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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Supply Chain Management (SCM) 

 Supply Chain Management (SCM) atau manajemen rantai pasokan 

merupakan kegiatan yang menggabungkan beberapa proses dan aktifitas mulai dari 

pemasok sampai kepada konsumen. Manajemen rantai pasokan adalah pengelolaan 

material, informasi dan keuangan melalui jaringan organisasi (yaitu pemasok, 

produsen, penyedia logistik, distributor, pedagang grosir dan pengecer) yang 

bertujuan menghasilkan dan mengantarkan produk atau layanan untuk konsumen. 

Aktifitas SCM meliputi koordinasi dan kolaborasi proses dan kegiatan di berbagai 

fungsi seperti pemasaran, penjualan, produksi, desain produk, pengadaan, logistik, 

keuangan, dan teknologi informasi dalam jaringan organisasi (Blos dkk., 2009) 

Sebagian besar organisasi melakukan kegiatan SCM mulai dari memperoleh 

bahan mentah dan mentransformasikan bahan mentah tersebut baik menjadi barang 

dalam proses maupun barang jadi, serta mengirimkan produk tersebut ke konsumen 

melalui saluran distribusi (Hasrulnizzam dkk., 2010). SCM berusaha untuk 

menyinkronkan fungsi organisasi dan pemasoknya sehingga aliran bahan, layanan, 

dan informasi sesuai dengan permintaan pelanggan. SCM yang sukses dapat 

menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif bagi organisasi. Manfaat 

SCM meliputi pengurangan persediaan, perbaikan layanan pengiriman, dan siklus 

pengembangan produk yang lebih pendek (Fawcett dkk., 2008).   

Menurut Banomyong dan Supatn (2011) ada 8 komponen utama dalam 

manajemen rantai pasokan yang meliputi: 

1. Customer relationship management 

Mengidentifikasi pelanggan potensial yang dinilai akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan. 

2. Customer service management 

Informasi tepat waktu bagi pelanggan, untuk memperlancar pelaksanaan 

pengiriman barang. 

3. Demand management 
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Menyeimbangkan antara permintaan pelanggan dengan kemampuan 

perusahaan untuk memenuhi permintaan tersebut. 

4. Order fulfillment 

Pemenuhan kebutuhan konsumen pada waktu, tempat, dan jumlah yang tepat. 

5. Manufacturing flow management 

Tindakan untuk menyesuaikan permintaan dari pelanggan dengan kemampuan 

produksi yang dapat dipenuhi perusahan. 

6. Procurement 

Tindakan dari fungsi pembelian dengan mengembangkan mekanisme 

komunikasi agar dapat mengurangi waktu dan memberikan penghematan dalam 

transaksi pembelian. 

7. Product development and commercialization 

Tindakan melibatkan pemasok dan konsumen dalam proses pengembangan 

produk perusahaan yang diinginkan oleh konsumen. 

8. Return 

Merupakan tindakan untuk mengelola feedback dari pelanggan terhadap produk 

guna perbaikan kinerja bagi perusahaan. 

 SCM memungkinkan organisasi untuk mengelolah penambahan nilai 

barang dan jasa di seluruh rantai pasokan sebagai satu proses dengan tujuan yang 

sama yakni untuk kepuasan pelanggan. Banyak penelitian yang menunjukkan 

bahwa SCM adalah alat yang efektif bagi perusahaan untuk meningkatan daya 

saing, stabilitas dan pertumbuhan bisnis (Rashid dan Aslam, 2012). Menurut 

Vanichchinchai dan Igel (2009) tujuan akhir dari SCM yakni kepuasan pelanggan 

yang hanya dapat dicapai melalui pemenuhan kebutuhan pelanggan yang berkaitan 

dengan kualitas, biaya, waktu pengiriman, dan fleksibilitas. 

