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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Betakang Masalah  

Sebuah organisasi atau perusahaan harus terus mencari cara baru untuk 

menurunkan biaya, meningkatkan kepuasan pelanggan serta meningkatkan 

profitabilitas di dalam persaingan global. Proses penghematan biaya salah satunya 

dapat dilakukan pada aktivitas logistik yang merupakan bagian dari proses supply 

chain  atau rantai pasok. Hal tersebut dikarenakan biaya pada aktivitas logistik 

mencakup semua komponen biaya untuk aktivitas pergerakan barang dalam 

rangkaian proses rantai pasok.  Semakin efisien biaya logistik pada proses rantai 

pasoknya, maka harga produk akhir akan semakin kompetitif. Namun, 

penghematan tidak harus dicari pada tingkat biaya pelayanannya. Pilihan yang lebih 

baik adalah mencari alternatif yang menguntungkan kedua belah pihak, pelanggan 

dan organisasi yang melayani pelanggan ini agar. 

Menghadapi perkembangan rantai pasok yang sangat pesat tentunya harus 

diimbangi dengan pergerakan yang cepat dari pelaku-pelaku bisnis untuk 

meningkatkan efektifitas kerja dan pengelolaan rantai pasok yang optimal dalam 

perusahaan. Tersedianya barang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan secara tepat 

waktu, berkualitas dan dengan biaya serendah mungkin, menjadi salah satu tujuan 

utama dalam peningkatan efektivitas kerja. Untuk mencapai hal tersebut 

dibutuhkan kemampuan untuk mengelola rantai pasok yang baik dalam suatu 

perusahaan.  
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Salah satu bentuk pengoptimalan rantai pasok dapat dilihat dari aspek 

jaringan pendistribusiannya yang juga merupakan salah satu kunci terpenting dalam 

sistem rantai pasok suatu perusahaan. Masalah yang sering dihadapi oleh 

perusahaan dengan jaringan kerja yang besar adalah proses pendistribusian 

komoditas dari pusat distribusi sampai ke titik distribusi. Dalam hal ini banyak 

sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan agar proses pendistribusian berjalan 

dengan lancar dari mulai seberapa besar jumlah yang akan dikirim ke titik 

distribusi, moda transportasi yang digunakan, hingga membahas rincian tentang 

biaya yang dikeluarkan selama melakukan proses pendistribusian tersebut. 

Kegiatan tersebut dilakukan agar kebutuhan konsumen dapat terpenuhi dengan 

biaya logistik yang seminimum mungkin. 

Hal inilah yang saat ini sedang dipikirkan oleh PT. Berhasil Indonesia 

Gemilang (BIG) yang merupakan salah satu distributor besar PT. Semen Indonesia, 

Tbk di wilayah Surabaya yang bergerak dalam pendistribusian Semen Indonesia ke 

sejumlah retailer/ toko yang berada di wilayah Surabaya dan sekitarnya (Sidoarjo, 

Gresik, Mojokerto, Banyuwangi dan Pulau Madura). Saat ini ada sekitar 360 

distributor PT Semen Indonesia di seluruh Indonesia dan PT. Berhasil Indonesia 

Gemilang merupakan distributor swasta terbesar. Pada bagian distributor ini, hasil 

produksi akan disimpan dan akan didistribusikan ketika mendapat pesanan. Tugas 

dari distributor adalah menjadi perantara yang menyalurkan produk dari pabrikan 

(manufacturer) ke pengecer (retailer). PT. Berhasil Indonesia Gemilang berdiri 

pada tahun 2014 dan berasal dari merger 3 distributor terbesar di area Surabaya 

yaitu PT Suri Buana Perkasa, PT Sinar Abadi Karya Bersama dan PT Bhakti Putra 
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Wiramandiri. Memiliki jaringan distribusi sekitar 2.296 toko bangunan, jumlah 

gudang 14 lokasi dan 200 armada truk. Dengan target penjualan tahunan sebesar 

33.000.000 zak atau sebesar 1,8 trilyun rupiah yang merupakan distributor Semen 

Indonesia terbesar di Jawa Timur.  

Selain mendistribusikan produk semen dari PT. Semen Indonesia, Tbk, PT. 

Berhasil Indonesia Gemilang juga mendistribusikan produk bahan bangunan non 

semen seperti bata ringan, besi beton, perekat bata ringan, asbes gelombang, bord 

semen, gypsum dan plank semen. Pendistribusian produk non semen sendiri baru 

dilaksanakan oleh PT. Berhasil Indonesia Gemilang pada akhir tahun 2017. 

