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ABSTRAK 

 

 

PERANCANGAN SISTEM MANAJEMEN TRANSPORTASI METODE 

MILKRUN UNTUK LOCAL COMPONENT TRUCK DI PT. Isuzu Astra Motor 

Indonesia 

 

Perkembangan industri di bidang manufaktur khususnya di bidang 

otomotif telah mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat 

dengan  munculnya  beberapa  perusahaan  baru  yang  berskala  kecil,  menengah, 

sampai besar. Dalam perkembangan industri manufaktur yang semakin pesat, 

persaingan diantara pelaku industri menjadi sangat ketat, dan untuk dapat tetap 

bersaing, maka para pelaku industri otomotif harus mengeluarkan ide-ide inovatif 

serta langkah-langkah kreatif  dalam rangka meningkatkan pemanfaatan sumber 

daya yang tersedia se-efisien mungkin, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas 

untuk dapat bersaing dengan industri manufaktur yang lain. Dengan tujuan untuk 

memaksimalkan keuntungan perusahaan, para pelaku industri otomotif melakukan 

pengurang biaya (cost down) mulai dari mengurangi biaya transportasi pengiriman 

barang, over time, modifikasi proses, layout, dan lain sebagainya tanpa 

mengurangi kualitas dari produk yang dihasilkan. 

Maka dari itu dengan adanya Manajemen Sistem Trasportasi Milkrun ini 

Diperoleh adanya biaya penghematan pengiriman local part sebesar Rp. 

1.449.972,- atau terjadi efisiensi sebesar 23,68%, pengurangan frekuensi 

keterlambatan sebanyak 203 kali atau terjadi efisiensi sebesar 67,89%, dan 

pengurangan pemakaian receiving area sebanyak 9 unit truk perhari atau terjadi 

efisiensi sebesar 69,23% 

 

 

 

Kata kunci: Cost Down, SistemManajemen, Milkrun. 
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ABSTRACT 

 

 

DESIGN OF MANAGEMENT TRANSPORTATION SYSTEM WITH 

MILKRUN METHOD FOR LOCAL COMPONENT TRUCK AT PT. Isuzu 

Astra Motor Indonesia 

 

The development of industry in manufacturing, especially in the 

automotive field has experienced a very rapid development. This can be seen by 

the emergence of several new companies that are small, medium, to large. In the 

rapidly expanding manufacturing industry, competition among industry actors is 

very tight, and in order to remain competitive, automotive industry players must 

issue innovative ideas and creative steps in order to improve the utilization of 

available resources as efficiently as possible , Both in terms of quality and 

quantity to be able to compete with other manufacturing industries. With the aim 

of maximizing corporate profits, the automotive industry players reduce cost (cost 

down) starting from reducing the cost of freight transport, over time, process 

modification, layout, etc. without reducing the quality of the products produced 

Therefore with the Management of Milkrun Trasportasi System is obtained 

by the cost of saving the delivery of local part of Rp. 1.449.972, - or an efficiency 

of 23.68%, a reduction in the frequency of delay as much as 203 times or an 

efficiency of 67.89%, and the reduction of the use of the receiving area as much 

as 9 units of trucks per day or an efficiency of 69.23% 
 

 

Keywords: Cost Down, Management System, Milkrun  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan industri di bidang manufaktur khususnya di bidang otomotif telah 

mengalami perkembangan yang sangat pesat. Hal ini dapat dilihat dengan  munculnya  

beberapa  perusahaan  baru  yang  berskala  kecil,  menengah, sampai besar. Dalam 

perkembangan industri manufaktur yang semakin pesat, persaingan diantara pelaku 

industri menjadi sangat ketat, dan untuk dapat tetap bersaing, maka para pelaku industri 

otomotif harus mengeluarkan ide-ide inovatif serta langkah-langkah kreatif  dalam 

rangka meningkatkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia se-efisien mungkin, baik 

dalam segi kualitas maupun kuantitas untuk dapat bersaing dengan industri manufaktur 

yang lain. Dengan tujuan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan, para pelaku 

industri otomotif melakukan pengurang biaya (cost down) mulai dari mengurangi biaya 

transportasi pengiriman barang, over time, modifikasi proses, layout, dan lain 

sebagainya tanpa mengurangi kualitas dari produk yang dihasilkan. 

PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (PT. IAMI) merupakan Agen Tunggal Pemegang 

Merk (ATPM) serta perakitan kendaraan komersil Isuzu bermesin diesel.Isuzu di 

Indonesia sudah mulai dipasarkan sejak tahun 1960.Model produk yang telah dihasilkan 

adalah Panther, Pick Up, D-Max, N-Series, F-Series, dan Bison.Dengan itu PT. IAMI 

dituntut menjaga kualitas dari produk yang dihasilkannya serta kepuasan dari setiap 

pelanggan yang menggunakan produk Isuzu. 
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Dalam rangka penyimpanan part untuk kebutuhan produksi PT. IAMI memiliki 2 

gudang penyimpanan yaitu gudang Gaya Motor Sunter untuk penyimpanan part Panther 

dan Pick Up kemudian gudang IKP (Isuzu Karawang Plant) untuk penyimpanan part D-

Max, N-Series, F-Series, dan Bison. Tabel 1.1 menjelaskan jumlah produksi PT. IAMI 

pada tahun 2015. 

Tabel 1.1 Jumlah produksi PT.IAMI tahun 2015 

Sumber  : PPC IAMI 

Dengan melihat tabel produksi tahun 2015 maka projek local part lebih 

diproritaskan untuk memenuhi kebutuhan N-Series dan F-Series dikarenakan 2 model 

tersebut mendominasi jumlah produksi terbanyak pada tahun 2015 dibandingkan 

dengan model yang lainya. 

 

Gambar 1.1 Variant Isuzu N-Series 
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(Sumber : Data Product DesignDept.)

 

Gambar 1.2 Variant Isuzu F-Series 

(Sumber : Data Product DesignDept.) 

Dalam melakukan perakitan unit kendaraan N-Series (Gambar 1.1) dan F-Series 

(Gambar 1.2), PT. IAMI  memiliki 2 jenis pemasok komponen (part), yaitu komponen 

CKD (Completely Knock Down) dan komponen lokal. Untuk komponen lokal PT. IAMI 

memiliki ± 80 supplier yang tersebar di berbagai daerah. 

