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 BAB I 
PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Inovasi secara berkelanjutan dalam bidang logistik adalah salah satu cara 

yang dapat dilakukan untuk meningkatkan keuntungan dan daya saing 

perusahaan. Logistik secara umum dibagi menjadi dua yakni inbound logistics dan 

outbound logistics. Inbound logistics merupakan aliran raw material dari supplier 

ke produsen sedangkan outbound logistics atau distribusi adalah aliran produk jadi 

dari produsen ke konsumen. Distribusi merupakan salah satu pilar penting dalam 

proses bisnis perusahaan untuk menjamin perpindahan barang sampai di tangan 

konsumen dengan aman, tepat waktu, tepat guna, tepat jumlah serta dalam 

kualitas yang baik.  

Di industri semen, biaya distribusi merupakan komponen biaya utama yang 

perlu diefisiensikan karena karaktersitik produk semen yang bersifat bulky. PT 

Semen Indonesia (Persero) Tbk. (SMGR) yang merupakan salah pemain utama di 

industri persemenan Indonesia memiliki proporsi biaya distribusi yang lebih tinggi 

dibandingkan dengan kompetitor utamanya yakni PT Indocement Tunggal 

Perkasa (INTP). Pada Gambar 1.1 dapat dilihat perbandingan breakdown 

komponen biaya antara SMGR dan INTP berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh DBS Grup pada tahun 2015. Besarnya proporsi biaya distribusi SMGR 

diestimasikan sebesar 23,6 % dari harga pokok penjualannya, nilai ini lebih tinggi 

jika dibandingkan dengan INTP yang hanya sebesar 15.9 % dari harga pokok 

penjualannya. Besarnya komponen biaya distribusi ini menunjukkan pentingnya 

inovasi di dalam proses distribusi SMGR dengan tujuan untuk meminimumkan 
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biaya distribusi sehingga secara langsung dapat meningkatkan keuntungan dan 

daya saing perusahaan ditengah persaingan di industri semen yang semakin 

meningkat. 

 

Gambar 1.1 Breakdown Komponen Biaya 

(Wijaya et al,. 2015)  

Di SMGR, sejak tahun 2015 telah mulai diterapkan supply chain 

management secara komperhensif dengan tujuan untuk melakukan efisiensi 

biaya, termasuk diantaranya biaya produksi, biaya distribusi, biaya energi dan 

biaya pembelian bahan baku. Supply Chain Management (SCM) merupakan suatu 

metode yang dapat digunakan untuk melakukan optimalisasi jaringan rantai pasok 

secara terintegrasi (Toshinori et al., 2002).  Salah satu kunci utama keberhasilan 

penerapan SCM dalam sistem bisnis perusahaan adalah berjalannya fungsi 

koordinasi dan kolaborasi yang baik antar entitas yang terkait dalam jaringan rantai 

pasok yakni mulai dari supplier hingga konsumen.  

Dalam bidang distribusi, saat ini telah berkembang bisnis koordinator logistik 

atau yang secara umum disebut dengan jasa Third Party Logistic (3PL). 3PL 

adalah penggunaan jasa perusahaan lain (outsourcing) untuk mengerjakan 

aktivitas logistik yang didalamnya dapat mencakup aktivitas transportasi dan 
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pergudangan (Toshinori et al., 2002). 3PL dapat menjadi alat yang dapat 

digunakan untuk melakukan kontrol biaya distribusi serta memfokuskan 

perusahaan pada bidang bisnis untamanya (Carbone et al., 2009). Penggunaan 

jasa 3PL juga membantu perusahaan untuk meningkatkan kepuasan konsumen 

dan mengintegrasikan berbagai proses dalam supply chain dengan menggunakan 

sistem informasi yang baik (Syeikh et al., 2012). 

Pentingnya peran 3PL sebagai koordinator logistik di SMGR dikarenakan 

pada kondisi eksisting aktivitas distribusi mulai dari pengepakan dan 

pengantongan hingga pengelolaan barang di Gudang masih dikelola oleh berbagai 

vendor.  Gambaran kondisi eksisting ini dapat dilihat pada Gambar 1.2. Secara 

umum terdapat empat kategori aktivitas dalam distribusi semen yang dikelola oleh 

berbagai vendor yakni jasa pengepakan dan pengantongan semen, jasa 

transportasi semen dengan menggunakan expeditur, jasa pengelolaan gudang 

dan stok level melalui distributor dalam bentuk pemberian insentif serta jasa 

manajemen pallet.  

 

Gambar 1.2 Kondisi Eksisting Vendor Pengelola Jasa Distribusi di SMGR 

Kekurangan dari kondisi eksisting ini adalah kurangnya kontrol untuk setiap 

vendor terutama di expeditur yang terdiri dari lebih dari sepuluh expeditur untuk 
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setiap provinsi seperti yang digambarkan dalam Tabel 1.1. Pada Tabel 1.1 dapat 

diketahui bahwa hanya untuk pegiriman di wilayah Jateng dan DIY digunakan 16 

Expeditur dengan target volume yang berbeda-beda dimana target ini dapat 

disesuaikan tiap bulannya bergantung pada performansi expeditur pada bulan 

tersebut.  