Distributor diberikan tanggung jawab untuk mengcover seluruh toko yang ada, agar 

dapat medistribusikan produk serta melakukan merchandising (display) di seluruh 

toko-toko yang ada di wilayah  tersebut.  

Bagi perusahaan seperti PT Berhasil Indonesia Gemilang, pendistribusian 

memegang peran penting karena dengan adanya titik distribusi dan pola yang tepat, 

dapat meminimumkan biaya logistik, pengoperasian transportasi dan pemilihan 

titik distributor akan mengefisienkan proses pemindahan produk. Hal ini terjadi 

karena proses distribusi berkaitan dengan aktivitas transportasi yang juga akan 

mengkonsumsi sumber daya keuangan.  Biaya transportasi terjadi karena 

penggunaan tenaga sopir (driver labor), konsumsi bahan bakar minyak (fuel), 

waktu tempuh serta harus memperhatikan jalur distribusi produk kepada konsumen 

sehingga dapat mengoptimalkan performanya (Ghiani, et al., 2004).  

Saat ini PT. Berhasil Indonesia Gemilang memiliki 3 lokasi titik distribusi 

untuk menampung produk semen maupun non semen yang tersebar di Kota 
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Surabaya, yakni berada di Kenjeran, Rungkut dan Margomulyo. Rute awal yang 

saat ini digunakan PT. Berhasil Indonesia Gemilang merupakan rute 

yang.berdasarkan zona wilayah. Zona wilayah ini merupakan pengelompokan area 

yang membagi peta Surabaya menjadi 5 zona distribusi yang dimiki perusahaan 

(Surabaya Utara, Surabaya Barat, Surabaya Selatan, Surabaya Pusat, Surabaya 

Timur). Wilayah distribusi Kenjeran mencakup Surabaya Utara dan Surabaya 

Pusat. Wiliayah distribusi Rungkut mencakup Surabaya Timur dan sebagian 

Surabaya Selatan. Wilayah distribusi Margomulyo mencakup Surabaya Barat dan 

sebagian Surabaya Selatan. 

Selama ini produk semen maupun non semen diletakkan dalam 1 lokasi  

gudang yang sama. Penempatan kedua jenis produk tersebut berdasarkan kebijakan 

awal dari PT. Semen Indonesia, Tbk yang menyatakan persentase penempatan 

produk semen dan non semen di dalam Gudang adalah 50:50. Akan tetapi, pada 

tahun 2018 pihak PT. Semen Indonesia Tbk memiliki  policy atau kebijakan baru 

terhadap PT. Berhasil Indonesia Gemilang selaku perusahaan distributor yaitu 

mengenai penataan gudang untuk menyimpan produknya sebelum dikirim ke 

konsumen. Pada musim hujan (akhir hingga awal tahun), PT. Semen Indonesia 

memiliki kebijakan 50% minimal kapasitas gudang harus diisi oleh produk-produk 

dari PT. Semen Indonesia, Tbk dan 50% sisa kapasitas gudang diisi oleh produk 

bahan bangunan lainnya. Berbeda pada saat musim kemarau (pertengahan tahun), 

PT Semen Indonesia Tbk mewajibkan minimal 80% kapasitas gudang harus diisi 

oleh produknya dan sisanya untuk produk yang non semen. Kebijakan tersebut 

didasarkan atas tren penjualan yang ternyata salah satu faktornya dipengaruhi oleh 
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musim yang ada di Indonesia. Apabila saat musim hujan, tren penjualan semen 

cenderung menurun. Berbeda saat musim kemarau yang curah hujannya sedikit, 

tren penjualan semen meningkat. Saat penjualan semen tinggi, maka space untuk 

kapasitas semen di Gudang minimal harus 80%. Hal itu membuat kurangnya space 

yang cukup untuk meletakkan produk-produk yang non semen yang hanya memilik 

20% dari sisa space gudang. Terlebih apabila saat stok semen digudang sudah di 

bawah 80%, maka PT. Semen Indonesia akan langsung mengirimkan produk 

mereka secara otomatis, karena sistem pergudangan tersebut sudah terintegrasi 

dengan sistem informasi dan teknologi (IT) yang ada di pusat, sehingga otomatis 

barang dikirim apabila stok sudah berada di bawah kebijakan yang berlaku. Apabila 

dibiarkan terus menerus maka akan terjadi penumpukan barang di dalam Gudang 

yang dapat mengakibatkan rusaknya suatu produk yang tentu akan berdampak pada 

kerugian perusahaan. 

