
BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Pada masa sekarang manajemen warehousing dan jaringan distribusi 

sangatlah penting bagi sebuah perusahaan. Di dalam suatu industri dikenal dua 

jenis warehouse yaitu, warehouse bahan baku yang befungsi untuk penyimpanan 

bahan baku dan warehouse produk jadi yang berfungsi untuk menyimpan produk 

jadi hasil proses produksi. Penentuan mengenai lokasi warehouse dapat diambil 

oleh perusahaan sesekali saja, biasanya karena permintaan telah melebihi 

kapasitas yang ada, karena perubahan produktivitas tenaga kerja, biaya - biaya, 

kedekatan dengan pasar, kedekatan dengan pemasok, ataupun kedekatan dengan 

pesaing. Strategi lokasi pemilihan warehouse dapat ditentukan oleh kombinasi 

antara faktor biaya dan kecepatan pengiriman. 

PT. Panca Putera Cipta Perkasa (PPCP) merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang distribusi, tepatnya distribusi semen Gresik. Kantor pusatnya 

berada di Jombang, tetapi untuk memperluas wilayah pemasarannya PT. Panca 

Putera Cipta Perkasa (PPCP) membuka cabang di beberapa kota di Jawa Timur. 

PPCP unit Blitar mengalami kenaikan order selama beberapa bulan terakhir dan 

mengakibatkan permintaan melebihi kapasitas warehouse yang ada (gambar 

gudang dan contoh data permintaan dapat dilihat di lampiran), hal inilah yang 

menyebabkan akan dibukanya warehouse baru untuk unit Blitar. Salah satu 



masalah yang dihadapi perusahaan ini mereka belum dapat menentukan lokasi 

mana yang akan dipilih untuk membangun warehouse baru. 

Penentuan lokasi warehouse yang tepat akan memberikan keuntungan dan 

nilai positif bagi perusahaan, salah satunya dengan menggunakan pendekatan 

Fuzzy Simple Additive Weighting (FSAW). Pendekatan Fuzzy Simple Additive 

Weighting tidak perlu melakukan perbandingan berpasangan antar kriterianya 

namun cukup dengan me-rating setiap kriteria yang digunakan, sehingga sangat 

praktis dan mudah bila digunakan terutama di dalam suatu permasalahan 

penentuan lokasi yang memiliki kriteria penentuan atau pemilihan keputusan yang 

banyak. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan keputusan yang tepat 

dalam penentuan lokasi warehouse baru PPCP unit Blitar. 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut, maka dirumuskan suatu permasalahan yang 

akan dibahas dalam pembahasan selanjutnya yaitu : 

“Bagaimana menentukan lokasi warehouse baru PPCP unit Blitar dengan 

menggunakan pendekatan Fuzzy Simple Additive Weighting ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari perumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai adalah : 

1. Mengidentifikasi kriteria yang berpengaruh dalam penentuan lokasi 

warehouse. 

2. Memberikan rating kriteria pada tiap alternatif lokasi dengan 

menggunakan pendekatan Fuzzy Simple Additive Weighting. 



3. Memberikan usulan penentuan lokasi warehouse baru yang diharapkan 

dapat menguntungkan bagi perusahaan. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menjadi bahan 

pertimbangan oleh perusahaan dalam penentuan lokasi warehouse yang baru 

sehingga mempermudah pendistribusian produk. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Penelitian hanya dilakukan di PT. Panca Putera Cipta Perkasa unit Blitar. 

2. Warehouse yang akan dibangun adalah warehouse produk jadi. 

3. Penilaian kriteria menggunakan skala bilangan fuzzy. 

1.6 Asumsi-Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Penilaian setiap responden mempunyai bobot yang sama (tidak ada orang 

yang diistimewakan, semuanya dianggap sejajar dalam hal kepakaran). 

Hal tersebut digunakan agar memungkinkan diterapkannya model 

penelitian ini. 

2. Perubahan tata kota pada masa yang akan datang dianggap tidak 

berpengaruh terhadap hasil akhir dari penelitian ini. 

1.7 Sistematika Penulisan 

BAB I    PENDAHULUAN 

Menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, asumsi-



asumsi. Secara garis besar menguraikan alasan peneliti dalam 

memilih judul dan objek penelitian sampai penyelesaian detail 

tentang ruang lingkup penelitian ini. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini akan diuraikan mengenai teori-teori yang didapatkan 

dari literatur-literatur maupun peneliti-peneliti sebelumnya yang 

akan digunakan dalam menyelesaikan masalah. 

BAB III    METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini akan digambarkan dan diuraikan mengenai urutan 

langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini, mulai dari 

identifikasi masalah sampai diperoleh kesimpulan. 

BAB IV    PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi kumpulan data-data yang akan digunakan dalam 

penelitian, dan data tersebut akan diolah sehingga diperoleh hasil 

yang diinginkan. 

BAB V  ANALISA DAN PENENTUAN USULAN PERBAIKAN 

 Bab ini berisi analisa berdasarkan hasil dari pengolahan data dan 

pembuatan usulan rancangan perbaikan. 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisikan beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil 

analisa data serta terdapat saran-saran yang dapat mendukung dari 

aktivitas perusahaan. 

 


