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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Persaingan dunia bisnis mengharuskan perusahaan memiliki 

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan perusahaan lain. Keunggulan 

tersebut yang akan menjadi modal besar bagi perusahaan untuk bersaing 

dengan kompetitornya. Untuk memiliki hal tersebut perusahaan harus memiliki 

keputusan-keputusan strategis yang membuat perusahaan memiliki kinerja 

yang baik. Salah satu keputusan bagi perusahaan adalah keputusan manajemen 

operasional yang akan membantu perusahaan mencapai target tersebut. 

Manajemen Operasi merupakan salah satu bagian terpenting dalam 

mengatasi masalah yang terjadi dalam perusahaan manufaktur karena selalu 

berhadapan dengan keadaan lingkungan yang selalu berubah. Peningkatan 

kualitas produktifitas merupakan hal yang harus diprioritaskan oleh manajer 

operasi sebagai upaya dalam memenangkan persaingan antar perusahaan. Salah 

satu upaya untuk memenangkan persaingan dibidang operasional yaitu 

merancang dan menghasilkan barang atau jasa sesuai dengan selera pelanggan 

yang efektif dan efisien. 

Manajemen operasional memberikan kontribusi yang besar terhadap 

kelancaran produksi di suatu perusahaan. menurut Heizer dan Render (2015), 

terdapat 10 keputusan manajemen oprasional. Keputusan-keputusan tersebut 

merupakan aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan untuk memiliki 

keunggulan kompetitif dan bersaing dengan kompetitornya.  
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Perusahaan manufaktur selalu memerlukan persediaan, karena tujuan 

dari persediaan adalah meminimumkan biaya. Karena itu perusahaan perlu 

mengadakan perencanaan dan pengendalian persediaan bahan baku yang baik 

agar proses produksi dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar sehingga 

dapat diperoleh kuantitas yang optimal dan diharapkan adanya penghematan 

biaya yang digunakan untuk produksi dalam perusahaan. Dengan adanya 

persediaan cukup memadai, maka perusahaan memerlukan adanya 

pengendalian yang tepat dalam usaha mencegah pemborosan atau kelebihan  

untuk meningkatkan efisiensi dalam proses kegiatan yaitu logistik. 

Kegiatan logistik pada dasarnya merupakan suatu istilah yang sering 

dan secara sadar atau tidak sadar setiap manusia, rumah tangga, kantor, 

perkumpulan atau organisasi-organisasi lain, memiliki unsur dan atau 

menyelenggarakan logistik, meskipun kenyataannya tidak selalu menggunakan 

istilahnya. Tujuan dari logistik adalah menyampaikan barang jadi dan 

bermacam-macam material dalam jumlah yang tepat pada waktu yang 

dibutuhkan, dan dalam keadaan yang dapat dipakai, ke lokasi di mana ia 

dibutuhkan, dan dengan total biaya yang terendah (Bowersox, 2002). 

Bentuk perilaku yang terorganisir membutuhkan sokongan logistik 

(Bowersox, 2002). Sasaran penyelenggaraan logistik adalah mencapai level 

sokongan manufakturing yang telah ditentukan sebelumnya dengan total biaya 

serendah mungkin. Tanggung jawab utama manajer logistik adalah 

merencanakan dan mengelola suatu sistem operasi yang mampu mencapai 

sasaran ini. Dalam tanggung jawab perencanaan dan pengelolaan yang luas ini 



3 

terdapat banyak yang kompleks dan mendetil. Ciri-ciri utama logistik adalah 

integrasi berbagai dimensi dan tuntutan terhadap pemindahan (movement) dan 

penyimpanan (storage) yang strategis (Bowersox, 2002). 

Koordinasi diperlukan dalam lingkungan yang dinamis di mana 

pengaturan jaringan pengiriman distribusi logistik kadang berubah secara 

signifikan dari perencanaan awal. Distribusi logistik diibaratkan terdiri dari 

satu set fasilitas, yang masing-masing terdiri dari satu pabrik produksi dengan 

sebuah gudang yang terhubung, dan satu set pelanggan. Masing-masing pabrik 

dengan kapasitas yang sudah diketahui dan terbatas, serta setiap pelanggan 

ditempatkan atau dihubungkan ke fasilitas dengan perencanaan tertentu karena 

permintaan pelanggan biasanya membentuk pola musiman. Konsumen pada 

dasarnya mengharapkan memperoleh produk yang memiliki manfaat pada 

tingkat harga yang dapat diterima dengan ketersediaan produk itu sediri. 

