
 
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Penelitian 

  Dalam persaingan ketat di dunia industri yang semakin kompleks ini, 

perusahaan berlomba-lomba mengambil hati para pelanggan dengan berbagai 

cara. Salah satunya adalah ketepatan perusahaan dalam memenuhi semua 

keinginan pelanggan. Selain kemampuan perusahaan memproduksi suatu produk 

yang menjadi kegiatan andalannya, penting juga bagi perusahaan untuk mampu 

memberikan nilai tambah suatu produk tersebut setelah diteruskan ke tangan 

pelanggan. Logistik saat ini dikatakan mampu memberikan value yang lebih bagi 

perusahaan karena kegiatan logistik dipandang sebagai suatu perpanjangan tangan 

dari kegiatan produksi yang merupakan sebuah solusi bagi perusahaan untuk 

dapat meraup lebih banyak keuntungan. 

 Manajemen logistik memiliki arti sebagai proses yang secara strategik 

mengatur pengadaan bahan (procurement), perpindahan dan penyimpanan bahan, 

komponen dan penyimpanan barang jadi (dan informasi terkait) melalui 

organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu sehingga keuntungan 

dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu sekarang maupun waktu 

mendatang melalui pemenuhan pesanan dengan biaya yang efektif yang 

dikemukakan oleh Martin pada tahun 1998. 

 Dapat didefinisikan bahwa konsep manajemen logistik merupakan 

penempatan sumberdaya pada waktu yang tepat, tempat yang tepat, biaya yang 



 
 

 

tepat, dan kualitas yang tepat.  Input dari proses logistik ini meliputi sumber daya 

alam, manusia, finansial dan sumber informasi yang didalamnya dilaksanakan 

perancangan manajemen logistik dengan mengendalikan input yang berupa 

komoditi dasar, lokasi, pengepakan bahan, barang siap pakai yang akan dijual ke 

pelanggan. Dari hasil pengolahan input ini akan menghasilkan output proses 

logistik berupa keuntungan kompetitif untuk perusahaan, keefisien dan 

keefektifan operasional, pemanfaatan waktu dan tempat, dan perpindahan yang 

efisien ke pelanggan. 

 Beberapa peran pengaruh dan manfaat logistik pada perusahaan adalah : 

1.) Logistik sebagai orientasi pemasaran, yaitu sebagai bagian dari pemasaran 

perusahaan, logistik berperan penting dalam kepuasan pelanggan dan mencapai 

profitabilitas bagi perusahaan secara keseluruhan. 2.) Logistik menambahkan 

utilitas waktu dan utilitas tempat, manajemen sangat peduli dengan "nilai tambah" 

pada logistik, karena perbaikan pada utilitas tempat dan utilitas waktu dapat 

terbukti pada perolehan laba perusahaan. Biaya logistik yang dapat dihemat atau 

posisi marketing yang kuat karena adanya peningkatan sistem logistik dapat 

menghasilkan peningkatan kinerja perusahaan. Utilitas tempat adalah nilai yang 

terbentuk atau ditambahkan kepada produk yang tersedia untuk pembelian atau 

konsumsi di tempat yang tepat. Sedangkan utilitas waktu adalah nilai yang 

terbentuk dengan menyediakan sesuatu atau produk di waktu yang tepat. 3.) 

Logistik memungkinkan perpindahan yang efisien ke konsumen, sistem logistik 

merupakan kegiatan memasok produk yang benar, di tempat yang benar, pada 

waktu yang benar, dan dalam kondisi yang benar untuk sebuah biaya yang benar 



 
 

 

kepada konsumen untuk mengkonsumsi produk tersebut. 5.) Logistik sebagai aset 

kepemilikan, sistem logistik yang efektif dan efisien merupakan aset yang dimiliki 

oleh perusahaan dan tidak dapat ditiru oleh perusahaan pesaing lainnya. Jika 

perusahaan dapat menghantarkan produknya ke konsumen dengan cepat dan 

dengan biaya yang rendah, hal ini dapat menjadi peningkatan pangsa pasar bagi 

perusahaan tersebut diatas pesaingnya. Perusahaan mungkin dapat menjual 

produknya dengan biaya yang lebih rendah hasil dari efisiensi logistik atau juga 

menyediakan layanan yang lebih baik kepada pelanggan sehingga menciptakan 

keuntungan bagi perusahaan.  