Pada dasarnya persediaan mempermudah atau memperlancar jalannya produksi 

perusahaan yang harus dilakukan secara berturut-turut untuk memproduksi unit serta 

menyampaikan kepada costumer. Persediaan bagi perusahaan, antara lain berguna untuk 

menghilangkan risiko keterlambatan datangnya barang atau bahan-bahan yang 

dibutuhkan perusahaan. Dengan adanya persediaan yang mencukupi, apabila ada 

permintaan yang berfluktuasi dari para konsumen, perusahaan masih tetap dapat 

melakukan produksi sebagaimana biasanya, karena persediaanya yang ada di gudang 

masih bisa digunakan walau barang-barang untuk melakukan operasi mengalami 
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keterlambatan, sehingga dengan adanya persediaan tidak akan menganggu jalannya 

peroduksi perusahaan. 

Metode persediaan yang digunakan diperusahaan PT. IAMI adalah direct inventory, 

dimana dari masing-masing supplier mengirimkan local part secara langsung ke PT. 

IAMI, sehingga hampir setiap tahunnya terjadi kenaikan biaya pengiriman local part 

oleh supplier ke PT. IAMI. Hal tersebut dikarenakan adanya kenaikan harga bahan 

bakar minyak, kondisi jalan yang rusak dan semakin macet (Lihat Ilustrasi Gambar 1.3). 

 

Gambar 1.3 Metode awal yang digunakan PT. IAMI 

 

Dari seluruh supplier PT. IAMI yang tersebar di berbagai daerah, wilayah Cikarang 

adalah jumlah terbanyak supplier PT. IAMI berada yaitu dengan jumlah 12 

supplier.Dengan alasan tersebut, maka dipilih daerah Cikarang yang berpotensi untuk 

dapat diperbaiki sistem transportasi pengiriman local part -nya (Lihat Gambar 1.4). 
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Gambar 1.4 Jumlah supplier PT. IAMI tahun 2015 

(Sumber : Data Supplier Management Dept.) 

PT.IAMI memiliki target penambahan Supplier Local (Gambar 1.5) dan pencapaian 

local component (Gambar 1.6) untuk variant N- Series dan variant F- Series disetiap 

tahunnya. 

 

Gambar 1.5 Target New supllier localsebagai penyedia local part 
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Gambar 1.6 Target pencapaian local part untuk variant N-Series danF-Series 

 

Pada dasarnya setiap supplier memiliki biaya pengiriman berbeda yang disesuaikan 

dengan jarak antara supplier dengan PT. IAMI. Pada setiap local part, biaya pengiriman 

nantinya akan depresiasi ke harga masing-masing part. Selain itu dengan adanya 

penambahan supplier local pada setiap tahunnya, ternyata PT. IAMI memiliki area 

receiving untuk komponen lokal yang terbatas.Dibutuhkan jadwal kedatangan setiap 

supplier yang tepat waktu sehingga aktivitas receiving lainnya tidak terhambat.Namun 

dari banyaknya supplier serta letaknya yang tersebar, terdapat beberapa faktor yang 

tidak dapat dikondisikan seperti kondisi jalanan, kondisi cuaca dan kondisi lainnya, 

yang dapat menyebabkan ketepatan waktu kedatangan tiap supplier tidak sesuai dengan 

perjanjian. 
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Tabel 1.2 Frekuensi keterlambatan supplier daerah Cikarang tahun 2015 

 

Sumber  : PPC IAMI 

 

Dari tabel 1.2 maka dapat dilihat dengan metode penyediaan saat ini setiap 

bulannya. Sepanjang tahun 2015 supplier di daerah Cikarang mengalami keterlambatan 

pengiriman local part dengan rata-rata keterlambatan 24,9 kali pada masing-masing 

supplier di tahun 2015. Dengan kondisi jalan yang rusak dan gerbang tol Cikarang 

Utama yang sering macet, mengakibatkan sering terjadinya keterlambatan pengiriman 

local part ke PT. IAMI dari setiap supplier di daerah tersebut. 

Dari hasil analisis masalah perusahaan diatas maka diperlukan sebuah sistem 

pengiriman local part dari supplier local ke gudang lokal PT. IAMI secara tepat waktu, 

jumlah  yang  sesuai  dan  dalam  kondisi  yang  baik. Untuk mewujudkan hal tersebut, 

perusahaan tidak lagi bisa mengandalkan metode persediaan direct, dari supplier lokal 

mengirimkan local part ke gudang lokal PT. IAMI.Perkembangan teknologi dan inovasi 
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dalam metode transportasi memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kecepatan 

waktu perngiriman serta efisiensi yang tinggi dalam metode persediaan mereka. 

Metode Milkrun adalah salah satunya, dimana metode ini diharapkan dapat 

mengurangi biaya pengiriman local part serta mengurangi potensi keterlambatan 

pengiriman local part yang ada di PT. IAMI.Sistem Milkrun adalah sistem 

pengangkutan atau pengambilan part dari sejumlah supplier dengan menggunakan satu 

kendaraan pada waktu yang bersamaan dan kemudian kotak kosong dikirim kembali 

kepada supplier (Sistem Produksi Toyota). 

Kelebihan pendekatan metode Milkrun dalam sistem transportasi local part dapat 

dilihat dari beberapa perusahaan yang telah melakukan penerapan sistem ini.Menurut 

Fuad Gary Rahadian (2011) dengan menerapkan metode Milkrun dapat menghemat 

biaya pengiriman local part sebesar 43%. Menurut Anggi (2014) dengan menerapkan 

metode Milkrun dapat menghemat biaya pengiriman local part sebesar 20% dan 

menghilangkan keterlambatan pengiriman local part setiap bulan, sehingga metode ini 

layak digunakan dikarenakan metode ini dapat dilakukan dengan sistem yang sederhana, 

dapat mengurangi frekuensi keterlambatan pengirman, dapat meningkatkan efisiensi 

receiving area, dan biaya pengiriman. 

1.2 Pokok Persoalan 

Sistem transportasi direct yang selama ini digunakan oleh supplier dalam 

pengiriman local part ke PT. IAMI sering mengalami berbagai masalah. Masalah 

tersebut diantaranya adalah keterlambatan pengiriman local part dari supplier ke PT. 

IAMI disetiap bulannya, adanya kenaikan biaya pengiriman local part karena kenaikan 

harga bahan bakar minyak serta kondisi jalan yang semakin macet, dan terjadi 
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kepadatan truk pengirim local part di area receiving PT. IAMI karena bertambahannya 

supplier local di setiap tahunnya sedangkan area receiving PT. IAMI tidak bertambah 

sehingga terjadi antrian saat supplier loading unloading local part. 

