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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Perusahaan  CV.Tirta Mekar Jaya adalah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang produksi dan distribusi air minum murni dalam kemasan dengan 

merk axogy. CV. Tirta Mekar Jaya beralamat di Jl. BAT - Kareb No.51 

Tegalmulyo, Pabelan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah 57162.  Dalam 

proses pendistribusian produknya, ada beberapa kesalahan yang terjadi, antara 

lain adanya bullwhip effect. Bullwhip effect mendistorsi informasi permintaan 

dari mata rantai yang bawah (end customer) ke rantai di atasnya, hal ini 

dikarenakan kesalahan dari interpretasi data permintaan ditiap-tiap rantai 

distribusi dan kesalahan informasi yang diterima.  Kesalahan ini terjadi karena 

terjadi perbedaan jumlah permintaan yang diterima perusahaan dengan jumlah 

yang dibutuhkan oleh pasar. Jumlah permintaan yang diterima oleh 

perusahaan dari tiap-tiap retail berbeda dengan jumlah yang dibutuhkan oleh 

pasar atau konsumen, kesalahan ini disebut bullwhip effect. 

Pada penelitian ini akan dilakukan pengukuran produk per retailer, 

Untuk pengukuran produk per retailer yaitu pengukuran yang dilakukan di 

tiap-tiap retailer untuk tiap-tiap produk. dimana produk tersebut adalah produk 

air kemasan galon 19 liter serta karton botol 500 mL.   

Dalam penelitian ini akan dilakukan pengukuran dan jika ternyata 

terjadi bullwhip effect, maka harus dilakukan perbaikan sistem informasi 
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antara pihak retailer. Salah satunya adalah mencoba meramalkan permintaan 

dari produk untuk periode mendatang berdasarkan data yang diperoleh, dari 

hasil peramalan tersebut kemudian kita hitung kembali nilai amplifikasi 

bullwhip effect, untuk perbaikan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas  maka perumusan masalah yang 

diangkat dalam Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut : 

1. Apakah terjadi  bullwhip Effect  pada masing- masing retail produk Axogy  

untuk wilayah surakarta? 

2. Bagaimana memperbaiki sistem distribusi produk Axogy  untuk masing- 

masing retail wilayah surakarta? 

 

1.3 Batasan Masalah 

Agar permasalahan lebih terfokus, dan lebih terarah sesuai dengan 

perumusan yang telah ditetapkan, maka dalam penelitian ini riset dibatasi 

sebagai berikut : 

1. Penelitian ini hanya dilakukan pada sistem distribusi di CV. Tirta Mekar 

Jaya Data yang diambil dalam penelitian ini merupakan data keseluruhan 

yang hanya memperhatikan produk. 

2. Data penjualan dan persediaan dari masing- masing retail diambil dari 

bulan Januari 2011 sampai dengan bulan Desember 2011. 

3. Pengambilan data penjualan hanya dibatasi untuk retailer surakarta. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui besarnya amplifikasi permintaan (bullwhip effect) di 

masing- masing retail produk Axogy  wilayah surakarta. 

2. Untuk memperbaiki sistem distribusi sehingga menghasilkan sistem 

manejemen rantai pasokan atau Supply Chain Management yang baik. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diharapkan dari penelitian yang dilakukan adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagi Peneliti mampu menerapkan ilmu yang diperoleh di bangku 

perkuliahan terhadap lingkungan kerja. 

2. Bagi Pihak Perusahaan 

a. Dapat melakukan proses perbaikan/pembaharuan terus menerus, 

berdasarkan tanggapan konsumen.  

b. Dengan dikembangkannya pendekatan terhadap sistem ini, maka 

aktivitas yang terjadi dalam supply chain dapat dilakukan dengan lebih 

lebih baik lagi. 

c. Dapat mengetahui serta memperbaiki sistem perencanaan dan 

pengendalian produksi sampai dengan pendistribusian produk. 
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1.6 Sistematika Penulisan  

Dalam penulisan laporan ini diharapkan agar pembaca dan pihak-pihak 

yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami isi laporan ini. Adapun 

sistematika penulisan adalah sebagai berikut :  

 

Bab I Pendahuluan  

Bab ini merupakan pengantar permasalahan yang dibahas, seperti 

latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.  

 

Bab II Landasan Teori  

Berisi tentang uraian secara singkat landasan konseptual tentang teori-

teori yang dipergunakan sebagai landasan untuk pemecahan masalah, 

seperti pengertian distribusi, konsep SCM, dan teknik peramalan.  

 

Bab III Metodologi Penelitian  

Membahas mengenai kerangka dalam pemecahan suatu masalah serta 

menjelaskan secara garis besar bagaimana langkah-langkah 

pemecahan masalah dengan menggunakan metode yang diinginkan 

oleh penulis dalam memecahkan masalah tersebut. 
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Bab IV  Pengumpulan Data dan Analisa Data 

Dalam bab ini dilakukan pengumpulan dan analisa data yaitu 

perhitungan nilai amplifikasi permintaan atau bullwhip effect, 

peramalan,  dan perhitungan kembali nilai amplifikasi permintaan atau 

bullwhip effect serta menyajikan hasil  analisa terhadap data-data yang 

diperoleh dari obyek penelitian. 

 

Bab V Penutup 

Berisi tentang kesimpulan dan saran atas tindak lanjut dari hasil 

penelitian serta kemungkinan hal-hal yang perlu dikembangkan dalam 

penelitian selanjutnya. 


