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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Buah-buahan termasuk dalam jenis tanaman holtikultura yang hasilnya dapat 

dikonsumsi langsung dalam kondisi mentah ataupun masak dan dapat pula 

dikonsumsi dengan diolah terlebih dahulu. Berdasarkan data Departemen Pertanian 

tahun 2014, orang Indonesia baru mengkonsumsi buah  sekitar 25,48 kg/kapita/tahun. 

Akan tetapi, tingkat konsumsi buah masyarakat Indonesia tersebut masih jauh dari 

standar yang direkomendasikan oleh Food Agricultural Organization (FAO) yaitu 

sebesar 73 kilogram per kapita per tahun. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada 

defisit yang sangat besar dalam konsumsi buah masyarakat Indonesia yang dapat 

menjadi peluang pasar bagi produk buah-buahan lokal. 

(http://www.kompasiana.com/atep_afia/indonesia-mau-bangkit-balik-ke-

agribisnis_550032ff813311c91dfa735b). 

Sayangnya peluang yang potensial untuk pengembangan buah-buahan lokal 

tersebut belum bisa dimanfaatkan dengan baik. Walaupun produksi buah-buahan 

lokal terus mengalami peningkatan, namun belum mampu mencukupi kebutuhan 

pasar. Akibatnya, buah-buahan impor lebih mendominasi pasar-pasar di tanah air 

(Agro Media, 2009). Harus diakui, ada beberapa faktor pendorong terjadinya impor 

buah antara lain: (1) Produksi buah lokal yang masih terbatas sehingga memaksa 

industri makanan dan minuman Indonesia untuk mengimpor. Akibatnya, harga 

produk makanan dan minuman lokal mahal dan sulit bersaing dengan produk impor.  

Sebenarnya Indonesia memiliki banyak buah berkualitas. Tetapi, jumlahnya 

belum bisa memenuhi kebutuhan industri makanan dan minuman. Sejauh ini, 

Indonesia baru sukses memproduksi nanas dalam skala industri. Pengolahan buah ini 

sudah terintegrasi dari hulu dan hilir. (2) Minat masyarakat kepada buah impor jauh 

lebih tinggi dibandingkan dengan buah lokal. Meskipun harga lebih tinggi, konsumen 
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tidak ragu membeli apel impor karena melihat kualitas dan bentuk fisiknya yang jauh 

lebih menarik daripada apel lokal. 

 (3) Ada buah-buahan yang secara geografis tidak bisa tumbuh baik di 

Indonesia, seperti buah pir, buah kiwi, dan apel jenis tertentu. Permintaan terhadap 

buah tersebut, dipenuhi dari impor. (4) Meskipun masalah buah impor ini sebenarnya 

totalnya hanya 6% dari jumlah kebutuhan buah nasional, namun pada 

perkembangannya, berbagai produk buah dari negara lain selama ini cenderung bebas 

masuk ke Indonesia, salah satunya jeruk. 

(http://www.senanusantara.wordpress.com/2014/09/09/masalah-produksi-buah-di-

indonesia/). 

 PT. Mulia Raya Prima merupakan perusahaan yang bergerak dibidang dagang 

dengan kegiatan utamanya sebagai distribution center buah impor. PT. Mulia Raya 

Prima Bandung sendiri merupakan salah satu cabang distribution center yang ada di 

kota Bandung dan mampu memasok buah impor ke beberapa supermarket (retailer) 

terkenal di wilayah kota Bandung. Di wilayah kota Bandung, tingkat permintaan rata-

rata tertinggi buah-buahan impor yang dipesan supermarket (retailer) antara lain 

buah Apel Fuji RRC, Pear Xiang Lie, Jeruk Baby, Lengkeng Bangkok dan Anggur 

R/G Chilli. Berikut dibawah ini data jumlah permintaan rata-rata tertinggi per- tahun 

yang dipesan retailer ke perusahaan. 

Tabel 1.1 Jumlah Permintaan Rata-rata per Tahun 

No Jenis Buah 
Tahun (dalam karton) 

2013 2014 2015 

1 Apel Fuji RRC 2078 2225 2315 

2 Pear Xiang Lie 1872 1925 2088 

3 Jeruk Baby 1890 1986 1978 

4 Lengkeng Bangkok 1050 1104 1236 

5 Anggur R/G Chilli 986 1035 1108 
  Sumber: Data Perusahaan 

 Dari tabel diatas diketahui bahwa 3 dari 5 jenis buah-buahan impor yang 

jumlah rata-rata permintaan per tahunnya tinggi adalah Apel Fuji RRC, Pear Xiang 

Lie dan Jeruk Baby. Ketiga jenis buah-buahan impor tersebut berkontribusi besar 

http://www.senanusantara.wordpress.com/2014/09/09/masalah-produksi-buah-di-indonesia/
http://www.senanusantara.wordpress.com/2014/09/09/masalah-produksi-buah-di-indonesia/
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dalam biaya distribusi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Banyaknya 

supermarket / pelanggan yang menjadi retailer mengakibatkan perusahaan harus 

membuat nilai tambah, baik untuk produk yang dipasarkan dan jasa pelayanannya. 

Jasa pelayanan dari perusahaan ikut serta menentukan keberhasilan perusahaan dalam 

menjalankan usahanya, dalam hal ini manajemen distribusi.  