Dari uraian di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini 

adalah bagaimana dapat mengatasi  keterlambatan pengiriman, mengurangi biaya 

pengiriman dan efisiensi area receiving local part di PT. IAMI? 

 

1.3 Batasan Masalah 

 Batasan masalah digunakan agar penelitian yang dilakukan tidak menyimpang 

dari pokok permasalahan yang akan di bahas, untuk itu penelitian akan dibatasi pada : 

1. Variant komponen Isuzu yang terlibat hanya untuk variant N-Series dan F-

Series. 

2. Analisis yang dilakukan hanya untuk penyediaan local part. 

3. Pengiriman local part hanya untuk keperluan gudang lokal Plant IKP (Isuzu 

Karawang Plant). 

4. Penelitian dilakukan hanya pada supplier di wilayah Cikarang. 

5. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data pada bulan Januari 2015 – 

Desember 2016 di PT. Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI). 

6. Sistem persediaan difokuskan pada sistem transportasi pengiriman local part 

dengan metode Milkrun. 
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1.4 Tujuan Penelitian 

 Tujuan yang dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Merancang sistem persediaan local part dengan metode Milkrun di PT. 

IAMI. 

2. Mengevaluasi frekuensi keterlambatan, penggunaan receiving area, dan 

biaya pengiriman local part dengan menggunakan metode Milkrun. 

3.  

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penyusunan laporan penelitian maka perlu adanya 

sistematika dalam penulisan yang disusun sebagai berikut: 

 

1.5.1 BAB 1 :PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan mengenai uraian dari pokok permasalahan yang akan 

diteliti dimana isinya terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian, pembatasan masalah, dan sistematika penulisan. 

1.5.2 BAB II :TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi teori-teori dan rumus yang berhubungan dengan pembahasan 

penelitian.Teori yang diperlukan berasal dari buku-buku, jurnal dan internet 

sebagai pengetahuan dan informasi yang berhubungan dengan penelitian. 

1.5.3 BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

 Bab ini membahas mengenai langkah-langkah yang digunakan untuk 

mencapai tujuan penelitian dan uraian tiap tahapan secara ringkas disertai diagram 

alirnya. 
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1.5.4 BAB IV :PENGUMPULAN 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai penyajian data yang diperoleh 

selama melakukan penelitian di lapangan, seperti observasi lapangan, tinjauan, 

laporan pustaka, dll untuk tercapainya tujuan penelitian. 

 

1.5.5 BAB V :HASIL DAN ANALISA 

Setelah dilakukannya pengolahan data, maka selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data dengan metode efisiensi waktu dan analisis biaya sebelum dan 

sesudah implementasi 

 

1.5.6 BAB VI :KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada tahap ini, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian 

yang didapatkan dari hasil analisis serta saran yang bermanfaat pada sistem 

penyediaan local part. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Manajemen Transportasi dan Distribusi 

 Distribusi adalah suatu kegiatan untuk memindahkan produk dari pihak 

supplier kepada pihak konsumen dalam suatu supply chain. Distribusi merupakan 

suatu kunci dari keuntungan yang akan diperoleh perusahaan karena distribusi 

secara langsung akan mempengaruhi biaya dari supply chain dan kebutuhan 

konsumen,  jaringan  distribusi  yang  tepat  dapat  digunakan  untuk  mencapai 

berbagai macam tujuan dari supply chain, mulai dari biaya yang rendah sampai 

respon yang tinggi terhadap permintaan dari konsumen. 

Transportasi  merupakan  pergerakan  suatu  produk  dari  suatu  lokasi  ke 

lokasi lain yang merepresentasikan awal dari suatu rangkaian supply chain sampai 

kepada konsumen. Transportasi sangat penting karena suatu produk jarang 

diproduksi dan digunakan dalam lokasi yang sama.(Copra, 2001 dalam Oktaviani, 

2013) 

Menurut Nyoman (2005) manajemen transportasi dan distribusi merupakan 

pengelolaan terhadap kegiatan untuk pergerakan suatu produk  dari suatu lokasi 

ke lokasi lain dimana pergerakan tersebut biasanya membentuk atau 

menghasilkan suatu jaringan. Pada kebanyakan produk, peran jaringan distribusi 

dan transportasi sangatlah vital. Jaringan distribusi dan transportasi ini 

memungkinkan produk pindah dari lokasi dimana mereka diproduksi ke lokasi 

konsumen / pemakai yang sering kali dibatasi oleh jarak yang sangat jauh. 
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Kemampuan untuk mengirimkan produk ke konsumen secara tepat waktu, 

dalam jumlah  yang  sesuai  dan  dalam  kondisi  yang  baik  sangat  menentukan 

apakah produk tersebut pada akhirnya akan kompetitif dipasar. Kemampuan untuk 

mengelola jaringan distribusi dewasa ini merupakan satu komponen keunggulan 

kompetitif  yang sangat penting bagi kebanyakan industri. 

Untuk menciptakan keunggulan berkompetisi, perusahaan tidak lagi bisa 

mengandalkan cara – cara tradisional dalam  mendistribusikan produk-produk 

mereka. Perkembangan teknologi dan inovasi dalam manajemen distribusi 

memungkinkan perusahaan untuk menciptakan kecepatan waktu kirim serta 

efisiensi yang tinggi dalam jaringan distribusi mereka. Hal tersebut yang sangat 

dipentingkan oleh konsumen dewasa ini. 

Tekanan kompetisi serta kebutuhan konsumen yang tinggi memaksa 

perusahaan-perusahaan untuk melakukan berbagai perbaikan dalam kegiatan 

distribusi dan transportasi. Dewasa ini, jaringan distribusi tidak lagi dipandang 

hanya sebagai serangkaian fasilitas yang mengerjakan fungsi – fungsi fisik seperti 

pengangkutan dan penyimpanan, tetapi merupakan bagian integral dari kegiatan 

supply chain secara holistik dan memiliki peran strategis sebagai titik penyalur 

produk maupun informasi dan juga sebagai wahana untuk menciptakan nilai 

tambah. 

Menurut Copra (2001) dalam Oktaviani (2013), jaringan distribusi berkaitan 

dengan pemenuhan dari kebutuhan konsumen dan biaya yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kebutuhan konsumen.Oleh sebab itu, suatu perusahaan harus dapat 

memperkirakan jumlah kebutuhan atau permintaan konsumen dalam suatu 
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jaringan distribusi. Karena pemenuhan akan kebutuhan konsumen akan 

mempengaruhi pendapatan perusahaan lewat biaya yang ditimbulkan dari suatu 

jaringan pengiriman. 