Atas dasar tersebut, PT. Berhasil Indonesia Gemilang berinisiatif untuk 

membuka gudang baru yang nantinya dikhususkan untuk tempat penyimpanan 

produk non semennya saja. Pemilihan lokasi gudang juga berkaitan dengan 

keinginan perusahaan untuk meminimumkan biaya dari gudang ke pelanggan yang 

ada. Untuk memenuhi permintaan pelanggan yang berubah secara dinamis dan 

memperoleh kepuasan pelanggan, lokasi dan jumlah distribution centre memiliki 

peran penting dalam kesuksesan operasi perusahaan, juga telah melakukan studi 

mengenai jaringan distribusi yaitu membagi pelanggan berdasarkan region 

(daerah). Tujuannya untuk meminimumkan biaya distribusi dengan menempatkan 

depo di tiap region, mengatur kendaraan dan rutenya. Selain itu, pangsa pasar untuk 
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produk semen dan non semen berbeda, sehingga memang perlu dibuka gudang baru 

untuk produk non semen agar suplai dari gudang ke konsumen lebih optimal.  

Banyaknya penelitian mengenai distribution centre menunjukkan bahwa hal ini 

penting bagi kemajuan perusahaan. Bisnis PT Berhasil Indonesia Gemilang di Kota 

Surabaya dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan dalam kondisi perkembangan 

Kota yang semakin pesat, baik dari pertumbuhan jumlah penduduk, armada 

transportasi, maupun dari infrastruktur di kota tersebut dalam menjalankan 

bisnisnya. 

Pertumbuhan lalu lintas yang semakin padat tersebut akan berpengaruh 

terhadap bertambahnya waktu tempuh salesman dan delivery ke pelanggan, 

sehingga akan berimplikasi pada penurunan jumlah toko yang bisa dicover, baik 

secara kuantitas maupun kualitas, dan hal tersebut secara tidak langsung 

menyebabkan peningkatan cost operasional distribusi karena bahan bakar 

kendaraan yang diperlukan akan lebih banyak dengan waktu tempuh yang 

bertambah. Dengan perkembangan yang terjadi, PT. Berhasil Indonesia Gemilang 

tidak ingin tinggal diam dalam menyikapi perubahan tersebut, PT. Berhasil 

Indonesia Gemilang ingin mengetahui dimana letak posisi titik distribusi khusus 

untuk produk non semen agar memenuhi permintaan pelanggan dan efisiensi 

pendistribusian barang. 

Terlebih Semen Indonesia termasuk dalam karateristik pasar oligopolistik 

natural yaitu pasar dikuasai oleh beberapa pemain perusahaan, namun tidak ada 

pembatasan kepada siapapun oleh pemerintah untuk siapa saja yang ingin 

membangun industri semen. Hal yang paling berpengaruh dalam pemeliharaan 
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pasar yaitu kapasitas dan distribusi. Kapasitas produksi perusahaan harus dapat 

menyesuaikan dengan perkembangan pasar yang ada. Apabila kapasitas produksi 

lebih kecil daripada pertumbuhan pasar, maka banyak permintaan yang tidak dapat 

terpenuhi. Kapasitas terpenuhi namun tidak dilengkapi dengan fasilitas pengiriman 

yang memadai akan percuma. Maka dari itu, pembangunan fasilitas (gudang) non 

semen pada PT. Berhasil Indonesia Gemilang memang perlu dilakukan agar seluruh 

permintaan baik produk semen maupun non semen dapat dipenuhi dengan baik 

melalui kapasitas yang cukup dan fasilitas yang memadai. 

Penentuan lokasi distribusi non semen pada penelitian ini dilakukan dengan 

mengelompokkan customernya menggunakan metode cluster dengan pendekatan 

centre of gravity. Penggunaan metode cluster pada penelitian ini bertujuan untuk 

mengelompokkan pasar terdekat yang nantinya akan diperoleh alternatif-alternatif 

dari jumlah dan lokasi titik distribusi gudang. Pengelompokan dengan cara ini 

memungkinkan customer dengan letak geografis berdekatan dapat masuk dalam 

satu kelompok. Sehingga total biaya paling rendah dan dan wilayah mana saja yang 

sebaiknya dibuka atau memberikan pencarian diharapkan dapat diperoleh jumlah 

distribusi yang optimal dan ditambah jumlah titik distribusinya. Kemudian 

dilakukan analisis center of gravity untuk menemukan lokasi yang paling baik 

untuk suatu titik distribusi yang dapat meminimalkan biaya distribusi pada cluster 

yang telah terbentuk (Heizer, 2008). Metode ini memperhitungkan jarak lokasi 

pasar, jumlah barang yang akan dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman 

untuk menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Baru kemudian 

ditentukan rute masing-masing kendaraan, sesuai dengan demand atau permintaan 
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dari pasar yang bisa diketahui kapasitas kendaraan. Metode center of gravity sangat 