 Menurut Banomyong dan Supatn (2011) kinerja SCM dapat diukur 

berdasarkan tiga dimensi utama yakni biaya, waktu dan realibilitas karena dimensi 

ini mencerminkan output dari operasional rantai pasokan serta kemampuan untuk 

memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya terendah, secepat mungkin dan 

tepat waktu. Dalam penelitian ini, dimensi utama rantai pasokan yakni waktu dan 

biaya akan digunakan sebagai kriteria dalam menentukan lokasi pusat distribusi 

yang optimal. 
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2.2 Selling –in 

 Selling-in merupakan salah satu bagian dari kegiatan distribusi dalam 

rangka mendekatkan diri ke konsumen. Seliing-in adalah besarnya penjualan yang 

dilakukan oleh distributor kepada saluran distribusi di bawahnya seperti sub 

distributor, wholesaler atau retailer. Dengan kata lain, selling-in merupakan 

kegiatan distribusi yang masih di bawah kendali perusahaan sebelum sampai ke 

konsumen akhir. 

 Konsep selling-in menggunakan perantara outlet untuk sampai ke 

konsumen akhir, sehingga diperlukan upaya – upaya untuk menarik perhatian 

konsumen yang dapat dilakukan melalui kegiatan merchandising yakni segala 

upaya yang dilakukan oleh perusahaan distribusi di dalam maupun di sekitar outlet 

dalam usaha untuk mempercepat arus produk tiba ke keranjang konsumen.  

 Ginting dkk. (2014) menyatakan bahwa besarnya nilai selling-in merupakan 

gambaran tingkat penetrasi suatu produk ke pasar yang sekaligus merupakan salah 

satu indikator keberhasilan kegiatan pemasaran perusahaan prinsipal. Sehingga 

selling-in merupakan salah satu informasi pasar yang dapat dianalisa untuk 

pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. 

 Dalam mendekatkan diri ke konsumen, terdapat dua cara untuk 

meningkatkan selling-in yaitu: 1) Horisontal yakni melalui penambahan outlet baru 

yang belum masuk dalam cakupan distributor untuk meingkatkan jumlah outlet 

yang menjual produk tersebut. 2) Vertikal yakni meningkatkan jumlah produk yang 

dibeli oleh outlet melalui penambahan jenis atau varian produk. 

 Menurut Yudith (2005) untuk meningkatkan penjualan melalui peningkatan 

selling-in harus ditopang dengan penyebaran produk yang baik dalam rangka 

memastikan ketersedian produk di outlet. Dalam hal ini cakupan wilayah kerja 

distributor harus ditingkatkan dengan pola kunjungan ke outlet yang tetap dan 

teratur. Selain itu proses selling-in haruslah dilakukan pada outlet yang potensial 

untuk suatu produk dan dalam jumlah yang tepat dan waktu yang tepat sehingga 

diperoleh keberlanjutan dari selling-in yang pertama. 

 Menurut Augusty (2000) terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi untuk 

selling-in yang baik yaitu: 1) potensi volume penjualan pada outlet, 2) saluran 

distribusi yang jelas yang memungkinkan efisiensi kinerja yang baik serta 3) 
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penjualan yang tinggi harus ditunjang dengan biaya disttribusi yang rendah 

sehingga menghasilkan net profit yang tinggi. 

 Dalam penelitian ini menitik beratkan pada pemilihan lokasi dan tata kelola 

titik distribusi untuk memperoleh kegiatan distribusi dengan biaya distribusi yang 

rendah sebagai salah satu kriteria selling-in yang baik. 

2.3 Logistik 

Logistik merupakan bagian dari proses rantai pasok (supply chain), yang 

merencanakan, mengimplementasikan, dan mengontrol efisiensi dan keefektifan 

aliran dan penyimpanan produk, layanan, dan informasi terkait dari titik awal proses 

hingga barang siap di konsumsi dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Kegiatan-kegiatan/ proses kunci dari kegiatan logistik ini terbagi 2, yaitu 

kegiatan primary dan secondary (supporting). Kegiatan primary meliputi 

penentuan tujuan pelayanan pelanggan, transportasi, pengaturan persediaan, aliran-

aliran informasi dan pemrosesan pesanan. Sedangkan kegiatan secondary adalah 

yang berkaitan dengan pengaturan gudang, penanganan bahan baku dan 

penjadwalan produksi. 

