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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang

Usaha mikrokecil dan menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital 

didalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.Tidak hanya dinegara 

berkembangseperti Indonesia tetapi juga dinegara-negara maju.Di Indonesia 

peranan UMKM selain dalam pertumbuhan pembangunan dan ekonomi UMKM  

juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mengatasi masalah 

pengangguran. Tumbuhnya usaha mikro  menjadikan sebagai sumber 

pertumbuhan kesempatan kerja dan pendapatan. Terdapat berbagai kendala di 

dalam UMKM salah satunya adalah kendala logistik. 

Persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi ini menuntut 

perusahaan untuk menyusun kembali strategi dan sistem logistik dalam 

perusahaan. Esensi dari persaingan terletak pada bagaimana perusahaan 

mengimplementasikan proses dalam menghasilkan produk baik, barang atau jasa 

yang lebih baik, lebih murah dan cepat dibanding pesaingnya, untuk itu sebuah 

perusahaan harus dapat memperbaiki kinerja sistem logistiknya agar dapat terus 

bersaing dan mengalami kemajuan. Suatu kegiatan usaha di butuhkan aktivitas 

logistik di dalamnya karena, logistik adalah bagian dari proses rantai pasokan atau 

(supply chain). Aktivitas logistik terdiri dari lokasi fasilitas, transportasi, 

inventarisasi, komunikasi, penaganan dan penyimpanan.Logistik adalah proses 

merencanakan, menerapkan dan mengendalikan yang efektif dan efisien dari 

aliran dan penyimpanan bahan baku persediaan dalam proses, dan barang jadi 
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yang terhubung dengan informasi dari titik asal ke titik konsumsi, untuk 

memenuhi kebutuhan para pelanggan (Ronald H. Ballou,1992). 

Logistik berperan vital bagi perusahaan karena logistik sangat berperan untuk 

ketersediaan bahan baku agar perusahaan tetap bisa beroperasi. H. Indrio 

gitosudarmo (2010) mengatakan kegiatan logistik mencakuppemilihan 

lokasi,penempatan bahan baku, suku cadang barang jadi.Penggunaan fasilitas 

yang tersedia dari organisasi yang bersangkutan.Penyiapan transportasi serta alat 

pengangkutan barang-barangnya.Masalah pembukuan dan pencatatan, 

pelaksanaan komuniksi yang tegas sebagai penyampaian informasi dari individu 

satu atau bagian-bagian lain dalam organisasi perusahaan. 

Kegiatan pengurusan sebagai kegiatan untuk mengelola bahan baku,suku 

cadang, barang jadi yang disesuaikan dengan jenis spesifikasinya. Jenis dan 

spesifikasi barang yang berbeda akan memerlukan pengelolaan yang berbeda. 

Unsur yang terakhir adalahkegiatan penyimpanan sebagai kegiatan untuk 

menahan bahan baku, suku cadang, serta barang jadi sampai pada batas waktu 

tertentu tanpa harus mengurangi kualitas barang yang bersangkutan. 

Jika disimpulkan, dari ketujuh unsur tersebut adalah kegiatan logistik tersebut 

adalah suatu perpaduan dari sistem-sistem distribusi fisik , manajemen material 

dan transfer persediaan internal. Hal ini menyangkut masalah segala aspek 

gerakan fisik dari,ke dan di antaralokasi serta fasilitas yang merupakan struktur 

operasi dari organisasi perusahaan yang bersangkutan. 

Tujuan logistik adalah menyampaikan barang jadi dan bermacam-macam 

material dalam jumlah yang tepat pada waktu dibutuhkan, dalam keadaan yang 

dapat dipakai ke lokasi di mana ia dibutuhkan dan dengan biaya terendah (Donald 
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J.Bowersox 1995). Terdapat 5 komponen yang bergabung untuk membentuk 

sistem logistik yaitu struktur lokasi fasilitas, transportasi, persediaan (inventory), 

komunikasi dan penanganan (handling)(Donald J.Bowersox 1995). 