Oleh karena itu dalam penelitian ini akan dilakukan pengembangan model 

dan kajian terhadap kelayakan penerapan jasa 3PL dalam sistem distribusi SMGR 

khususnya untuk distribusi produk yang berasal dari Pabrik Rembang. 

Pembatasan ruang lingkup kajian penerapan 3PL yang hanya mencakup distribusi 

dari Pabrik Rembang untuk wilayah pengiriman Jawa Tengah dan DIY didasarkan 

atas tujuan untuk melakukan inovasi sistem distribusi dari Pabrik Rembang yang 

baru akan beroperasi pada tahun 2017. Area pengiriman ke Jawa Tengah dan DIY 

dibagi menjadi lima area dengan nilai proyeksi penjualan pada tahun 2017 adalah 

sebesar 2.7 juta ton. Data area pengiriman dan proyeksi penjualan untuk wilayah 

DIY dan Jateng dapat dilihat pada Tabel 1.2. 

Tabel 1.1Data Expeditur Wilayah Jateng dan DIY* 

  Ekspeditur 
 
Volume Pengiriman/Bulan (Ton) % 

1 Expeditur 1 93,000 34.10% 
2 Expeditur 2 47,000 17.20% 
3 Expeditur 3 42,000 15.40% 
4 Expeditur 4 23,000 8.40% 
5 Expeditur 5 19,000 7.00% 
6 Expeditur 6 12,000 4.40% 
7 Expeditur 7 12,000 4.40% 
8 Expeditur 8 6,000 2.20% 
9 Expeditur 9 5,000 1.80% 

10 Expeditur 10 4,000 1.50% 
11 Expeditur 11 2,000 0.70% 
12 Expeditur 12 2,000 0.70% 
13 Expeditur 13 2,000 0.70% 
14 Expeditur 14 2,000 0.70% 
15 Expeditur 15 1,000 0.40% 
16 Expeditur 16 1,000 0.40% 

GRAND TOTAL 273,000 100% 
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*Data Volume merupakan data pendekatan dan nama expeditur disebutkan dalam 

inisial 

Tabel 1.2 Data Area dan Proyeksi  Volume Penjualan  

PROYEKSI SALES 2017 2018 2019 2020 
AREA 1 450,000.00 470,000.00 490,000.00 520,000.00 

AREA 2 900,000.00 950,000.00 990,000.00 1,040,000.00 

AREA 3 320,000.00 330,000.00 350,000.00 370,000.00 

AREA 4 780,000.00 820,000.00 860,000.00 900,000.00 

AREA 5 270,000.00 290,000.00 300,000.00 320,000.00 

TOTAL PROYEKSI SALES 2,720,000.00 2,860,000.00 2,990,000.00 3,150,000.00 

*Data Volume merupakan data pendekatan dan area disebutkan dalam inisial 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan rekomendasi kepada SMGR 

terkait kajian kelayakan penerapan 3PL dalam sistem distribusi Pabrik Rembang 

terutama dalam hal efisiensi biaya sehingga akan mampu meningkatkan daya 

saing perusahaan dalam memenangkan peta persaingan di industri persemenan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan dalam sub bab latar 

belakang, permasalahan pada penelitian ini adalah  sebagai berikut : 

1. Bagaimana model distribusi third party logistik (3PL) yang akan 

diterapkan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk ? 

2. Bagaimanakah studi kelayakan penerapan model distribusi third party 

logistik (3PL) di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk? 

1.3 Batasan dan Asumsi Penelitian 

Batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Jasa third party logistik (3PL) diterapkan untuk sistem distribusi produk 

semen bag yang berasal dari Pabrik Rembang 
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2. Lingkup Jasa 3PL yang dikaji adalah jasa pengepakan dan 

pengantongan, jasa transportasi, jasa pergudangan serta jasa 

manajemen pallet. 

3. Lingkup analisis kelayakan yang dilakukan adalah meliputi analisis 

finansial dan analisis risiko. 

Asumsi area pengiriman produk semen dari Pabrik Rembang yaitu 

mencakup area penjualan di provinsi Jawa Tengah dan DI Yogyakarta. 

1.4 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan model distribusi third party logistic yang akan 

diterapkan di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. 

2. Untuk mengetahui kelayakan penerapan model distribusi third party 

logistik (3PL) di PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan dilihat 

berdasarkan benefit cost ratio-nya. 

1.5 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dari penelitian ini dibagi menjadi tiga yakni manfaat 

bagi peneliti, manfaat bagi perusahaan serta manfaat bagi civitas akademika yakni 

sebagai berikut : 

1. Manfaat bagi peneliti 

Peneliti mendapatkan pengalaman dalam mengaplikasikan ilmu yang 

telah didapat selama masa study yang ditempuh dengan penerapan 

untuk menyelesaikan permasalahan riil di industry persemenan. 

2. Manfaat bagi perusahaan  

Perusahaan mendapatkan model distribusi dengan menggunakan jasa 

third party logistik yang dapat memberikan manfaat secara effisiensi 



7 
 

biaya, menigkatkan integrasi dalam proses distribusi serta mampu 

mendukung tujuan PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk “move 

closer to the customer”. 

3. Manfaat bagi civitas akademika 

Memberikan konstribusi dalam sebagai study literature terkait penerapan 

sistem third party logistik khususnya di industry persemenan di 

Indonesia. 