 Jaringan logistik pada manajemen logistik meliputi supplier, gudang 

(warehouse), pusat distribusi, retail dan juga bahan baku. Manajemen logistik 

umumnya memiliki 13 aktivitas logistik didalamnya meliputi pelayanan 

pelanggan, peramalan permintaan, manajemen persediaan, komunikasi logistik, 

penanganan material, proses pemesanan, pengemasan, dukungan komponen dan 

jasa, pemilihan lokasi dan gudang, pembelian, reserve logistic, transportasi, dan 

gudang penyimpanan. Ketiga belas aktivitas tersebut dikenal sebagai fungsi 

logistik guna memberikan nilai tambah yang bukan semata-mata menjadi pencipta 

biaya yang difokuskan untuk ditekan serendah mungkin, jika dapat dikelola 

dengan baik. 

 Manajemen logistik yang dibangun pada suatu distributor, kegiatan 

logistiknya mencakup pengelolaan penyampaian produk dan mewujudkan 

customer service yang tinggi ke pasar konsumen. Distributor memperoleh 

pasokan dari hasil pengelolaan fungsi pembelian, pergudangan dan manajemen 



 
 

 

persediaan. Pendistribusian produk ke pasar konsumen merupakan kompleksitas 

dari masalah saluran, distribusi, dan transportasi dalam tugasnya memenuhi dan 

meningkatkan kepuasan pelanggan. Demikian pula perusahaan distribusi harus 

mampu dengan cermat mengelola kegiatan penting tersebut, seperti yang dialami 

oleh PT Astra Daihatsu International Indonesia cabang Tegal yang merupakan 

salah satu dealer resmi PT Astra Daihatsu International yang berada di kota Tegal. 

PT Astra Daihatsu International sendiri merupakan perusahaan besar dan ternama 

di Indonesia, sebagai agen tunggal pemegang merk mobil Daihatsu di Indonesia 

yang berhak mengimpor, merakit, dan membuat kendaraan bermerk Daihatsu di 

Indonesia sejak tahun 1978. Merk mobil Daihatsu yang dijual antara lain adalah 

Xenia, Terios, Sirion, Gran Max, Luxio, Ayla dan Sigra. Kendaraan Daihatsu 

sepenuhnya didistribusikan oleh Astra melalui Divisi Daihatsu Sales Operation. 

Daihatsu Sales Operation cabang Tegal atau disingkat DSO Tegal berdiri sejak 

tahun 1996 yang berlokasi di jalan Kolonel Soegiono No. 104 Tegal. DSO Tegal 

membawahi 3 cabang Daihatsu Sales Point pembantu atau DSP yaitu DSP 

Brebes, DSP Slawi, DSP Pemalang. Daihatsu Sales Point adalah outlet pembantu 

yang menyediakan display mobil Daihatsu untuk mempermudah jangkauan 

konsumen yang berada di sekitar daerah tersebut mengenai informasi produk 

mobil Daihatsu. DSO Tegal merupakan kantor cabang kelas B yang bergerak 

dalam bidang Vehicle, Service, dan Sparepart.  

 Saat pra survey ditemukan permasalahan manajemen logistik pada 

Daihatsu Sales Operation cabang Tegal beserta permasalahannya. Berikut adalah 



 
 

 

beberapa penjelasan mengenai masalah-masalah logistik yang terjadi pada 

Daihatsu Sales Operation cabang Tegal. 

Tabel 1. 1 Permasalahan Logistik Daihatsu Sales Operation Cabang Tegal 

No. Permasalahan 

1. 

