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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Volatility atau kondisi dimana bisnis berubah dengan sangat cepat, 

mengharuskan organisasi terus mencari cara baru untuk menekan biaya, 

meningkatkan kepuasan pelanggan (customer) dan meningkatkan keuntungan. 

Salah satunya melalui manajemen rantai pasok yang efektif. Penentuan gudang atau 

lokasi Distribution Centre (DC) merupakan salah satu bagian dari manajemen 

rantai pasok. Lokasi DC dapat menurunkan biaya transportasi perusahaan dan 

memperpendek waktu pengiriman baik dari manufaktur ke distributor maupun dari 

distributor ke pelanggan, sehingga pengendalian inventaris lebih mudah serta dapat 

meningkatkan tingkat layanan (Gallmann dan Belvedere, 2011). 

Gudang dan penentuan lokasi DC merupakan karakter dan sifat dasar dari 

bisnis distribusi terutama yang bergerak di bidang barang konsumsi atau consumer 

goods. Karena proses distribusi merupakan upaya yang dilakukan oleh produsen 

untuk menyampaikan produknya ke tangan konsumen maka kegiatan distribusi 

yang baik adalah menyalurkan produk yang tepat dengan jumlah yang tepat ke 

tempat yang sesuai pada waktu yang tepat dengan biaya yang efisien (Wardani dkk., 

2013). Perusahaan yang memiliki jaringan distribusi yang baik akan memiliki 

keunggulan kompetitif dibandingkan dengan para pesaingnya, sehingga diperlukan 

adanya strategi distribusi yang optimal yang diorganisir dengan baik. 

Perusahaan – perusahaan yang bergerak di bidang consumer goods banyak 

menerapkan sistem distribusi intensif, karena berkaitan dengan produk kebutuhan 

sehari – hari dengan tingkat konsumsi yang tinggi dan harga yang rendah, sehingga 

perusahaan yang memiliki akses yang lebih banyak ke pelanggan akan memiliki 

keunggulan kompetitif. Fayaz dan Azizinia (2016) memberikan penekanan bahwa 

beberapa perusahaan meningkatkan jumlah gudang dan DC untuk memiliki akses 

yang luas ke pelanggan. 

Bagi perusahaan consumer goods, ketika memasarkan produk – produk 

yang dipesan secara rutin dan dalam jumlah yang kecil maka diperlukan gudang 

yang strategis di sekitar lokasi. Pengiriman produk dapat dilakukan secara massal 

dari pabrik ke gudang atau DC untuk didistribusikan lebih lanjut kepada retailer. 
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Tingkat layanan tentu saja akan meningkat bila jumlah pusat distribusi meningkat 

namun hal ini akan berdampak pada meningkatnya biaya distribusi (Geraldine, 

2013). Jadi kebijakan optimal harus ditetapkan yang mencermirkan tingkat layanan 

yang diinginkan. 

Perencanaan distribusi berhubungan erat dengan jumlah pusat distribusi, 

biaya transportasi dan target pelayanan customer. Gabungan dari ke tiga entitas ini 

dapat membentuk suatu titik keseimbangan optimum antara fasilitas dan biaya 

transportasi (Sreenivas, 2008). Oleh karena itu penentuan jumlah pusat distribusi 

dan lokasi fasilitas yang efektif dapat menjadi solusi dalam pengembangan 

distribusi yang berbiaya rendah dengan pelayanan jaringan distribusi yang tinggi. 

PT. Unilever Indonesia, Tbk. area Malang merupakan salah satu perusahaan 

produk konsumsi harian dengan perputaran yang cepat atau dikenal juga dengan 

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) di Indonesia. Produk-produk Unilever 

Indonesia, Tbk berjumlah 45 brand utama dan 1100 varian atau stock keeping unit 

(SKU), dipasarkan melalui jaringan yang melibatkan distributor independen yang 

menjangkau ratusan ribu toko yang tersebar di seluruh Indonesia (PT. Unilever 

Indonesia, 2009). 

Fungsi distribusi produk PT. Unilever Indonesia, Tbk sudah dialihdayakan 

kepada pihak ke tiga yakni distributor independen, namun kebijakan – kebijakan 

strategis untuk distribusi produk tetap pada manajemen PT. Unilever Indonesia, tbk 

diantaranya wilayah kerja distributor, jumlah pusat distribusi yang dibutuhkan, dan 

model pelayanan distributor ke retail. Hal ini untuk memastikan 1100 SKU yang 

dimiliki dapat terdistribusi sesuai dengan strategi bisnis perusahaan. 

Program “tambah outlet, tambah layanan” menjadikan PT. Unilever 

Indonesia, Tbk terus meningkatkan distribusi produk ke outlet, melalui distribusi 

horizontal dengan penambahan jumlah cakupan outlet retail, dan melalui distribusi 

vertikal dengan penambahan item produk pada setiap outlet retail, baik secara 

langsung dari distributor ke outlet retail maupun secara tidak langsung melalui 

perpanjangan tangan wholesaler. 

