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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

  

Indonesia merupakan Negara berkembang yang sedang giat-giatnya 

melaksanakan pembangunan disegala bidang, hal ini dapat dilihat dari 

perkembangan pedagang besar yang pesat dengan semakin banyaknya 

perusahaan yang berdiri, baik itu perusahaan besar maupun kecil sehingga 

menimbulkan persaingan diantara para pelaku industri. Menghadapi persaingan 

dan tantangan tersebut perusahaan yang menghasilkan produk barang maupun 

jasa harus menggunakan strategi pemasaran yang tepat maka perusahaan 

tersebut mampu menghadapi persaingan dalam menjalankan usahanya dengan 

tercapainya tujuan penjualan dan laba sesuai dengan target yang diinginkan, 

serta tercapainya kelangsungan hidup dan perkembangan perusahaan. 

Menurut Kotler dan Keller (2012:145) pemasaran menggunakan saluran 

distribusi untuk menggelar, menjual, atau menyampaikan produk fisik atau jasa 

kepada pelanggan atau pengguna. Saluran distribusi mencakup distributor, 

pedagang grosir, pengecer, dan agen. Distribusi fisik atau logistik ini 

melibatkan perencanaan, penerapan dan pengendalian arus fisik bahan-bahan 

baku dan barang jadi dari titik asal ke titik konsumen untuk memenuhi 

kebutuhan pelanggan pada keuntungan tertentu. Oleh karena itu, kegiatan 

pemasaran berperan sangat penting dalam meningkatkan penjualan perusahaan. 

Dalam proses penjualan, pemasaran merupakan ujung tombak dalam 

penjulan. Oleh karena itu, perusahaan harus menetapkan sistem pemasaran yang 

baik, supaya terdapat hubungan simbiosis mutualisme, yakni konsumen selalu 

mendapatkan barang yang diinginkan serta perusahaan mendapatkan 

keuntungan dari hasil penjulan tersebut. Kegiatan pemasaran adalah faktor yang 

berperan penting dalam memenangkan suatu persaingan antar perusahaan dan 

dapat memuaskan kebutuhan dari konsumen, serta menentukan penetapan 

harga, bagaimana cara untuk mempromosikan produk tersebut, kemudian 

mendistribusikannya hingga ke  tangan konsumen. 
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Menurut Kotler dan Keller (2014:145), pemasaran adalah proses 

perencanaan dan pelaksanaan konsepsi penetapan harga, promosi, dan distribusi 

ide, barang dan jasa untuk menciptakan nilai tukar yang memuaskan tujuan 

individu dan organisasi. Jika produk tersebut tidak berhasil karena tidak terjadi 

proses pembelian berkala terhadap produk yang ditawarkan. Manajemen 

Distribusi Logistik merupakan suatu tanggung jawab untuk membuat dan 

pengatur sistem guna mengatasi aliran bahan baku dan barang jadi. Logistik 

merupakan suatu istilah yang dipinjam dari militer yang menjelaskan suatu 

proses secara strategik mengelola aliran efisien dan penyimpanan sejumlah 

bahan mentah, persediaan dalam proses, dan persediaan barang jadi dari titik 

asal samapai ke titik konsumsi. 

Maka untuk menuju kata berhasil menurut Kotler dan Keller (2014:147) 

dibutuhkannya saluran distribusi hingga sampai ke tangan konsumen. Saluran 

distribusi merupakan elemen vital dalam kegiatan pemasaran suatu barang. 

