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ABSTRAK 

 

Implementasi Metode Milkrun Delivery untuk Mengurangi Frekuensi 

Kedatangan Kendaraan dalam Proses Pengiriman Barang ke Customer oleh 

PT. Sumisho Global Logistic Indonesia. 

 

Perkembangan yang terjadi pada manajemen transportasi menjadikan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengiriman seperti PT. Sumisho 

Global Logistics Indonesia melakukan proses pendistribusian yang berbeda- beda. 

Seperti yang penulis amati beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan 

berbagai macam metoda transportasi yang  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan 

yang dapat meminimumkan biaya transportasi, meminimumkan waktu perjalanan, 

meminumkan jarak serta distribusi tepat waktu. Salah satu customer PT. Sumisho 

Global Logistics Indonesia ialah PT. ADM, yang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di Indonesia, yang memproduksi 

mobil dengan merek dagang Daihatsu dan Toyota dengan volume produksi yang 

sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam negri maupun ekspor dalam 

bentuk Completely Knock Down (CKD) ataupun Completely Built Up (CBU). 

Karena kebutuhan pasar yang sangat tinggi akan permintaan barang, kelancaran 

proses produksi di ADM sangat dipertimbangkan, dan proses distribusi bahan 

komponen baku pun juga sangat diperhatikan. Agar kelancaran dapat tetap 

terjamin dalam proses produksi, salah satu proses pendukung yang memiliki andil 

cukup besar yaitu proses pendistribusian komponen bahan baku menggunakan 

metode milkrun delivery dengan salah satu tujuannya ialah mengurangi jumlah 

frekuensi kedatangan kendaraan di PT. ADM agar terciptanya efisiensi waktu dan 

lokasi / tempat. 

 

 

Kata kunci : Milkrun Delivery, Transportation 
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ABSTRACT 

 

Implementation Milkrun Delivery Method to Reduce The Frequency of 

Arrival of The Vehicle in The Process of Delivery of Goods to The Customer 

by 

PT. Sumisho Global Logistic Indonesia. 

 

    Developments in making transportation management company engaged in the 

field of shipping service industry such as PT. Sumisho Global Logistics Indonesia 

make the process of distributing different. As the authors observe several 

companies in Indonesia use various methods of transport in accordance with the 

conditions and the need to minimize transportation costs, minimize travel time, 

distance to drink and timely distribution.One customer PT. Sumisho Global 

Logistics Indonesia is PT. ADM, which is one of the companies engaged in the 

automotive field in Indonesia, which produces cars under the brand name 

Daihatsu and Toyota with volume production of very high to meet the needs of 

the domestic market and for export in the form Completely Knock Down (CKD) 

or Completely Built Up (CBU). Because the market needs a very high demand for 

goods, a smooth production process in ADM highly considered, and the 

distribution of raw materials component was also highly considered.So that the 

smoothness can be assured in the production process, one of the supporting 

processes that have a stake large enough that the process of distributing raw 

material components using methods milkrun delivery with one of its goals is to 

reduce the number of times of arrival of vehicles at PT. ADM in order to create 

efficiency time and location / place. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. 1. Latar Belakang 

Seiring berjalannya perkembangan ekonomi dan kebutuhan pasar global, 

sedikit banyak telah mempengaruhi segala macam aspek kehidupan yang terjadi di 

Indonesia. Salah satu dampak yang ditemukan dari perkembangan yang terjadi ialah 

meningkatnya persaingan antar industri. Perusahaan yang bergerak di bidang 

manufaktur ataupun jasa tentunya telah mengetahui perkembangan ini. Maka setiap 

perusahaan sudah tentu memliki kesiapan dalam menghadapinya, bukan hanya dapat 

memenuhi kebutuhan pasar saja, namun yang utama adalah kepuasan para konsumen 

terhadap kualitas produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, yang harus 

dipenuhi agar mampu bersaing pada kondisi ini. 

Perusahaan harus berorientasi pada peningkatan kualitas produk dan jasanya 

seiring berkembangnya dunia industri, oleh karena itu perusahaan memerlukan 

persiapan dan melakukan perbaikan-perbaikan secara terus menerus agar dapat 
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menjamin kualitas produk dan jasanya, dan perencenaan serta perbaikan tersebut 

harus dilakukan disetiap lini dalam suatu perusahaan. 

 PT. Sumisho Global Logistics Indonesia, yang merupakan salah satu 

perusahaan yang bergerak dibidang jasa logistics, perusahaan ini berdiri sejak Januari 

1994 yang berlokasi di kawasan EJIP Cikarang - Bekasi sebagai head office, , dengan 

4 kantor perwakilan yang teletak di beberapa wilayah strategis, yang bertujuan untuk 

mempermudah aktivitas operasionl pada wilayah tertentu sebagai bentuk pelayanan 

kepada pelanggan. PT. Sumisho Global Logistics Indonesia adalah perusahaan yang 

sanggup berorientasi dengan baik dibidangnya hingga saaat ini, dan telah menjalin 

banyak kerjasama dengan perusahaan - perusahaan besar sebagai customer, seperti 

PT. ADM, PT. TMMIN, PT. HINO, PT. YIMM & PT. YMMWJ.   

Perkembangan yang terjadi pada manajemen transportasi menjadikan 

perusahaan yang bergerak di bidang industri jasa pengiriman seperti PT. Sumisho 

Global Logistics Indonesia melakukan proses pendistribusian yang berbeda- beda. 

Seperti yang penulis amati beberapa perusahaan di Indonesia menggunakan berbagai 

macam metoda transportasi yang  sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang dapat 

meminimumkan biaya transportasi, meminimumkan waktu perjalanan, meminumkan 

jarak serta distribusi tepat waktu. 

Salah satu customer PT. Sumisho Global Logistics Indonesia ialah PT. ADM, 

yang merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang otomotif di 

Indonesia, yang memproduksi mobil dengan merek dagang Daihatsu dan Toyota 

dengan volume produksi yang sangat tinggi untuk memenuhi kebutuhan pasar dalam 

negri maupun ekspor dalam bentuk Completely Knock Down (CKD) ataupun 
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Completely Built Up (CBU). Karena kebutuhan pasar yang sangat tinggi akan 

permintaan barang, kelancaran proses produksi di ADM sangat dipertimbangkan, dan 

proses distribusi bahan komponen baku pun juga sangat diperhatikan. 

Agar kelancaran dapat tetap terjamin dalam proses produksi, salah satu proses 

pendukung yang memiliki andil cukup besar yaitu proses pendistribusian komponen 

bahan baku menggunakan metode milkrun delivery dengan salah satu tujuannya ialah 

mengurangi jumlah frekuensi kedatangan kendaraan di PT. ADM agar terciptanya 

efisiensi waktu dan lokasi / tempat.  

Tabel 1.1. Cycle Issue Supplier (Cibitung) 

NO Supplier Cycle  Issue Supplier Volume Volume / 

  X Y Z /delivery day 

1 PT. Denso Indonesia 1 18 8 10,01 180,18 

2 PT. Ichikoh Indonesia 1 12 8 7,13 85,56 

3 PT. Sekiso Industries Indonesia 1 4 3 11,91 47,64 

4 PT. Progress Toyo 1 1 1 2,83 2,83 

5 PT. Excel Metal Industry 1 1 1 6,64 6,64 

6 PT. Dela Cemara Indah 1 3 2 6,83 20,49 

7 PT. Panasonic Gobel 1 1 1 1,14 1,14 

8 PT. Chuhatsu Indonesia 1 4 3 5,88 23,52 

Total   52,37 426.69 

 

Tabel 1.2. Frekuensi sebelum Milkrun (Cibitung) 

 

NO 

 

Supplier 

Jumlah 

kedatangan 

truck / hari 

1 PT. Denso Indonesia 18 

2 PT. Ichikoh Indonesia 12 

3 PT.  Sekiso Industries Indonesia 4 

4 PT. Progress Toyo 1 

5 PT. Excel Metal Industry 1 

6 PT. Dela Cemara Indah 3 

7 PT. Panasonic Gobel 1 

8 PT. Chuhatsu Indonesia 4 

Total 44 
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Muhsal & Nettesheim (2009) mempelajari bagaimana tingkat persediaan 

dapat dioptimalkan dengan penerapan sistem milkrun delivery. Mereka mengenalkan 

rute pengiriman bahan baku ke lini produksi dengan menggunakan satu unit alat 

transportasi. Pengiriman bahan baku ke lini produksi dilakukan secara berulang-

ulang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah mereka lakukan, didapat kesimpulan 

yaitu frekuensi pengiriman yang lebih banyak berhasil mengurangi tingkat persediaan 

bahan baku. Jumlah alat transportasi yang ada juga dapat dikurangi dan penggunaan 

alat transportasi yang ada saat ini dapat lebih  dioptimalkan. Hal ini pada akhirnya 

dapat mengurangi biaya persediaan dan biaya transportasi. 

Dan beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan menyebutkan bahwa, 

Toshinori Nemoto (2010) metode milkrun mampu memberikan kontrol penuh dari 

proses pengadaan, menghasilakn penurunan dari jumlah truk, dan perbaikan dalam 

kondisi lalu lintas sampai batas tertentu, Syafulloh Topan (2015) mampu menurunkan 

jumlah pengiriman secara langsung dari supplier kepada customer.  

1. 2. Rumusan Masalah 

Didalam menganalisa suatu permasalahan minimalisasi waktu tingkat 

kedatangan kendaraan, maka dari hal tersebut dapat dirumuskan yang menjadi 

penyebab besarnya waktu tingkat kedatangan adalah karena belum tepatnya 

system yang digunakan untuk pengaturan tingkat kedatangan kendaraan. 

Sehingga dapat dirumuskan bahwa permasalahan yang akan diselesaikan 

adalah sebagai berikut: 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010657
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1. Bagaimana sistem milkrun dapat dilaksanakan dalam aktivitas 

pengiriman untuk mengurangi frekuensi jumlah kedatangan kendaraan. 

2. Bagaimana sistem milkrun dapat di analisa dari segi quality, cost, 

delivery, system, morale, environment (QCDSME)  

1. 3. Batasan Masalah 

Dalam membahas Efisiensi transportasi dengan system Milkrun 

diperlukan pembatasan masalah agar ruang lingkup pembahasan masalah dalam 

penelitian lebih terarah. Adapun pembatasan masalah tersebut adalah sebagai 

berikut : 

1. Penelitian dilakukan pada customer PT. ADM. 

2. Area yang dijadikan penelitian adalah penual (supplier) yang berlokasi 

di area Cibitung 

3. Waktu dan jarak dari penjual (supplier) ke pembeli (customer) menjadi 

bahasan dalam penelitian 

4. Perubahan terhadap harga barang penjual (supplier) setelah menerapkan 

system milkrun tidak menjadi bahasan dalam penelitian 

5. Penelitian ini hanya mencari solusi agar tingkat kedatangan kendaraan 

dapat dikurangi dalam proses pendistribusian komponen bahan baku. 
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1. 4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui sistem milkrun dalam mengoptimalisasikan frekuensi 

kedatangan kendaraan. 

2. Menganalisa dari segi quality, cost, delivery, system, morale, 

environment (QCDSME) serta jarak terhadap operasional 

perusahaan. 

1. 5. Manfaat Penelitian 

Melalui penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini berguna bagi penulis sebagai persyaratan kelulusan 

program sarjana (S1) serta berguna dalam menambah wawasan penulis 

dalam penerapan ilmu yang diterima di bangku kuliah terhadap aktivitas 

pekerjaan. 

b. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi positif dan 

memilki manfaat / masukan bagi perusahaan dalam kegiatan bisnis yang 

dijalankan terutama dalam hal aktivitas pengiriman dengan metode yang 

tepat.  
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c. Bagi Pembaca 

Penulis berharap laporan penelitian tugas akhir ini dapat menjadi sumber 

bacaan yang dapat dijadikan masukan maupun referensi yang berguna 

dan menambah wawasan pembaca mengenai metode milkrun delivery 

yang diterpakan dalam aktivitas delivery pada perusahaan. Dan juga dapat 

dilakukan penerapannya pula di lapangan. 

d. Bagi Kampus 

Penulis berharap laporan penelitian tugas akhir ini dapat menjadi refrensi 

dalam penyusunan bahan ajar / kurikulum. 

1. 6. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam memahami terhadap pokok pembahasan, maka 

penulisan laporan ini disusun menurut sistematika sebagai berikut : 

 

BAB I  :  PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis mengemukakan secara singkat latar belakang, 

perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian dan sistematika penulisan laporan. 

BAB II  :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan mengenai dasar-dasar teori yang mendasari 

dan menjadi landasan penelitian ini. 
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BAB III :  METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisi tentang waktu dan objek penelitian serta 

skema penelitian yang memuat tahap-tahap penelitian mulai dari 

identifikasi masalah, penentuan tujuan sampai penarikan kesimpulan 

dan saran. 

BAB IV :  PENGUMPULAN  DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menguraikan tentang pengumpulan data. Pengumpulan data 

dilakukan dengan wawancara, pengukuran langsung dan 

pengumpulan data historis. Selanjutnya data-data diolah menurut 

kegunaannya untuk dianalisa. 

BAB V :  ANALISA HASIL 

Bab ini akan menganalisa dari hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan pada bab sebelumnya. Analisa ini akan menguraikan dan 

menjelaskan arti dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan. 

Bab ini akan menilai dampak penelitian terhadap obyek penelitian. 

BAB VI :  KESIMPULAN DAN SARAN 

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari 

pengolahan data penelitian yang telah dilakukan secara terperinci 

dan saran-saran yang diperlukan untuk perbaikan kedepannya. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Logistik 

2.1.1 Pengertian Logistik 

Thucydides (460 – 400 SM) Logistik merupakan seni dan ilmu, barang, 

energi, informasi, dan sumber daya lainnya, seperti produk, jasa, dan manusia, 

dari sumber produksi ke pasar dengan tujuan mengoptimalkan penggunaan modal 

. Manufaktur dan marketing akan sulit dilakukan tanpa dukungan logistik. 

Logistik juga mencakup integrasi informasi, transportasi, inventori, pergudangan, 

reverse logistics dan pemaketan. 

Berdasarkan pengertian di atas, maka misi logistik adalah "mendapatkan 

barang yang tepat, pada waktu yang tepat, dengan jumlah yang tepat, kondisi yang 

tepat, dengan biaya yang terjangkau, dengan tetap memberikan kontribusi profit 

bagi penyedia jasa logistik" 

Karenanya, logistik selalu berkutat dalam menemukan keseimbangan 

untuk 2 hal yang amatlah sulit untuk disinergikan, yaitu menekan biaya serendah-

rendahnya tetapi tetap menjaga tingkat kualitas jasa dan kepuasan konsumen. 

Dalam dunia bisnis yang selalu berubah, manajemen logistik yang baik 
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merupakan sebuah keharusan. 