 Perusahaan sebagai distribution center yang menjadi partner para supermarket 

(retailer) dituntut untuk dapat menyalurkan produk dengan baik, karena dengan 

manajemen distribusi yang baik akan mengurangi kemungkinan kekurangan stock 

barang, dengan begitu konsumen akan merasa puas bila kebutuhannya dapat 

terpenuhi dengan tepat waktu, tepat jumlah dan tepat mutu. Tetapi jika terjadi 

keterlambatan penyaluran produk akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan, yaitu 

ketidakpuasan konsumen yang berakibat pada kehilangan penjualan dan loyalitas. 

 Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Victor Uli Silitonga selaku Kepala 

Bagian Personalia dan Umum PT. Mulia Raya Prima Bandung, didapatkan informasi 

terkait kegiatan distribusi perusahaan ke retailer yang ada di kota Bandung selama 

periode 2013-2015. 

Tabel 1.2 Biaya Distribusi Perusahaan Tahun 2013-2015 

Tahun 2013 2014 2015 

Biaya Distribusi 155.881.500 164.935.000 165.250.000 
Sumber: Data Perusahaan tahun 2013-2015 

 

Dari  tabel diatas diketahui bahwa perusahaan mengalami peningkatan biaya 

distribusi dari tahun 2013-2015 sebesar 6,01%. Permasalahan peningkatan biaya 

distribusi ini terjadi karena didalam perusahaan belum terdapat adanya suatu 

perencanaan penjadwalan aktivitas distribusi produk yang terkoordinasi dengan baik, 

sehingga mengakibatkan terjadinya kekurangan persediaan atau stock dan 

memerlukan pemesanan kembali atau backorder yang berdampak pada meningkatnya 

biaya distribusi. Peningkatan biaya distribusi yang harus ditanggung perusahaan juga 

dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan apabila tidak dilakukan perbaikan 

untuk mengoptimalkan biaya distribusi tersebut. 
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 Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dilakukan penelitian untuk 

menentukan perencanaan penjadwalan distribusi buah impor dengan metode 

Distribution Requirement Planning (DRP). Diharapkan dengan adanya perencanaan 

dan penjadwalan aktivitas distribusi yang baik, keberhasilan dalam pemenuhan 

permintaan pelanggan akan menjadi lebih optimal, kinerja penjualan meningkat 

dalam memenuhi order dengan tepat waktu dan tepat jumlah sehingga biaya distribusi 

dapat ditekan seminimun mungkin.  

 

1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka masalah yang akan dibahas dalam 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan penjadwalan aktivitas distribusi buah Apel Fuji RRC, 

Jeruk Baby dan Pear Xiang Lie dengan metode Distribution Requirement 

Planning (DRP) pada PT. Mulia Raya Prima Bandung untuk retailer di kota 

Bandung tahun 2016 ? 

2. Bagaimana pengaruh perencanaan penjadwalan aktivitas distribusi buah Apel 

Fuji RRC, Jeruk Baby dan Pear Xiang Lie dengan metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) terhadap biaya distribusi untuk tahun 2016 

dibandingkan dengan metode pendistribusian perusahaan saat ini ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan jadwal pendistribusian dan jumlah buah impor yang akan 

didistribusikan untuk setiap retailer yang ada di kota Bandung dengan 

menggunakan metode Distribution Requirement Planning (DRP) untuk tahun 

2016. 

2. Membandingkan biaya distribusi tahun 2016 antara metode pendistribusian 

perusahaan saat ini dengan metode pendistribusian yang menerapkan metode 

Distribution Requirement Planning (DRP 
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1.4 Kegunaan Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi 

pihak-pihak antara lain: 

1. Bagi peneliti 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi peneliti untuk 

memperdalam pengetahuan tentang pentingnya penjadwalan distribusi dengan 

metode Distribution Requirement Planning, sistem pengendalian persediaan, 

dan peramalan permintaan di dalam operasional suatu perusahaan. Penelitian ini 

juga secara langsung telah menjadi praktik nyata peneliti dalam 

mengaplikasikan teori yang telah didapat selama perkuliahan mengenai 

manajemen operasional. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan  sebagai 

bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dimasa depan untuk 

menerapkan sistem penjadwalan distribusi yang lebih baik sehingga dapat 

memberikan kelancaran aktivitas distribusi produk perusahaan dan dapat 

menerapkan sistem pengendalian persediaan yang tepat dan efisien agar tidak 

terjadi lagi kelebihan maupun kekurangan stok barang sehingga perusahaan 

mampu untuk selalu memenuhi kebutuhan pelanggan berdasarkan peramalan 

jumlah permintaan. 

3. Bagi pihak lain 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak lain untuk mendapat 

pengetahuan tentang sistem penjadwalan distribusi dengan metode Distribution 

Requirement Planning, pengendalian persediaan, dan peramalan permintaan. 

Selain itu, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber referensi bagi pihak 

lain dalam melakukan penelitian selanjutnya untuk menjadi dasar pengambilan 

keputusan. 
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1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi dan waktu penelitian merupakan suatu tempat atau wilayah dimana 

penelitian tersebut akan dilakukan dan berapa lamanya penelitian dilakukan. Adapun 

penelitian yang dilakukan oleh peneliti dilakukan di PT. Mulia Raya Prima yang 

berada di Jalan Kawaluyaan Utama No. 7 Soekarno-Hatta Bandung terhitung mulai 

tanggal 9 November 2015 – 12 Februari 2016. 