2.1.1 Fungsi Dasar Manajemen Distribusi dan Transportasi 

Secara tradisional kita mengenal manajemen distribusi dan transportasi 

dengan berbagai istilah. Sebagian perusahaan menggunakan istilah manajemen 

logistik, sebagian lagi menggunakan istilah distribusi fisik (physical distribution). 

Apapun istilahnya, secara umum fungsi distribusi dan transportasi pada dasarnya 

adalah menghantarkan produk dari lokasi dimana produk tersebut diproduksi 

sampai dimana pelayanan kepada konsumen. Pada prinsipnya, fungsi ini bertujuan 

untuk menciptakan pelayanan yang tinggi ke konsumen yang bisa dilihat dari 

tingkat service level yang dicapai, kecepatan pengiriman, kesempurnaan barang 

sampai ke tangan konsumen, serta pelayanan purna jual yang memuaskan. 

Kegiatan transportasi dan distribusi bisa dilakukan oleh perusahaan 

manufaktur  dengan  membentuk  bagian  distribusi/transportasi  tersendiri atau 

diserahkan ke pihak ketiga. Dalam upayanya untuk memenuhi tujuan-tujuan 

diatas, siapapun yang melaksanakan (internal perusahaan atau mitra pihak ketiga), 

manajemen distribusi dan transportasi pada umumnya melakukan sejumlah fungsi 

dasar yang terdiri dari: 

1) Melakukan segmentasi dan menentukan target service level. 

Segmentasi konsumen perlu dilakukan karena kontribusi mereka pada revenue 

perusahaan bisa sangat bervariasi dan karakteristik tiap konsumen bisa sangat 

berbeda antara satu dengan lainnya. Dari segi revenue, sering kali hukum pareto 
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20/80 berlaku disini. Artinya, hanya sekitar 20% dari konsumen atau area 

penjualan menyumbangkan sejumlah 80% dari pendapatan yang diperoleh 

perusahaan. Perusahaan tidak bisa menomor – satukan semua konsumen. Dengan 

memahami perbedaan karakteristik dan kontribusi tiap konsumen atau area 

distribusi, perusahaan bisa mengoptimalkan alokasi persediaan maupun kecepatan 

pelayanan. Misalnya, konsumen kelas 1, yang menyumbangkan  pendapatan  

terbesar,  memiliki  target  service  level yang lebih tinggi dibandingkan dengan 

konsumen kelas 2 atau kelas 3 yang kontribusinya jauh lebih rendah. 

2) Menentukan mode transportasi yang akan digunakan 

Tiap mode transportasi memiliki karakteristik yang berbeda dan mempunyai 

keunggulan serta kelemahan yang berbeda juga. Sebagai contoh, transportasi  laut  

memiliki keunggulan dari  segi  biaya  yang lebih rendah, namun lebih lambat 

dibandingkan dengan transportasi udara. Manajemen transportasi harus bisa 

menentukan mode apa yang akan digunakan dalam mengirimkan produk – produk 

mereka ke konsumen. Kombinasi dua atau lebih mode transportasi tentu bisa atau 

bahkan harus dilakukan tergantung pada situasi yang dihadapi. 

3) Melakukan konsolidasi informasi dan pengiriman. 

Konsolidasi merupakan kata kunci yang sangat penting dewasa ini.Tekanan 

untuk melakukan pengiriman cepat namun murah menjadi pendorong utama 

perlunya melakukan konsolidasi informasi maupun pengiriman. Salah satu contoh 

konsolidasi informasi adalah konsolidasi data   permintaan  untuk   keperluan  

pembuatan  jadwal  pengiriman. Sedangkan konsolidasi pengiriman dilakukan 

misalnya dengan menyatukan permintaan beberapa toko atau retail yang berbeda 
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dalam sebuah truk. Dengan cara ini, truk bisa berjalan lebih sering tanpa harus 

membebankan biaya lebih kepada konsumen / klien yang mengirimkan produk 

tersebut. 

4) Melakukan penjadwalan dan penentuan rute pengiriman 

Salah satu kegiatan operasional yang dilakukan oleh gudang atau distributor 

adalah menentukan kapan sebuah truk harus berangkat dan rute mana yang harus 

dilalui untuk memenuhi permintaan dari sejumlah konsumen. Apabila  jumlah  

konsumen  sedikit,  keputusan  ini  bisa diambil dengan relatif mudah. Namun 

perusahaan yang memiliki ribuan atau puluhan ribu toko atau tempat-tempat 

penjualan yang harus dikunjungi, penjadwalan dan penentuan rute pengiriman 

adalah pekerjaan yang sangat sulit dan kekurangtepatan dalam mengambil dua 

keputusan tersebut bisa berimplikasi pada biaya pengiriman dan penyimpanan 

yang tinggi. 

5) Menyimpan persediaan 

Jaringan distribusi selalu melibatkan proses penyimpanan produk baik di suatu 

gudang pusat atau gudang regional, maupun di toko dimana produk tersebut 

dipajang untuk dijual. Oleh karena itu manajemen distribusi tidak bisa dilepaskan 

dari manajemen pergudangan. 

2.2 Permintaan 

Menurut Pujawan (2005) permintaan terhadap barang atau jasa adalah awal 

dari semua kegiatan supply chain. Kegiatan produksi, pengiriman, perancangan 

produk dan pembelian material dilaksanakan dengan tujuan untuk memenuhi 

kebutuhan atau permintaan terhadap barang atau jasa dari pihak konsumen. 
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Pada hampir semua situasi riil, besar dan waktu permintaan terhadap barang 

atau jasa tidak mudah diketahui sebelum terjadi. Di sisi lain, banyak aktivitas 

yang sudah harus dikerjakan sebelum permintaan atau kebutuhan dari konsumen 

teridentifikasi dengan pasti. Pada perusahaan yang berproduksi dengan sistem 

make to stock, kegiatan produksi, pembelian material, dan pengiriman produk ke 

toko atau tempat penjualan dilakukan sebelum perusahaan mengetahui jumlah 

produk yang akan terjual di masing – masing toko atau tempat penjualan. Pada 

sistem produksi make to order, beberapa aktivitas seperti perakitan akhir dan 

pembuatan  komponen  memang  bisa  ditunda  sampai  ada  permintaan  definitif, 

namun tetap sebagian aktivitas seperti penyediaan bahan baku dan kapasitas 

dilakukan atas dasar perkiraan atau peramalan. Dengan demikian, boleh dikatakan 

tidak ada perusahaan yang bisa menghindar dari kegiatan memperkirakan atau 

meramalkan  permintaan  untuk  keperluan  perencanaan  aktivitas – aktivitas  

yang harus dilakukan sebelum permintaan datang dari konsumen. 