 

Gambar 2.1 Ruang lingkup Rantai Persediaan / Logistik Perusahaan 

(Ballou, 2004) 

Dalam manajemen logistik, proses planning, organizing, dan controlling 

akan sangat menentukan performa perusahaan. Planning mengacu kepada 

keputusan untuk menentukan tujuan perusahaan, organizing membahas proses 
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pengumpulan dan memposisikan sumber daya perusahaan untuk mencapai tujuan 

perusahaan, dan controlling untuk mengukur performa perusahaan dan melakukan 

tindakan perbaikan ketika pelaksanaannya tidak sejalan dengan tujuan perusahaan. 

Gambar 2.2 menunjukan segitiga perencanaan dalam kegiatan logistik. 

 

Gambar 2.2 Segitiga perencanaan dan hubungannya dengan aktifitas logistik 

perusahaan (Ballou, 2004) 

Salah satu sisi dari segitiga di atas adalah mengenai perencanaan location 

strategy. Perencanaan ini meliputi keputusan pemilihan lokasi dan proses 

perencanaan jaringan. 

2.4 Lokasi Fasilitas. 

Lokasi suatu supplier, manufaktur atau pelanggan dapat mempengaruhi 

keseluruhan dari suatu rantai pasok. Perubahan satu lokasi akan memberikan 

dampak ke semua bagian suplai. Pemilihan lokasi fasilitas tidak hanya sebagai 

sebuah keputusan yang strategik namun juga memiliki beberapa isu dalam 

operasional dan taktikal. Misalnya, meningkatnya distribution centre akan 

menjadikan pelayanan ke pelanggan yang lebih baik namun juga akan berdampak 

pada meningkatnya biaya inventori. 

Terdapat beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam penentuan 

lokasi. Selain faktor waktu tempuh dan penghematan biaya, lingkungan yang terdiri 

dari masyarakat, budaya dan infrastruktur sekitarnya juga menjadi faktor yang 

signifikan terhadap fungsi lokasi (Skjøtt-Larsen dkk., 2007). Misalnya, perbedaan 

budaya mungkin akan menjadikan interaksi dan komunikasi menjadi sulit. Hal yang 

serupa untuk lokasi yang memiliki infrastruktur yang lemah, suatu wilayah yang 

tampaknya dekat akan memiliki waktu tempuh yang lebih dibandingkan dengan 

lokasi yang memiliki infrastruktur yang kuat. 
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Suthamphong (2014) memberikan overview yang menarik dengan 4 elemen 

tentang lokasi fasilitas sebagai berikut: 

1. Sekumpulan posisi dimana fasilitas dapat dibangun. Untuk setiap lokasi harus 

memiliki informasi mengenai biaya – biaya yang berkaitan dari pembangunan 

fasilitas. 

2. Sekumpulan titik permintaan dalam hal ini pelanggan yang menempati posisi 

geografis yang berkaitan dengan lokasi fasilitas. Setiap titik permintaan 

menghasilkan biaya transportasi yang berbeda. 

3. Daftar semua syarat yang dipenuhi oleh fasilitas yang dibangun dan titik 

permintaan. 

4. Sebuah fungsi yang menghubungkan setiap kumpulan fasilitas yang mungkin 

dibangun dengan biaya yang dikeluarkan jika semua fasilitas tersebut dibuka 

dan dengan titik – tiik permintaan yang ditetapkan sehingga persyaratan 

terpenuhi. Dengan kata lain tujuan dari fungsi tersebut adalah optimasi. 

Ada banyak model dalam melakukan penelitian terkait penentuan lokasi 

pusat distribusi, dimana secara objektif sebagian besar literatur terkait lokasi 

fasilitas dibagi menjadi dua sub kategori yaitu kualitatif dan kuantitatif. 

 

Gambar 2.3 Objektif lokasi pusat distribusi 

Fungsi minimize bertujuan untuk meminimalkan total biaya, sedangkan 

minimax bertujuan meminimalkan jarak maksimum antara fasilitas yang baru 

dengan fasilitas yang sudah ada. 

Sebagian besar model menggunakan model kuantitaif dengan 

mempertimbangkan biaya transportasi dari pemasok hingga ke pelanggan. Adapun 

model kualitatif memberikan penekanan bahwa faktor kualitatif seperti 

keterampilan tenaga kerja memiliki dampak yang lebih besar untuk kelangsungan 

bisnis jangka panjang. 