Pengertian logistik menurut beberapa ahli: 

a. Logistik didefinisikan sebagai proses perencanaan, implementasi, dan 

pengendalian efisiensi, aliran biaya yang efektif dan penyimpanan bahan 

mentah, bahan setengah jadi, barang jadi dan informasi-informasi yang 

berhubungan dari asal titik konsumsi dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

konsumen (Ballou, 1992). 

b. Logistik didefinisikan sebagai bagian dari proses rantai suplai (supply 

chain) yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol secara 

efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan barang, 

pelayanan dan informasi mulai dari titik awal (point of origin) hingga titik 

konsumsi (point of consumption) dengan tujuan memenuhi kebutuhan 

konsumen (Siagian, 2005). 

c. Logistik didefinisikan sebagai keseluruhan bahan, barang, alat dan sarana 

yang diperlukan dan dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka 

pencapaian tujuan dan berbagai sasarannya (Siagian, 2003). 

d. Logistik didefinisikan sebagai suatu proses yang strategis dalam 

pengelolaan mulai dari pengadaan barang, perpindahan barang hingga 

penyimpanan barang, bahan baku dan produk jadi ( yang di dalamnya 

terkait pula aliran informasi) pada perusahaan dan koneksi pemasaran 

untuk kepentingan mendapatkan keuntungan secara maksimal dengan 

biaya yang efisien dan dalam rangka pemenuhan kebutuhan konsumen 

(Christopher, 1992). 

e. Logistik didefinisikan sebagai segala sesuatu atau benda yang berwujud 
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dan dapat diperlakukan secara fisik (tangible), baik yang digunakan untuk 

menyelenggarakan kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang 

(administrasi) (Dwiantara, 2004). 

f. Integrasi dari pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, dan aktifitas 

pergudangan dalam menyediakan alat/cara yang berbiaya efektif, untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan, baik internal maupun eksternal (Burg, 

2000). 

g. Proses yang secara strategis mengelola pengadaan, pergerakan, dan 

penyimpanan material, suku cadang dan barang jadi beserta aliran 

informasi terkait melalui organisasi dan kanal kanal pemasarannya, dalam 

cara dimana keuntungan perusahaan, baik untuk saat ini maupun diwaktu 

yang akan datang, dapat dimaksimalkan dengan cara pemenuhan pesanan 

yang berbiaya efektif (Christopher, 2005). 

h. Logistik merupakan fungsi yang melibatkan perpindahan, mengatur 

perpindahan barang, dan penyimpanan material dalam perjalanannya dari 

pengirim awal, melalui rantai pasok dan sampai ke pelanggan akhir. 

(Walters, 2003). 

 

Dari berbagai pengertian yang dikemukakan para ahli tersebut di atas, 

dapat disimpulkan bahwa logistik adalah proses pengelolaan mulai dari pengadaan 

barang, perpindahan barang hingga penyimpanan barang, bahan baku dan produk 

jadi (yang di dalamnya terkait pula aliran informasi) untuk membantu kegiatan 

organisasi agar sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan 

sebelumnya. 
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2.2 Manajemen Rantai Pasok 

2.2.1 Pengertian Manajemen Rantai Pasok 

Manajemen rantai pasok dikembangkan untuk mempercepat kebutuhan 

menyatukan pemrosesan bisnis kunci, dari pemasok awal sampai ke pengguna 

akhir dan persediaan (Chopra, 2007). Pemasok awal merupakan penyedia produk-

produk, layanan, dan informasi yang menjadi nilai tambah bagi pelanggan. Tujuan 

utama dari manajemen rantai pasok yaitu memenuhi permintaan pelanggan, 

penggunaan sumber daya yang paling efisien, distribusi kapasitas, persediaan, dan 

penelitian. 

kalau rantai pasok adalah jaringan fisiknya, yaitu perusahaan-perusahaan 

yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun 

mengirimkannya ke pemakai akhir, manajemen rantai pasok adalah metode, alat, 

atau pendekatan pengelolaannya (Pujawan, 2005). Manajemen rantai pasok tidak 

hanya berorientasi pada urusan internal sebuah perusahaan, melainkan juga urusan 

eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-perusahaan partner. 

Manajemen rantai pasok meliputi beberapa ruang lingkup, diantaranya yaitu 

pengangkutan, pentransferan kredit dan tunai, pemasok, distributor dan bank, 

utang dan piutang, pergudangan, pemenuhan pesanan, berbagi informasi 

mengenai peramalan permintaan dan produksi, kegiatan pengendalian persediaan. 

Manajemen rantai pasok merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-

kegiatan dalam rangka memperoleh bahan mentah, mentransformasikan bahan 

mentah tersebut menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengirimkan 

produk tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi (Render & Heizer, 2001). 

Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi pembelian tradisional ditambah kegiatan-
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kegiatan lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan 

pelanggannya. 

Manajemen rantai pasok merupakan serangkaian pendekatan yang 

diterapkan untuk mengintegrasikan pemasok, pengusaha, gudang, dan tempat 

penyimpanan lainnya secara efisien sehingga produk dihasilkan dan 

didistribusikan dengan kuantitas yang tepat, lokasi tepat, dan waktu tepat untuk 

memperkecil biaya dan memuaskan kebutuhan pelanggan (Levi & Kaminsky, 

2003). 

Secara umum manajemen rantai pasok bertujuan untuk mengurangi biaya, 

mengurangi waktu, mengurangi transaksi, dan mendapatkan kualitas yang lebih 

terjamin bagi barang atau jasa yang mengalir di sepanjang rantai pasok (Mulyadi, 

2011). 

2.3 Just In Time 

2.3.1 Pengertian Just In Time 

Sistem Just In Time berkembang di negara Jepang karena adanya 

keprihatinan industri-industri di Jepang. Pada saat itu Jepang merupakan negara 

yang memiliki sumber daya alam yang terbatas, ketergantungan pada energi dan 

bahan baku import, dan keadaan geografisnya yang kurang menguntungkan (80% 

bagian negara terdiri dari pegunungan). Hal ini menjadikan para produsen Jepang 

mempunyai posisi yang kurang menguntungkan dibandingkan pesaing-pesaing 

dari negara-negara barat. Oleh karena itu, Jepang melakukan berbagai macam 

usaha untuk menghasilkan produk yang bermutu tinggi dengan biaya produksi 

yang lebih rendah dibandingkan negara lain sehingga produk Jepang menjadi 
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sangat kompetitif dengan produk lain di dunia internasional. 

Jepang mengembangkan suatu inovasi terhadap pemborosan dalam hal 

bahan baku, tempat, tenaga kerja, waktu serta biaya. Harga tanah yang mahal 

akibat lahan yang sempit tidak memungkinkan untuk membangun tempat 

penyimpanan persediaan sehingga mendorong perusahaan untuk merancang tata 

letak pabrik dan arus bahan menjadi seefektif mungkin. Dari keterbatasan inilah 

Just In Time berkembang. Pendekatan Just In Time dikembangkan oleh Mr. 

Taiichi Ohno (mantan wakil presiden Toyota Motor Company di Jepang) bersama 

rekannya di pertengahan 1970. Pengembangan Just In Time di Jepang adalah 

untuk menghindari atau mengeliminasi pemborosan, menghindari produk-produk 

rusak atau cacat dengan menghasilkan produk yang bermutu tinggi, 

mengeliminasi pengerjaan ulang dan penumpukan persediaan. 

Keberhasilan Just In Time pada Toyota Motor Company menarik perhatian 

perusahaan lain di Jepang. Toyota telah memperoleh pengakuan dunia industri 

tentang keberhasilannya mengurangi inventory sampai pada tingkat minimum 

(orientasi zero inventory). Sejak saat penerapan sistem Just In Time terbukti 

manfaatnya semakin bertambah banyak perusahaan-perusahaan di Jepang yang 

ikut menerapkan sistem Just In Time. Konsep Just In Time ini kemudian meluas di 

luar Jepang yaitu Ford, Chrysler, General Motor, Hawlett Packard merupakan 

contoh perusahaan-perusahaan besar yang telah menerapkan sistem Just In Time. 

Tempat makan siap saji seperti McDonald’s telah belajar sistem manufaktur Just 

In Time seperti Toyota, dengan menerapkan sistem Just In Time baru yang disebut 

dengan “Made For You”. Dimana tujuan dari sistem Just In Time tersebut adalah 

melayani setiap konsumen dengan makanan yang sesegar mungkin dalam waktu 
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90 detik. Sampai saat ini, sistem Just In Time terus berkembang dan diterapkan 

bukan saja pada perusahaan-perusahaan manufaktur, tetapi juga dikembangkan 

oleh perusahaan kecil (Ristono, 2010). 

Sistem Produksi Tepat Waktu (Just In Time) merupakan suatu sistem 

manajemen pabrikasi modern yang dikembangkan oleh perusahaan-perusahaan 

Jepang yang pada prinsipnya hanya memproduksi jenis-jenis barang yang diminta 

sejumlah yang diperlukan dan pada saat yang dibutuhkan oleh konsumen. Sistem 

Just In Time juga dipandang sebagai sebuah sistem produksi yang dirancang 

untuk mendapatkan kualitas, biaya dan waktu penyerahan sebaik mungkin, 

dengan menghapuskan semua pemborosan yang terdapat dalam proses internal, 

sehingga mampu menyerahkan produk yang dipesan sesuai dengan kehendak 

konsumen secara tepat waktu  (Imai, 1997). 

Sistem Just In Time merupakan suatu konsep filosofi yaitu memproduksi 

produk yang dibutuhkan, pada saat dibutuhkan oleh pelanggan, dalam jumlah 

sesuai kebutuhan pelanggan, pada tingkat kualitas prima, dari setiap tahap proses 

dalam sistem manufacturing, dengan cara yang paling ekonomis dan efisien 

melalui eliminasi pemborosan dan perbaikan proses secara terus menerus 

(Gaspersz, 1998). Sedangkan menurut Heizer dan Render (2004), Just In Time 

merupakan sebuah filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa 

dengan cara menghilangkan pemborosan. Sistem Just In Time merupakan upaya 

untuk mengurangi persediaan, dengan demikian memangkas segala biaya-biaya. 
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2.4 Sistem Produksi Toyota 

2.4.1 Pengertian Sistem Produksi Toyota 

Sistem produksi Toyota lahir di Toyota Motor Company, Jepang, dibawah 

kepemimpinan Taichii Ohno untuk meningkatkan kualitas dari produk yang 

dihasilkan dan pada saat yang bersamaan untuk menekan biaya produksi (Imai, 

1997). Jadi sistem produksi Toyota adalah sistem yang dirancang untuk 

mendapatkan kualitas, biaya, dan waktu penyerahan yang sebaik mungkin, dengan 

menghapuskan semua jenis pemborosan yang ada. Pemborosan merupakan semua 

kegiatan yang tidak memberi nilai tambah. Taiichi Ohno mengelompokkan 

pemborosan dalam 7 jenis, yaitu : 

1. Pemborosan persediaan. 

2. Pemborosan transportasi. 

3. Pemborosan produksi berlebih. 

4. Pemborosan pengerjaan ulang karena produk cacat. 

5. Pemborosan gerak kerja. 

6. Pemborosan pemrosesan. 

7. Pemborosan waktu tunggu atau penundaan. 
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*	Seleksi *	Sasaran	bersama

*	Perencanaan	takt	time *	Penghentian	otomatis

*	Aliran	yang	kontinu *	Andon

*	Sistem	Tarik *	Pemisahan	orang-

*	Changover	yang	cepat 			mesin

*	Logistik	yang	terintegrasi *	Anti	kesalahan

*	Genchi *	Kepekaan	terhadap *	Pengendalian	kualitas

			Gembutsu 			pemborosan 			dalam	stasiun

*	5	Mengapa *	Pemecahan	masalah *	Memecahkan	akar

			permasalahan	(5	x
			Mengapa)

Manajemen	Visual

Filosofi	Toyota	Way

Just-In-Time Jidoka	(Otonomasi)Orang	dan	Kerja	Sama	Kelompok

Continuous	Improvement	(Kaizen)

Pengurangan	Pemborosan

(Komponen	yang	tepat,	

jumlah	yang	tepat,	dan	

waktu	yang	tepat)

(Kualitas	dalam	proses,	

membuat	masalah	menjadi	

terlihat)

Kualitas	Terbaik	-	Biaya	Terendah	-	Lead	Time	Tersingkat	-	Keselamatan	Kerja

Terbaik	-	Semangat	Kerja	yang	Tinggi

dengan	mempersingkat	aliran	produksi	dan	menghilangkan	pemborosan

Produksi	Campur	Merata	(Heijunka)

Proses	yang	Stabil	dan	Terstandarisasi

 

Sumber : Liker (2006) 

Gambar 2.1 Sistem Produksi Toyota 

 

2.5 Sistem Kanban 

2.5.1 Pengertian Kanban 

Kanban berasal dari bahasa Jepang, yang berarti kartu. Sistem kanban 

diperkenalkan pertama kali oleh Taiichi Ohno dan menjadi standar operasi di 

pabrik-pabtrik Toyota di seluruh dunia. sistem kanban adalah suatu sistem 

informasi yang secara serasi mengendalikan produksi barang yang diperlukan 

dalam jumlah yang diperlukan pada waktu diperlukan dalam setiap proses pabrik 

dan juga diantara perusahaan. Ini dikenal sebagai produksi tepat waktu (Just In 

Time) (Monden, 2000). Ada dua jenis kanban yang sering digunakan, yaitu : 

1. Kanban pengambilan (kanban pemasok). 
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2. Kanban perintah produksi. 

Di dalam kanban pengambilan terdapat informasi mengenai jenis dan 

jumlah produk yang harus diambil dari proses terdahulu oleh proses berikutnya. 

Kanban pemasok digunakan untuk melaksanakan pengambilan dari pemasok. 

Kanban ini berisi perintah yang meminta pemasok untuk mengirimkan bahan 

baku. Sementara kanban perintah produksi menspesifikasikan jenis dan jumlah 

produk yang dihasilkan proses terdahulu. 

 

                               Sumber : http://www.leanindonesia.com 

Gambar 2.2 Contoh Kanban Pemasok 

2.6 Cycle Issue Kanban 

Cycle issue kanban merupakan frekuensi pengiriman barang oleh 

pemasok. Faktor-faktor yang mempengaruhi dalam menentukan cycle issue 

adalah jarak pemasok, karakteristik dan varian komponen yang dipasok, jumlah 

pesanan per hari, dan kapasitas truk (Monden, 2000). Format penulisan cycle 

issue kanban yaitu : 

X - Y -  Z 

Pengertiannya : 

X  : Jumlah hari kedatangan barang 

Y : Frekuensi kedatangan barang 

Z : Interval kedatangan barang yang telah dipesan 
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Berikut ini contoh cycle issue kanban : 

Contoh	cycle	issue 1	-	1	-	1

X			Y				Z

Interval	1
1	kali	pengiriman

1	hari

H H+1
Contoh	:

Cycle	issue	:	1	-	1	-	1

Delivery	time	:	10:00

H H+1

Contoh	:

Cycle	issue	:	1	-	2	-	2

Delivery	time	:	10:00	&	14:00

H H+1

Contoh	:
Cycle	issue	:	1	-	2	-	1

Delivery	time	:	10:00	&	14:00

Order	

10:00	

Datang	

10:00	

10:00	 14:00	 10:00	 14:00	

Order	

Order	

xx

Datang	

Datang	

x xx x

10:00	 14:00	 10:00	 14:00	

Order	 Datang	

x x

Order	 Datang	

x x

Order	 Datang	

 

     Sumber : Rohullah (2012) 

 Gambar 2.3 Contoh Cycle Issue Kanban 

 

2.7 Sistem Milkrun Delivery 

2.7.1 Penjelasan Sistem Milkrun Delivery 

Kata milkrun sendiri mengacu pada kisah abad ke-19 di daratan bagian 

utara Inggris mengenai para penjual susu. Saat itu para penjual susu sapi 

berkeliling desa membawa susu segar di dalam botol untuk dikirim dari rumah ke 

rumah yang menjadi pelanggannya (You & Jiao, 2014). Setiap kali penjual susu 

tiba di rumah pelanggannya, ia akan mengambil botol susu kosong yang ada 

didepan pintu yang telah disiapkan sebelumnya dan menggantinya dengan botol 

susu yang berisi susu segar dari peternakannya. Hal ini rutin dilakukan oleh sang 

penjual susu dari hari ke hari dengan waktu yang relatif sama setiap harinya. Inti 

dari sistem milkrun sendiri adalah menggabungkan 2 pengiriman atau lebih dari 2 
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pemasok atau lebih dalam satu kali pengambilan bahan baku dalam 1 rute. Selain 

itu dengan sistem milkrun, pelanggan lebih cenderung “menjemput bola” ke 

pemasok, dibandingkan bila  hanya menunggu kiriman langsung dari pemasok. 