  



18 

 

 

 

 

2.3 Macam – macam Masalah Transportasi 

Terdapat dua masalah dalam transportasi dan penugasan yaitu masalah 

maksimasi dan masalah minimasi (Ayu, 1996 dalam Oktaviani, 2013). 

2.3.1 Masalah Minimasi 

Masalah minimasi dalam transportasi dapat diselesaikan melalui beberapa 

cara, antara lain: 

1. Ditentukan  nilai terkecil dalam setiap baris, lalu mengurangkan semua 

nilai dalam baris tersebut dengan nilai terkecilnya. 

2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai nol, bila sudah 

dilanjutkan kepada langkah selanjutnya bila belum maka dialkukan 

penentuan nilai terkecil dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 

nol, kemudian nilai pada setiap kolom tersebut dikurangkan dengan nilai 

terkecilnya. 

3. Ditentukan apakah terdapat n elemen nol dimana tidak terdapat dua nilai 

nol yang berada pada baris/kolom yang sama, dimana n adalah jumlah 

kolom/baris. Jika ada, maka tabel tersebut telah optimal, jika belum maka 

dilanjutkan langkah selajuntnya. 

4. Dilakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis 

vertikal/horizontal seminimal mungkin. 

5. Ditentukan nilai terkecil dari nilai – nilai yang tidak tertutup garis, lalu 

semua nilai yang tidak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terkecil 

tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai 
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terkecil tersebut. 

6. Kembali ke langkah tiga. 

2.3.2 Masalah Maksimasi 

Masalah maksimasi dalam transportasi dapat diselesaikan melalui beberapa 

cara antara lain : 

1. Ditentukan nilai terbesar dalam setiap baris, lalu mengurangkan semua 

nilai dalam baris tersebut dengan nilai terbesarnya. 

2. Diperiksa apakah setiap kolom telah mempunyai nilai nol, bila sudah 

dilanjutkan kepada langkah selanjutnya bila belum maka dialkukan 

penentuan nilai terbesar dari setiap kolom yang belum mempunyai nilai 

nol, kemudian nilai pada setiap kolom tersebut dikurangkan dengan nilai 

terkecilnya. 

3. Ditentukan apakah terdapat n elemen nol dimana tidak terdapat dua nilai 

nol yang berada pada baris/kolom yang sama, dimana n adalah jumlah 

kolom/baris. Jika ada, maka tabel tersebut telah optimal, jika belum maka 

dilanjutkan langkah selajutnya. 

4. Dilakukan penutupan semua nilai nol dengan menggunakan garis 

vertikal/horizontal seminimal mungkin. 

5. Ditentukan nilai terbesar dari nilai – nilai yang tidak tertutup garis, lalu 

semua nilai yang tidaak tertutup garis dikurangkan dengan nilai terbesar 

tersebut, dan nilai yang tertutup oleh dua garis ditambahkan dengan nilai 

terbesar tersebut. 

6. Kembali kelangkah tiga. 
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Pemodelan transportasi adalah masalah pendistribusian sejumlah produk 

atau komoditas dari beberapa sumber distribusi (supply) kepada beberapa daerah 

tujuan (demand) dengan berpegang pada prinsip biaya disrtibusi minimal. Selain 

untuk mencari biaya distribusi minimal, pemodelan transportasi juga dapat 

digunakan untuk mencari perolehan/pendapatan maksimal dari strategi distribusi 

komoditi yang mempunyai keuntungan tertentu (Purnomo, 2004 dalam  

Oktaviani, 2013) 

1. Persoalan transportasi memiliki ciri – ciri khusus antara lain sebagai 

berikut: 

2. Terdapat sejumlah sumber sebagai pusat distribusi dan sejumlah tujuan 

tertentu. 

3. Jumlah komoditas atau barang yang didistribusikan dari setiap sumber 

dan yang diminta oleh setiap tujuan, besarnya tertentu. 

4. Produk yang dikirim atau diangkut dari suatu sumber ke suatu tujuan 

besarnya sesuai dengan permintaan atau kapasitas sumber. 

5. Ongkos pengangkutan dari suatu sumber ke suatu tujuan besarnya 

tertentu. 

6. Kapasitas sumber harus sama dengan kapasitas tujuan, jika tidak sama 

maka harus disamakan dengan jalan menambah dummy pada kapasitas 

sumber. 
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2.4 Just In Time 

 Sistem produksi tepat waktu (Just In Time) adalah sistem produksi atau 

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 sesuai dengan kehendak 

konsumen secara tepat waktu (Imai, 1997 dalam Septianingrum, 2013).  

Menurut Heizer dan Render (2004) dalam Leili (2013), Just In Time 

merupakan sebuah filosofi pemecahan masalah secara berkelanjutan dan memaksa 

dengan cara menghilangkan pemborosan. Sedangkan menurut Ristono (2010) 

dalam Septianingrum (2013), mendefinisikan Just In Time Management sebagai 

sebuah organisasi yang menghasilkan penyelidikan secara luas untuk 

menghasilkan output dalam minimum leadtime dan total biaya serendah mungkin 

melalui identifikasi dan eliminasi secara berkelanjutan semua bentuk keragaman 

(variance) dan pemborosan. 

Just In Time didasarkan pada konsep arus produksi yang berkelanjutan dan 

mensyaratkan setiap bagian proses produksi bekerja sama dengan komponen – 

komponen lainnya. Tenaga kerja langsung dalam lingkungan Just In Time 

dipertangguh dengan perluasan tanggung jawab yang berkontribusi pada 

pemangkasan pemborosan biaya tenaga kerja, ruang dan waktu produksi. Ide 
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dasar sistem produksi tepat waktu (Just In Time) yaitu menghasilkan sejumlah 

barang yang diperlukan pada saat diminta dengan menghilangkan segala macam 

bentuk pemborosan waktu yang tidak diperlukan sehingga diperoleh biaya 

produksi yang rendah dan melakukan proses yang berkesinambungan. 

Just In Time sendiri merupakan cara yang revolusioner dalam program 

penghematan biaya disamping juga secara serempak memenuhi batas waktu 

penyerahan bagi konsumen. Meskipun Just In Time sering kali disebut sistem 

produksi tanpa stok, namun sesungguhnya semua itu harus dipertimbangkan 

berdasarkan praktik, karena dalam praktiknya tidak selalu mungkin untuk 

menerapkan Just In Time tanpa stok sama sekali (Imai, 1997 dalam 

Septianingrum, 2013). 