Sebagai perusahaan FMCG yang menjadikan distribusi sebagai pondasi 

utama bisnis, penentuan jumlah dan lokasi DC yang tepat dapat meminimumkan 

biaya logistik dimana kontribusi biaya pergudangan antara 20 – 30 persen (Onnela, 
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2015). Pemilihan lokasi berkaitan erat dengan keinginan perusahaan untuk 

meminimumkan biaya dari distributor ke retailer yang ada. Penentuan lokasi DC 

yang tepat dapat menjadi solusi bagi Perusahaan untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan yang terus berubah secara dinamis dan memperoleh kepuasan pelanggan 

(Juwita, 2012)   

Bisnis PT. Unilever Indonesia, Tbk di kota Malang, kabupaten Malang dan 

kota Batu (Malang Raya) dalam beberapa tahun terakhir dihadapkan dengan 

kondisi perkembangan kota yang semakin pesat, baik dalam pertumbuhan jumlah 

penduduk, armada transportasi maupun perkembangan infrastruktur yang berarti 

adanya peningkatan potensi bisnis bagi Unilever. Untuk menangkap potensi bisnis 

di Malang raya, PT. Unilever Indonesia, tbk melalui projek “Malang city 

restructuring” melakukan restrukturisasi wilayah kerja distributor di Malang raya 

sehingga dapat melakukan penambahan outlet dan peningkatan layanan secara 

optimal dan efisien. 

Jumlah DC yang dimiliki PT. Unilever Indonesia, Tbk di Malang raya saat 

ini berjumlah 3 DC dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Suatu DC masih 

memiiki cakupan wilayah terjauh hingga lebih dari 30 km, sehingga menyebabkan 

tingginya biaya distribusi untuk menjangkau wilayah tersebut serta kunjungan 

distributor ke outlet retail menjadi tidak optimal karena lamanya waktu tempuh dari 

lokasi DC saat ini. Dampak yang lain yakni kecepatan pengiriman produk dari 

lokasi DC saat ini ke outlet retail terjauh lebih lambat 2 hari dari waktu yang 

menjadi standar kinerja perusahaan sehingga dapat menurunkan kualitas layanan 

ke pelanggan.   

Restrukturisasi yang dilakukan oleh PT. Unilever Indonesia di Malang raya 

juga untuk mengetahui kesesuaian antara kebutuhan lokasi dan jumlah pusat 

distribusi untuk memenuhi permintaan pelanggan dan efisiensi pendistribusian 

produk dengan kondisi saat ini. Metode yang dimiliki PT. Unilever Indonesia saat 

ini terbatas pada pembagian wilayah kerja dan penentuan kandidat distributor 

namun belum ada metode khusus untuk menentukan dimana lokasi optimal untuk 

suatu pusat distribusi. 

Penyelesaian masalah penentuan pusat distribusi dapat menggunakan model 

pengambilan keputusan multi atribut yakni mencari solusi terbaik dari sejumlah 
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alternatif. Salah satu teknik yang dapat digunakan yakni Analytical Hierarchy 

Process (AHP). AHP merupakan metode pengukuran yang digunakan untuk 

menentukan skala rasio dari perbandingan pasangan yang diskrit   maupun 

kontinyu, yang diperoleh dari ukuran aktual maupun preferensi. Metode AHP 

memiliki kelebihan dalam mencari solusi ideal dimana solusi ideal akan 

memaksimumkan semua kriteria keuntungan dan meminimumkan kritieria biaya 

(Saaty, 2008). Bagi perusahaan yang memiliki jumlah SKU yang sangat banyak dan 

variatif diperlukan manajemen gudang yang baik untuk memberikan kepastian 

distribusi produk dengan cepat, komplit dan sesuai kepada pelanggan (Gallmann 

dan Belvedere, 2011). 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Onnela (2015) pada pusat distribusi PT. 

Kalmar untuk Eropa, dengan tujuan utama penelitian yakni menentukan lokasi dan 

kandidat distributor untuk pusat distribusi PT Kalmar. Metode AHP digunakan 

dalam penelitian ini untuk menentukan kandidat yang paling sesuai untuk lokasi 

pusat distribusi yang telah ditentukan. Pada penelitian ini terdapat tiga kriteria yang 

digunakan yakni faktor lokasi, kompetensi kandidat distributor dan harga. Untuk 

kriteria faktor lokasi terbagi menjadi beberapa sub kriteria yakni faktor budaya, 

logistik dan kedekatan pada lokasi centre of gravity. Terdapat tiga alternatif 

kandidat yakni Mönchengladbach (DEM), Ramstein-Miesenbach (DER), dan 

Flevy Lorraine (FR). Dari hasil penelitian diperoleh kandiat terbaik untuk pusat 

distribusi Kalmar adalah DEM dengan bobot prioritas global 0.515, selanjutnya FR 

dengan bobot 0.304. 