 Muhsal & Nettesheim (2009) mempelajari bagaimana tingkat persediaan 

dapat dioptimalkan dengan penerapan sistem milkrun delivery. Mereka 

mengenalkan rute pengiriman bahan baku ke lini produksi dengan menggunakan 

satu unit alat transportasi. Pengiriman bahan baku ke lini produksi dilakukan 

secara berulang-ulang. Berdasarkan hasil penelitian yang telah mereka lakukan, 

didapat kesimpulan yaitu frekuensi pengiriman yang lebih banyak berhasil 

mengurangi tingkat persediaan bahan baku. Jumlah alat transportasi yang ada juga 

dapat dikurangi dan penggunaan alat transportasi yang ada saat ini dapat lebih  

dioptimalkan. Hal ini pada akhirnya dapat mengurangi biaya persediaan dan biaya 

transportasi. 

 

                 Sumber : Brar & Saini (2011) 

Gambar  2.4 Konsep Milkrun Delivery 

 

 

Menurut Brar & Saini (2011), fungsi sistem milkrun delivery yaitu : 

1. Menurunkan persediaan bahan baku. 
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2. Memperpendek jarak tempuh rute perjalanan 

3. Meningkatkan efisiensi muatan kendaraan 

4. Mengurangi jumlah kendaraan yang digunakan 

5. Penjadwalan yang lebih efektif & efisien 

6. Mengurangi biaya transportasi 

7. Mengurangi resiko cacat pada bahan baku saat dikirim. 

8. Secara signifikan mengurangi pembuangan emisi dan penggunaan 

bahan bakar minyak. 

  

 Menurut Mulyati (2009), syarat agar sistem milkrun berjalan optimal yaitu : 

1. Hanya dapat dilakukan apabila jumlah permintaan rutin dalam 

kurun waktu siklus tertentu relatif konstan. 

2. Hanya optimal dilakukan apabila memiliki siklus waktu yang 

relatif tetap. 

3. Hanya optimal apabila dilakukan pada kondisi waktu tempuh yang 

relatif konstan. 

 

Keuntungan dari metode pengiriman ini adalah fakta bahwa efesiensi 

akan terjadi pada cara pengangkutan dan biaya penerimaan produk dari 

supplier akan berkurang karena tidak akan menghadapi banyaknya supplier 

yang datang dan juga tidak membutuhkan lahan yang luas. Jika Economic 

Order Quantities (EOQ) dibutuhkan untuk beberapa produk berbeda oleh 

lokasi penerimaan lebih kecil dari besarnya muatan truk, Milk-run 

memberikan keleluasaan adanya kombinasi dari beberapa produk sampai 
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ditemukan cara agar sama dengan besar muatan truk. Jika terdapat banyak 

lokasi penerimaan yang membutuhkan jumlah produk yang sedikit, mereka 

bisa dilayani hanya dengan sebuah truk saja. 

Keuntungan dari sistem Milk-run: 
 

• Minimalisasi biaya, ketika jumlah dari sarana pengiriman 

untuk permintaan yang sama bertambah, biaya juga akan 

meningkat. 

• Mengoptimalkan rute pengiriman akan diperlukan untuk 

meminimasi biaya. 

 

• Mengurangi waktu dan jumlah pengiriman 

 

• Mudah untuk disesuaikan dan dilaksanakan pada semua sistem 

pengiriman. 

 

2.8 Diagram Pareto 

Diagram pareto merupakan  metode untuk mencari sumber kesalahan, 

masalah-masalah, atau kerusakan produk, untuk membantu memfokuskan diri 

pada usaha-usaha pemecahannya (Render & Heizer, 2001). Diagram pareto 

didasarkan pada hasil kerja Alfredo Pareto, seorang ahli ekonomi asal Italia pada 

abad ke-19. Kemudian Joseph M. Juran mempopulerkan diagram pareto ini saat 

mengemukakan bahwa 80% masalah yang dihadapi perusahaan merupakan akibat 

dari hanya 20% dari penyebabnya, sehingga bila menyelesaikan 20% penyebab 

masalah maka dapat menyelesaikan 80% masalah. Diagram pareto diatur mulai 

dari yang paling tinggi sampai paling rendah dari kiri ke kanan dimana diagram 

batang bagian kiri relatif lebih penting daripada sebelah kanannya.  

Fungsi diagram pareto menurut Skotnica-Zasadzien & Bialy (2011) yaitu : 
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1. Menghilangkan sumber biaya terbesar. 

2. Menghilangkan peristiwa yang paling sering terjadi. 

3. Menganalisis terjadinya masalah & frekuensi masalah 

tersebut. 

 

     Sumber : Skotnica-Zasadzien & Bialy (2011) 

                                   Sumber : Skotnica-Zasadzien & Bialy (2011) 

Gambar 2.5 Contoh Diagram Pareto 

 

 

2.9 Capacitated Vehicle Routing Problem (CVRP) 

CVRP merupakan permasalahan dalam penentuan rute distribusi dimana 

terdapat kendala dalam pendistribusiannya yaitu kapasitas kendaraan angkut 

(Ramadanti, 2014). Dan salah satu keputusan operasional yang sangat penting 

dalam manajemen distribusi adalah penentuan rute pengambilan bahan baku 

komponen dari satu pemasok ke berbagai lokasi pemasok lainnya (Faiz, 2013). 

Keputusan jadwal pengiriman serta rute yang akan ditempuh oleh tiap kendaraan 

akan sangat berpengaruh terhadap biaya transportasi. Secara umum permasalahan 

penjadwalan dan penentuan rute pengiriman bisa memiliki beberapa tujuan yang 

ingin dicapai seperti tujuan untuk meminimalkan biaya transportasi, 
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meminimalkan waktu pengiriman, dan meminimalkan jarak tempuh. Batasan-

batasan yang muncul dalam CVRP yaitu dalam satu siklus (cycle) setiap pemasok 

dikunjungi hanya satu kali oleh satu kendaraan, setiap kendaraan berawal dan 

berakhir di gudang, dan setiap rute hanya membawa muatan tidak melebihi 

kapasitas muatan kendaraannya. Salah satu metode yang dapat digunakan untuk 

memecahkan masalah CVRP yaitu metode saving matriks. 

 

2.10 Metode Saving Matriks 

Metode saving matriks pada hakekatnya adalah metode untuk 

meminimumkan jarak atau waktu atau ongkos dengan mempertimbangkan 

kendala yang ada seperti kapasitas kendaraan (Pujawan, 2005). Metode saving 

matriks digunakan untuk menentukan rute yang lebih baik untuk diterapkan 

sehingga dapat meminimalisasi biaya operasional, yang pada akhirnya perusahaan 

dapat menghemat biaya dengan langsung mengambil barang ke beberapa 

pemasok, tidak seperti yang sebelumnya yang hanya menggunakan rute 

pengiriman ke satu perusahaan pelanggan saja. 

Metode saving matriks bekerja dengan membuat suatu matriks yang 

disebut matriks penghematan. Matriks ini berisi daftar penghematan yang 

diperoleh jika menggabungkan dua pemasok dalam satu kendaraan. Tujuan 

digunakannya metode saving matriks adalah untuk menentukan rute terbaik 

dengan mempertimbangkan jumlah jarak yang dilalui, menentukan jumlah truk 

yang digunakan, dan jumlah produk yang dimuat di truk dalam pengiriman 

produk ke pelanggan. 
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Menurut Faiz (2013), langkah-langkah metode saving matriks adalah 

sebagai berikut: 

1.  Menentukan matriks jarak. 

Merupakan langkah pertama yang dilakukan dalam metode saving matriks, 

yaitu dengan cara mengidentifikasi jarak antar titik atau lokasi yang akan 

dikunjungi. 

2.  Menentukan nilai saving matriks 

Pada tahap ini diasumsikan bahwa setiap pemasok akan dikunjungi oleh 

satu truk. Akan ada penghematan yang diperoleh dengan menggabungkan dua 

tujuan ke dalam satu rute. Perubahan jarak adalah sebesar total jarak pengiriman 

terpisah dikurangi total jarak pengiriman yang digabung dengan asumsi bahwa 

jarak (x,y) sama dengan jarak (y,x). Rumus saving matriks yaitu : 

S(x,y) = Dist(DC,x) + Dist(DC,y) – Dist(x,y) 

dimana, 

S          :   Penghematan jarak 

Dist     :   Jarak 

x          :   Pemasok x 

y          :   Pemasok y 

DC     :  Gudang 

 

3.  Mengalokasikan pemasok ke sebuah rute distribusi. 

Pengalokasiannya adalah dengan cara mengurutkan nilai ranking saving 

matriks dari nilai tertinggi hingga terendah sampai semua pemasok masuk dalam 



27 

 

 

 

rute perjalanan. Pengkombinasian tersebut dinilai layak jika total pengambilan 

bahan baku dalam suatu rute perjalanan tidak melebihi kapasitas armada truk. 

4.  Mengurutkan rute pengambilan bahan baku. 

Pengurutan pengambilan bahan baku ke pemasok dilakukan dengan 

menggunakan prosedur nearest insert, farthest insert, dan nearest neighbour. 

Kemudian hasil dari ketiga prosedur tersebut dipilih urutan rute mana yang 

menghasilkan jarak yang terpendek. Ini dikarenakan rute yang paling optimal 

merupakan rute yang ditempuh dengan jarak terpendek. Penjelasan dari ketiga 

prosedur tersebut menurut Wijaya (2014) adalah sebagai berikut : 

a. Nearest Insert 

Prosedur nearest insert adalah evaluasi kenaikan minimum jarak antar 

pemasok dengan pemasok baru yang akan dikunjungi (pelanggan yang terdekat). 

Prosedur ini merupakan kebalikan dari prosedur Farthest Insert dimana prosedur 

ini dimulai dari penentuan rute kendaraan ke pemasok yang memiliki jarak yang 

paling dekat. Kemudian prosedur ini akan terus berulang hingga semua pemasok 

masuk ke dalam rute perjalanan. 

b.  Farthest Insert 

Prosedur farthest insert adalah evaluasi kenaikan minimum jarak antar 

pemasok dengan pemasok baru yang akan dikunjungi (pemasok yang terjauh). 

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan rute yang terbaik dengan menyisipkan 

pemasok dengan jarak terjauh terlebih dahulu, lalu setelah itu pemasok yang jarak 

tempuhnya lebih dekat. Prosedur ini akan terus berulang hingga semua pemasok 

masuk ke dalam rute perjalanan. 

c.   Nearest Neighbour 
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Prosedur nearest neighbour adalah prosedur penambahan pemasok 

terdekat dengan titik terakhir yang dikunjungi sampai semua pemasok dikunjungi. 

Prosedur ini memulai rute kendaraannya dari jarak yang paling dekat dengan 

gudang. Kemudian rute selanjutnya yaitu pemasok yang paling dekat dengan 

pemasok pertama yang sudah dikunjungi. Prosedur ini akan terus berulang sampai 

semua pemasok masuk ke dalam rute perjalanan. 

 

2.11 Review Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian terdahulu mengenai milkrun yang digunakan sebagai 

referensi (acuan) disajikan dalam tabel 2.1 Review jurnal terdahulu. 

Tabel 2. 1 Riview jurnal terdahulu 

 

No. Nama Tujuan Hasil 

1 

Toshinori 

Nemoto 

(2010) 

Mengurangi jumlah truck 

dalam aktivitas 

pengiriman 

Mampu memiliki kontrol penuh dari proses 

pengadaan, menghasilkan penurunan dari jumlah 

truk dikirim dan perbaikan dalam kondisi lalu 

lintas sampai batas tertentu 

2 

Wibowo  

Yohanes Tri 

Joko (2005) 

Mengurangi persediaan 

bahan baku yang tinggi 

Mampu mengurangi jumlah biaya pengiriman pada 

konsumen 

3 
Syafulloh 

Topan. (2015) 

Menurunkan jumlah 

pengiriman direct supplier 

Mampu meminimalisir aktivitas pengiriman dari 

supplier menuju customer 

4 Hiraki (2002) 
Meingkatkan efisiensi 

pengiriman 

Mampu meningkatkan efisiesi pengiriman part dari 

supplier ke plant (customer) 

5 Kotani (2007) 
Meningkatkan 

produktivitas unit truck 

Mampu memberikan hasil yang optimal dalam 

penggunaan truck pengiriman. 

6 WCE 2011 Menurunkan biaya  Menurunkan biaya transportasi  

7 

Markus 

Droste  

(2011) 

Mengoptimalkan  

penyedian bahan baku 

Mempercepat penyediaan bahan baku yang 

dibutuhkan 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010657
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010657
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No. Nama Tujuan Hasil 

8 

Sadjadi, S.J., 

Jafari, M. & 

Amini, T. Int J 

Adv Manuf 

Technol 

(2009) 

Mengatur masalah rantai 

distribusi 

Hasil awal menunjukkan bahwa metode yang 

diusulkan dapat memberikan alat praktis untuk 

secara signifikan mengurangi biaya logistik. 

9 

Kilic, H.S., 

Durmusoglu, 

M.B. & 

Baskak, M. Int 

J Adv Manuf 

Technol  

(2012) 

Menghilangkan 

pemborosan dan 

mengurangi biaya 

Mengurangi frekuesi kendaraan dan jarak yang 

dilalui 

10 
Tsamaratul 

(2016) 

Peningkatan efisiensi 

delivery dengan metode 

milkrun 

Mampu melakukan menurunkan biaya, 

mengoptimalkan rute, mengurangi waktu, dan 

memudahkan dalam proses pengiriman hingga 

produksi yang dapat meningkatkan QCDSMPE 

 

 

2. 12  Matrik State Of The Art (SOTA) 

Rangkuma variabel dalam SOTA penelitian ini disajikan dalam tabel 2.2 

Matriks SOTA. 

Tabel 2. 2 Matrik SOTA 

 

JURNAL Quality Cost Delivery Safety 
Moral

e 
Productivity 

Environmen

t 

Toshinori 

Nemoto 

(2010) 

 V V   V  

Wibowo  

Yohanes 

Tri Joko 

(2005) 

 V    V  

Syafulloh 

Topan. 

