
 1  BAB I PENDAHULUAN  1.1 Latar Belakang Perkembangan dunia usaha mengalami persaingan yang begitu ketat dan peningkatan permintaan layanan dari pelanggan. Perusahaan dalam upaya memenangkan persaingan tersebut menggunakan berbagai cara, di antaranya meningkatkan kepuasan pelanggan melalui peningkatan kualitas produk, ketepatan waktu pengiriman, dan efisiensi biaya. Akan tetapi, kebijaksanaan dalam pengendalian persediaan produk pada suatu lokasi tertentu dapat menimbulkan masalah pada manajemen. Masalah timbul pada pengkoordinasian perencanaan distribusi dari bagian pemasaran, juga pada bagian produksi  penghasil tingkat persediaan produk terbaik, sehingga tingkat kepuasan konsumen maupun keuntungan perusahaan dapat terjaga. Pada tingkat pemahaman ini, distribusi menjadi salah satu elemen penting dalam kegiatan ekonomi produsen. Distribusi adalah proses penyaluran barang dari produsen ke pihak yang membutuhkan. Distribusi merupakan faktor penting bagi perusahaan untuk dapat melakukan pengiriman produk secara tepat kepada konsumen. Masalah distribusi ini dialami perusahaan berskala kecil maupun besar, perusahaan hilir maupun hulu, tak terkecuali Usaha Dagang (UD) pada level menengah ke bawah. Pelanggan UD terkadang mengharuskan produsen untuk mengirimkan produknya kepada konsumen. Bagaimana UD dengan segala keterbatasan kapital, tenaga, sarana dan prasarana harus mampu melakukan distribusi secara baik dan tepat, merupakan satu pekerjaan rumah bagi manajer. Salah satu Usaha Dagang yang melakukan kegiatan distribusi adalah UD. Rohmat. UD. Rohmat merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dalam bidang industri Penyamakan Kulit di Lingkungan Industri Kulit (LIK) Kabupaten Magetan, di mana poduk yang dihasilkan kulit jenis Pattern (box). Saat ini daerah pemasarannya mencakup wilayah Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Malang dan 



2   Magetan. Pengiriman produk dilakukan sesuai dengan permintaan masing-masing agen dengan menggunakan sarana transportasi darat. Proses distribusi produk UD. Rohmat ditujukan ke tingkat agen – agen, selajutnya dari agen akan didistribusikan ke retailer atau perajin. Proses tersebut menggambarkan sistem distribusi dewasa ini. Sistem pendistribusian perusahaan pada saat ini belum memberikan sebuah perencanaan yang dapat memproyeksikan permintaan atau order pada masa yang akan datang, sehingga permintaan produk kurang terkontrol dan tidak sesuai dengan permintaan pasar sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan atau bahkan kelebihan persediaan, baik pada pabrik maupun pada masing-masing agen. Oleh karenanya, perusahaan belum memiliki acuan sebagai rencana penjadwalan pendistribusian produksi pada masa yang akan datang dalam melaksanakan pendistribusian produknya. Berdasarkan masalah di atas, maka perlu dilakukan perencanaan dan penjadwalan distribusi dengan metode Distribution Requirement Planning (DRP). Metode ini diharapkan dapat memberikan perencanaan yang memproyeksikan permintaan pada masa yang akan datang dihubungkan dengan status persediaan dan diarahkan menjadi awal pendistribusian produk, sehingga perusahaan mampu memenuhi permintaan dengan waktu dan jumlah yang tepat serta dapat menekan biaya distribusi.  1.2 Perumusan Masalah Perumusan masalah dalam peneltian ini adalah : 1. Merencanakan penjadwalan aktivitas distribusi produk sesuai kapasitas persediaannya untuk permintaan produk. 2. Meminimumkan biaya distribusi.  1.3 Tujuan Penelitian Adapun tujuan dari penelitian mengenai perencanaan distribusi adalah: 1. Membuat perencanaan penjadwalan aktivitas pendistribusian produk kulit. 2. Meminimumkan total biaya distribusi yang dikeluarkan oleh perusahaan. 



3   1.4 Batasan Masalah Dengan tanpa mengurangi maksud dan tujuan penelitian serta untuk menyederhanakan penelitian, maka peneliti melakukan pembatasan masalah, yaitu sebagai berikut : 1. Produk yang diteliti adalah kulit samak jenis Pattern (box). 2. Proses produksi tidak dibahas secara khusus dalam penulisan Tugas Akhir ini. 3. Data yang diolah adalah data permintaan yang didapatkan dari perusahaan mulai April 2016 sampai bulan Maret 2017. 4. Angkutan yang dipergunakan dalam kondisi selalu ada saat diperlukan untuk pengiriman produk. 5. Lokasi dari para agen/retailer tetap. 6. Metode yang digunakan adalah Distribution Requirement Planning (DRP).  1.5 Manfaat Penelitian Manfaat yang dapat diambil apabila tujuan penelitian ini dicapai adalah sebagai berikut: 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau informasi bagi perusahan mengenai perencanaan dan penjadwalan aktivitas distribusi yang tepat sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumen dengan tepat waktu. 2. Sebagai bahan pertimbangan untuk peneliti lebih lanjut pada bidang perencanaan kebutuhan distribusi (DRP).   1.6 Sistematika Penulisan BAB I : PENDAHULUAN Berisi tentang latar belakang, perumusan masalah, batasan, tujuan, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan laporan. BAB II : LANDASAN TEORI Bab ini berisi tentang teori – teori dasar yang membahas masalah distribusi yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini. Dimana nantinya tinjauan pustaka ini akan dijadikan sebagai acuan kerangka berfikir didalam menyelesaiakan pemasalahan yang ada, baik dalam melakukan 



4   pengolahan data maupun dalam menginterpretasikan hasil yang diperoleh dari pengolahan data.  BAB III : METODE PENELITIAN Berisi suatu alur atau kerangka kerja yang terstruktur dan sistematis yang merupakan suatu proses dimana terdiridari tahap-tahap yang saling terkait satu sama lainnya atau dalam artian hasil dari suatu tahap akan menjadi masukan bagi tahap berikutnya.  BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini akan ditampilkan seluruh data yang dihasilkan dari perencanaan distribusi, dengan menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP).  BAB V : PENUTUP Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran dari perencanaan distribusi yang telah dilakukan sehingga dapat memberikan suatu masukan bagi pihak perusahaan.  DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN 