Jaringan fasilitas yang dipilih merupakan suatu hal yang sangat fundamental 

bagi hasil akhir logistiknya. Jumlah dan pengaturan dari fasilitas yang 

dioperasikan dalam perusahaan mempunyai hubungan langsung dengan 

kemampuan pelayanan terhadap penggunaan akhir produk,barang serta terhadap 

biaya logistiknya. Pasar pengguna produk akhir yang berbeda akan menyebabkan 

aktivitas logistik yang digunakan juga berbeda. 

Jaringan suatu perusahaan merupakan suatu kegiatan logistik dengan ke 

mana dan melalu mana material, suku cadang, barang jadi diangkut. Guna tujuan 

perencanaan yang baik fasilitas tersebut meliputi pabrik, gudang,toko-toko 

pengecer. Jika digunakan jasa khusus dari perusahaaan pengangkutan, gudang 

umum maka fasilitas dari para spesialis dianggap merupakan hal yang penting. 

Seleksi terhadap alternatif pemilihan lokasi yang unggul dapat memberikan 

banyak keuntungan yang kompetitif, karena efisiensi  logistik dapat dicapai 

dengan baik. Hal ini tidak dapat dilepas dari hubungan langsung dengan 

kemampuan pelayanan dan dibatasi oleh jaringan fasilitasnya (Gitosudarmo 

2000). 

Proses logistik nyaris tidak mungkin terjadi tanpa kegiatan transportasi, sebab  

dalam upaya menyampaikan barang dari titik awal ke titik tujuan memerlukan 

pergerakan yang berfungsi meningkatkan utilitas tempat (place utiliy) dan harga 

barang yang sampai dikomunitas  pelanggan akan lebih tinggi dibanding tempat 

asal. 
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Kegiatan transportasi merupakan kegiatan penghubungnya. Perusahaan biasa 

menerapkan manajemen transportasi guna pelaksanaan tugas logistik. Sistem 

logistik memandang kegiatan transportasi sengan 4 faktor yang memegang peran 

cukup penting yaitu biaya,  kecepatan, pelayanan, konsistensi (Gitosudarmo 

2000). 

Persediaan adalah kegiatan yang tisak bisa dihindari dalam upaya melayani 

pelanggan, dengan terjaminya persediaan bahan baku akan berakibat tidak 

terhambatnya aktivitas produksi walaupun pesanan dari pemasok belum datang, 

sedangkan persediaan barang jadi yang cukup akan menjamin ketersediaan barang 

untuk pelanggan. Selain dari hal tersebut persediaan memiliki fungsi dalam 

meningkatkan utilitas waktu (time utility) karena nilai barang sebelum disimpan 

dan setelah penyimpanan akan memiliki nilai yang berbeda (Sutarman 2017). 

Kebutuhan akan transportasi diantara berbagai fasilitas didasarkan atas 

kebijakan jumlah persediaan yang ditetapkan perusahaan. Program persediaan 

harus diusahakan yang sehat dengan sedikit mungkin pada persediaan aktiva yang 

digunakan. Jumlah persediaan yang selektif akan mengkaitkan 4 faktor yaitu 

kualitas, mutu, kebiasaan pemakai, budaya, kualitas produk yang dihasilkan 

perusahaan, penyatuan kegiatan transportasi untuk memilih transportasi dari 

perusahan atau sewa alat transportasi dari perusahaan pengangkutan umum yang 

resmi ataukah keduanya.kegiatan, gerakan persaingan usaha,  persediaan dana 

yang disiapkan untuk kegiatan persediaan bahan baku,suku cadang, barang jadi. 

Komunikasi yang dilakukan adalah komunikasi melingkar atau sering 

disebut komunikasi menyeluruh yaitu suatu komunikasi yang berjalan diantara 

semua bagian perusahaan. Kecepatan arus informasi berkaitan langsung 
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denganintegrasi dari keberadaan struktur fasilitas, kegiatan transportasi, kebijakan 

jumlah persediaan, pengelolaan dan penyimpanan. Alat komunikasi yang 

dipergunakan harus cukup bisa menyampaikan informasi dengan 

mempertimbangkan biaya, pelayanan, kecepatan serta pertimbangan gangguan 

komunikasi yang timbul.Komunikasi sangat penting agar saluran logistik bisa 

berjalan dengan baik dan lancar. 