Peranan distribusi logistik pada perusahaan dagang yang pada 

umumnya masih memiliki keterbatasan dalam penerapan dan sistem distribusi 

logistik, maka perusahaan dihadapkan pada berbagai bentuk ancaman baik 

internal maupun eksternal. Khusus dalam hal distribusi logistik jaringan yang 

dimana didalamnya terdapat sub masalah utama yang harus dipecahkan 

perusahaan serta menjadikan logistik sebagai teknologi tepat guna. Untuk itu 

diperlukan penerapan manajemen logistik terencana dan terorganisir dengan 

baik. 

Penyelenggaraan logistik memberikan kegunaan (utility) waktu dan 

tempat. Kegunaan merupakan aspek penting dari operasi perusahaan dan juga 
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pemerintah. Semua bentuk perilaku yang terorganisir membutuhkan sokongan 

logistik. Nilai dalam bentuk tersedianya barang pada waktunya yang 

ditambahkan kepada material atau produk adalah suatu hasil dari proses 

logistik. Heizer dan Render (2015) menjelaskan bahwa tahapan yang tidak 

menambah nilai pada proses pengiriman, dalam hal ini pemborosan, yaitu 

pemborosan termasuk pemeriksaan, penundaan, dan penyimpanan. 

Salah satu alat untuk mengidentifikasi aktivitas logistik yang 

menambah nilai (value added) ataupun tidak menambah nilai (non-value 

added) pada desain proses menggunakan diagram proses (process chart). 

Diagram proses merupakan grafik yang berfokus untuk menghilangkan proses 

yang tidak perlu seperti keterlambatan, penundaan maupun duplikasi dengan 

cara membuat simbol, menghitung waktu dan jarak yang dituliskan secara 

terstruktur. 

Kegiatan logistik dilakukan untuk mendukung dan membantu 

perusahaan dalam meminimalisir segala bentuk resiko dan masalah yang 

sedang terjadi atau yang akan dihadapi oleh perusahaan. Perusahaan juga harus 

menjadikan logistik sebagai teknologi tepat guna. Untuk itu diperlukan 

penerapan distribusi logistik terencana dan terorganisir dengan baik agar 

kinerja bisnis semakin membaik. Sasaran penyelenggaraan logistik adalah 

mencapai level sokongan manufakturing-pemasaran yang telah ditentukan 

sebelumnya dengan total biaya serendah mungkin. 

PT. Astra Honda Motor (PT. AHM) sebagai pemegang resmi merek 

sepeda motor Honda di Indonesia memiliki 1200 bengkel resmi yang dikenal 
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dengan nama bengkel AHASS (Astra Honda Authorized Service Station) dan 

2.000 gerai resmi penjual suku cadang asli Honda yang dikenal dengan nama 

AGP (Astra Genuine Parts). Untuk memaksimalkan pelayanan pasca jual 

tersebut, maka akan sangat berhubungan dengan kinerja logistik, khususnya 

pada distribusi logistik suku cadang resmi. 

PT. AHM mengantarkan produknya ke pelanggan menggunakan 

jaringan logistik. Sebuah jaringan terdiri atas aliran produk dari produsen ke 

konsumen melalui titik-titik pemindahan, pusat distribusi (gudang), dan penjual 

(bengkel AHASS). Peranan jaringan logistik dan manajemennya merupakan 

hal yang sangat penting bagi PT. AHM untuk meningkatkan penjualan dan 

keuntungan. Sistem dari AHASS sendiri adalah bisnis kemitraan, dimana 

setiap AHASS dimiliki oleh individu masyarakat yang diberikan lisensi oleh 

PT. AHM untuk khusus melayani sepeda motor Honda dan hanya 

menggunakan suku cadang resmi Honda. 

