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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 LATAR BELAKANG 

PT. Semen Gresik (Persero). Tbk merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang industri semen, dengan kapasitas total produksi 

kurang lebih 9 juta ton pertahun. Semen tersebut di produksi dari dua pabrik 

yaitu pabrik Tuban dan pabrik Gresik yang berlokasi di daerah Jawa Timur. 

Daerah pemasaran yang paling banyak berada di daerah Jawa Timur dengan 

didukung tiga gudang penyangga yang beroperasi. Dibandingkan daerah 

pemasaran lainnya, Jawa Timur memiliki fasilitas yang paling banyak, 

selain itu 0.53% dari kapasitas total produksi dipasarkan untuk memenuhi 

kebutuhan semen di Jawa Timur.  Sedangkan perusahaan baru yang 

bergerak di bidang yang sama mulai didirikan di daerah Jawa Timur pula. 

Dengan melihat kondisi tersebut, pemasaran untuk daerah Jawa Timur harus 

lebih di fokuskan mengingat persaingan akan semakin ketat. Oleh karena itu 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk harus berkompetisi untuk memberikan 

kepuasan kepada pelanggan agar pelanggan tidak berpaling ke merek lain.  

Dengan adanya 2 pabrik, 3 gudang penyangga dan 50 daerah 

pemasaran di Jawa Timur, maka perusahaan harus memperhatikan dalam 

pengambilan keputusan mengenai keputusan produksi dan keputusan 

pendistribusian semen. kesalahan dalam pengambilan keputusan mengenai 
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produksi dan distribusi dapat mempengaruhi biaya produksi semen. Jika 

terlalu banyak semen yang disimpan di level persediaan maka akan memicu 

tingginya biaya  simpan. Begitu pula kesalahan dalam pengambilan 

keputusan distribusi maka akan mengakibatkan tingginya biaya distribusi. 

Kedua biaya tersebut akan berpengaruh pula pada tingginya biaya produksi. 

Selain hal-hal tersebut perlunya pengambilan keputusan mengenai dari 

mana semen dikirim dan keputusan mengenai sarana transportasi yang harus 

digunakan untuk mengirim semen kedaerah pemasaran, terkait banyaknya 

jenis sarana tranportasi dengan kapasitas angkut berbeda-beda yang dimiliki 

oleh perusahaan. Untuk pengambilan pada persoalan supply chain di PT. 

Semen Gresik (persero) Tbk selama ini  antara departemen produksi, 

departemen pengadaan & pengelolaan persediaan , departemen distribusi 

dan transportasi berdiri sendiri atau tidak terintegrasi dalam artian keputusan 

tidak diambil secara bersama – sama. departemen produksi menentukan 

rencana produksi dengan mempertimbangkan permintaan dan kapasitas. 

baru kemudian departemen pengadaan & pengelolaan persediaan melakukan 

rencana penyimpanan semen di gudang dan terkhir departemen distribusi 

dan transpotasi menentukan rencana pendistribusi ditentukan. Adanya 

keterkaitan antar departemen tersebut  dalam supplay chain dapat 

mempengaruhi total biaya produksi untuk itu diperlukan pengambilan 

keputusan secara bersama atau pengambilan keputusan terintegrasi, yang 

sering juga disebut dengan pengambilan keputusan secara simultan 
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Melihat  kasus dalam penelitian ini maka akan dibuat model integrasi 

fungsi produksi – distribusi dalam pengambilan keputusan secara simultan. 

Penerapan model ini diharapkan perusahaan dapat meningkatkan 

kemampuan supply chain untuk memenuhi kebutuhan konsumen secara 

bersama – sama serta bertujuan untuk menghemat biaya-biaya produksi dan 

distribusi dibanding dengan model awal perusahaan.  

1.2 RUMUSAN MASALAH  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang 

terjadi di perusahaan adalah : “ Bagaimana mengembangkan model simultan 

untuk menyelesaikan masalah produksi – distribusi  dalam supply chain di 

PT. Semen Gresik (persero) Tbk ”. 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Dilihat dari permasalahan yang ada, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah : 

1. Mengembangkan model simultan untuk penyelesaian masalah 

produksi – distribusi dalam supply chain di PT. Semen Gresik 

(persero). Tbk 

2. Membandingkan total biaya awal perusahaan dengan total biaya hasil 

model integrasi produksi – distribusi 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah 

1. Dapat menerapkan teori – teori mengenai Supply chain Management 

untuk menyelesaikan masalah tentang pengintegrasian antara fungsi 

produksi dan distribusi. 

2. Dengan adanya informasi dari penelitian ini PT. Semen Gresik 

(persero). Tbk dapat meningkatkan koordinasi antara pihak produksi 

dan distribusi yang berlangsung di dalam supply chain sehingga 

mendapatkan keputusan yang optimal. 

1.5 BATASAN DAN ASUMSI 

Beberapa batasan yang perlu dipertimbangkan agar penelitian tidak 

terlalu melebar adalah : 

1. Biaya yang dibahas meliputi biaya produksi, biaya persediaan dan 

biaya distribusi 

2. Model dikembangkan untuk supply chain yang terdiri dari pabrik 

klinker dan semen, gudang penyangga, dan daerah pemasaran (DC) 

yang ada di Jawa Timur, dan tidak melibatkan supplier 

3. Setiap kendaraan yang digunakan untuk pengiriman produk di tujukan 

ke satu daerah tujuan (gudang penyangga / DC) 

Adapun asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kendaraan yang digunakan untuk pengiriman selalu tersedia 

2. Permintaan bersifat deterministik (sudah di tetapkan)  
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1.6 SISTEMATIKA PENULISAN 

Penulisan laporan ini disusun secara sistematis dan berurutan sehingga dapat 

diperoleh gambaran yang jelas dan terarah. Adapun sistematika penulisan adalah 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menggambarkan permasalahan yang muncul mencakup latar 

belakang penelitian, tujuan, manfaat, batasan masalah, dan asumsi 

yang digunakan dalam penyelesaian masalah. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA  

Bab ini memaparkan berbagai tinjauan pustaka yang digunakan 

sebagai dasar dalam melaksanakan penelitian dan memecahkan 

masalah. Tinjauan pustaka diambil dari sumber – sumber pustaka dan 

informasi yang dapat dipercaya. 

BAB III METODE PENELITIAN  

Bab ini menguraikan tahap – tahap dan tata cara penulisan laporan 

penelitian. Fungsinya sebagai kerangka utama yang menjaga arah tata 

cara penulisan laporan penelitian untuk mencapai tujuan yang 

ditetapkan dan meminimalisasi kesalahan yang mungkin timbul. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Bab ini menampilkan data – data yang dibutuhkan untuk memecahkan 

permasalahan. Kemudian akan dilakukan pengolahan untuk 

memecahkan permasalahan dengan aturan yang telah dipaparkan 

dalam metodologi penelitian.  

BAB V ANALISA DATA 

Pada bab ini, data yang sudah diolah akan dibahas lebih lanjut 

sebelum ditarik kesimpulan. 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Kesimpulan dari hasil analisa pada bab berikutnya, digunakan sebagai  

solusi dan alternative pemecahan masalah. Bab ini dilengkapi dengan 

saran – saran yang bersifat konstruktif berdasarkan dari penelitian 

yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 


