu, 

kemampuan untuk mengelola jaringan logistik merupakan salah satu keunggulan 

kompetitif yang sangat penting untuk industri (Wicaksana.2011). 

Trend yang sangat relevan baru-baru ini menunjukkan bahwa teknologi 

informasi industri telah menjadi bagian fundamental dalam perekonomian yang 

modern (Cooper, 1990). Tidak heran jika investasi teknologi informasi menjadi 

suatu hal yang tidak dapat dihindarkan terutama dalam menghadapi pasar dan 

sourcing process globalisasi dan kebutuhan atas meningkatnya volume informasi 

baik dalam perusahaan maupun antar perusahaan sehingga menjadikan teknologi 

informasi menjadi vital dalam globalisasi ekonomi (Jorgenson, 2001).. Teknologi 

informasi pada dasarnya dipahami sebagai tools yang mencakup komputer 

hardware, sistem dan peralatan komunikasi, begitu juga personel dan sumberdaya 

lainnya yang digunakan untuk mendukung kemampuan dalam mencapai tujuan 

strategis, taktis dan operasional perusahaan 

 Berdasarkan konsep tentang design sistem logistik, penulis akan 

membahas  proses reverse logistics galon kosong pada Air Mineral Dalam 

Kemasan merek K3PG, sebagai perusahaan produksi air mineral dalam kemasan. 

Air minum dalam kemasan semakin populer dikalangan masyarakat dengan sifat 

kepraktisannya saat dikonsumsi, dengan adannya air minum dalam kemasan 

konsumen tidak perlu mengolah air mentah menjadi air minum ketika ingin 
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dikonsumsi.  Selain itu, air minum dalam kemasan memiliki mutu yang telah 

terjamin sesuai dengan persyaratan sebagai air minum konsumsi. Sifat kepraktisan 

air minum dalam kemasan membantu konsumen dalam hal waktu dan tenaga serta 

mampu mendorong peningkatan jumlah konsumen sehingga bisnis air minum 

dalam kemasan semakin berkembang. 

 Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) merupakan 

perusahaan yang bergerak dalam bisnis air minum dalam kemasan yang bermerek 

K3PG. Perusahaan memproduksi beberapa jenis kemasan, seperti air minum 

dalam kemasan gelas, botol, dan galon. Pengendalian persediaan galon 

mempertimbangkan kuantitas, kualitas dan waktu pengembalian galon kosong.   

Kuantitas galon yang keluar dari pabrik dalam bentuk produk akan 

berbeda  dengan kuantitas galon yang diterima industri atau pabrik.  Perbedaan ini 

disebabkan karena selama proses distribusi produk dan saat konsumsi, sejumlah 

galon memungkinkan galon mengalami  kerusakan atau hilang. Selain itu, waktu 

distribusi sampai konsumsi produk memiliki rentan waktu yang sulit diperkirakan 

sehingga waktu pengembalian galon kosong tidak dapat ditentukan. 

Ketidakpastian menyebabkan perusahaan sulit dalam mengambilan keputusan 

untuk mengendalikan produksi air minum kemasan untuk kemasan galon.  

Kesulitan pada Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik 

(K3PG) – Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan merek K3PG adalah terjadi 

proses reverse logistics pada galon untuk persediaan dan digunakan kembali, 

galon kosong yang tersedia di gudang harus mampu memenuhi kebutuhan 

produksi yang telah direncanakan. Permasalahan ketidakpastian ini 
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mengakibatkan K3PG sering mengalami kerugian hilangnya penjualan atau 

tuntutan pelanggan dalam ketepatan waktu dalam pemenuhan permintaan.  

Permasalahan ini membutuhkan solusi yang tepat dalam mengendalikan reverse 

logistics atau penarikan kembali galon yang berada di tangan konsumen, seperti 

berapa jumlah permintaan produk masa yang akan datang, berapa jumlah galon 

kosong yang akan kembali, berapa tingkat persediaan yang perlu disediakan, 

kapan dan berapa jumlah galon baru perlu pengadaan serta kapan penarikan galon 

kosong dari konsumen perlu ditingkatkan.  

Kebijakan akan berpengaruh terhadap biaya pengadaan galon yang harus 

dikeluarkan perusahaan seperti biaya investasi untuk pembelian galon baru. 

Pengendalian persediaan dapat menentukan tingkat likuiditas dan menentukan 

besar kecilnya laba atau rugi perusahaan, apabila persediaan terlalu besar 

dibandingkan dengan kebutuhan maka akan memperbesar biaya serta akan 

memperkecil keuntungan perusahaan (Wicaksana.2011). Sebaliknya, apabila 

persediaan terlalu kecil dibandingkan kebutuhan maka akan menghambat kegiatan 

operasional sehingga perusahaan akan merugi. Proses pengembalian kemasan 

galon menjadi faktor kritis dalam pengendalian persediaan sehingga diperlukan 

sebuah proses pendekatan yang baik untuk pengembalian galon yang baik. 

 
1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan diatas maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah : 
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a. Bagaimana reverse logistics galon kosong air minum dalam kemasan di 

Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) - Unit Usaha 

Air Minum Dalam Kemasan merek K3PG pada saat ini? 

b. Bagaimana desain sistem optimalisasi reverse logistics pada galon kosong air 

minum dalam kemasan di Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia 

Gresik (K3PG) - Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan merek K3PG? 

 
1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengevaluasi reverse logistics galon kosong air minum dalam kemasan 

di Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) - Unit Usaha 

Air Minum Dalam Kemasan merek K3PG pada saat ini. 

b. Untuk membuat desain sistem optimalisasi reverse logistics pada galon yang 

dapat diterapkan oleh Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik 

(K3PG) - Unit Usaha Air Minum Dalam Kemasan merek K3PG. 

 
1.4. Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka hasil penelitian ini diharapkan 

bermanfaat terutama untuk : 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini sebagai sarana aplikasi teori-teori yang telah diperoleh selama 

bangku kuliah, lebih khususnya pada proses manajemen distribusi logistik. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian ini sebagai tambahan referensi penelitian akan datang serta dapat 
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menjadi referensi perusahaan yang bergerak di bidang logitik untuk menjadi 

kajian penting dalam menunjang proses bisnis. 

3. Bagi Koperasi Karyawan Keluarga Besar Petrokimia Gresik (K3PG) 

Memberikan masukkan berupa informasi yang dapat dijadikan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan untuk mengendalikan persediaan galon dengan 

suatu metode atau aturan tertentu.  Aturan ini digunakan untuk mengendalikan 

galon dengan optimal sehingga persediaan dapat tersedia dalam kuantitas yang 

tepat dan pada waktu yang diperlukan. 

ADLN- PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

TESIS DESAIN SISTEM REVERSE LOGISTICS...... ABDURRAHMAN FARIS IH