(2015) 

 V V   V  

Hiraki 

(2002) 
 V V   V  

Kotani 

(2007) 
 V    V  

WCE  

2011 
 V      

        

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010657
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042810010657
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JURNAL Quality Cost Delivery Safety 
Moral

e 
Productivity 

Environmen

t 

Sadjadi, 

S.J., 

Jafari, M. 

& Amini, 

T. Int J 

Adv 

Manuf 

Technol 

(2009) 

 V V   V  

Kilic, 

H.S., 

Durmuso

glu, M.B. 

& 

Baskak, 

M. Int J 

Adv 

Manuf 

Technol 

(2012) 

 V V V  V V 

Tsamarat

ul  

(2017) 

V V V V V V V 
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2.13   Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. 6 Kerangka Pemikiran 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intensitas Distribusi Komponen (barang) 

Tinggi  

 

Loading Efisiensi Truk Rendah 

 

Terjadi Penumpukan Kendaraan di  

Area Customer 

 

Problem Solving   

Metode Milkrun Delivery 

Menghilangkan Pengiriman Komponen 

Secara Langsung Dari Supplier 

Terjadi Pengurangan Frekuensi 

Kedatangan Truk Di Area Customer 

Tidak Ada Penumpukan Kendaraan di 

Supplier dan Customer 

Distribusi Lebih Efektif  

Loading Efisiensi Truck Optimal 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

Dalam pelaksanaan penelitian, dan untuk mempermudah memecahkan 

persoalan yang dihadapi, oleh sebab itu perlu diuraikan terlebih dahulu 

langkah-langkah yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Bab 

ini berisi penjelasan secara menyeluruh mengenai tahapan pemecahan masalah 

yang digunakan dalam penelitian ini. Tujuan utamanya adalah untuk 

memperjelas lingkup dan langkah-langkah yang diperlukan pada tiap tahap 

penelitian. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dikelompokan menjadi beberapa langkah dengan diagram alir penelitian 

(flowchart penelitian) seperti pada gambar berikut ini : 
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Diagram Alir Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Bagan Alir Penelitian 

 

 

Manfaat QCDSME 

Kesimpulan dan Saran 

Langkah – Langkah Milkrun 

1. Penentuan Cycle Issue Supplier 

2. Penentuan Loading Kapasitas 

3. Penentuan Distribusi Optimal 

Analisa dan Pembahasan 

4. Rencana Perbaikan 

5. Realisasi Perbaikan 

6. Evaluasi 

Pengumpulan Data 

3. Jumlah Kedatangan Penjual (Vendor) 
4. Daerah Penjual (Vendor) 

5. Informasi Part, Packaging & Volume 

Delivery Penjual 

1. Latar Belakang Perusahaan 

2. Manajemen Distribusi 

Penetuan Obyek Penelitian 

Data Primer Data Sekunder 

Mulai 

 

Selesai 
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3.1 Obyek Penelitian 

Sumber data dalam obyek penelitian ini adalah sistem transportasi dalam 

pendistribusian produk penjual (vendor) ke PT. Astra Daihatsu Motor. Dimana 

objek yang akan diteliti adalah lokasi penjual (vendor) didaerah Cibitung. 

 

Gambar 3.2 Peta Objek Penelitian 

 

 

 

 

 

 

Cibitung 
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3.1.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan langsung 

selama penelitian, yaitu : 

a. Jumlah kedatangan penjual (vendor) ke PT. Astra Daihatsu Motor 

b. Daerah penjual (vendor) yang akan menjadi obyek milkrun 

c. Informasi mengenai jenis part, packaging style dan delivery penjual 

(vendor) tersebut 

3.1.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak berhubungan langsung dengan 

obyek penelitian tetapi ikut mendukung kelancaran penelitian. Data sekunder ini 

No Vendor Main Product Variant 

1 

PT. Denso Indonesia Air Conditioner 

KIT 

All Variant 

2 PT. Ichikoh Indonesia Head Lamp 

3 PT. Sekiso Industries Ind Meltsheet 

4 PT. Progres Toyo Outer Mirror 

5 PT. Excel Aluminum Wheel 

6 PT. Dela Cemara Indah Tire Carrier 

7 PT. Panasonic Gobel Speaker 

8 PT. Chuhatsu Indonesia Coil Spring 
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meliputi data internal dan data eksternal. Data Internal yang dimaksud adalah 

data umum tentang perusahaan, berisi : 

a. Latar Belakang Perusahaan (lokasi, kelompok perusahaan 

b. Manajemen Distribusi 

3.2 Metoda  Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan dua metoda, yaitu : 

1. Penelitian Kepustakaan 

Metoda ini digunakan untuk memperoleh informasi mengenai 

hal pendistribusian produk serta system transportasi milkrun 

yang dapat membantu untuk pemecahan optimalisasi 

kedatangan penjual (vendor). 

2. Penelitian Lapangan 

Yaitu Metoda untuk memperoleh data dengan pendekatan dan 

pengamatan langsung ditempat penelitian dengan cara : 

a. Observasi 

Dilakukan dengan tujuan untuk mencari, melihat kemudian 

mencatat secara sistematik tentang hal-hal yang diteliti 

seperti data-data tentang kedatangan penjual (vendor) ke PT. 

Astra Daihatsu Motor. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan pada petugas yang berwenang dan 

punya kompetensi mengenai permasalahan yang sedang kita 

teliti. Wawancara dapat dilakukan dalam bentuk lisan 

ataupun tulisan. 
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JUMLAH DELIVERY DAERAH CIBITUNG 

60 44 

Jumlah 

c. Dokumentasi 

Merupakan data-data yang diperoleh dari dokumen atau 

arsip-arsip yang berhubungan dengan masalah yang akan 

dibahas. 

3.3 Metoda Pengolahan dan Analisa Data 

3.3.1 Menetapkan Target 

Menetapkan target disini merupakan permasalahan yang akan diteliti 

untuk optimalisasi operasional perusahaan yaitu masalah specific logistic dari 

jumlah delivery per vendor yang tinggi, dimana target dapat diukur berdasarkan 

jumlah kedatangan vendor (cycle issue). Dapat dicapai dengan mengurangi 

jumlah delivery vendor, jumlah kedatangan vendor dapat diturunkan dengan 

mengeffisiensikan volume part terhadap kapasitas truk. 
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Gambar 3.3 Target Jumlah Delivery 
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3.3.2 Mencari Penyebab Masalah 

Mencari penyebab permasalahan yang akan diteliti dengan mengunakan 

metoda tulang ikan (fishbone) mengapa jumlah kedatangan truck vendor tinggi. 

Metoda ini mencari penyebab dengan menggunakan empat faktor utama yaitu : 

1. Mesin (Alat) 

2. Material 

3. Metoda 

4. Lokasi 

 

 

 

Gambar 3.4 Metoda Tulang Ikan (Fishbone) 

3.3.3 Mencari Penyebab Dominan 

Setelah diketahui penyebab permasalahan dengan metoda tulang ikan 

(fishbone), langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah melakukan 

penelitian untuk mencari penyebab dominan dari ke empat faktor utama 

tersebut. Dimana penyebab dominan itu dapat dianalisa sehingga dapat 

dilakukan rencana perbaikan untuk mencapai tujuan yaitu mengurangi jumlah 

kedatangan truck penjual (vendor) yang tinggi. 

Mesin Material 

Lokasi Metoda 
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3.4 Analisa dan Pembahasan 

3.4.1 Rencana Perbaikan 

Rencana perbaikan yang akan dilakukan adalah untuk menyelesaikan 

penyebab dominan yang telah dicari dan dianalisa sehingga dihasilkan 

perhitungan ukuran untuk mencapai efisien volume yang diinginkan dan 

standarisasi yang harus dicapai. 

3.4.2 Realisasi Perbaikan 

Dalam langkah ini bertujuan untuk memberikan gambaran lengkap 

mengenai perbaikan yang telah dikembangkan yang akan mengarah kepada 

optimalisasi operasional perusahaan yaitu mengurangi kedatangan penjual 

(vendor). Realisasi perbaikan dilakukan dengan cara menguji coba model-

model untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

3.4.3 Evaluasi Hasil 

Langkah berikutnya adalah evaluasi hasil setelah dilakukannya realisasi 

perbaikan, yaitu membandingkan kondisi semula dan kondisi setelah 

dilakukannya perbaikan. Evaluasi dilakukan pada empat hasil yang telah dicapai 

sebagai berikut : 

1. Jumlah Pengiriman (Total delivery) 

2. Biaya pengiriman (Cost delivery) 

3. Biaya Tenaga Kerja (Cost man hours) 

4. Biaya Tempat Parkir (Truck station Cost) 

5. Truk Pengiriman/hari (Truck  Delivery/day) 

3.5 Manfaat QCDSM 

Dalam langkah ini yang dilakukan adalah mengelompokan hasil yang 

telah dicapai untuk mendapatkan optimalisasi operasional perusahaan. 

Pengelompokan dibagi dalam enam kelompok, yaitu : 
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1. Kualitas (Quality) 

2. Biaya (Cost) 

3. Pengiriman (Delivery) 

4. Keamanan (Safety) 

5. Tingkah Laku (Moral) 

6. Lingkungan (Environment) 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan yang didapat dari kasus yang dilakukan pada tahap akhir 

dalam penelitian ini setelah analisa terhadap kasus yang dipecahkan. Penarikan 

kesimpulan bertujuan untuk menjawab tujuan penelitian yang sudah ditetapkan. 

Saran-saran juga dikemukakan untuk memberikan masukan mengenai 

penyelesain kasus yang dihadapi pada system yang telah diteliti. Selain itu juga 

diberikan saran-saran perbaikan atau dibuatkannya standarisasi bagi penelitian 

system milkrun berikutnya diarea yang lain yang mempunyai karakteristik yang 

sama dengan kasus penelitian ini. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Latar Belakang Perusahaan 

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia adalah perusahaan Penanam Modal 

Asing (PMA) Jepang yang didirikan tanggal 5 Januari 1994, dengan Surat Keputusan 

dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C2-15755.HT.01.01 tahun 

1994. PT. Sumisho Global Logistics Indonesia atau yang disingkat dengan nama PT. 

SGL Indonesia berlokasi di kawasan EJIP Industri Part Plot 1E-2, Cikarang Selatan, 

Bekasi. PT. Sumisho Global Logistics Indonesia merupakan sebuah perusahaan 

Internasional dari Jepang yang bergerak dibidang jasa logistics. PT. Sumisho Global 

Logistic Indonesia mempunnyai 588 karyawan termasuk dengan 9 karyawan Jepang. 

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia menyediakan berbagai layanan: 

warehousing (gudang penyimpanan), Domestic delivery (pengiriman dalam negeri), 

layanan transportasi luar negeri dengan menggunakan SGL jaringan di seluruh dunia 

dan pusat-pusat logistic, penanganan bea cukai untuk ekspor/ impor dengan tepat 

waktu. 
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PT. Sumisho Global Logistic mempunyai 5 cabang, yaitu : 

1. Cikarang Logistic Center berlokasi di kawasan EJIP Industrial Park. 

2. Karawang Logistic Center berlokasi di kawasan KIIC Industrial Park. 

3. Tambun Logistic Center berlokasi di Tambun, Bekasi. 

4. Delta Logistic Center berlokasi di kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat. 

5. Jakarta Port Office berlokasi di kawasan pelabuhan Jakarta. 

Dengan pengalaman internasional dalam memberikan pelayanan PT. Sumisho 

Global Logistics Indonesia kini telah tumbuh dan berkembang sebagai salah satu 

perusahaan internasional terkemuka yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan 

pelayanan bermutu tinggi. 

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia adalah perusahaan Penanam Modal 

Asing (PMA) Jepang yang didirikan tanggal 5 Januari 1994, dengan Surat Keputusan 

dari Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia No. C2-15755.HT.01.01 tahun 

1994. PT. Sumisho Global Logistics Indonesia atau yang disingkat dengan nama PT. 

SGL Indonesia berlokasi di kawasan EJIP Industri Part Plot 1E-2, Cikarang Selatan, 

Bekasi. PT. Sumisho Global Logistics Indonesia merupakan sebuah perusahaan 

Internasional dari Jepang yang bergerak dibidang jasa logistics. PT. Sumisho Global 

Logistic Indonesia mempunnyai 588 karyawan termasuk dengan 9 karyawan Jepang. 

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia menyediakan berbagai layanan: 

warehousing (gudang penyimpanan), Domestic delivery (pengiriman dalam negeri), 

layanan transportasi luar negeri dengan menggunakan SGL jaringan di seluruh dunia 

dan pusat-pusat logistic, penanganan bea cukai untuk ekspor/ impor dengan tepat 

waktu. 
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PT. Sumisho Global Logistic mempunyai 5 cabang, yaitu : 

1. Cikarang Logistic Center berlokasi di kawasan EJIP Industrial Park. 

2.  Karawang Logistic Center berlokasi di kawasan KIIC Industrial Park. 

3.  Tambun Logistic Center berlokasi di Tambun, Bekasi. 

4.  Delta Logistic Center berlokasi di kawasan Delta Mas, Cikarang Pusat. 

5. Jakarta Port Office berlokasi di kawasan pelabuhan Jakarta. 

Dengan pengalaman internasional dalam memberikan pelayanan PT. Sumisho 

Global Logistics Indonesia kini telah tumbuh dan berkembang sebagai salah satu 

perusahaan internasional terkemuka yang mengutamakan kepuasan pelanggan dengan 

pelayanan bermutu tinggi. 

4.2 Bidang Usaha Perusahaan 

Adapun bidang usaha PT Sumisho Global Logistics Indonesia adalah pelaksana 

jasa penyewaan truk, jasa penyewaan gudang dan jasa custom clearance. Sasaran 

utama dalam menjalankan usahanya adalah melayani perusahaan-perusahaan 

manufaktur yang bergerak dibidang produksi otomotif, elektronik, steel bar, coil & 

resin. 

Penyewaan truck meliputi : 

a. Jasa Milkrun Delivery : Menggunakan Box Truck 

b. Jasa Direct Delivery  : Menggunakan Box Truck 

c. Jasa Export & Import  : Menggunakan Box Truck dan Trailer 

Penyewaan gudang meliputi : 

1. Gudang 1 Ejip  : Komponen Otomotive 
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2. Gudang 2 Ejip  : Komponen Electronic (Televisi) 

3. Gudang 3 Ejip  : Komponen Otomotive 

4. Gudang 4 Ejip  : Steel Bar & Coil 

5. Gudang TLC   : Komponen Otomotive 

6. Gudang KLC   : Resin & Chocolate Powder 

7. Gudang GIIC   : Komponen Otomotive 

Pelanggan utamanya adalah PT Astra Daihatsu Motor, PT. Toyota Motor 

Manufacturing Indonesia, PT. Sumitomo Corporation, PT. Sumitronics Indonesia, 

PT. G-Tekt Indonesia Manufacturing, PT. Sumirubber Indonesia,PT. Sankei Gohsyu 

Indonesia, PT. Suzuki Indo Mobil Motor, PT.Yamaha Indonesia Motor 

Manufacturing dan masih banyak perusahaan lainnya. 

4.3 Visi dan Misi Perusahaan 

Visi Perusahaan 

• Menjadi perusahaan logistik terbaik di Indonesia. 