AHASS Kartika Sari Dinoyo di bawah naungan CV. Kartika Sari Putra 

yang beralamatkan di Jl. MT. Hariyono Kav A9-A10 Dinoyo saat mengalami 

permasalahan pada ketersediaan suku cadang yaitu sering terjadi keterlambatan 

bahkan kosongnya suku cadang yang diakibatkan pada sistem logistiknya. 

Tabel 1.1 adalah data keterlambatan suku cadang yang di kirimkan oleh 

AHASS Kartika Sari Putra Jaksa Agung Suprapto kepada AHASS Kartika Sari 

Dinoyo. 
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Tabel 1.1 Data Keterlambatan Pengiriman Suku Cadang 

 
Tanggal Pembelian 

Barang 
Nama Barang 

Jumlah Barang 

Terlambat 

10 Juli  

Oli MPX1 1L 50 

Oli SPX1 1L 75 

Shoe Set, Brake 30 

21 Agustus 

Busi Spark Plug Supra X 125 10 

Shockbreaker Beat PGM FI 15 

Shockbreaker Vario CW (Karbu) 20 

Ban Depan Tubless Scoopy Ring 14 40 

5 September 

Gir Supra X 100 10 

Gir CB 150 R 20 

Gir Mega Pro PGM FI 160 5 

Shockbreaker Vario Techno 125 PGM FI 5 

Oli MPX3 0,8L 10 

Oli MPX3 1L 25 

16 Oktober 

Oli SPX1 1L 4 

Drivebelt Kit 15  

Reflektor Vario 125 2 

Beat Carburator 8 

16 November 

Oli MPX2 0,8L 32 

Oli SPX2 0,8L 8 

Pad Set FR 50 

Oli Gear Box 4 

Elemen Compai 20 

Drivebelt Kit 35 

Bulb Head Light 4 

Bulb Head Light 7 

Bulb Head Light 30 

 

Keberadaan bengkel resmi Honda PT AHM semakin banyak masalah 

dan kesulitan karena diharuskan mendukung keseluruhan bengkel yang 

semakin bertambah diantara suku cadang yang sering mengalami 

keterlambatan dalam proses pengiriman suku cadang. Berdasarkan latar 

belakang penelitian, maka penulis tertarik untuk menelaah “Analisis Faktor-

Faktor yang Memengaruhi Keterlambatan Logistik Pada AHASS Kartika Sari 

Putra Jaksa Agung Suprapto.” 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu 

permasalahan yang harus diselesaikan dan dipecahkan yaitu: 

1. Apa saja tahapan yang menambah nilai dan yang tidak menambah nilai 

dalam pengirirman suku cadang pada AHASS Kartika Sari Putra? 

2. Faktor apa saja yang mempengaruhi tidak adanya penambahan nilai dalam 

pengiriman suku cadang pada AHASS Kartika Sari Putra? 

3. Bagaimana usulan perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi aktivitas 

yang tidak menambah nilai pada AHASS Kartika Sari Putra? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka peneliti menetapkan 

tujuan dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk menganalisis aktivitas apa saja yang tidak menambah nilai pada 

proses pengiriman suku cadang pada AHASS Kartika Sari Putra. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor apa saja yang mempengaruhi 

tidak adanya penambahan nilai dalam proses pengiriman suku cadang pada 

AHASS Kartika Sari Putra. 

3. Untuk memberikan usulan perbaikan yang dilakukan untuk mengurangi 

aktivitas yang tidak menambah nilai pada AHASS Kartika Sari Putra. 

 

D. Batasan Masalah 

Dalam mencapai tujuan dan pembahasan penelitian ini agar lebih 

terarah, maka penulis membatasi penelitian ini lebih menekankan pada proses 
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pengiriman logistik suku cadang dari AHASS Kartika Sari Putra Jaksa Agung 

Suprapto ke AHASS Kartika Sari Diniyo. 

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara 

lain sebagai berikut: 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran dan bermanfaat bagi

perusahaan untuk membantu memecahkan masalah yang dihadapi

khususnya yang berkaitan dengan proses pengiriman suku cadang.

2. Hasil penelitihan ini dapat menjadi bahan pertimbangan dan perbandingan

sebagai referensi penulisan lebih lanjut.