Suatu perusahaan sangat perlu melakukan distribusi, hal ini dikarenakan 

pendistribusian merupakan salah satu proses penyetokan atau penawaran suatu 

barang ke dalam lingkup pasar. Pendistribusian dapat diartikan sebagai kegiatan 

pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian 

barang dan jasa kepada konsumen sehingga penggunaanya sesuai dengan yang 

diperlukan (jenis, jumlah, harga, tepat dan saat dibutuhkan). Secara historis 

dalam logistik atau distribusi fisik ini tercangkup dan kegiatan utama yaitu 

pengangkutan dan penyimpanan. Biasanya, kegiatan pengangkutan dan 

penyimpanan dipandang sebagai kegiatan yang terpisah 

 Saluran distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang digunakan 

oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen sampai ke 

konsumen atau pemakai industri. Dan pendistribusian dapat diartikan sebagai 

kegiatan pemasaran yang berusaha memperlancar dan mempermudah 

penyampaian barang dan jasa kepada konsumen sehingga penggunaannya 

sesuai dengan yang diperlukan (jenis, jumlah, harga, tempat, dan saat 

dibutuhkan). Saluran Distribusi untuk suatu barang adalah saluran yang 

digunakan oleh produsen untuk menyalurkan barang tersebut dari produsen 

sampai ke konsumen atau pemakai industri. Proses distribusi merupakan 
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aktivitas pemasaran yang mampu menciptakan nilai tambah produk melalui 

fungsi-fungsi pemasaran yang dapat merealisasikan kegunaan atau utilitas 

bentuk, tempat, waktu, kepemilikan, dan memperlancar arus saluran pemasaran 

(marketing channel flow) secara fisik dan non-fisik. Dalam pelaksanaan 

aktivitas-aktivitas distribusi, perusahaan harus dihadapkan dengan perantara 

atau yang biasa disebut middleman. Seperti halnya PT. Semen Indonesia 

(Persero), Tbk 

  PT Semen Indonesia yang didirikan pada tanggal 7 Agustus 1957 oleh 

Presiden RI pertama dengan kapasitas terpasang 250.000 ton semen pertahun. 

Pabrik semen telah berproduksi pada tahun 1913 sampai sekarang. PT Semen 

Indonesia menghasilkan produk semen yang berkualitas dan bermanfaat bagi 

konsumen dan juga memproduksi semen dalam jumlah besar untuk memenuhi 

permintaan pasar. PT Semen Indonesia memasarkan produk semennya di 

beberapa wilayah di Jawa Timur, Jawa Tengah dan Bali karena wilayah tersebut 

adalah wilayah regional 3 yang pendistribusiannya melalui PT Semen 

Indonesia. (https://semenindonesia.com/) 

Tabel 1.1 Pengiriman Tahunan PT. Semen Indonesia 

 

Sumber : https://semenindonesia.com/ pada 20 Juli 2020 
 

Berdasarkan data diatas tabel 1.1 PT. Semen Indonesia mengalami 

peningkatan disetiap tahunnya, hal tersebut tidak lepas dari proses distribusi 

yang telah diterapkan oleh PT. Semen Indonesia.  PT Semen Indonesia telah 

melakukan pendistribusian semen ke beberapa gudang gudang penyangga atau 

gudang gudang distributor yang tersebar di beberapa wilayah di Jawa Timur, 

Jawa Tengah dan Bali. Kemudian PT Semen Indonesia juga melakukan 
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pendistribusian semen sesuai permintaan pada masing masing daerah 

pemasaran dengan jenis produk yang dihasilkan seperti tabel 1.1 yaitu Semen 

OPC, PCC, PPC, Super White, (https://semenindonesia.com/)  

Dari data tabel 1.1. bisa disimpulkan bahwa semakin meningkatnya 

penggunaan semen untuk pembangunan di daerah Jawa Timur, Jawa Tengah 

dan Bali khususnya di daerah Jawa Timur sendiri dan disekitarnya seperti untuk 

pembangunan rumah pemukiman, jalan tol, jembatan, terowongan, gedung 

gedung bertingkat dan lain sebagainya mampu membuat realisasi penjualan PT. 

Semen Indonesia meningkat setiap tahunnya. Dalam hal itu Semen Indonesia 

berusaha memenuhi permintaan akan kebutuhan semen di daerah daerah 

tersebut.  

Dari penjelasan saluran distribusi diatas, penelitian ini dilakukan untuk 

mengetahui saluran distribusi pada PT Semen Indonesia (persero) Tbk untuk 

memenuhi pasokan barang yang dikirim melalui perantara hingga ke konsumen 

akhir. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik melakukan penelitian 

yang berjudul “Implementasi Saluran Distribusi Semen Gresik Pada PT. 