2.4.1 Prinsip – prinsip Just In Time 

Secara singkat prinsip Just In Time adalah menghilangkan sumber – sumber 

pemborosan produksi dengan cara menerima jumlah yang tepat dari bahan baku 

dan memproduksinya dalam jumlah yang tepat pada tempat yang tepat dan waktu 

yang tepat pula. Terdapat tujuh macam prinsip dasar yang menyusun sistem 

produksi Just In Time sehingga menjadikan sebuah sistem yang memiliki 

kualifikasi tinggi. Ketujuh prinsip itu menurut (Andrianto, 2011 dalam 

Septianingrum  2013) adalah: 

1. Simplification, merupakan salah satu tools JIT dalam penyederhanaan 

proses maupun prosedur yang ada. 

2. Clean lines and Organization, fasilitas yang bersih dan teratur akan 

memudahkan pekerja dalam melakukan pekerjaan. 
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3. Visibility, kejelasan yang membuat suatu kesalahan dapat terlihat.  

4. Cycle time, interval waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu 

produk. 

5. Agility, kekuatan dalam pembuatan produk dengan memberikan respon 

yang cepat terhadap perubahan.  

6. Variability Reduction, kemampuan mengurangi hal-hal yang tidak 

diperlukan. 

7. Measurement, pengukuran serta pengertian akan proses keseluruhan. 

2.4.2 Jenis – jenis Just In Time 

Metode Just In Time (JIT) tidak hanya digunakan untuk proses produksi. 

Tetapi JIT terdiri dari JIT pembelian (JIT purchasing), JIT produksi (JIT 

production) dan JIT penjualan (JIT selling). 

1. Just In Time Pembelian (JIT Purchasing) 

JIT Pembelian dipahami sebagai sistem kontrol delivery dan membuat model 

kuantitatif untuk membandingkannya dengan prosedur tradisional.Peneliti lainnya 

menggunakan perspertif lebih luas dan memberikan fokus pada identifikasi 

praktek yang menggambarkan JIT Pembelian, yang bertujuan untuk mentransfer 

sistem JIT produksi kedalam rantai pasokan. Karena itu, praktik ini 

mempengaruhi bukan hanya logistik tapi juga aspek lain yang berhubungan 

dengan hubungan suplai, seperti prosedur, seleksi, spesifikasi desain atau lama 

kontrak. Beberapa peneliti lain menganggap JIT Pembelian sebagai akibat dari 

beberapa prinsip yang mendukung kerjasama dan keuntungan dan risk sharing 

antara pembeli dan supplier. 
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2. Just In Time Produksi (JIT Production) 

Strategi JIT produksi diterapkan pada seluruh sistem industri modern sejak 

proses rekayasa (engineering), pemesanan material dari pemasok (suppliers), 

manajemen material dalam industri, proses pabrikasi, sampai distribusi produk 

industri kepada pelanggan. Tampak bahwa sistem industri modern berorientasi 

pada kepuasan pelanggan dengan jalan mengintegrasikan ketiga komponen utama, 

yaitu: pemasok material (input), proses pabrikasi (factory process) dan pelanggan 

(customers) sebagai suatu sistem yang utuh (Gaspersz, 2005 dalam 

Septianingrum, 2013). 

Tujuan utama JIT adalah menghilangkan pemborosan melalui perbaikan terus 

menerus (continuous improvement).Berdasarkan filosofi JIT, segala sesuatu baik 

material, mesin dan peralatan, sumber daya manusia, modal, informasi, proses dan 

lain-lain yang tidak memberikan nilai tambah pada produk disebut pemborosan 

(waste). Apabila setiap fungsi dalam proses manufacturing konsisten 

melaksanakan JIT dengan menunjukkan komitmen tinggi dalam melaksanakan 

tanggung jawabnya, diharapkan bahwa implementasi JIT akan memberikan hasil 

memuaskan. 

3. Just In Time Penjualan (JIT Selling) 

Menurut Claycomb (1999) dalam Septianingrum (2013), mendiskripsikan JIT 

sistem total yang berisi tiga dimensi: JIT pembelian, JIT produksi dan JIT 

penjualan. Seperti yang diharapkan, ditemukan bahwa JIT sistem total 

berhubungan positif dengan hasil finansial. Review matrik korelasi yang diberikan 

menunjukkan hasil sama ketika JIT penjulan dipertimbangan secara terpisah. 
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Meskipun tidak memberikan definisi spesifik tentang JIT penjualan, mererka tetap 

mengoperasikannya, seperti yang dilakukan, dengan persentase sales tunggal 

open-ended yang dibuat menurut pertanyaan JIT. Mereka mengidentifikasi 

pengukuran item tunggal ini sebagai batasan studi dan membutuhkan penelitian 

masa depan untuk menghasilkan skala pengukuran yang valid dan layak. 

Menurut Germain (1994) dalam Septianingrum (2013), tidak memberikan 

definisi spesifik tentang JIT penjualan, mereka memberikan deskripsi yang relatif 

menyeluruh tentang gagasan tersebut. Mereka mendeskripsikan JIT sebagai 

”strategi marketing tarikan basis waktu yang dipadukan dengan minimisasi proses 

total”. Tujuan dari strategi ini adalah delivery produk dan jasa yang zero defect 

dalam jumlah yang tepat pada waktu dan tempat yang tepat seperti yang 

diinginkan konsumen sekaligus meminimkan tipe pemborosan. Implementasi 

strategi ini membutuhkan perubahan mendasar dalam cara pelaksanaan fungsi 

penjualan, yang mengharuskan penjual untuk menghasilkan aliansi kuat dengan 

konsumen. 

 

2.5 Pengendalian Persediaan (Inventory Control) 

2.5.1 Pengertian Pengendalian Control 

Dalam sistem pengendalian persediaan perusahaan retail di Indonesia, 

istilah Inventory Control sering diartikan sebagai Manajemen Persediaan. Oleh 

karena itu pengendalian persediaan dapat pula diartikan sebagai manajemen 

persediaan. 
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Menurut Lewis (2004) dalam Septianingrum (2013), manajemen 

dirumuskan sebagai berikut, “Manajemen didefinisikan sebagai proses 

administrasi dan mengkoordinasi sumber daya-sumber daya secara efektif dan 

efisien untuk mencapai tujuan organisasi.” 