Penelitian lain  dilakukan oleh Lobo dkk. (2016) pada perusahaan X yang 

berdomisili di Mumbai, India. Tujuan penelitian ini adalah memilih lokasi terbaik 

untuk pembangunan pabrik pada tiga pilihan lokasi yang telah ditentukan yakni 

Lokasi A, B dan C untuk memperluas jangkauan operasional. Penelitian dilakukan 

dengan menggunakan metode AHP. Terdapat empat kriteria yang digunakan pada 

penelitian ini, yakni harga properti, jarak dari pemasok, ketersedian tenaga kerja 

dan biaya tenaga kerja. Hasil pembobotan untuk masing- masing alternatif lokasi 

yakni, lokasi A dengan bobot 0.3092, lokasi B dengan bobot 0.1595, dan lokasi C 

dengan bobot 0.5317. Dari hasil penelitian ini ditentukan bahwa lokasi C 

merupakan lokasi terbaik untuk pembangunan pabrik yang baru bagi perusahaan X.  
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Penelitian yang dilakukan oleh Suwastika dan Sarja (2016) membahas 

mengenai penentuan lokasi pemasaran produk dengan menerapkan metode AHP 

dan wighted product, dimana penelitian ini bertujuan membantu meningkatkan 

penjualan usaha oleh – oleh khas Bali melalui pemilihan lokasi yang tepat. Lokasi 

pemasaran pada penilitan ini ditentukan melalui lima kriteria yakni luas lahan, jarak 

lokasi, potensi pasar, jalur transportasi dan harga sewa. Terdapat lima alternatif 

lokasi untuk dipilih sebagai lokasi terbaik untuk pemasaran produk oleh-oleh khas 

Bali. Berdasarkan perhitungan dengan kedua metode, didapatkan hasil yaitu dengan 

menggunakan metode AHP didapatkan hasil terbaik adalah alternatif lokasi 1 (A1). 

Sedangkan dengan menggunakan metode Weighted product, didapatkan hasil 

terbaik adalah alternative 5 (A5). Perbedaan hasil alternatif terbaik dikarenakan 

kedua metode memiliki proses perhitungan yang berbeda.  

Penelitian yang dilakukan oleh Juwita (2012) membahas mengenai 

penentuan letak dan titik distribusi PT X yang bergerak di bidang FMCG di propinsi 

Jawa Timur, dimana penelitian ini di latar belakangi oleh semakin tingginya biaya 

transportasi yang digunakan oleh distributor untuk menjangkau retailer 

(pelanggan) dalam pendistribusian produknya, untuk memenuhi perubahan 

permintaan oleh para pelanggan dan usaha meningkatkan kepuasan pelanggan 

(retailer). Banyaknya penelitian mengenai distribution centre menunjukkan bahwa 

hal ini penting bagi kemajuan perusahaan. 

 

1.2  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah 

1. Berapa jumlah pusat distribusi yang dibutuhkan oleh PT. Unilever Indonesia, 

Tbk di Malang raya 

2. Dimana lokasi pusat distribusi yang sebaiknya dipilih oleh PT. Unilever 

Indonesia di Malang raya berdasarkan metode AHP. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui jumlah pusat distribusi yang dibutuhkan oleh PT. Unilever 

Indonesia, Tbk di Malang raya. 

2. Mengetahui lokasi pusat distribusi yang paling memenuhi kriteria kriteria lokasi 

pusat distribusi yang sebaiknya dipilih oleh PT. Unilever Indonesai, tbk di 

Malang raya berdasarkan metode AHP. 

 

1.4  Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat Teoritis 

 Penelitian ini dapat bermanfaat untuk menambah pemahaman pengetahuan 

tentang penentuan jumlah dan pemilihan lokasi pusat distribusi serta konsep 

Analytical Hierarchy Process (AHP), dan diharapkan penelitian ini mampu 

melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya dengan topik yang sama, sehingga 

dapat dijadikan referensi untuk kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya yang 

mengadakan penelitian dengan topik yang sama. 

1.4.2 Manfaat Praktis 

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi perusahaan untuk memperoleh jumlah 

dan lokasi pusat distribusi yang akan dibuka berdasarkan kriteria – kriteria dalam 

menentukan lokasi pusat distribusi dengan menggunakan Metode Analytic 

Hierarchy Process (AHP). Hasil penelitian ini dapat digunakan beberapa tahun ke 

depan berdasarkan estimasi permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun, 

dengan menjadi acuan berapa jumlah distributor yang dibuka selanjutnya untuk 

memenuhi tingginya permintaan. 

 

1.5 Batasan Penelitian 

 Beberapa batasan umum dilakukan untuk lebih mengarahkan hasil dari 

penelitian ini, yaitu: 

a) Data diperoleh dari perusahaan PT. Unilever Indonesia Tbk Indonesia Cabang 

Malang. 
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b) Penentuan titik distribusi dilakukan untuk daerah distribusi kota Malang, 

kabupaten Malang dan kota Batu. 

c) Retailer hanya dapat di-supply dari satu distributor 

d) Retailer dapat di-supply oleh distributor yang berasal dari wilayah yang berbeda 

e) Rata-rata penjualan dan permintaan merupakan data semua produk. 

f) Data permintaan yang digunakan adalah data 2017 

g) Kriteria yang digunakan sebagai dasar pertimbangan: 

- Jumlah penduduk 

- Tingkat prekonomian 

- Tingkat selling-in 

- Jarak radius ke pelanggan 

- Tingkat persaingan 

- Land cost 

- Akses transportasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