Objective 

Qualitative Quantitative 

Minimize Other Minimax 
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Metode khusus penentuan lokasi fasilitas: 

1. Metode factor rating 

Metode factor rating merupakan salah satu metode kualitatif untuk penentuan 

lokasi fasilitas yang paling populer (Wisner dkk., 2005). Dalam penelitian  

Wisner dkk. (2005) langkah – langkah pada model factor rating dimulai dengan 

mengidentifikasi faktor – faktor yang dinilai penting bagi perusahaan terkait 

lokasi fasilitas. Kemudian setiap faktor diberikan skala nilai sesuai tingkat 

kepentingan masing – masing terhadap perusahaan. Langkah selanjutnya 

memberikan penilaian terhadap alternatif – alternatif lokasi fasilitas dan faktor 

– faktor yang telah ditentukan dinilai terhadap masing – masing alternatif. 

Langkah terakhir yakni mengalikan nilai masing-masing alternatif dengan nilai 

masing-masing faktor untuk memperoleh nilai tertinggi. 

2. Proses hirarki analitik (AHP) 

Masalah tata letak jaringan logistik tidak saja pada mengoptimalkan 

minimalisasi biaya transportasi. Namun hal ini melibatkan banyak tingkatan, 

seperti ekonomi, masyarakat, lingkungan, jaringan saluran pengiriman, yang 

mana membutuhkan analisis dan evaluasi komprehensif. Apabila beberapa 

alternatif telah terpilih maka proses hirarki analitik dapat digunakan untuk 

memilih solusi optimal. Suthamphong (2014) menekankan proses hirarki 

analitik ini sebagai suatu teknik terstruktur untuk mengatur dan menganalisa 

keputusan. 

3. Metode Load distance 

Metode load distance adalah model lokasi yang paling dasar dalam penelitian 

operasional yang digunakan untuk mengevaluasi dan membandingkan lokasi 

yang berbeda (XueYing, 2014). Model ini merupakan model matematika 

dengan berfokus pada jarak dan beban antar fasilitas. Jarak bisa jadi jarak 

tempuh yang sebenarnya atau garis lurus berdasarkan koordinat X, Y. Waktu 

yang digunakan untuk bepergian antara fasilitas dapat juga digunakan sebagai 

alternatif dari jarak. Suthamphong (2014) menggunakan metode load distance 

dalam menentukan alternatif lokasi terbaik untuk Gypboard Company. Langkah 

– langkah yang dilakukan yakni dengan mengumpulkan data jarak dari 

perusahaan ke pelanggan dan dari perusahaan ke pemasok. Selanjutnya 
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mengestimasi bebab (load) pelanggan dan pemasuk, kemudian menghitung 

load distance. Hasil dari penelitian diperoleh alternatif lokasi yang baru akan 

menghemat 20% biaya dibandingkan lokasi yang lama. 

4. Metode Centre-of-Gravity 

Metode CoG merupakan sebuah metode simulasi dengan menggunakan teknik 

matematika dengan menentukan skema tata letak yang terbaik melalui simulasi 

perhitungan dan logika. Model ini berdasar pada penempatan titik koordinat 

pusat distribusi yang memberikan jarak tempuh terpendek terhadap seluruh area 

yang harus disuplai sehingga dapat meminimumkan biaya distribusi (Setiawan, 

2015). Model centre-of-gravity menggunakan beberapa asumsi. Pertama bahwa 

biaya transporatsi berbanding lurus dengan jarak dan volume yang dipindahkan. 

Kedua bahwa lokasi sumber pasokan, produksi, distribution centre dan retailer 

dapat ditentukan pada peta dengan koordinnat X dan Y yang jelas. Sahin dan 

Sural (2007) menggunakan metode CoG untuk menentukan lokasi fasilitas yang 

merupakan pertengahan antara lokasi pusat permintaan dan pemasok 

berdasarkan jarak transportasi dan volume yang ditransportasikan.  