Sedangkan pengertian manajemen menurut James AF Stoner, adalah 

sebagai berikut, “Manajemen adalah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, dan pengawasan usaha – usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya – sumber daya organisasi lainnya agar mncapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.” 

Jadi dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha – usaha aktivitas para 

anggota organisasi dan koordinasi sumber daya – sumber daya secara efektif dan 

efisien secara bersama ataupun melalui organisasi lainnya untuk mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan. 

2.5.2 Pengertian Persediaan (Inventory) 

Menurut Freddy Rangkuti (2004) dalam Septianingrum (2013) dan menurut 

V.M. Rao Tummala, Tobias Schoenherr, CSCP, Thomas Harrison (2010), 

persediaan adalah sebagai berikut, ”Persediaan merupakan barang – barang, 

bagian yang disediakan, dan bahan – bahan dalam proses yang terdapat dalam 

perusahaan untuk proses produksi, serta barang – barang jadi atau produk yang 

disediakan untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap 

waktu.” 
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Jadi dapat disimpulkan bahwa persediaan adalah bahan – bahan, bagian 

yang disediakan, dan bahan – bahan dalam proses yang terdapat dalam perusahaan 

untuk proses produksi, serta barang-barang jadi atau produk yang disediakan 

untuk memenuhi permintaan dari konsumen atau pelanggan setiap waktu yang 

disimpan dan dirawat menurut aturan tertentu dalam tempat persediaan agar selalu 

dalam keadaan siap pakai dan dicatat dalam bentuk buku perusahaan. 

2.5.3 Fungsi dan Tujuan Persediaan 

Inventory pada hakikatnya bertujuan untuk mempertahankan kontinuitas 

eksistensi suatu perusahaan dengan mencari laba perusahaan tersebut. Caranya 

adalah dengan memberikan pelayanan yang memuaskan pelanggan dengan 

menyediakan barang yang diminta. 

Fungsi persediaan menurut V.M. Rao Tummala, Tobias Schoenherr, 

CSCP, Thomas Harrison (2010) 

1. Fungsi Batch Stock atau Lot Size Inventory 

Penyimpanan persediaan dalam jumlah besar dengan 

mempertimbangkan adanya potongan harga pada harga pembelian, 

efisiensi produksi karena proses produksi tang lama, dan adanya 

penghematan di biaya transportasi. 

2. Fungsi Decoupling 

Merupakan fungsi perusahaan untuk mengadakan persediaan 

decouple, dengan mengadakan pengelompokan operasional secara 

terpisah – pisah. 

3. Fungsi Antisipasi 
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Merupakan penyimpanan persediaan bahan yang fungsinya 

untuk penyelamatan jika sampai terjadi keterlambatan datangnya 

pesanan bahan dari pemasok. Tujuan utama adalah untuk menjaga 

proses konversi agar tetap berjalan lancar. 

Alasan yang kuat untuk menyediakan inventory adalah 

untuk hal – hal yang berhubungan dengan skala ekonomi dalam 

pengadaan dan produksi barang, untuk kebutuhan yang berubah – 

ubah dari waktu ke waktu, untuk fleksibilitas di dalam fasilitas 

penjadwalan distribusi barang, untuk spekulasi di dalam harga dan 

biaya, dan untuk ketidakpastian tentang pesanan perlengkapan dan 

kebutuhan. 

Ketika menghadapi permintaan yang berubah – ubah dari 

waktu ke waktu, pihak manajemen dapat melakukan pemesanan 

barang selama periode permintaan yang sedikit untuk 

mengantisipasi periode permintaan yang tinggi. Inventory ini 

membuat manajemen tetap dapat beroprasi secara tetap sepanjang 

musim, dan dapat menghindari biaya produksi yang berubah – 

ubah. 

Penyediaan inventory bertujuan untuk menghadapi 

ketidakpastian. Permintaan barang tidak diketahui secara pasti, 

oleh karena itu perlu diramalkan untuk meminimalisir kerugian 

akibat over stock atau permintaan yang melampaui ramalan, 
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perhitungan persediaan barang harus dilakukan dengan hati – hati 

dan teliti. 

 

2.5.4 Tujuan Pengendalian Persediaan 

Suatu pengendalian persediaan yang dijalankan oleh suatu perusahaan 

pasti mempunyai tujuan tertentu. Tujuan pengendalian persediaan menurut 

Assauri (2004) dalam Septianingrum (2013), adalah sebagai berikut: 

1. Menjaga jangan sampai perusahaan kehabisan persediaan sehingga 

mengakibatkan terhentinya proses produksi. 

2. Menjaga agar pembentukan persediaan oleh perusahaan tidak terlalu 

besar atau berlebihan, sehingga biaya – biaya yang timbul dari 

persediaan tidak terlalu besar. 

3. Menjaga agar pembelian kecil – kecilan dapat dihindari karena ini 

akan memperbesar biaya pemesanan. 

 

Dari keterangan diatas dapat disimpulkan bahwa tujuan dari pengendalian 

persediaan adalah untuk memperoleh kualitas dan jumlah yang tepat dari material 

barang yang tersedia pada waktu yang dibutuhkan dengan biaya yang minimum 

untuk keuntungan atau kepentingan perusahaan.Dan pengendalian persediaan 

menjamin terdapatnya persediaan pada tingkat yang optimal agar produksi dapat 

berjalan lancar dengan biaya persediaan barang yang minimal. 
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2.5.6 Penggolongan Persediaan 

Persediaan pada umumnya dapat dibedakan menjadi 5 golongan yaitu 

1. Persediaan Bahan Baku 

Persediaan bahan baku (raw material inventory) yaitu persediaan barang – 

barang yang berwujud untuk digunakan dalam proses produksi, yang 

diperoleh dari sumber – sumber alam ataupun beli dari pemasok. 

2. Persediaan Bahan Produk 

Persediaan bagian produk atau parts yang dibeli (purchased) yaitu 

persediaan yang dibeli dari perusahaan lain, yang dapat secara langsung 

dirakit dengan parts lain, tanpa melalui proses produksi sebelumnya. 

3. Persediaan Bahan – Bahan Pembantu 

Persediaan bahan – bahan pembantu (supplies stock) yaitu persediaan bahan 

– bahan yang diperlukan dalam proses produksi untuk membantu 

berhasilnya produksi atau yang dipergunakan dalam bekerjanya suatu 

perusahaan, tetapi tidak merupakan bagian atau komponen barang jadi. 

