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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingginya biaya logistik menunjukkan belum optimalnya pengelolaan fungsi 

distribusi fisik. Jika tidak ditekan, ekspansi bisnis atau dunia usaha Indonesia 

tentunya sulit bersaing dengan dunia usaha negara lain. Riset biaya logistik 2015 dari 

Kadin menyebutkan biaya logistik di Indonesia saat ini mencapai 24 persen dari total 

produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp 1.820 triliun per tahun. Kondisi ini juga 

semakin diperparah dengan mutu pelayanan logistik di Tanah Air yang masih buruk. 

(republika.co.id diakses pada tgl 09 februari 2016). Peningkatan biaya logistik 

nasional dapat disebabkan karena peningkatan harga Bahan Bakar Mobil (BBM) 

yang mempengaruhi biaya transportasi dan logistik pada akhirnya akan 

mempengaruhi harga barang sektor bisnis di Indonesia (economy.okezone.com 

diakses pada tgl 12 februari 2016).  

Peningkatan yang terjadi akan mempengaruhi keberlangsungan para pelaku 

bisnis salah satu diantaranya pelaku bisnis di bidang properti yaitu retailer bahan 

bangunan. Retailer bahan bangunan mendapatkan imbas dari peningkatan harga 

BBM dimana supplier menaikkan harga barang yang ditawarkan dengan alasan dalam 

menutupi biaya operasional pengiriman (harga BBM naik) diperlukan pertimbangan 

yang tepat untuk penetapan harga yang akan ditawarkan kepada konsumen. 
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Pertumbuhan penduduk di Indonesia memunculkan adanya kebutuhan tempat 

hidup yang layak bagi setiap keluarga. Dalam memenuhi kebutuhan tempat hidup 

tersebut memunculkan bisnis dalam bidang property. Salah satu bisnis yang 

memenuhi kebutuhan tempat hidup yang layak yaitu retailer yang menjual bahan 

bangunan. Secara umum semua pelaku bisnis mempunyai tujuan yang sama, yaitu 

mendapatkan keuntungan yang maksimum dan menentukan cara bagaimana bisnis 

yang dijalankan dapat bertahan dalam menghadapi persaingan yang terjadi. 

Persaingan yang semakin ketat antarperusahaan tidak hanya dilihat dari baik 

buruknya kualitas barang, namun diukur dari seberapa tinggi kemampuan perusahaan 

dalam melayani dan memenuhi kebutuhan konsumen dengan harga yang terjangkau. 

Sehingga diperlukan strategi yang dapat menghasilkan biaya yang rendah agar harga 

yang ditawarkan terjangkau oleh konsumen dan pelaku bisnis mendapatkan 

keuntungan secara maksimum. 

PB. Setia Abadi Group adalah salah satu perusahaan retailer yang menjual 

bahan bangunan seperti Pasir Pasang, Pasir Cor, Bata, Split, dan Macam-macam kayu 

seperti papan, kaso, balok, dan bahan bangunan lainnya. PB. Setia Abadi Group ini 

memiliki 2 cabang yang berlokasi di Jalan Cikutra No. 67 Bandung dan di Jalan 

Bojong Koneng Atas No. 57 C.  

Dari berbagai macam produk kayu yang dijual di PB. Setia Abadi Group, 

penelitian ini difokuskan pada papan kayu, dikarenakan produk papan kayu 

merupakan produk yang memiliki turn over yang lebih cepat dibandingkan dengan 
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produk kayu lainnya, dan menghasilkan keuntungan yang lebih besar dibandingkan 

dengan jenis produk kayu yang lain. Saat ini, PB. Setia Abadi Group memiliki 

kebijakan dalam memenuhi logistik yang berbeda dari pendistribusian kayu pada 

Papan Kayu 3 cm x 20 cm x 4 m  yang menciptakan perbedaan penetapan harga jual. 