 

 

2. 

 

3. 

 

 

4. 

 

 

 

Penumpukan stok unit mobil yang belum terjual yang melebihi umur 

ekonomis yaitu 21 hari sehingga mengakibatkan interest (pembebanan). 

 

Pembatalan pemesanan pembelian unit mobil. 

 

Terjadi kerusakan pada unit mobil (lecet, penyok, baret) yang 

dikarenakan prosedur pengiriman yang salah. 

 

Keluhan-keluhan pelanggan pada kebutuhan service. 

Sumber : Data Primer 2017 

 Permasalahan diatas merupakan beberapa bagian dari permasalahan yang 

ada pada PT. Astra Daihatsu International cabang Tegal. Dari  permasalahan 

logistik diatas yang terdapat di Daihatsu Sales Operation cabang Tegal, hal ini 

menarik perhatian untuk dibahas serta diteliti bagaimana deskripsi manajemen 

logistik yang sebenarnya pada PT. Astra Daihatsu International cabang Tegal 

yang tertuang dalam ketigabelas aktivitas logistik didalamnya dan bagaimana 

penanganan permasalahan logistik yang ada, sehingga PT. Astra Daihatsu 

International mampu bertahan pada persaingan industri yang ketat pada era ini 

yang menghantarkannya menjadi salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. 

 Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 

“Manajemen Logistik pada PT Astra Daihatsu International cabang Tegal”. 

 



 
 

 

1.2. Rumusan Masalah 

  Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana deskripsi manajemen logistik pada PT Astra Daihatsu 

International cabang Tegal? 

2. Bagaimana PT. Astra Daihatsu Tegal menangani berbagai 

permasalahan logistiknya? 

1.3. Tujuan Penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah : 

1. Untuk mengetahui gambaran deskripsi manajemen logistik pada PT 

Astra Daihatsu International Cabang Tegal. 

2. Untuk mengetahui penanganan berbagai permasalahan logistik di PT. 

Astra Daihatsu International Cabang Tegal. 

1.4. Manfaat penelitian 

 Berdasarkan rumusan masalah di atas, manfaat penelitian ini adalah : 

1. Bagi Perusahaan. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi jajaran 

manajerial perusahaan guna peningkatan kinerja manajemen logistik 

pada PT. Astra Daihatsu International cabang Tegal. 

 

 

 

 



 
 

 

2. Bagi Peneliti.  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan penambahan 

pengetahuan yang bermanfaat untuk peneliti sendiri tentang 

manajemen logistik yang dilakukan PT Astra Daihatsu International 

cabang Tegal. 

3. Bagi Peneliti Berikutnya. 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi 

atau dikembangkan lebih lanjut bagi peneliti berikutnya yang 

penelitiannya memiliki topik yang sama yaitu mengenai manajemen 

logistik 

1.5. Sistematika Penulisan  

Bab I Pendahuluan  

Berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, 

dan sistematika penulisan. Dalam bab ini dibahas tentang latar belakang 

permasalahan yang ada, dan tujuan diadakannya penelitian.  

Bab II Tinjauan Pustaka 

Berisi dasar-dasar dan landasan teori yang berhubungan dengan penelitian. Dalam 

bab ini dimuat kerangka pemikiran yang menggambarkan pola pikir dan 

sistematika pelaksanaan penelitian.  

 

 

 

 



 
 

 

Bab III Metode Penelitian  

Berisi penjelasan mengenai bagaimana penelitian ini akan dilaksanakan disertai 

penjelasan mengenai obyek dan lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode 

pengumpulan data, dan metode analisis data.  

Bab IV Hasil dan Pembahasan  

Berisi hasil analisis data yang dilakukan dan pembahasan tentang hasil analisis 

tersebut.  

Bab V Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan tentang hasil analisis yang telah dilakukan beserta 

pembahasannya, dan saran yang dapat diberikan kepada pembaca.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


