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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Pupuk Kujang merupakan salah satu perusahaan Badan Usaha Milik Negara 

(BUMN) yang didirikan untuk mensukseskan pelaksanaan program pemerintah yaitu 

peningkatan produksi pertanian didalam usaha swasembada pangan. 

Perkembangan industri pupuk urea di kota Cikampek dalam beberapa tahun ini 

telah tumbuh berkembang dengan baik, ini terbukti dengan makin meningkatnya penjualan 

pupuk urea yang di produksi dalam berbagai jenis. Permintaan yang semakin meningkat 

menimbulkan suatu permasalahan bagi para produsen pupuk yang ada saat ini, dimana para 

produsen harus dapat bersaing untuk menghasilkan produk atau jasa yang memiliki daya 

saing tinggi dalam usaha memenangkan pangsa pasar. 

Pada saat ini propuk pupuk yang diproduksi PT. Pupuk Kujang banyak diminati 

konsumen baik yang berasal dari kota Cikampek maupun konsumen yang berasal dari luar 

kota Cikampek misalnya dari kota Tasikmayala, Indramayu, Subang, Sukabumi, dan 

khususnya dari wilayah Jawa Barat (16 kota/kabupaten). 

Untuk memberikan kemudahan kepada konsumen dalam memperoleh produk 

pupuk urea ini khususnya yang berada di luar kota Cikampek, maka dipandang perlu               

PT. Pupuk Kujang mendirikan lokasi pusat distribusi untuk wilayah timur jawa barat di 

kota Bandung, Nagrek, Tasikmalaya dan Ciamis untuk memenuhi kebutuhan konsumen 

sekaligus memperkecil biaya pengiriman, dalam rangka memperluas daerah pemasaran 

serta meningkatkan keuntungan perusahaan. Agar sistem pemasarannya bisa merata dan 

kelangkaan pupuk bisa diatasi untuk itu PT. Pupuk Kujang ingin membuat pusat distribusi 

yang bisa mewakili daerah-daerah yang ada di wilayah Jawa Barat. Daerah-daerah tersebut 

antara lain Bandung, Tasik, Ciamis, Garut, Cirebon, Majalengka, Kuningan, Indramayu, 

Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Cianjur, Sumedang, Subang, dan Sukabumi. 

Mekanisme penyaluran pupuk urea dari PT. Pupuk Kujang untuk sampai ketingkat 

konsumen atau petani, disalurkan dengan menggunakan 4 sistem mata rantai atau disebut 

juga lini, diawali pabrik PT. Pupuk Kujang sebagai produsen pupuk urea (lini I), kemudian 

pupuk urea sebagian disimpan di gudang pabrik sebagai persediaan (lini II), sebagian besar 

pupuk urea dibawa ke gudang Kota/Kabupaten (lini III) untuk disalurkan ke distributor 
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ditiap Kota/Kabupaten, dari distributor kemudian disebar lagi ke pengecer atau kios-kios 

(lini IV).  

Menentukan  lokasi pusat distribusi merupakan salah satu keputusan yang harus 

dipertimbangkan sebaik mungkin. Jika perusahaan salah dalam mengambil keputusan, 

maka perusahaan akan menanggung resiko berupa kerugian atau tidak tercapai sasaran dan 

tujuan yang diinginkan oleh perusahaan. 

 

1.2  Perumusan Masalah  

Sebagai perumusan masalah dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang 

telah dijelaskan pada latar belakang penelitian adalah : 

1. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan lokasi pusat distribusi. 

2. Menentukan lokasi pusat distribusi yang baru bagi PT. Pupuk Kujang Cikampek yang 

paling strategis guna memperluas daerah pemasaran. 

3. Bagaimana menentukan  pusat distribusi di PT Pupuk Kujang berdasarkan faktor lokasi 

strategis untuk daerah distribusi timur Jawa Barat. 

 

1.3  Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai melalui penelitian ini adalah : 

1. Dapat mendefinisikan kriteria-kriteria yang dipertimbangkan dalam menentukan lokasi 

yang strategis. 

2. Mengetahui seberapa besar pengaruh kriteria-kriteria tersebut terhadap penentuan 

lokasi distribusi produk. 

3. Usulan menentukan alternatif lokasi distribusi yang strategis dengan menggunakan 

metode Promethee. 

 

1.4 Pembatasan Masalah 

Ruang lingkup pembahasan yang akan dibahas sangat luas dan saling terkait satu 

dengan yang lain, karena itu untuk mengarahkan dan mempermudah proses penelitian, 

maka penelitian menggunakan asumsi-asumsi, yaitu sebagai berikut : 

1. Penelitian ini difokuskan untuk wilayah pemasaran timur Jawa Barat yaitu Bandung, 

Nagrek, Tasikmalaya dan Ciamis. 

2. Produk yang menjadi obyek penelitian adalah pupuk urea bersubsidi. 

3. Penelitian yang dilakukan pada proses distribusi. 
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4. Responden dalam penelitian ini adalah distributor dan pihak perusahaan sendiri. 

5. Penelitian dilakukan selama periode Januari 2008 – Desember 2008. 

 

1.5 Lokasi Penelitian 

Adapun tempat dan lokasi dilakukannya penelitian ini adalah : PT Pupuk Kujang 

terletak di Jalan Ahmad Yani  No. 39 Cikampek. 

 

1.6 Sistematika Penulisan Laporan 

Agar dapat melakukan analisa permasalahan dengan lebih terperinci, maka 

penulisan tugas akhir ini akan disusun menurut sistematika penulisan laporan berikut : 

BAB  I  PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, Perumusan Masalah, 

Tujuan Pemecahan Masalah, Pembatasan Masalah, Lokasi Penelitian dan 

Sistematika Penelitian. 

BAB  II   LANDASAN TEORI 

Pada bab ini akan diuraikan tentang teori yang mendasari pembahasan yang 

akan dilakukan pada penelitian ini. 

BAB  III   METODOLOGI PENELITIAN  

Bab ini dijelaskan tentang model pemecahan masalah dan langkah-langkah 

pemecahan masalah. 

BAB  IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini menjelaskan tentang Data Umum Perusahaan (berisi tentang 

sejarah perusahaan, struktur organisasi, produk atau jasa yang dihasilkan), 

Data permasalahan (berisi data-data yang diperlukan untuk memecahkan 

permasalahan), Pengolahan Data (berisikan model pemecahan masalah dan 

hasil dari pemecahan masalah) dan Pembahasan (berisikan analisis terhadap 

informasi yang didapatkan dan interprestasi dari hasil pemecahan masalah). 

BAB  V  ANALISIS DAN PEMBAHASAN  

Pada bab ini dilakukan pembahasan mengenai analisa-analisa dari Bab IV dan 

interpretasi yang diperlukan dari hasil output atau pemecahan masalah yang 

menjadi pembahasan. 

BAB  VI  KESIMPULAN DAN SARAN  

Bab VI berisikan tentang kesimpulan dari semua pembahasan yang ada dan 

merupakan jawaban atas permasalahan yang menjadi persoalan Tugas Akhir. 