2.5 Metode Proses Analisis Hirarki (AHP) 

Proses Analisis Hirarki (AHP) merupakan salah satu metode pengambilan 

keputusan untuk memecahkan suatu masalah yang kompleks dalam kondisi yang 

tidak terstruktur menjadi suatu bentuk susunan hirarki. AHP dikembangkan oleh 

Thomas L Saaty sebagai metode yang memungkinkan untuk menilai, 

memprioritaskan, memberi peringkat, dan mengevaluasi pilihan - pilihan keputusan 

dan faktor - faktor yang berbeda dari suatu permasalahan hirarki. AHP juga 

merupakan teknik yang menggabungkan pendekatan matematika dan psikologi 

untuk mengatur dan menganalisa keputusan yang kompleks (Saaty, 2008). 

Langkah pertama dalam AHP yakni menyusun hirarki permasalahan. Pada 

tingkat atas hirarki mendefinisikan tujuan utama dari keseluruhan proses 

pengambilan keputusan. Tingkat hirarki ke dua terdiri dari kriteria – kriteria yang 

berkontribusi pada tujuan utama, dan pada tingkatan paling bawah terdiri dari 

alternatif – alternatif yang berbeda. 
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Gambar 2.4 Hirarki sederhana AHP 

Langkah kedua yakni mengatur elemen-elemen di tingkat hirarki kedua 

menjadi matriks dan mendapatkan penilaian tentang tingkat kepentingan relatif dari 

kriteria tersebut. Skala fundamental antara 1 sampai 9. Nilai 1 berarti memiliki 

tingkat kepetingan yang sama dengan kriteria. Nilai 3 untuk tingkat kepentingan 

sedang, 5 untuk tingkat kepentingan esensial atau penting, 7 untuk tingkat 

kepentingan yang sangat kuat dan 9 untuk tingkat kepentingan yang sangat penting. 

Nilai 2, 4, 6 dan 8 juga dapat digunakan jika diperlukan kompromi. 

Menurut Lobo dkk. (2016) bahwa penggunaan skala dan memilih nilai yang benar 

untuk setiap kriteria, dalam beberapa kasus didasarkan pada tingkat kepentingan 

dari suatu pendapat subjektif. Skala yang sama juga digunakan saat 

membandingkan kualitas kandidat satu dengan yang lain. Sehingga pengambilan 

keputusan tidak terbatas pada tingkat kepentingan melainkan lebih pada 

superioritas para kandidat. Skala yang digunakan dalam membuat keputusan 

disajikan pada Tabel 2.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tujuan 

Kriteria 1 Kriteria 2 

Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 1 Alternatif 2 
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Table 2.1 

Skala fundamental yang digunakan dalam AHP 

Intensitas Definisi Keterangan 

1 Setara Dua aktifitas yang berkontribusi sama 

dengan tujuan 

3 Sedang Sedikit mendukung satu aktifitas di atas 

yang lain 

5 Penting Sangat mendukung satu aktifitas di atas 

yang lain 

7 Sangat penting Satu aktifitas yang sangat didukung di atas 

lainnya dan dominasinya ditunjukkan 

dalam praktek 

9 Mutlak Bukti yang mendukung satu aktifitas di 

atas yang lain adalah suatu penegasan 

dengan tingkat kemungkinan tertinggi. 

Intensitas Definisi Keterangan 

2, 4, 6, 8 Nilai tengah Digunakan untuk mewakili kompromi 

antara preferensi yang tercantum di atas. 

  Nilai timbal balik Nilai timbal balik dari kebalikan suatu 

perbandingan. 

Sumber:  (Saaty, 2008). 

Tabel 2.1 memberikan pilihan skala yang dapat digunakan oleh pengambil 

keputusan berdasarkan persepsi yang dimiliki untuk menentukan kriteria. Dalam 

penelitian ini, pilihan skala menggunakan metode Saaty. 

Skala pada Tabel 2.1 digunakan dalam perbandingan berpasangan untuk 

setiap kriteria dengan membandingkan dua elemen sekaligus. Misalnya, jika 

elemen x memiliki nilai intensitas 3 jika dibandingkan dengan elemen y, maka y 
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memiliki nilai timbal balik 1/3 bila dibandingkan dengan x. Selanjutnya kandidat 

yang memiliki posibilitas dibandingkan berpasangan berdasarkan setiap kriteria. 