Pengelolaan dan penyimpanan berhubungan dengan kebijakan jumlah 

persediaan selektif melalui jumlah persediaan serta diantara lokasi fasilitas, 

kegiatan transportasi, alokasi persediaan dan jaringan komunikasi yang digunakan 

maka akan membuat kegiatan pengelolaan dan penyimpanan merupakan suatu 

struktur sistem bagi arus barang yang terpadu. 5 komponen kegiatan logistik 

tersebut akan digunakan secara bersamaan dan satu dengan yang lain tidak akan 

terpisah kegiatanya. 

Kelima komponen ini sangat penting untuk keberlangsungan produksi di 

perusahaan. Karena jika salah satu komponen mendapat kendala makan akan 

berpengaruh ke aktivitas produksi di perusahaan. Perusahaan harus 

mempertimbangkan sistem logistik yang baik bagi perusahaanya guna 

memperbaiki produktivitas perusahaan serta menghemat biaya operasional yang 

harus dikeluarkan.Logistik sangat berperan penting bagi suatu perusahaan, tidak 

dapat dipungkiri bahwa tercapainyatujuan suatu organisasi tidak terlepas dari 

keberadaan dan peran logistik di dalam suatu perusahaan.  

Karena begitu pentingnya keberadaan dan peran logistik dalam upaya 

pencapaian tujuan organisasi maka seringdinyatakan bahwa tujuan organisasi 

merupakan fungsi manusia dan logistik. Keberadaan logistik yang baik dan 
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memadai sangat menentukan kelancaran pelaksanaan kegiatan operasional 

maupun kegiatanadministrasi di dalam suatu organisasi, terutama terkait 

inventaris atau pengadaan akan suatu barang. 

Penelitian yang dilakukan oleh Rio A. Kasengkang , Sientje Nangoy , Jacky 

Sumarauw (2016), Onny Fitriana S (2015) dan Michelle Ribka Sutanto, Jacky S. 

B. Sumarauw (2014) menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif untuk 

menggambarkan kondisi yang ada pada perusahaan. Hasilnya pada penelitian Rio 

A. Kasengkang , Sientje Nangoy , Jacky Sumarauw yang meneliti PT. REMENIA 

SATORI TEPAS-KOTA MANADO bahwa berdasarkan hasil pengolahan data 

menggunakan metode deskriptif kualitatif maka peneliti mendapatkan informasi 

tentang bagaimana perusahaan mendapatkan bahan baku, kontrol persediaan yang 

dilakukan setiap minggu dan sistem distribusi yang ada pada PT. Remenia Satori 

Tepas Kota Manado. 

Sedangkan dari Onny Fitriana S (2015) mendapat data bahwa Kegiatan 

Logistik di Giant Ekstra Kalibata meliputi perencanaan, pengorganisasian, 

pengawasan, pengadaan, pencatatan, penggudangan, pendistribusian, dan 

penghapusan. Selain itu kegiatan logitik dilakukan oleh beberapa divisi yaitu 

Store General Manager, Divisi Manager, dan Divisi  Head. Kegiatan manajemen 

logistik dilakukan untuk memperlancar arus barang sehingga penjualan di toko 

dapat berjalan dengan baik dan mempengaruhi pencapaian target penjualan toko, 

yang akanmenguntungkan toko serta dapat memajukan kualitas toko dengan 

diadakannya manajemen logistik. 