 Misi Perusahaan 

• Menjadi perusahaan logistik terkemuka di Indonesia yang selalu 

terdepan dalam menghadapi perubahan, memberikan nilai tambah dalam 

pelayanan dan berperan aktif dalam mengelola lingkungan. 

• Bertekad untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat dan 

berkembang bersama pelanggan, pemegang saham dan karyawan. 



 

 

45 

4.4 Struktur Organisasi dan Pembagian Kerja Perusahaan 

4.4.1 Struktur Organisasi Perusahaan 

PT Sumisho Global Logistics Indonesia menggunakan struktur organisasi lini. 

Struktur ini menggambarkan bahwa wewenang organisasi dipegang langsung oleh 

manajemen puncak atau manajer atas yang di terapkan pada karyawannya untuk 

mencapai keberhasilan. Namun demikian manajer-manajer departemen masih diberi 

kesempatan untuk membuat pengambilan keputusan bagi departemennya, tetapi tetap 

dalam komando manajemen puncak. 

Struktur organisasi yang ada pada perusahaan terdiri dari direktur utama yang 

membawahi direktur sebagai pengelola operasional secara administrasi kegiatan 

harian. Dalam kegiatan operasional sehari-hari tersebut dibantu oleh bagian 

operasional, bagian trucking, bagian warehouse , bagian keuangan, dan bagian 

administrasi. Masing-masing bagian bertanggung jawab atas segala tugas yang 

dibebankan serta langsung bertanggung jawab kepada direktur utama melalui 

direktur. Bagan struktur organisasi perusahaan dapat digambarkan seperti pada 

Gambar 4.4.1. 
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Gambar 4.4.1 Struktur Organisasi 

Salah satu faktor yang mendukung tujuan perusahaan tercapai adalah sistem 

organisasi. Melalui sistem organisasi tersebut akan diatur mengenai fungsi, tugas dan 

wewenang masing-masing personel perusahaan serta pola kerja antar personel. Hal 

ini untuk menghindari kesalahan pembagian tugas kerja. Sistem organisasi akan 

berpengaruh pada faktor perusahaan dan kemampuan sistem manajerial dalam rangka 

pengelolaan perusahaan karena kejelasan tugas dan wewenang yang sudah diatur. 

Dalam melaksanakan kegiatannya PT. Sumisho Global Logistics Indonesia dipimpin 

oleh President Direktur sebagai pejabat tertinggi dan dibantu oleh Direktur yang 

berkewajiban memimpin, mengawasi dan mengkoordinir pelaksanaan operasi 

perusahaan.  

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia menggunakan struktur organisasi 

lini.Pada struktur organisasi ini, wewenang dari atasan disalurkan secara vertikal 

kepada bawahan.Begitu juga sebaliknya, pertanggungjawaban dari bawahan secara 

Direktur Utama 

Direktur 

Bag. Keuangan 

 

Bag. Administrasi 

 

Bag. Warehouse Bagian Trucking 

 

Bag. Operasional 

Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan Karyawan 
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langsung ditujukan kepada atasan yang memberi perintah.Sehingga Kesatuan perintah 

terjamin karena tergantung pada satu pemimpin dan pembagian kerja jelas dan mudah 

dilaksanakan. 

4.4.2 Pembagian Kerja Perusahaan 

Dalam pembagian kerja (Jobs Descripton,) secara jelas dan terperinci akan 

diuraikan sebagai berikut: 

a. Direktur Utama 

1. Menetapkan kebijakan mutu, sasaran mutu, visi, dan misi perusahaan 

2. Menetapkan struktur organisasi, tanggung jawab dan penanggung jawab, 

dan penanggung jawab sistem mutu (wakil manajemen) 

3. Menetapkan wakil manajemen 

4. Menyediakan sumber daya yang dibutuhkan 

5. Menetapkan sistem komunikasi internal 

b. Direktur 

1. Memastikan konsisten pelaksanaan sistem manajemen 

2. Memelihara dan menetapkan seluruh proses sistem manajemen 

3. Melaporkan kepada direktur utama mengenai kinerja dan sistem 

manajemen termasuk kebutuhan untuk peningkatan 

4. Membuat kerangka kerja 

5. Membuat panduan manajemen 

6. Menyiapkan bahan penyusunan, pemeliharaan, sosialisasi dokumen dan 

sistem manajemen 
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c. Bagian Keuangan 

1. Bertanggung jawab dalam mengelola keuangan perusahaan 

2. Mengelola dan menganalisa keuangan perusahaan 

3. Mengawasi anggaran yang telah ditetapkan 

4. Membuat laporan posisi keuangan perusahaan 

5. Bertanggung jawab kepada wakil manajemen 

d. Bagian Administrasi 

1. Sebagai pengawas mutu dibidang administrasi 

2. Menerima dan mencatat order pekerjaan 

3. Memastikan bahwa semua dokumen dan rekaman hasil kegiatan 

perusahaan disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

4. Memastikan bahwa semua kebutuhan administrasi tersedia 

5. Bertanggung jawab kepada wakil manajemen 

e. Bagian WarehouseMelaksanankan fungsi warehouse 

1. Menerima dan mencatat order pekerjaan 

2. Memastikan bahwa semua dokumen dan rekaman hasil kegiatan 

perusahaan disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

3. Memastikan bahwa barang disimpan dengan aman 

4. Menjamin mutu barang yang disimpan 

5. Bertanggung jawab kepada wakil manajemen 

f. Bagian Trucking 

1. Melaksanakan fungsi trucking 
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2. Menerima, mencatat dan menjalankan order pekerjaan 

3. Memastikan bahwa semua dokumen dan rekaman hasil kegiatan 

perusahaan disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

4. Memastikan bahwa truk yang digunakan aman, pengemudi dalam kondisi 

aman dan barang yang dibawa aman sampai tujuan dan tepat waktu. 

5. Bertanggung jawab kepada perwakilan manajemen 

g. Bagian Operasional 

1. Melaksanakan kegiatan operasional (Export, Import & Demurage) 

2. Menerima dan mencatat order pekerjaan 

3. Memastikan bahwa semua dokumen dan rekaman hasil kegiatan 

perusahaan disimpan sesuai dengan kebijakan perusahaan 

4. Memastikan bahwa semua kebutuhan operasional tersedia 

5. Menjamin mutu pelayanan operasional 

6. Berkomunikasi langsung dengan customer 

7. Bertanggung jawab kepada wakil manajemen 

h. Karyawan 

1. Melaksanakan pekerjaan yang sudah diberikan oleh atasan dengan baik 

2. Melakukan pekerjaan sesuai intruksi kerja yang telah ditetapkan 

3. Menggunakan alat pelindung diri (safety first) yang telah diberikan 

4. Bertanggung jawab atas pekerjaan yang telah diberikan 

4.5 Manajemen Mutu 

PT. Sumisho Global Logistics Indonesia sudah bersertifikat ISO. Pada tahun 
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2002 PT. Sumisho Global Logistics Indonesia mendapatkan ISO yang pertama 

tepatnya pada tanggal 10 May 2002, ISO yang didapatkan pada periode tersebut 

adalah ISO 9001:2008 terkait dengan Sistem Manajemen Mutu yang diantaranya 

menjelaskan tentang :  

1. Pelayanan terhadap pelanggan 

2. Kepuasaan terhadap pelayanan terhadap pelanggan 

3. Pengendalian Dokumen 

4. Fasilitas di Warehousing 

ISO 9001:2008 ini mencangkup pada proses pelayanan operasional trucking juga 

fasilitas untuk warehose yang berada di area Cikarang dan Karawang  

 ISO yang kedua yang didapatkan oleh PT. Sumisho Global Logistics 

Indonesia yaitu ISO 14001:2004 yang didapatkan sejak 22 juni 2015 di Karawang. 

ISO ini terkait dengan Sistem Manajemen Lingkungan yang mencangkup tentang 

semua hal yang berkaitan dengan lingkungan yang ada di PT Sumisho Global 

Logistik yang berada di cabang Karawang. 
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Berikut Gambar sertifikat ISO 9001:2008 dan ISO14001:2004 

 

*sumber : ISO PT.Sumisho Global Logistics Indonesia 

Gambar 4.5.1 Sertifikat ISO 9001:2008 
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*sumber : ISO PT.Sumisho Global Logistics Indonesia 

Gambar 4.5.2 ISO14001:2004 
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4.6 Customer 

Pelanggan Utama dari PT.Sumisho Global Logistics Indonesia terdiri dari 

beberapa perusahaan ternama di Indonesia di antranya sebagai berikut : 

1. PT. Astra Daihatsu Motor 

2. PT. Toyota Motor Manufacturing Indonesia 

3. PT.Yamaha Indonesia Motor Manufacturing 

4. PT. Suzuki Indo Mobil Motor 

5. PT. Sumitomo Corporation 

6. PT. Sumitronics Indonesia 

7. PT. G-Tekt Indonesia Manufacturing 

8. PT. Sumirubber Indonesia 

9. PT. Sankei Gohsyu Indonesia 

4.7 Perkembangan Perusahaan Customer 

Sejak  berdirinya PT Sumisho Global Logistic Indonesia  pada bulan Juli 1994, 

perusahaan hanya memiliki satu lokasi untuk pergudangan dan trucking. Dengan 

jumlah warehouse 1 gedung, trailer 4 unit dan box truck 2 unit dengan jumlah 

karyawan kurang lebih 50 orang. Pada tahun 1996 perusahaan bekerjasama dengan 

PT. NEGI, membangun gedung warehouse 2 dan jumlah trailer 12 unit serta box 

truck 11 unit. Pada tahun 1999 dibangun warehouse 3 untuk melayani PT. 

Sumitronics Indonesia, ditahun selanjutnya membangun warehouse 4 untuk melayani 

komponen-komponen otomotif. Seiring dengan meningkatnya permintaan pasar akan 

penyewaan lokasi untuk menyimpan hasil-hasil produksinya, PT. Sumisho Global 
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Logistic Indonesia pun melakukan ekspansi dengan membuka cabang dengan sistem 

kontrak di port office Tanjung Priok (1999), Tambun Logistic Center (2005), 

Karawang Logistic Center (2007) dan SGL GIIC (2014). Hingga saat ini perusahaan 

mengalami peningkatan volume truck yang disewakan dengan jumlah trailer 69 unit 

dan box truck 83 unit.  

Perusahaan juga mempunyai andil didalam membina hubungan, baik hubungan 

antara perusahaan dengan karyawan maupun antara perusahaan dengan masyarakat di 

sekitar lingkungan perusahaan. Hubungan tersebut dapat diwujudkan dalam: 

a. Hubungan antara perusahaan dengan karyawan 

Hubungan antara perusahaan dengan karyawan dapat berupa: 

1. Mensejahterakan karyawan  

Perusahaan berusaha memberikan kesejahteraan kepada setiap 

karyawannya dalam bentuk tunjangan-tunjangan bagi setiap karyawan. 

2. Bantuan/sumbangan 

Bantuan/sumbangan ini ada yang bersifat material maupun spiritual, yang 

diberikan kepada karyawan yang terkena musibah baik sakit maupun 

meninggal. 

3. Pelatihan/training 

Perusahaan melakukan pelatihan/training kepada setiap karyawan baru 

guna memahami pekerjaan yang akan dikerjakannnya. Selain pada 

karyawan baru juga kepada seluruh lapisan karyawan setiap tahunnya 

diadakan training baik in house maupun bekerja sama dengan pihak 

eksternal. 
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4. Penghargaan karyawan terbaik 

Setiap tahunnya perusahaan memberikan penghargaan kepada karyawan-

karyawan yang memenuhi kehadiran 90 – 100% dalam satu tahun. 

Penghargaan tersebut berupa sertifikat penghargaan dan insentif sesuai 

peraturan perusahaan. 

b. Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat 

Hubungan antara perusahaan dengan masyarakat dilingkungan sekitar 

perusahaan diwujudkan dalam: 

1. Memberikan kesempatan kerja 

Perusahaan memberikan kesempatan kerja kepada siapa saja yang ingin 

bergabung dengan perusahaan sesuai kriteria yang dibutuhkan. Hal ini 

memberikan dampak positif bagi pemerintah dalam mengurangi jumlah 

angka pengangguran di Indonesia khususnya masyarakat di sekitar 

lingkungan perusahaan. 

2. Bantuan/sumbangan 

Perusahaan ikut berpartisipasi dalam bentuk bantuan/sumbangan jika 

terjadi musibah/bencana alam baik dilingkungan sekitar perusahaan 

maupun di seluruh Indonesia pada umumnya. 

Kinerja perusahaan dari tahun ke tahun menunjukkan pekembangan yang 

positif. Selain itu, dari hasil analisa menunjukkan bahwa perusahaan berada pada 

posisi berpeluang untuk tumbuh dan berkembang pada waktu-waktu yang akan 

datang. 
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4.8 Pengumpulan Data Customer 

4.8.1 Sejarah Sistem Transportasi Milkrun 

Sejarah  sistem  transportasi  Milkrun  berawal  dari  masa  lalu,  petani  di  

Eropa menampung  susu  yang  berada  di  dalam  kaleng  dan  meletakannya  

dipinggir  jalan. Kemudian tukang susu mengumpulkannya dan mengirimkan 

ke pabrik susu hal ini yang kemudian kita kenal sebagai Milkrun. 