Tujuannya adalah untuk menilai seberapa baik satu kandidat dari pada kandidat 

yang lain yang memenuhi setiap kriteria di tingkat dua (Onnela, 2015). 

Perbandingan berpasangan antara kriteria yang satu dengan yang lainya 

dibentuk ke dalam suatu matriks yang ukurannya sama dengan jumlah kriteria yang 

dibandingkan yang menggambarkan kontribusi relatif atau tingkat kepentingan 

antara kriteria yang dibandingkan (Suwastika dan Sarja, 2016). Selanjutnya 

menghitung nilai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten maka 

pengambilan data dapat diulangi. Langkah ini diulangi untuk keseluruhan tingkat 

hirarki. 

Langkah selanjutnya yakni mengitung vektor prioritas untuk masing-

masing faktor sebagai pengukuran kontribusi relatif. Secara matematis, prioritas 

adalah nilai-nilai vektor eigen pada matriks. Nilai ini bisa dihitung secara manual 

atau dengan menggunakan software khusus AHP. Langkah ini untuk mensintesis 

penilaian dalam penentuan elemen – elemen prioritas pada tingkat hirarki terendah 

hingga pencapaian tujuan. 

Perbandingan berpasangan dan penilaian prioritas pada dasarnya diperoleh 

dari serangkaian diskusi atau debat, sehingga elemen – elemen tersebut merupakan 

opini yang perlu dihitung keakuratannya (Chenikwi, 2016). Untuk memastikan 

konsistensi perbandingan, maka pada matriks harus dilakukan pemeriksaan 

inkonsistensi. Menghitung ketidakkonsistenan dapat dilakukan dengan dengan 

pendekatan Consistency Ratio (CR), dimana penilaian dapat diterima bila nilainya 

tidak lebih dari 0,1. Untuk mendapatkan rasio konsistensi, indeks konsistensi 

matriks harus dihitung terlebih dahulu dengan formulasi sebagai berikut: 

𝑪𝑰 =  
𝝀𝒎𝒂𝒙 𝒏

𝒏 𝟏
  (2.3) (Onnela, 2015) 

dimana: 𝝀= nilai eigen terbesar 

 𝒏= ukuran matriks 

Selanjutnya, indeks konsistensi dibagi dengan nilai koheren indeks acak 

(𝑅𝐼) yakni rata – rata 𝑅𝐼 yang diperoleh dari sampel acak matriks timbal balik 

dengan menggunakan skala 1/9, 1/8, …, 8, 9 (Chenikwi, 2016). Saaty dan Vargas 
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(2012) memberikan indeks acak yang lengkap untuk berbagai ukuran matriks. 

Tabel 2.2 menunjukkan nilai indeks konsistensi acak (𝑅𝐼) untuk matriks dengan 

ukuran 1 hingga 10 

Tabel 2.2 

Indeks Konsistensi Acak untuk matrik berbagai ukuran 

𝑛 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

𝑅𝐼 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

Sumber:  (Saaty dan Vargas, 2012) 

 Untuk mendapatkan rasio konsistensi, maka indeks konsistensi dibagi 

dengan nilai indeks konsistensi acak yang benar pada tabel dengan formulasi 

sebagai berikut: 

𝐶𝑅 =   (2.4) (Onnela, 2015) 

dimana: 𝐶𝑅 = rasio konsistensi 

 𝐶𝐼 = indeks konsistensi 

 𝑅𝐼 = indeks konsistensi acak 

2.6 Titik Distribusi 

Proses distribusi produk merupakan suatu upaya produsen untuk 

menyampaikan produknya ke tangan konsumen dengan sistem yang terencana dan 

terprogram. Proses pendistribusian produk yang baik harus se-efisien dan se-efektif 

mungkin, sehingga volume produksi, kapasitas gudang dan alokasi produk pada 

setiap daerah di dalam wilayah distribusinya mencapai tingkat keseimbangan yang 

baik. Untuk itulah diperlukan perencanaan distribusi yang (Murti dkk., 2004).  