 Penelitian dari Michelle Ribka Sutanto, Jacky S. B. Sumarauw  (2014) 

yang melakukan penelitian di UD. SUMBER BAN, TATELI. Dari penelitian 
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tersebut didapat hasil bahwa lokasi, trasportasi dan pengadaan barang yang ada 

pada   UD.SUMBER BAN, TATELI. Di UD. SUMBER BAN, TATELI lokasi 

nya cukup strategis. Untuk transportasi UD Sumber Ban menggunakan jasa 

transportasi kapal dan ekspedisi dalam pengiriman bahan baku.Tetapi transportasi 

tersebut sering terkendala cuca buruk atau hari libur nasional. Pengadaan barang 

perusahaan belum ada usaha yang efektif agar ketersediaan ban bekas dan bahan 

baku di gudang selalu tersedia. Penyebab ketersediaan bahan baku karet habis 

karena keterlambatan dalam hal pengiriman.Pabrik keripik singkong balado 

kenanga bergerak dibidang makanan ringan belum menerapkan sistem logistik 

yang tepat bagi perusahaan. 

 Penelitian dari Julianus Hutabarat (2008), Noer Ikfandan Ilyas Masudin 

(2013), Suparjo (2017) menggunakan metode analisis saving matrix untuk 

meminimalisir biaya transportasi, hasilnya pada penelitianJulianus Hutabarat 

(2008). Biaya transportasi sebelum dan sesudah penerapan saving matriks terjadi 

penghematan sebesar Rp 158.243.618,8 – Rp. 110.808.475,- = Rp. 47.435.143,8 

per bulan atau sebesar 29,98 % setelah dilakukan penerapan metode saving 

matriks yang mendapatkan rute baru.penelitian Noer Ikfandan Ilyas Masudin 

(2013) mendapatkan hasil bahwa Metode Saving Matrix dapat mengoptimalan 

rute yang dilalui kendaraan, sedangkan penelitian yang dilakukan Suparjo (2017) 

mendapat hasil bahwa dengan menerapkan metode analisis saving matrix 

perusahaan dapat menghemat jarak sebesar 42.47% atau 1652 kilometer dan dapat 

mengurangi biaya distribusi pengiriman produk hingga mencapai 44.07% atau 

sebesar Rp. 10.116.437. 
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 Fenomena di pabrik keripik singkong balado adalah pabrik keripik 

singkong balado adalah kelangkaan bahan baku disekitar pabrik yang 

menyebabkan pabrik mencari bahan baku di luar.Alat transportasi yang digunakan 

perusahaan juga belum memadai. Persediaan bahan baku juga terhambat karena 

perusahaan harus mencari bahan baku keluar. komunikasi antara perusahaan dan 

pemasok sudah berjalan dengan baik untuk menghindari kesalah pahaman. 

Penyimpanan yang menjadi satu dengan unit produksi memdudahkan perusahaan 

dalam pengambilan bahan baku. 

Tabel 1.1 pemasok bahan baku pabrik keripik singkong balado kenanga 

No Pemasok Jarak  

1 Lotekol 6,4 km 

2 Karangsari 21,8 km 

3 Gunung Kawi 34,3  km 

4 Bandara Abdurahman saleh 54,4 km 

5 Blitar 44,4 km 

Sumber: google map 

Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini berjudul“Analisis Logistik Pada 

Pabrik Singkong Balado Kenanga”. 
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B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang tersebut, maka diambil suatu rumusan masalah, 

adapun rumusan masalah penelitian ini adalah : 

1.  Bagaimana sistem logistik bahan baku pada Pabrik keripik singkong balado 

kenanga  berjalan dengan baik atau tidak? 

2. Bagaimana solusi untuk mengatasi kendala sistem logistik bahan baku di 

pabrik keripik singkong balado kenanga? 

C. Tujuan penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah: 

1. Untuk mendeskripsikansistem logistik bahan baku pada Pabrik keripik 

singkong balado kenanga berjalan dengan baikatau belum. 

2. Untuk mendeskripikan solusi pada sistem logistik bahan baku di pabrik 

keripik singkong balado kenanga. 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

1. Menjadi alat pertimbangan untuk memperbaiki sistem logistik bahan baku di 

Pabrik keripik singkong balado kenanga sehingga lebih efektif pada proses 

pengambilan keputusan. 

2. Dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya 

dalam bidang operasional khususnya mengenai manajemen logistik. 