1. Sistem Pengiriman  
Direct Delivery 

CUSTOMER 

A 

B 

C 
E 

D 

SUPPLIER 

Transaksi terjadi di customer 

Supplier melakukan pengiriman langsung ke 

customer dengan metode direct delivery 
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Gambar 4.8.1 Sistem Pengiriman Milkrun 

 

 

customer 

A 

E 

B 
D 

C 

SUPPLR 

Transaksi terjadi di 

Supplier Buy and sell 

was done at supplier 

receiving place. 
売り買いがサプライヤーで行われる 

MILKRUN mengirim parts dari para supplier 

supplierstomer 

MILKRUN 
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2. Keuntungan dari Milkrun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data yang diperlukan untuk mengetahui dan menganalisa system Milkrun dalam 

mengoptimalkan kedatangan kendaraan  adalah: 

1. Daerah penelitian Milkrun 

2. Data Supplier Cibitung Area 

3. Alur pengiriman dan frekuensi pengiriman 

4. Cycle issue pengiriman 

5. Kapasitas volume truck supplier dan truck milkrun 

6. Cara pengemasan supplier (packaging system) 

 

4.8.2 Data Supplier yang akan Implemetasi Milkrun 

a. Daerah penelitian 

Penelitian akan dilakukan pada supplier-supplier yang berada di area Cibitung-

ADM SUPPLIER 

Pengurangan 
Inventory 
stock 

Shipping 
space 
berkurang 

Total Logistics 

cost decreasing 
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Jawa Barat. Penelitian mengambil area tersebut karena dianggap supplier pada 

area tersebut berpotensi untuk mengaplikasikan sistem Milk-run karena traffic 

pengiriman masing- masing supplier per harinya tinggi. Sehingga 

memungkinkan untuk dioptimalisasikan dengan sistem Milk-run. Untuk 

memperjelas lokasi area, ditunjukkan peta lokasi kota Cibitung pada 4.8.3 

 

Gambar 4.8.4 Peta Rute Supplier Cibitung 

DELA 

CHI 

PEDIDA 

EXCEL 

DENSO 

P.TOYO 

ICH 

SII 
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b. Data Supplier 

Pada tabel berikut ini akan dijelaskan mengenai data supplier yang berada di 

area Cibitung dimana terdapat 8 supplier. Data-data tersebut meliputi nama 

supplier, alamat, pasokan produk utama dan semua varian-nya. Secara 

lengkap dijelaskan pada tabel 4.8.1 

Tabel 4.8.1 Data Jumlah Supplier Cibitung Area 

N

O 

Suppli

er 

Locati

onon 

Main 

Product 

Varia

nt 1 PT. Denso Indonesia Jl. Inspeksi Tarum Barat, Cibitung-Bekasi AC Part  

 

 

 

All 

Variant 

2 PT. Ichikoh Indonesia Kaw. Industri MM 2001 Blok LL-1, Cibitung 

Bekasi 

HeadLamp 

3 PT. Sekiso Industries 

Indonesia 

Kaw. Industri MM 2001 Blok NN-12, Cibitung 

Bekasi 

Melt sheet 

4 PT. Progress Toyo Kaw. Industri MM 2001 Blok H 4-3, Cibitung 

Bekasi 

Outer Mirror 

5 PT. Excel Metal Industry Jl. Akses Tol Cibitung no. 82 Cibitung Alloy Wheel 

6 PT. Dela Cemara Indah Jl. Balak Desa Cibuntu, Cibitung - Bekasi Tire Carrier 

    

7 PT. Panasonic Gobel Jl. Teuku Umar KM 44, Cibitung - Bekasi Speaker 

8 PT. Chuhatsu Indonesia Jl. Inspeksi Tarum Barat, Cibitung-Bekasi Coil Spring 

 

c. Alur Pengiriman 

Alur pengiriman yang diterapkan oleh masing-masing supplier saat ini 

dilakukan oleh setiap supplier dengan cycle issue yang telah ditetapkan sesuai 

jadwal. Meski supplier-supplier tersebut di area yang sama, tetapi pengiriman 

dilakukan oleh truk masing-masing. Dan hal tersebut menyebabkan terjadinya 

tingkat kedatangan kendaraan yang tinggi di area 

kedatangan PT. ADM. Kondisi tersebut tergambar pada gambar 4.8. 
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 Gambar 4.8.2 Alur pengiriman sebelum Milk-run (Cibitung) 

 

d. Frekuensi Pengiriman dan Cycle Issue Pengiriman 

Setiap harinya truk pengiriman part dari masing-masing supplier dilakukan 

menuju gudang. Seperti pada tabel dibawah, Frekuensi kedatangan di gudang 

sejumlah 44 truk per hari. Angka ini sangat tinggi karena hanya dari 8 supplier 

di area Cibitung saja, belum dari supplier di area lainnya. Oleh karena itu 

diharapkan jumlah kedatangan ini dapat berkurang dengan implementasi sistem 

Milk-run. 

Tabel 4.8.2 Frekuensi sebelum Milk-run (Cibitung) 

 

NO 

 

Supplier 
Jumlah kedatangan 

truck / hari 

1 PT. Denso Indonesia 18 

2 PT. Ichikoh Indonesia 12 

3 PT.  Sekiso Industries Indonesia 4 

4 PT. Progress Toyo 1 

5 PT. Excel Metal Industry 1 

6 PT. Dela Cemara Indah 3 

7 PT. Panasonic Gobel 1 

8 PT. Chuhatsu Indonesia 4 

Total 44 
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Mengetahui dan menganalisa sistem milkrun data yang dibutuhkan 

diantaranya adalah volume part/hari dan jumlah kedatangan (cycle issue) 

Cibitung Area 1. Total volume/hari untuk Cibitung Area 1 adalah 426,69 

m
3
. Data secara lengkap dapat dilihat pada table 4.8.3. Cycle Issue 

Supplier 

Tabel 4.8.3 Cycle Issue Supplier 

NO 
Sup

plier 

Cycle  Issue 

Supplier 
Volume Volume / 

  
X Y Z /delivery day 

1 PT. Denso Indonesia 1 
1

8 
8 10,01 180,18 

2 PT. Ichikoh Indonesia 1 
1

2 
8 7,13 85,56 

3 
PT. Sekiso Industries 

Indonesia 
1 4 3 11,91 47,64 

4 PT. Progress Toyo 1 1 1 2,83 2,83 

5 
PT. Excel Metal 

Industry 
1 1 1 6,64 6,64 

6 
PT. Dela Cemara 

Indah 
1 3 2 6,83 20,49 

7 PT. Panasonic Gobel 1 1 1 1,14 1,14 

8 
PT. Chuhatsu 

Indonesia 
1 4 3 5,88 23,52 

TOTAL 
  

52,37 426.69 

 

e. Kapasitas Volume Truck Supplier Cibitung 

Kapasitas truck supplier Cibitung berbeda antara supplier satu dengan supplier 

yang lain. Perbedaan kapasitas tersebut dikarenakan oleh : 

1. Jenis dan ukuran truck yang berbeda. 
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2. Jenis Box dan kapasitas volume yang berbeda. 

 

Untuk data  lebih  jelasnya dapat  terlihat  pada table 4.8.4. Kapasitas  

Volume    Truck supplier. 

 Tabel 4.8.4 Kapasitas Volume Truck Supplier 

N

O 

Supplier 
Truck CAPACITY 

P L T M3 x 70 
% 

1 PT. Denso Indonesia 545 237 169 15,28 
2 PT. Ichikoh Indonesia 434 189 172 9,88 
3 PT. Sekiso Industries 

Indonesia 
430 210 135 8,53 

4 PT. Progress Toyo 300 164 160 5,51 
5 PT. Excel Metal Industry 429 200 137 8,23 
6 PT. Dela Cemara Indah 406 188 173 9,24 
7 PT. Panasonic Gobel 200 155 110 2,39 
8 PT. Chuhatsu Indonesia 420 187 130 7,15 

 

f. Kapasitas Volume Truck Standar Milkrun 

Kapasitas dari truck yang digunakan untuk sistem milkrun harus 

memiliki ukuran standar untuk mendapatkan volume kapasitas yang dapat 

digunakan. Detail dapat dilhat pada tabel 4.8.5. 
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 Tabel 4.8.5 Kapasitas Volume Truck Milkrun 

 MILKRUN Truck speck 

total size 

Len

gth 
(*L1) 9000 mm  high (*H

1) 

4000 

mm 

 (*L2) 6700 mm   (*H

2) 

1200 

mm 

 (*L3) 2300 mm   (*H

3) 

350 mm 

 (*L4) 3800 mm  wide (*H

4) 

5340 

mm 

 (*L5) 2900 mm   (*H

5) 

1430 

mm 

 (*L6) 2450 mm     

 (*L7) 3800 mm     

loading space 

wide (*W1

) 

2,35

0 

mm     

leng

th 
(*W2

) 

6,50

0 

mm     

high (*W3

) 

2,45

0 

mm     

 (Lx

WxH

) 

 total 

m3 

37.4 

m3 

   

capacity truck = (loading space-loading tolerance) 

37,4 - 14,4 = 23 m3 
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*L7 

*L6 

*L2 

*L1 

*L5 *L4 *L3 

*H1 *H3 

*W1 *W3 

*W2 

*H2 

*H4 

 

 

 

*H5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8.3 Standar Ukuran Truck Milkrun 

 

a. Cara Pengemasan Supplier Cibitung Area 

Pengemasan produk dilakukan untuk keamanan dan keselamatan dari 

produk tersebut terhadap guncangan, goresan, debu dan hal lain yang 

dapat menyebabkan produk tersebut cacat. Dipasaran terdapat bermacam-

macam cara pengemasan diantaranya mengunakan polybox, kardus, 

plastic, karton dan yang lainya. Perusahan – perusahaan menerapkan 
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sistem pengemasan (packaging sistem) yang berbeda-beda tergantung 

dari karakteristik produk tersebut. 

Tabel 4.8.6 Packaging Sistem Supplier 

NO Supplier 
PALLET TP. BOX SKID 

OK NO OK NO OK NO 

1 PT. Denso Indonesia V 
  

V V 
 

2 PT.  Ichikoh Indonesia 
 

V V 
  

V 

3 PT. Sekiso Industries  
Indonesia V 

  
V 

 
V 

4 PT. Progress Toyo 
 

V V 
  

V 

5 PT. Excel Metal Industry 
 

V 
 

V V 
 

6 PT.  Dela Cemara Indah V 
 

V 
  

V 

7 PT.  Panasonic Gobel 
 

V V 
 

V 
 

8 PT. Chuhatsu Indonesia V 
  

V V 
 

N O 
S U P P L I E R  

N A M E 

P h o t o g r a p h i c I m a g e  o f 

P a c k a g i n g 

S i z e 

L W H 

1 D E N S  O 

 

 

 

1 8 0 0 

 

1 4 0 0 

 

1 4 5 0 

2 P .  T O Y O 

 

 

 

6 2 0 

 

4 3 0 

 

2 3 0 

3 C H U H A T S   U 

 

 

 

6 3 0 

 

4 8 0 

 

2 1 5 
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7 6 0 

 

 

 

7 6 0 

 

 

 

6 4 0 

 

 
 

 

4 8 0 

 

4 8 0 

 

2 1 5 

4 S E K I S O 

 

 

 

6 9 0 

 

4 9 0 

 

3 9 5 

 

 

 

1 6 7 0 

 

1 1 6 0 

 

1 2 4 0 

 

 
 

 

3 1 0 0 

 

4 0 0 

 

9 5 0 

 

5 I C  H  I K  O  H 

 

 

 

6  2 0 

 

4  2 0 

 

2  7 0 

 

 

 

3  3 5 

 

3  3 5 

 

1 0 3 
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3  3 5 

 

3  3 5 

 

1 9 5 

 

 

 

6  4 0 

 

3  0 0 

 

2  0 0 

6 D  E  L L A    C  E  M  A  R 
A 

 

 

 

9  1 0 

 

7  2 0 

 

6  9 0 

 

 

 

5  1 0 

 

3  3 5 

 

1 9 5 

 

 

 

5  1 0 

 

3  3 5 

 

2  0 0 

7 E  X  C  E L 

 

 
 

 

1 0  0 

0 

 

1 0  0 

0 

 

1 1 0  0 

8 P .  G  O  B  E  L 

 

 

6  5 0 

 

4  0 0 

 

1 5 0 

 

 

 

 

b. Biaya Pengiriman Supplier 
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Setiap supplier yang melakukan pengiriman dengan truk sendiri ke PT. 

ADM, biaya pengiriman per hari yang dimasukkan ke harga part. Biaya 

pengiriman supplier dalam satu hari dapat dihitung dengan rumus sebagai  

 

c. Cara Pengemasan Supplier Cibitung Area 

Pengemasan produk dilakukan untuk keamanan dan keselamatan dari 

produk tersebut terhadap guncangan, goresan, debu dan hal lain yang 

dapat menyebabkan produk tersebut cacat. Dipasaran terdapat bermacam-

macam cara pengemasan diantaranya mengunakan polybox, kardus, 

plastic, karton dan yang lainya. Perusahan – perusahaan menerapkan 

sistem pengemasan (packaging sistem) yang berbeda-beda tergantung 

dari karakteristik produk tersebut. 

d. Biaya Pengiriman Supplier 

Setiap supplier yang melakukan pengiriman dengan truk sendiri ke PT. 

ADM, biaya pengiriman per hari yang dimasukkan ke harga part. Biaya 

pengiriman supplier dalam satu hari dapat dihitung dengan rumus sebagai  

 

berikut: 

Sebagai Contoh : 

Diketahui data: Supplier PT. Denso Indonesia 

1. Cycle Issue 1-18-8 

Biaya Pengiriman per-hari = Biaya per-pengiriman x  Jumlah 

Pengiriman 

Biaya Pengiriman per-hari = Biaya per-pengiriman x  Jumlah 

Pengiriman 
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2. Jumlah Pengiriman per-hari = 18 pengiriman 

3. Biaya pengiriman per-cycle = Rp. 773.951 Sehingga biaya 

pengiriman per-hari adalah 

Biaya Pengiriman = Biaya per-pengiriman x  Jumlah Pengiriman per-hari 

 

=  Rp. 773.951  x 18 

= Rp. 13.931.118 

Untuk perincian biaya masing-masing supplier  dapat dilihat  pada table   

4.8.7 biaya 

pengiriman supplier 

 

Tabel 4.8.7 Biaya Pengiriman Supplier 

  

Biaya Tenaga Kerja Proses Loading-unloading Supplier 

Menghitung biaya tenaga kerja untuk proses bongkar-muat (Loading-

Unloading) supplier Cibitung area diperlukan pengumpulan data sebagai 

berikut : 
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1. Frekuensi pengiriman Supplier 

 

2. Waktu bongkar muat (Loading-Unloading time) 

 

3. Biaya tenaga kerja per-jam (Cost Man hours) 

 

 

Dengan data –data diatas maka kita dapat menghitung Biaya Tenaga 

Kerja per-jam untuk proses bongkar muat supplier dengan rumus 

sebagai berikut : 

Maka dengan rumus diatas kita dapat menghitung biaya tenaga kerja per-

jam untuk proses bongkar muat supplier : 

Diketahui data : 

1. Frekuensi delivery Supplier Cibitung Area = 44 kali 

2. Waktu proses bongkar muat (loading-unloading time) = 30 menit 

3. Biaya tenaga kerja (cost manhours) = Rp. 8000,- Sehingga  

 

Biaya Tenaga Kerja per-jam adalah 
= Frekuensi delivery X loading-unloading time  

X Cost Man Hours 1 hours 

= 44  x 30 menit x  Rp. 8000,- 

60 Menit = Rp 176.000 / Jam 

Biaya tenaga kerja per-jam= Frekuensi delivery X loading-unloading time X Cost 

Man Hours 1 hours 
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Maka biaya tenaga kerja per-jam untuk proses loading-unloading 

supplier adalah Rp. 176.000 /jam 

e. Biaya Tempat Parkir Truck (Truck Station Cost) 

Menghitung biaya tempat parkir supplier Cibitung area 1 diperlukan 

pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Jumlah Parkir Truck = 8 tempat parkir 

2. Luas area parkir adalah panjang = 10 meter 

   Lebar =   2 meter 

3. Biaya satu tempat parkir = Rp. 2.000.000,- 

 

Dengan data –data diatas maka kita dapat menghitung Biaya 

Tempat Parkir dengan rumus sebagai berikut : 

Dengan rumus diatas maka biaya tempat parkir truk supplier Cibitung 

sebagai berikut : 

Biaya  = Jumlah parkir truck x luas area parkir x biaya parkir per-area 

=  8 tempat parkit truck x 20 m
2  

x Rp.  2.000.000 

= Rp 320.000.000,- 

2 
M 

10 
M 
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4.9 Pengolahan Data 

4.9.1 Menetapkan Target 

 

Menetapkan target disini merupakan permasalahan yang akan diteliti untuk 

optimalisasi operasional perusahaan yaitu 

1. Merupakan masalah specific logistic dari jumlah delivery per-

vendor. 

2. Target dapat diukur berdasarkan cycle issue. 

3. Dapat dicapai dengan mengurangi jumlah delivery vendor. 

4. Jumlah kedatangan vendor dapat diturunkan dengan 

mengefisiensikan volume part terhadap kapasitas truck. 

