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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya era pasar bebas mengakibatkan tingkat persaingan 

yang ketat dalam dunia industri baik yang bergerak dalam produksi barang 

maupun pendistribusian barang dalam hal ini adalah distributor. 

Distributor dituntut untuk mampu bersaing dengan cara menyalurkan 

produk dengan baik guna mencegah kekosongan stok pada konsumen. 

Konsumen akan merasa puas dengan kinerja distributor jika produk yang 

dikirimkan tepat waktu, tepat jumlah, dan tepat mutu. Hal ini 

mengakibatkan distributor mengambil kebijakan untuk mengendalikan 

persediaan produk dalam gudang, memenuhi kebutuhan konsumen 

berdasarkan kebutuhannya, mengkoordinasikan penjadwalan dan 

perencanaan distribusi. Untuk menjalankan kebijakan itu memerlukan 

adanya koordinasi pada manajemen distribusi agar berjalan sesuai tujuan 

dan sasaran.   

PT Total Galaxy adalah salah satu cabang distributor semen tiga 

roda di Jawa Timur yang bertugas menyalurkan produk untuk wilayah 

Malang. Distributor ini mempunyai pelanggan baik berupa toko bangunan 

maupun proyek pembangunan yang berjumlah lebih dari 50 pelanggan. 

Untuk memenuhi kebutuhan setiap pelanggan, distributor ini menyediakan 

dua gudang yang sekaligus bertugas melakukan aktifitas distribusi. Dalam 
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melakukan distribusi, distributor ini menunggu order dari pelanggan 

terlebih dahulu baru proses pengiriman dilakukan. Dengan metode seperti 

ini, maka distributor akan sulit untuk melakukan perencanaan distribusi 

serta pemesanan ke distributor pusat di Surabaya karena order dari 

pelanggan sering berbeda-beda setiap minggunya. Dalam melakukan 

pemesanan ke DC Surabaya, distributor memesan sejumlah produk yang 

telah ditentukan tanpa melihat kebutuhan dari pelanggan. Dengan 

demikian, sering terjadi penumpukan barang di gudang atau bahkan terjadi 

kekurangan stok di gudang. Kekurangan stok biasanya terjadi saat ada 

lonjakan order dari pelanggan dan pemesanan terdahulu belum dipenuhi 

oleh DC Surabaya atau disebut juga out standing. Hal ini menjadi suatu 

masalah yang mengakibatkan informasi mengenai jumlah pesan dan kapan 

produk harus dikirim menjadi kurang tepat. Dampaknya adalah 

menurunnya tingkat pelayanan, sehingga berakibat menurunnya kepuasan 

pelanggan dan membengkaknya biaya yang dikeluarkan. Untuk itu perlu 

adanya perbaikan metode untuk perencanaan dan penjadwalan aktifitas 

distribusi yang lebih efisien.  

Berdasarkan permasalahan diatas maka penulis mencoba 

melakukan perbaikan dengan memberikan usulan perencanaan dan 

penjadwalan distribusi produk menggunakan metode Distribution 

Requirement Planning (DRP). Metode ini didasarkan pada peramalan 

kebutuhan pada level terendah pada jaringan distribusi dan menentukan 

kebutuhan pemesanan pada level diatasnya berdasarkan teknik lotsizing 
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tertentu. Dengan metode ini diharapkan adanya perencanaan dan 

penjadwalan aktifitas distribusi yang baik. 

1.2 Rumusan Masalah  

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat diidentifikasikan 

masalah yaitu “Bagaimana merencanakan pemesanan distribusi 

dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning 

(DRP)?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Merencanakan pemesanan produk dengan menggunakan metode DRP 

2. Membandingkan total biaya yang dikeluarkan dengan menggunakan 

metode perusahaan dan metode usulan 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Distibutor dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dengan baik atau 

tingkat pelayanan semakin meningkat 

2. Mengurangi terjadinya out standing saat ada peningkatan pemesanan. 
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1.5  Batasan Masalah 

Adapun batasan-batasan yang dipertimbangkan pada penelitian ini 

adalah : 

1. Pada jaringan distribusi gudang Surabaya berada pada level paling atas 

2. Biaya-biaya yang terlibat adalah biaya simpan dan biaya pesan 

3. Pelanggan yang digunakan sebagai level terendah pada jaringan 

distribusi adalah pelanggan tetap. 

4. Perencanaan distribusi lebih fokus pada kebutuhan permintaan produk 

dan rencana pemesanan. 

1.6 Asumsi – asumsi 

Dalam pelaksanaanya terdapat beberapa asumsi yang digunakan, 

dintaranya : 

1. Lead time diasumsikan deterministik dan konstan 

2. Tidak pernah terjadi kekosongan stok produk di gudang pusat 

Surabaya
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1.7 Sistematika Penulisan 

Penulisan tugas akhir ini dibagi ke dalam enam bab dengan 

sistematika sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN  

Pada bab ini dijelaskan latar belakang permasalahan, perumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini dibahas mengenai dasar-dasar teori dan 

pendekatan-pendekatan yang dipergunakan dalam proses 

pengolahan dan analisa data dalam rangka tujuan penelitian. 

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini membahas tentang langkah – langkah penelitian yang 

dilakukan yang meliputi survey perusahaan, identifikasi masalah, 

pengumpulan data, dan penyelesaian masalah. 

BAB IV : PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi tentang keadaan tempat penelitian dilakukan, data 

lead time pemesanan ke Surabaya, data order, dan data lain yang 

dibutuhkan untuk memberi solusi terhadap permasalahan yang 

ada. 

BAB V : ANALISA PEMBAHASAN  

Bab ini berisi analisa dan pembahasan dari langkah-langkah 

pengolahan data terhadap hasil yang diperoleh dari bab 
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sebelumnya, sehingga dapat dilakukan suatu perbandingan antara 

metode yang ada dan metode yang akan diterapkan. 

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab ini berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari 

penelitian yang dilakukan dan memberikan saran-saran sebagai 

masukan bagi distributor 

 

 