Menurut (Murti dkk., 2004) pendistribusian produk kepada konsumen harus 

ditangani dengan teliti dan cermat, sebab hal ini dapat menjadi salah satu hambatan 

bagi perusahaan dalam memenangkan persaingan dengan perusahaan lainnya jika 

kecepatan pendistribusiannya tidak tinggi. Cepat atau lambatnya pendistribusian 

produk ke konsumen salah satunya tergantung kepada kedekatan antara gudang 
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penyalur (distributor) dengan pasar (konsumen). Salah satu alternatif pemecahan 

masalah tersebut yang dapat dilakukan diantaranya adalah mengevalusai letak serta 

jumlah gudang agar dapat menghasilkan pendistribusian dan pengalokasian produk 

yang optimal. Melalui pendirian gudang distribusi diharapkan memperoleh pola 

distribusi dan pengalokasian produk yang optimal disamping kegunaan lainnya. 

PT Unilever Indonesia Tbk adalah salah satu perusahaan distribusi 

consumer goods yang sedang berkembang di wilayah kota Malang, juga tidak 

terlepas dari masalah loaksi fasilitas, dimana dihadapkan pada jumlah ideal titik 

distribusi (gudang distributor) yang bisa melayani seluruh retailer yang ada di kota 

Malang. Jumlah titik distribusi ideal juga dapat diselesaikan melalui metode AHP 

yang menjadi salah satu objektif dari penelitian ini. 

2.7 Kerangka Konseptual 

Penelitian ini didasari dengan adanya lingkungan bisnis yang semakin 

kompetitif dan kondisi pasar yang terus berubah, dimana kompetisi dan perubahan 

di pasar harus dihadapi oleh Unilever Indonesia Tbk dan Distributor. Tingkat 

persaingan yang setiap tahun semakin bertambah menuntut perusahaan untuk terus 

memperluas akses ke pelanggan. Sementara lokasi pusat distribusi yang ada saat ini 

memiliki jangkauan yang cukup jauh ke pelanggan, sehingga kedua hal ini akan 

berdampak pada meningkatnya biaya distribusi. Hal lain yakni perubahan 

lingkungan bisnis seperti land cost, peningkatan UMK serta lalu lintas yang 

semakin padat, menyebabkan penambahan biaya distribusi oleh Distributor. 

Peninjauan ulang terhadap lokasi dan jumlah pusat distribusi (gudang distributor) 

merupakan salah satu langkah perusahaan untuk menghadapi perubahan 

lingkungan yang ada, baik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. 

Jumlah dan lokasi pusat distribusi ditentukan melalui proses identifikasi 

kriteria - kriteria yang penting bagi perusahaan dalam mementukan lokasi pusat 

distribusi. Hal ini diperoleh melalui wawancara dengan para manajer perusahaan. 

Selanjutnya menentukan alternatif – alternatif yang paling sesuai dengan kriteria 

yang telah ditetapkan melalui metode AHP. Output yang diharapkan yakni dapat 

diperoleh jumlah dan lokasi pusat distribusi yang dapat mendukung pemenuhan 

permintaan pelanggan dan menekan biaya distribusi sehingga perusahaan dapat 

meningkatkan kualitas layanan dan keuntungan distributor.  
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Gambar 2.5 Diagram kerangka konseptual penelitian 

 

 

 

 

Jumlah permintaan 
konsumen per tahun 
cenderung meningkat 

Perlu ditentukan jumlah dan 
lokasi DC yang optimal 

Biaya Distribusi 
tinggi 

Perusahaan harus 
meningkatkan kualitas 
layanan 

Perlu tambahan 
jumlah DC 

Perusahaan harus 
memiliki akses yang 
luas ke pelanggan 

Tingkat persaingan 
meningkat Lokasi DC kurang 

optimal Lokasi DC yang 
jauh 

Biaya distribusi 
rendah 

Penghematan biaya 
transportasi 

Supply produk ke 
retailer efektif 

Permintaan pelanggan 
terpenuhi 

Meningkatkan profit 
Distributor 

Jumlah dan lokasi DC 
optimal dengan AHP 

Jarak radius ke 
pelanggan 

Akses distribusi 

Harga sewa 

Jumlah penduduk 

Tingkat persaingan 

Metode AHP 

Wawancara 
dengan 10 
manajer 