 

Gambar 4.9.1 Ilustrasi Target Optimalisasi Operasional Perusahaan 
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JUMLAH DELIVERY DAERAH 
CIBITUNG 
6
0 

4
4 

Juml
ah 

Permasalahan ini dapat diatasi salah satunya dengan pengimplementasian 

sistem Milk-run yaitu mengurangi jumlah pengiriman supplier dengan cara 

mengefisiensikan faktor-faktor pendukung pengiriman salah satunya ialah 

meningkatkan efisiensi volume part terhadap kapasitas truk standar. Target 

yang akan dicapai ialah seperti pada grafik dibawah ini. 

 

Truck 40 

20 

 

0 

 

23 

Aktu

al 

Targe

t Kedatangan 

truck 

44 23 
 

 

 

Grafik 4.1 Target Jumlah Delivery 

4.9.2 Mencari Penyebab Permasalahan 

Mencari penyebab permasalahan yang akan diteliti dengan mengunakan 

metoda tulang ikan (fishbone) mengapa jumlah kedatangan truck vendor tinggi. 

Metoda ini mencari penyebab dengan menggunakan lima faktor utama yaitu : 

1. Mesin (Alat) 

2. Material 

3. Metoda 

4. Man (Tenaga Kerja) 

5. Money (Biaya) 



 

 

 

 

 

 

75 

Tabel 4.9.1 Penyebab Permasalahan 

Faktor 

Utama 

Penyebab-

penyebab 
 

Mesin 
Tidak ada 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Material 

 Tidak ada 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

Metoda 

1.  Volume pengiriman 1 cycle dengan menggunakan 2   truk 

2. Polybox berbeda tidak dapat di tumpuk    ke atas 
3. Belum  semua pengiriman part  menggunakan  skid 

 

1. Effisiensi  volume packing skid pada truk  rendah 

2. Ketinggian packing  dalam  1 skid tidak  standar 

 
1.  Penumpukan packing  skid tidak maksimal 
2. Loading pattern vendor beda-beda dan effisiensinya    
rendah 
 

 

Man 

1. Pengiriman dilakukan oleh vendor 

 

 

 

 2.Loading unloading oleh operator ADM 
   3.Man power Handling banyak 

 

Money 

Tidak ada 
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4.9.3 Mencari Penyebab Permasalahan Dominan 

Dari diagram fishbone diatas, telah disebutkan banyak hal yang 

menjadi penyebab jumlah kedatangan truk supplier tinggi. Namun untuk 

membuat penelitian ini efektif, maka dicari penyebab yang dominan, yaitu 

penyebab yang diberi lingkaran pada diagram Fishbone dimana ada 8 

penyebab dominan. Secara detail akan dijelaskan sebagai berikut: 

A. Mesin (Alat) 

• Ukuran bak truk supplier beda 

 

         Penyebab: Karena pengiriman dilakukan oleh masing-masing 

supplier, maka jenis dan ukuran truk berbeda-beda atau tidak standar. 

Metode Pengukuran :  panjang x lebar x tinggi  (m
3

) 

Pengukuran : Contoh ukuran bak truk pada beberapa 

supplier 

# 420 x 187 x 130 = 7.15  m3 

# 406 x 188 x 173 = 9.24  m3 

# 545 x 237 x 169 = 15.28  m3 

# 429 x 200 x 137 = 8.23  m3 

# 300 x 164 x 160 = 5.51  m
3
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B. Material 

• Efisiensi volume part terhadap ukuran pallet rendah 

Penyebab :  Besarnya   pallet   di   supplier   dengan besarnya 

 volume part tidak efisien, terlalu besar pallet.  

 Metode Pengukuran :  panjang x lebar x tinggi  (m
3
) 

                   Pengukuran           : Contoh 

    # Supplier PT. Denso  180 x 140 x 145 

   # Supplier PT. Chuhatsu  76 x 76 x 64 

• Ukuran  polybox  tidak standar 

Penyebab : Masing-masing supplier mempunyai

 ukuran polybox, sehingga mempengaruhi   

 ke efisiensi pengiriman menjadi rendah. 

 Karena menyebabkan polybox yang 

 berbeda ukuran tidak dapat ditumpuk satu 

 sama lain. 

Metode Pengukuran :  panjang x lebar x tinggi  (m
3

) 

Pengukuran : Contoh: 

   # Supplier PT. Panasonic  65 x 40 x 15 

   # Supplier PT. Sekiso   69 x 49 x 39.5 

• Ukuran skid supplier bermacam-macam 
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Penyebab : Masing-masing supplier mempunyai 

ukuran  skid, sehingga mempengaruhi ke efisiensi 

pengiriman. menjadi rendah. 

Metode Pengukuran :  panjang x lebar x tinggi  (m3) 

Pengukuran : Contoh: 

   # Supplier PT. Gobel 120 x 90 x 15 

  # Supplier PT. Excel 95 x 90 x 7 

C. Metode 

• Loading pattern supplier beda-beda dan efisiensinya rendah. 

Penyebab : Loading  pattern  ialah  pengaturan  

susunan pallet atau polybox di truk yang mengacu kepada 

efisiensi bak truk. Semakin jelek loading pattern nya, 

semakin tidak efisien pengirimannya. 

Metode Pengukuran : panjang x lebar x tinggi  (m3) 

Pengukuran : Contoh: 

Q      # Supplier PT. Denso 10.01 m3 

  # Supplier PT. Toyo 2.83 m3 

• Belum semua pengiriman part menggunakan skid. 

Penyebab : Pengiriman  yang  belum menggunakan 

skid, akan mempersulit loading-unloading atau proses 

menaikkan dan menurunkan part dari truk ke tempat 
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penurunan part. Hal ini akan membuat waktu kerja tidak 

efisien dan kurang aman. 

Metode Pengukuran : 

polybox per polybox 

Pengukuran : Contoh: 

   # Supplier PT. Kyoraku 7.13 m3, 

hanya menggunakan polybox, belum 

menggunakan skid. 

• Ketinggian packing dalam 1 skid tidak standar. 

Penyebab : Ketinggian yang tidak standar membuat 

skid  tidak bisa ditumpuk dan disesuaikan dengan volume 

truk. Sehingga efisiensi truk rendah. 

Metode Pengukuran : tinggi 

Pengukuran :  tinggi packing ada  yang diatas  1m  dan 

ada yang dibawah 1m. 

D. Lokasi 

 

• Banyak space kosong pada truk supplier. 
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Penyebab : Terjadinya banyak space kosong pada 

truk supplier ialah karena kapasitas truk yg digunakan masih 

bersisa banyak karena volume part nya rendah. 

Metode Pengukuran : (kapasitas truk) – (volume part) 

Pengukuran : Contoh perhitungan pada salah satu 

supplier (15.28) – (10.01) = 5.27 m3 

Maka efisiensi truk hanya 65,51% 
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BAB V 

ANALISA DATA 

 

5.1 Rencana Perbaikan 

 

Setelah penyebab-penyebab dominan diketahui, maka rencana 

perbaikan dilakukan dengan mengimplementasikan sistem Milk-run untuk 

mengatasi permasalahan diatas. Milk-run ialah salah satu kemajuan konsep 

pengiriman yang dapat memperbaiki dan optimalisasi sistem distribusi. 

Implementasi sistem Milk- run berarti membuat suatu rute supply atau 

pengiriman part sehingga pengambilan part dapat dilakukan bersamaan 

untuk lokasi atau area yang sama oleh logistic partner. Sesuai dengan 

pengalaman pada supplier area cibitung, dengan implementasi sistem 

Milk-run maka dapat mengurangi problem tingginya kedatangan truk 

supplier setiap harinya, dapat menurunkan biaya transportasi dan 

keuntungan-keuntungan lainnya. 

Langkah-langkah perbaikan yang akan dilakukan sesuai dengan sistem 

Milk- run ialah seperti pada tabel 4.10 dibawah ini. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 4.10. Langkah-Langkah 

Perbaikan 

 

 

 

N

O 
WHAT WHY HOW WHE

N 
WHO WHERE 

 

1 

Banyak  space kosong 

pada truk supplier 

 

Agar efisiensi volume truk 

meningkat 

1.Menggabungkansupplieryangberadapadas

atuarea 

 

Jan'09 

 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 
2.Menghitungvolumepartmasing-masingsup

plier 
 

2 

Loadingpaternsupplierbe

da-bedadan 

efisiensinyarendah 

 

Agarefisiensivolumetrukmenin

gkat 

1.Studipaternpackingmasing-masingsupplie

r 

 

Jan'09 

 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 
2.Membuatsimulasidanmenetapkanloadingp

aternyangpaling efisien. 

 

3 

 

Ukuranbaktruksupplierbe

rbeda-beda 

 

Agarpartdisupplyolehtrukyangs

ama 

1.Menentukanstandartrukyangakandigunaka

n. 

 

Jan'09 

PICLogisti

c Partner 

 

ARMAS 
2.Menggabungkanpengirimanmenjadisatude

liveryolehtrukyang sama. 

 

4 

Efisiensivolumepartterha

dapukuran paletrendah 

 

Agarukuranpaletefisiensesuaist

andar 

1.Studidimensipart.  

Jan'09 

 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 
2.Ukuranpaletdioptimalkandenganpart. 

5 Ukuranpolyboxtidakstan

dar 

Agarpolyboxdapatditumpukant

arasatu denganyanglain 

PolyboxmenggunakanstandarukuranTP(Toy

otaPolybox) 

Febr'0

9 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 

6 Belumsemuapengirimanp

art menggunakanskid 

Agarmempercepatprosesloadin

g-unloadingdan 

efisiensivolumetrukmeningkat 

Mewajibkankepadasemuasupplieragarpengi

rimanpartdengan 

polyboxharusmenggunakanskid 

Febr'0

9 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 

7 Ukuranskidsupplierberm

acam-maca 

mAgarloadingskidkedalamtruk

maksimal 

Ukuranskiddistandarkanyaitu110x100x14c

m 

Febr'0

9 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 

8 Ketinggianpackingdalam

1skidtidak 

standar(lebihdari1meter) 

Agarefisiensivolumepackingski

dpadatruk meningkatdansafety. 

1.Ketinggianpartyangmelebihi1mdibuatmen

jadi2skid. 

Febr'0

9 

PICLogisti

c 

ADMWareho

use LocalPart 2.Distandarkanketinggianpenumpukanpolyb

oxmaksimal1m. 

8
2
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5.2 Realisasi Perbaikan 

 

1. Realisasi Perbaikan efisiensi volume truk karena banyak space kosong. 

Kondisi Saat Ini : Pada gambar 4.12 dibawah ini, tampak bahwa apabila pengiriman 

dilakukan oleh masing-masing supplier maka banyak space kosong pada truk, hal 

ini karena efisiensi volume part terhadap volume truk rendah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.12. Efisiensi Truk yang Rendah 

 

Perbaikan: 

 

• Mengelompokkan supplier yang berdekatan, dalam hal ini sudah 

dianalisa bahwa ditetapkan ada 8 supplier yang berdekatan di area 

Cibitung. Alur pengiriman dapat dilihat pada gambar 4.13. 

• Menghitung volume part masing-masing supplier per hari, sehingga 

bisa menghasilkan efisiensi kedatangan truk yang optimum. Dapat 

dilihat pada tabel 4.9. 

• Membuat cycle issue  
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 Tabel 5.9. Cycle Issue Pengiriman dan Volume per Hari setelah Milk-run Cibitung 

 

 

 

2. Realisasi Perbaikan efisiensi volume truk karena loading pattern 

 

Kondisi Saat Ini : Loading pattern supplier beda-beda dan effisiensinya 

rendah. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

karena pengiriman dilakukan oleh masing-masing 

supplier, maka tidak ada ketentuan standar tentang 

loading pattern. Maka dari itu volume truk menjadi 

tidak efisien seperti pada gambar dibawah. 
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Gambar 4.14. Loading Pattern Pada Truk yang Tidak Efisien 

 

Perbaikan : Membuat simulasi dan menetapkan loading pattern yang 

paling efisien, sesuai dengan volume part per pengiriman 

per supplier dan volume standar truk. Maka didapatkan 

simulasi loading pattern yang paling efisien seperti pada 

gambar 4.15. 

 

  

upplier A Supplier B 

 

 

 

 

 

 

 

 

Supplier C Supplier D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.15. Simulasi Loading Pattern setelah implementasi Milk-run 
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3. Realisasi Perbaikan Standar ukuran truk 

 

Kondisi Saat Ini : Pengiriman yang dilakukan oleh masing-masing 

supplier mengakibatkan jenis dan ukuran truk berbeda-beda sesuai truk 

masing-masing supplier. Hal ini mengakibatkan volume truk yang tidak 

sama sehingga efisiensinya pun berbeda-beda setiap supplier. Sebagai 

ilustrasi, ada supplier yang hanya memiliki satu jenis truk yang besar, 

sedangkan supplier tersebut hanya akan mengirimkan part yang 

kecil-kecil ke PT. ADM. Hal ini menyebabkan tidak efisiennya 

pengiriman yang berdampak pada pemborosan dari segi biaya, waktu, 

tenaga dan lain sebagainya. 

 

 
 

 

Gambar 4.16. Ukuran Truk Supplier yang Berbeda-beda 
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2350 
 
 

2450 
 
 

6500 

Perbaikan : Dengan menggunakan Logistic Partners (LP) seperti PT. 

TTLC, PT. Puninar, PT. Armas, PT. Aryos, dll, maka bisa 

menggunakan truk dengan ukuran standar yang disepakati. 

Ukuran standar tersebut ialah (2350 x 6500 x 2450 cm), 

seperti terlihat pada gambar 4.17. Dengan menggunakan 

ukuran truk yang standar, akan lebih memudahkan dalam 

mengatur loading pattern dan cycle issue sehingga 

mencapai nilai efisiensi yang optimal. Implementasi 

Milk-run di area Cibitung ini menggunakan LP PT. TTLC. 

  

 
 

Gambar 4.17. Standar Ukuran Truk 

 

 

4. Realisasi Perbaikan Pallet Supplier 

 

Kondisi Saat Ini : Efisiensi volume part terhadap ukuran pallet rendah, 

sehingga masih ada space kosong pada pallet yang tidak bisa diisi oleh 

polybox karena ukuran tidak mencukupi. Contoh pada gambar 4.18. 

 

 

 

 

 
 

  2350  
 
 

2450 
 
 

  6500  
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Pallet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.18. Pallet yang Tidak Efisien 

 

 

Perbaikan : 

 

• Studi dimensi part di masing-masing supplier, untuk mengetahui 

volume part masing-masing pengiriman per polybox. 

• Ukuran pallet dioptimalkan dengan volume part, sehingga bisa 

diidentifikasi standar ukuran pallet yang efisien sesuai penggunaan 

polybox dan volume part. Pallet dapat diperpanjang (disambung) 

ataupun diperpendek (dipotong), seperti pada contoh di gambar 

4.19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19. Ukuran Pallet yang Dioptimalkan 
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5. Realisasi Perbaikan Polly Box 

 

Kondisi Saat Ini : Karena pengiriman dilakukan oleh masing-masing 

supplier, maka ukuran pollybox bisa bermacam-macam sesuai part yang 

dikirim supplier. Tidak ada ukuran pollybox standar yang digunakan, 

sehingga pollybox susah ditumpuk satu sama lainnya. Contoh seperti 

pada gambar 4.20. 