PB. Setia Abadi 1 memilih kebijakan logistik sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.1  

Diagram Distribusi PB. Setia Abadi 1 

 

Gambar 1.2  

Jarak Supplier - PB. Setia Abadi 1 
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PB. Setia Abadi Putra memilih kebijakan logistik sebagai berikut : 

 

 

Gambar 1.3 

Diagram Distribusi PB. Setia Abadi Putra 

Gambar 1.4 

     Jarak Supplier - Gudang PB. Setia Abadi 

Gambar 1.5 

      Jarak Gudang - PB. Setia Abadi Putra 

Tabel 1.1 

Kebijakan Logistik PB. Setia Abadi Group 

Perusahaan Retailer Keterangan 
Jarak 

(km) 

Bahan Bakar 

Solar 

(liter/km) 

Harga Jual 

PB. Setia Abadi 1 Tanpa Gudang 106 Rp.  1.300 Rp.  5.125.000 

PB. Setia Abadi Putra 
Memiliki Gudang 

108,3 Rp.  1.407 Rp.  4.510.000 

 

Sumber : Hasil survey 
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Dari data hasil wawancara identifikasi masalah diperoleh perbedaan yang 

signifikan meliputi; Jarak pengiriman barang yang lebih jauh, dan bahan bakar 

lebih tinggi untuk bahan bakar dalam 1 kali pengiriman. Akan tetapi dalam 

penetapan harga jual untuk perusahaan PB. Setia Abadi Putra yang lokasi 

penjualan lebih jauh dapat menawarkan harga yang lebih murah dibandingkan 

dengan PB Setia Abadi 1 pada produk papan kayu ukuran  3 cm x 20 cm x 4 m 

dalam satuan m3 (meter kubik). 

Efektivitas kebijakan pendistribusian barang sangatlah penting dalam 

sebuah bisnis agar dapat mengefisiensikan biaya logistik sebuah perusahaan untuk 

penetapan harga pokok penjualan demi mencapai keuntungan yang maksimum 

dari produk kayu yang dijual. Hal ini merupakan suatu strategi agar dapat bersaing 

dengan perusahaan di bisnis yang sama. Berdasarkan uraian masalah diatas, maka 

peneliti akan menganalisis lebih lanjut dengan judul “Analisis Kebijakan Biaya 

Logistik guna meminimalkan Harga Pokok Penjualan di PB SETIA ABADI 

GROUP Bandung.” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Dari perbedaan kebijakan logistik pada kayu di PB. Setia Abadi Group 

Bandung yang menimbulkan perbedaan biaya logistik yang harus dikeluarkan. 

Maka dalam penelitian ini yang menjadi rumusan masalah adalah : 

1. Bagaimana pendistribusian kayu yang digunakan oleh PB. Setia Abadi 

Group saat ini? 

2. Bagaimana pengoptimalan distribusi kayu agar perusahaan dapat menekan 

biaya logistik? 
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3. Apa dampak yang muncul dari pendistribusian logistik yang diterapkan 

sebelum dan setelah dilakukan penelitian pada PB. Setia Abadi Group? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Mengetahui implementasi pendistribusian kayu pada PB. Setia Abadi 

Group saat ini. 

2. Mengetahui pengoptimalan distribusi kayu yang terbaik agar perusahaan 

dapat menekan biaya logistik. 

3. Mengetahui dampak yang muncul dari pendistribusian yang diterapkan 

sebelum dan setelah dilakukan penelitian pada PB. Setia Abadi Group. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini manfaat yang dapat diperoleh antara lain : 

1. Bagi Perusahaan 

Memberi masukan kepada pihak perusahaan retailer untuk mengetahui 

metode kebijakan biaya logistik yang terendah pada produk kayu untuk 

meminimalkan harga pokok penjualan demi mendapatkan keuntungan 

yang maksimal. 

2. Bagi Akademik 

a. Menambah wawasan bagi penulis dan pembaca. 

b. Menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang melakukan 

penelitian tentang logistik pada perusahaan lainnya. 