Semen Indonesia“ 
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1.2 Rumusan Masalah 

  

 Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat diuraikan rumusan masalah 

sebagai berikut : 

 Bagaimana Saluran Distribusi pada PT. Semen Indonesia (Persero), Tbk ? 

 

1.3 Tujuan Penulisan 

 

Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini adalah : 

1. Mengetahui apakah Saluran Distribusi pada PT Semen Indonesia 

(persero) Tbk berjalan sesuai dengan tahapan tahapan Saluran 

Distribusi. 

1.4 Manfaat Tugas Akhir 

1.4.1 Manfaat Bagi Penulis 

1. Meningkatkan soft skill dan hard skill 

2. Menerapkan dan mempraktekan secara langsung mata kuliah yang 

sudah diajarkan di prodi D3 Manajemen Pemasaran Universitas 

Airlangga  

3. Melatih penulis untuk dapat menganalisis informasi yang didapat 

di lapangan dan mengolahnya menjadi sebuah informasi yang 

berguna bagi masyarakat 

4. Menyiapkan penulis sebagai langkah – langkah yang diperlukan 

untuk menyesuaikan diri dalam lingkungan kerja dimasa yang 

akan datang. 

 1.4.2 Manfaat Bagi Pembaca 

1. Mengetahui tahapan tahapan saluran distribusi pada PT Semen 

Indonesia (Persero) Tbk 

2. Sebagai bahan referensi atau acuan bagi pembaca untuk menindak 

lanjuti analisis yang baru 
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3. Mendapat ilmu pengetahuan tentang analisis saluran distribusi PT 

Semen Indonesia (persero) Tbk. 

1.4.3 Bagi Program Studi 

 1. Sebagai referensi pengembangan program studi pemasaran. 

 1.4.4 Bagi Universitas 

1. Mengenalkan kualitas yang dimiliki oleh mahasiswa Universitas 

Airlangga. 

2. Mendapatkan beberapa studi kasus yang dapat digunakan sebagai 

contoh dalam dunia pendidikan. 

3. Menghasilkan ahli madya yang handal dan memiliki kemampuan 

dibidangnya.  

4. Menjalin kerjasama antara fakultas Vokasi Universitas Airlangga 

dengan PT Semen Indonesia (persero) Tbk. 

5. Memberikan literatur yang bermanfaat bagi mahasiswa D3 

Manajemen Pemasaran. 

1.4.5 Bagi Perusahaan 

1. Sebagai media dalam meningkatkan kerjasama antara perusahaan 

dengan Universitas Airlangga 

2. Sebagai sarana mengetahui pembelajaran di Universitas Airlangga 

3. Perusahaan memperoleh masukan ide, gagasan, dan saran dari 

mahasiswa yang melakukan Praktik Kerja Lapangan pada kondisi 

yang terjadi di lapangan. 
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1.5 Rencana Kegiatan Tugas Akhir 

 

1.5.1 Subjek Tugas Akhir 

  Program Studi : Diploma III Manajemen Pemasaran 

  Fakultas : Vokasi 

  Universitas : Universitas Airlangga 

  Topik  : Saluran Distribusi 

 Judul  : IMPLEMENTASI SALURAN DISTRIBUSI 

SEMEN GRESIK PADA PT SEMEN 

INDONESIA (Persero) Tbk. 

 1.5.2 Objek Tugas Akhir 

   Pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan di PT Semen Indoensia 

(Persero) Tbk yang beralamat di Jl. Veteran Gresik 61122 Jawa 

Timur, Indonesia. 
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Tabel 1.2 

Pelaksanaan Penulisan Tugas Akhir 

 

 

Kegiatan 
Januari Februari Maret April Mei Juni 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Pengajuan Proposal PKL kepada 

PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk  

                        

Permohonan Izin PKL diterima di 

PT. Semen Indonesia (Persero) 

Tbk  

                        

Mulai PKL di PT. Semen 

Indonesia (Persero) Tbk  

                        

Pemilihan Dosen Pembimbing 

dalam penyusununan Tugas Akhir 

                        

Menentukan Judul dan Topik 

Tugas Akhir 

                        

Bimbingan dalam penyusunan 

Tugas Akhir 

                        

Penyusunan Tugas Akhir 
                        

Sidang Tugas Akhir 
                        