 

 

 
 

 

Gambar 4.20. Ukuran Polybox yang tidak Standar 

 

 

 

Perbaikan : Karena sistem Milk-run mengharuskan adanya loading 

pattern yang pasti dari beberapa supplier yang diangkut 

oleh logistic partner, maka polybox harus dapat ditumpuk 

sesuai loading pattern. Untuk itu wajib diaplikasikan 

ukuran polybox menggunakan standar ukuran TP (Toyota 

Polybox) kepada semua supplier terkait. Ukuran-ukuran 

menurut tipe dapat dilihat pada tabel 4.10. 

 

Tabel 4.10. Ukuran Polybox Standar TP (Toyota Polybox) 
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6. Realisasi Perbaikan Pemakaian skid 

 

Kondisi Saat Ini : Pada beberapa supplier, pengiriman part tidak 

menggunakan skid. Sehingga menyulitkan disaat loading-unloading 

part karena tidak bisa menggunakan forklift. Waktu yang dibutuhkan 

juga menjadi semakin lama dan operator yang dibutuhkan menjadi lebih 

banyak. Contoh pada gambar 4.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21. Loading-unloading tanpa Menggunakan Skid 
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100 110 
 

 

 

 

 
120 

90 

 

Perbaikan : Mewajibkan kepada semua supplier agar pengiriman part 

dengan polybox harus menggunakan skid agar 

mempermudah loading- unloading dengan forklift yang 

dilakukan oleh logistic partner sehingga menghemat waktu 

dan cukup satu operator yang mengerjakannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.22. Pengiriman Menggunakan Skid 

 

 

 

7. Realisasi Perbaikan Pemakaian skid terhadap ukurannya 

 

Kondisi Saat Ini : Ukuran skid supplier bermacam-macam, sehingga 

menyulitkan penumpukan maupun penyusunan didalam truk. Sehingga 

loading pattern menjadi kurang efisien. Contoh variasi ukuran skid ada 

pada gambar 4.23. 

 
 

100 110 

90 
120 
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Gambar 4.23. Ukuran Skid yang Bervariasi 

 

Perbaikan : Ukuran skid distandarkan yaitu 110 x 100 x 14 cm, dan 

supplier wajib membuat dan memakai ukuran skid yang 

standar. Agar mempermudah loading-unloading dengan 

forklift yang dilakukan oleh logistic partner sehingga 

menghemat waktu dan cukup satu operator yang 

mengerjakannya. Ukuran dan bentuk standar skid dapat 

dilihat pada gambar 4.24. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24. Ukuran dan Bentuk Skid Standar 
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8. Realisasi Perbaikan Standar Maximum Tinggi Tumpukan Pollybox 

 

Kondisi Saat Ini : Ketinggian packing polybox dalam 1 skid tidak 

standar. Ada yang lebih dari 1 meter maupun kurang dari 1 meter. Hal ini 

menyebabkan tumpukan loading pattern tidak efisien, selain itu juga 

tidak aman apabila ditumpuk terlalu tinggi. Contoh pada gambar 4.25, 

tinggi tumpukan mencapai 1,2 meter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.25. Ketinggian Tumpukan yang Tidak Standar 

 

 

 

Perbaikan : Ketinggian tumpukan polybox setiap skid distandarkan 

maksimal 

 

1 meter. Sehingga tingkat keamanan part aman dan loading 

pattern dapat diatur dengan efisien. Standar ketinggian 

penumpukan dapat dilihat pada gambar 4.26. 
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Gambar 4.26. Standar Ukuran Ketinggian Penumpukan Polybox 
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Gambar 4.27. Realisasi Perbaikan Standarisasi Stacking Vendor 

Bonded with Rope 
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5.3  Evaluasi Hasil 

 

Setelah analisa data dan realisasi perbaikan sesuai standar implementasi sistem 

Milk-run telah dilakukan oleh masing-masing supplier di area Karawang, maka 

diharapkan hasil realisasi perbaikan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman part 

melalui logistic partner dapat optimal. Untuk mengevaluasi hasilnya, maka dibawah 

ini akan dijelaskan lima item evaluasi yang secara detail diperlihatkan keuntungan dan 

juga tingkat efisien yang meningkat dari beberapa aspek. 

a. Jumlah KedatanganTruk/hari (Truck Delivery/day) 
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Grafik 4.2. Jumlah Kedatangan Truk Setelah Milk-run 

Kondisi saat ini dimana sistem Milk-run belum diimplementasikan 

di area Cibitung, jumlah kedatangan truk pengiriman part sebanyak 44 

truk per hari, penjelasan secara detail mengenai hal ini ada pada grafik 

4.2 mengenai frekuensi kedatangan per hari untuk supplier area 

Karawang. 

Pada saat dianalisa apabila implementasi sistem Milk-run 

dijalankan, maka jumlah kedatangan truk pengiriman part turun 

menjadi hanya 23 truk per hari atau, seperti pada hasil realisasi 
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perbaikan pada tabel 4.10 sebelumnya mengenai cycle issue pengiriman 

dan volume per hari setelah implementasi Milk-run. Hal ini ternyata 

sesuai target yang telah ditentukan sebelumnya yaitu 

 

10 truk per hari seperti pada grafik 4.1 mengenai target jumlah 

kedatangan truk per hari. 

Hasil evaluasi diatas ialah penurunan jumlah kedatangan truk 

sebanyak 28 truk per hari, dari 36 kedatangan truk menjadi hanya 8 

kedatangan truk. 

.b. Jumlah Pengiriman (Total delivery) 

 

Kondisi saat ini jumlah pengiriman ialah dalam 1 kali pengiriman 

untuk 8 supplier dengan 8 truk, karena pengiriman dilakukan oleh 

masing-masing supplier. Alur pengiriman dapat dilihat pada gambar 

4.28, dimana setiap supplier bertanggungjawab masing-masing untuk 

pengiriman part. 

 

 

 

Gambar 4.28. Alur Pengiriman Sebelum Milk-run (Cibitung) 
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Pada saat dianalisa apabila implementasi sistem Milk-run 

dijalankan, jumlah pengiriman dalam 1 kali pengiriman untuk 8 

supplier dilakukan hanya dengan 3 truk. Seperti alur pada gambar 4.29. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

Gambar 4.29. Alur Pengiriman Setelah Milk-run (Cibitung) 

 

 

Hasil evaluasi diatas ialah pengiriman berkurang 5 truk per 

pengiriman, dari 8 truk menjadi hanya 3 truk per pengiriman. 

 

 

c. Biaya Pengiriman (Cost delivery) 

 

Kondisi saat ini biaya pengiriman dibayarkan oleh masing-masing 

supplier, dimana per hari secara total sejumlah Rp. 27.158.890. Biaya 

ini dimasukkan kedalam biaya transportasi pada breakdown cost per 

part. Total biaya per supplier dapat dilihat pada tabel 4.12 dibawah ini. 

Tabel 4.14. Total Biaya Pengiriman Sebelum Milk-run 
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Pada saat dianalisa apabila implementasi sistem Milk-run 

dijalankan, maka perhitungan biaya pengiriman ialah berdasarkan 

berapa trip atau kedatangan truk per hari yang dilakukan oleh logistic 

partner (LP). Seperti pada tabel 4.13 dibawah, biaya per trip dari LP 

yang telah disepakati antara PT. ADM dan LP (PT. TTLC) ialah 

sejumlah Rp. 576.000, sedangkan pada satu harinya terdapat 23 trip 

pengiriman LP. Sehingga total biaya pengiriman per hari ialah biaya per 

trip dikali jumlah total trip per hari yang hasilnya ialah Rp. 13.248.000 

 

Tabel 4.15. Total Biaya Pengiriman Setelah Milk-run 
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Hasil evaluasi diatas penghematan biaya setelah implementasi 

Milk-run ialah sebesar Rp. 13.248.000 per hari. Dari sebelum 

implementasi Milk-run biaya pengiriman ialah Rp. 27.158.890 per hari, 

setelah implementasi Milk- run biaya pengiriman menjadi hanya Rp. 

13.910.890 per hari. 

 

d. Biaya Tenaga Kerja (Cost man hours) 

 

Kondisi saat ini biaya tenaga kerja dengan frekuensi pengiriman 44 

kali per hari, dapat dihitung dengan rumus seperti dibawah ini: 

Biaya Tenaga Kerja = 44  x 30 menit x  Rp. 8000,- 

60 Menit 

 

 

= Rp 176.000 / Jam 

 

 

 

Pada saat dianalisa apabila implementasi sistem Milk-run 

dijalankan, biaya tenaga kerja dengan frekuensi pengiriman yang telah 

turun sejumlah 23 kali per hari, ialah seperti perhitungan dibawah ini: 

Biaya Tenaga Kerja = 23 x 30 menit x  Rp. 8000,- 
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60 Menit 

 

 

= Rp 92.000 / Jam 

 

Hasil evaluasi diatas ialah terjadi penghematan biaya tenaga kerja 

senilai Rp. 84.000  per  jam, dari awalnya Rp. 176.000  per jam  

menjadi hanya  Rp. 

92.000 per jam. 

 

 

 

Biaya Tempat Parkir (Truck station Cost) 

 

Kondisi saat ini biaya tempat parkir dengan jumlah truk 8 truk per 

pengiriman, dapat dihitung dengan rumus seperti dibawah ini: 

• Luas area yang diperlukan =  8 x (2x10m) = 160  m
2
 

 

• Biaya Tempat Parkir = Rp. 2.000.000 x 160 m
2

 

 

= Rp. 320,000,000 

 

 

Pada saat dianalisa apabila implementasi sistem Milk-run 

dijalankan, biaya tempat parkir dengan jumlah truk 3 truk per 

pengiriman, ialah seperti perhitungan dibawah ini: 

• Luas area yang diperlukan = 3  (2 10m)  60m 2 

 

• Biaya Tempat Parkir =  Rp.2,000,000  60m2 

 

= Rp. 120,000,000 

 

 

 

Hasil evaluasi diatas ialah terjadi penghematan biaya tempat parkir 

senilai Rp. 200.000.000 per hari, dari awalnya Rp. 320.000.000 per hari 

menjadi hanya Rp. 120.000.000 per hari. 
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5.4 Standarisasi Sistem Transportasi dan Distribusi Dengan Sistem Milk-run 

 

Setelah menganalisa penerapan sistem Milk-run untuk area Cibitung, dan 

mendapatkan meningkatkan efisiensi pengiriman part dari supplier ke PT. ADM, 

maka untuk selanjutnya ditetapkan beberapa standarisasi sistem transportasi dan 

distribusi dengan menerapkan sistem Milk-run untuk dapat meningkatkan efisiensi 

pengiriman part dari supplier ke PT. ADM. Beberapa standarisasi tersebut ialah 

sebagai berikut: 

1. Supplier yang akan menerapkan sistem Milk-run harus berada dalam 

satu area atau lokasi yang berdekatan. 

2. Jenis truk Milk-run menggunakan truk standar dengan ukuran loading 

space 6500 x 2350 x 2450 mm, dengan swing door dua bukaan kiri dan 

kanan. 

3. Penggunaan polybox harus sesuai dengan standar ukuran TP (Toyota 

Polybox). 

4. Berat total part dalam satu polybox tidak boleh lebih dari 15 Kg. 

 

5. Pengiriman part yang menggunakan polybox harus memakai skid. 

 

6. Pengiriman part yang menggunakan pallet harus sesuai dengan 

persetujuan yang telah disepakati antara PT. ADM dan supplier. 

 

7. Jenis skid harus menggunakan skid kayu (wooden skid) atau skid plastik 

(polyvinil skid) dengan ukuran 110 x 100 x 14 cm. 

8. Packing dalam  1  skid  harus berukuran 1  m3,  dengan  diikat  tali (rope)  

dan di 

 

kemas dengan plastik (wrapping). 

 

9. Maksimal penumpukan atau stacking skid adalah 2 tumpukan. 

 

10. Volume matrix setiap pengiriman harus sesuai dengan efisiensi kapasitas truk 

 

Milk-run (23 m
3
). 

 

11. Cycle issue dibuat sesuai dengan efisiensi loading pattern volume truk 

Milk- run. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 

6.1  Kesimpulan 

 

Setelah melakukan penelitian ini, maka kesimpulan yang dapat diambil ialah 

sebagai berikut: 

1. Kondisi saat ini dimana supplier di area Cibitung belum 

mengimplementasi sistem Milk-run, frekuensi kedatangan truk 

pengiriman dari supplier ke PT. ADM tinggi yaitu 44 kedatangan per 

hari. Hal ini membuat kinerja sistem pengiriman part kurang efisien. 

2. Setelah dianalisa, implementasi sistem Milk-run pada supplier di area 

Karawang akan dapat meningkatkan efisiensi pengiriman part dari 

supplier ke PT. ADM. Hal ini dapat dinilai dari segi QCDSME sebagai 

berikut: 

a. Quality 

Standar packing yang telah ditentukan mengurangi defect part karena goresan 

ataupun part jatuh yang dikarenakan packing tidak standar. 

b. Cost 
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• Mengurangi 5 truk pengiriman, dari 8 truk menjadi 3 truk. 

• Mengurangi biaya pengiriman sebanyak  Rp.  13.248.000, dari   

Rp.27.158.890 menjadi Rp. 13.910.890 

• Mengurangi biaya area parkir sebanyak 10 

• 0 m
2 

atau Rp. 200.000.000, dari 160 m
2
menjadi 60 m

2
. 

c. Delivery 

• Mengurangi jumlah kedatangan truk supplier sebanyak 21 truk 

per hari, dari 44 truk menjadi 23 truk. 

• Proses loading dan unloading lebih safety karena menggunakan 

skid dan polybox standar. 

• Kondisi part lebih aman dengan penggunaan wrapping dan rope. 

d. Safety 

• Tidak  ada   kecelakaan   kerja   operator   saat  proses   loading  

dan unloading dari truk. 

• Tidak ada part problem karena jatuh saat loading dan unloading 

dari truk. 

e. Moral 

Semangat kerja operator meningkat karena proses loading, unloading dan 

handling menjadi lebih mudah dan cepat. 

f. Environment 

Asap kendaraan berkurang karena jumlah kedatangan truk menjadi 

lebih sedikit. 

3. Harus ada standarisasi sistem transportasi dan distribusi dengan sistem 

Milk-run untuk menjaga performa peningkatan efisiensi pengiriman part 

dari supplier ke PT. ADM
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6.2 Saran 

Saran yang diberikan kepada PT. ADM ialah: 

1. Menjalankan studi dan mengimplementasikan sistem Milk-run pada 

supplier di area Cibitung. 

2. Mempersiapkan dan mengkondisikan sarana dan prasarana di 

supplier dan PT. ADM sesuai dengan standarisasi implementasi 

sistem Milk-run yang telah diusulkan dalam penelitian ini. 

Saran yang diberikan kepada Pembaca ialah: 

1. Menganalisa implementasi sistem Milk-run pada supplier di area 

yang lain agar dapat mengoptimalkan sistem distribusi-transportasi 

supplier PT. ADM. 

2. Menganalisa metode distribusi-transportasi yang lain, seperti sistem 

Cross-dock, agar diketahui pembandingnya sistem mana yang lebih 

optimal untuk mengatasi permasalahan dalam penelitian ini. 
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