berkembang untuk mendukung perusahaan multi nasional dalam pengembangan 

pengiriman barang, itu karena keunggulannya dalam analisis biaya pendistribusian 

yang bisa dikurangi. Center of gravity didasarkan pada pemilihan titik suatu pusat 

distribusi yang memberikan jarak total terpendek terhadap keseluruhan pusat zona 

produksi yang harus dipasok. Dengan demikian pemilihan lokasi  akan lebih dititik 

beratkan kepada jarak angkut yang memerlukan biaya transportasi terkecil. Pada 

prinsipnya metode ini mencari nilai optimal yang dapat diperoleh dengan 

mempertimbangkan pemenuhan demand dan supply pada biaya logistik yang 

terendah 

Kebijakan pihak PT. Berhasil Indonesia Gemilang dalam menentukan titik 

distribusi yang digunakan, dilakukan sesuai dengan peraturan wilayah yang sudah 

terlebih dahulu melakukan persyaratan administrasi. Pada dasarnya biaya alokasi 

akan menurun apabila jarak yang ditempuh dekat, namun sebaliknya biaya alokasi 

akan meningkat sehubungan jarak yang di tempuh jauh. Adanya keputusan dalam 

menentukan urutan kunjungan kecamatan/kelurahan yang terlebih dahulu dilayani, 

serta fasilitas gudang sangat berpengaruh terhadap biaya operasional yang 

dikeluarkan oleh pihak PT. Berhasil Indonesia Gemilang itu sendiri.  

Keputusan yang matang sangat berperan penting dalam berjalannya proses 

tersebut sehingga demand di setiap titik dapat terpenuhi sehingga biaya operasional 

yang dikeluarkan oleh PT. Berhasil Indonesia Gemilang dapat ditekan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Bagaimana penentuan titik distribusi non semen yang optimal yang 

memberikan total biaya logistik paling rendah pada PT. Berhasil Indonesia 

Gemilang? 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menentukan lokasi titik distribusi 

yang paling optimal yang diperoleh dari meminimumkan total biaya logistik dengan 

menggunakan metode cluster serta pendekatan center of gravity. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini antara lain : 

1. Penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai suatu bahan 

pertimbangan perusahaan untuk menentukan rute, jumlah, dan biaya dalam 

pendistribusian produk non semen ke daerah pemasaran PT. Berhasil 

Indonesia Gemilang 

2. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan beberapa jumlah 

distribusi yang dibuka selanjutnya untuk memulai tingginya permintaan  

 

1.5 Lingkup Penelitian  

Beberapa batasan lingkup penelitian yang dilakukan untuk lebih 

mengarahkan hasil dari penelitian ini, yaitu:   

a). Data diperoleh dari perusahaan PT. Berhasil Indonesia Gemilang di Kota 

Surabaya dari tahun 2016-2018 
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b) Penentuan titik distribusi dilakukan untuk daerah distribusi Kota Surabaya  

c) Retailer dapat disupply oleh distributor yang berasal dari wilayah yang 

berbeda 

 

1.6 Sistematika Tesis  

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang penilitian, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat penelitian, lingkup penelitian, dan sistematika tesis. 

 

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab dijelaskan mengenai studi literatur yang digunakan penulis 

sebagai landasan teori dalam melakukan penilitian. Landasan teori yang digunakan 

berasal dari buku, jurnal, serta situs resmi lembaga terkait yang dapat dipertanggung 

jawabkan. Selain itu juga terdaat penelitian terdahulu yang berkaitan dengan 

penelitian yang akan dilakukan, dan kerangka penelitian yang digunakan sebagai 

pedoman pengumpulan dan analisis data. 

 

BAB 3 : METODE PENELITIAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai langkah-langkah penelitian serta metode 

yang digunakan untuk menyelesaikan penelitian. Tujuannya agar penelitian 

dilakukan secara sistematis dan terstruktur sesuai dengan metode yang digunakan. 

Bab ini berisi jenis penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel, jenis 

dan sumber data, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data. 
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BAB 4 : HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bab ini dijelaskan megenai pengolahan data sesuai dengan metode 

penelitian yang digunakan. Selanjutnya dilakukan  analisis mengenai hasil yang 

diperoleh dari pengolahan data tersebut Bab ini berisi gambaran umum penelitian, 

hasil penelitian, pembahasan, dan keterbatasan penelitian. 

 

BAB 5 : PENUTUP 

Pada bab ini dijelaskan mengenai kesimpulan berdasarkan analisis yang 

menjawab tujuan penelitian. Bab ini juga berisi mengenai saran untuk penelitian 

selanjutnya 
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