4. Persediaan Bahan Setengah Jadi 

Persediaan barang setengah jadi (work in process inventory) yaitu 

persediaan barang – barang yang keluar dari tiap – tiap bagian dari satu 

pabrik atau bahan – bahan yang telah diolah menjadi suatu bentuk, tetapi 

diproses kembali untuk kemudian menjadi barang jadi. 
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6. Persediaan Barang Jadi 

Persediaan barang jadi (finished goods inventory) yaitu persediaan barang – 

barang yang telah selesai di proses atau dioleh dalam pabrik dan siap untuk 

dijual pada pelanggan. 

 

2.6 Sistem Milkrun 

Menurut Fuad Gary (2011) sejarah sistem Milkrun berawal dari masa lalu, 

petani susu di Eropa menampung susu di dalam kaleng dan meletakanya di 

pinggir jalan didepan rumah mereka. Kemudian tukang pengumpul susu 

mengumpulkannya dan mengirimkan ke pabrik susu. Hal ini yang kemudian 

dikenal dengan Milkrun yang berkembang menjadi salah satu metode atau sistem 

transportasi dan distribusi yang banyak diaplikasikan di dunia industri. 

Pengertian sistem Milkrun. Transportasi saat ini membutuhkan optimasi 

dalam hal waktu dan harga.Cara pengangkutan atau rute pengiriman seringkali 

perlu direncanakan dan harus sistematis. Milkrun adalah metode yang sudah 

terbukti dan teruji untuk mengoptimalisasikan sistem pengangkutan. Milkrun 

dapat memecahkan masalah cara dan jadwal pengiriman berdasarkan sistem 

transportasi internal produksi dan gudang dalam industri otomotif dan elektronik. 

Pada kondisi tertentu, Milkrun juga dapat mengoptimalkan sistem pengangkutan. 

Definisi Milkrun adalah salah satu konsep pengiriman yang maju yang 

dapat memperbaiki manajemen transportasi. Dengan sistem Milkrun pengiriman 

dapat terjadi beberapa kali pengangkutan atau penurunan barang pada lokasi yang 

berbeda dalam jadwal yang sama dan teratur. 
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Atau sistem Delivery Milkrun adalah pengiriman yang pengambilan 

barangnya dari beberapa tempat kemudian dikirimkan ke satu titik/tempat. 

Metode pengiriman dimana cargo di-pick up dari beberapa supplier kemudian 

dikirim kepada satu customer.Untuk metode ini menggunakan sistem cycle issue, 

dimana pengiriman dapat dilakukan lebih dari satu kali dalam sehari. 

Pengiriman secara Milkrun dilakukan atau membawa barang dari beberapa 

lokasi menuju satu tempat penerimaan dengan bantuan pihak ketiga yaitu logistics 

partner (LP). Penjadwalan secara Milkrun lebih rumit dari pada penjadwalan 

pengiriman secara langsung.Keputusan yang diambil harus berkaitan dengan 

kuantitas pengiriman yang terdiri dari beberapa produk, volume produk, berkaitan 

dengan frekuensi pengiriman, dan paling penting adalah penentuan rute dan 

urutan pengambilan dan pengiriman. Harus ditentukan cycle issue dan loading 

pattern yang tepat agar efisiensi pengiriman dan optimal. 

Milkrun menjadi sangat kompeten untuk kasus-kasus sebagai berikut: 

1. Terdapat permintaan pengangkutan/pengiriman berkali – kali untuk 

mendesak, karena itu perlu untuk mengoptimalisasikan pengiriman. 

2. Ketika supplier menggunakan beberapa jenis kendaraan untuk mengirim 

barang, maka dibutuhkan untuk optimasi pengiriman. 

3. Ketika part atau komponen otomotif/elektronik dari supplier butuh untuk 

segera dikirimkan dengan berdasar pada Just In Time (JIT) kearah 

supplychain berikutnya. 

 

  



33 

 

 

 

Berikut ini adalah kasus – kasus umum yang menggunakan metode Milkrun : 

1. Pada awal distribusi secara Milkrun dipergunakan mungkin hanya 

pengiriman/pengangkutan barang secara kolektif. 

2. Kemudian penentuan yang menjadi masalah pada supplier, seperti jarak, 

biaya, prioritas pengiriman atau pengangkutan, cycle time dari produk. 

Dalam setiap poin dalam jaringan distribusi, Milkrun bertugas untuk 

mengoptimalkanya. Artinya jika masalah yang dialami supplier adalah 

jarak, prioritas pengiriman/pengangkutan, maka ditentukan dengan melihat 

condong kearah yang mana dan ditakar untuk memutuskanya. 

3. Proses akan terjadi secara terus – menerus sampai syarat semua terpenuhi. 

Dengan pertimbangan truk yang sama tidak hanya untuk mengirim tetapi 

juga untuk mengangkut barang, maka terdapat penambahan variabel pada 

daftar yang sudah ada. Ketika variabel tersedia. Maka Milkrun adalah salah 

satu dari beberapa metode optimasi yang telah teruji. 

 

Keuntungan sistem pengiriman Milkrun ini adalah fakta bahwa efisiensi 

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, Milkrun memberikan keluasaan adanya 

kombinasi dari beberapa produk sampai ditemukan cara agar sama dengan besar 
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muatan truk. Jika terdapat banyak lokasi penerimaan yang membutuhkan jumlah 

produk yang sedikit, mereka bisa dilayani hanya dengan satu truk saja. 

 

 

Sumber : Jurnal VSM of truck operations, A Case Study (South Asian Journal of 
Management) 

Gambar 2.1 Pola Pengiriman Langsung 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Jurnal VSM of truck operations, A Case Study (South Asian Journal of 
Management) 

Gambar 2.2 Pola Pengiriman Milkrun 
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Dari gambar 2.3 dan gambar 2.4 terlihat bahwa perbedaan antara pola 

pengiriman langsung dengan Milkrun sangat jelas perbedaannya, pola pengiriman 

langsung supplier langsung mengirimkan part ke PT. XYZ sedangkan dengan 

sistem Milkrun pengiriman part ke PT. XYZ menggunakan pihak ketiga atau 

dikenal dengan nama Logistic Partner (LP). 

Keuntungan dari sistem Milkrun : 

1. Minimalisasi biaya, ketika jumlah dari sarana pengiriman untuk permintaan 

yang sama bertambah, biaya juga akan meningkat. 

2. Mengoptimalkan rute pengiriman akan diperlukan untuk meminimasi biaya. 

3. Mengurangi waktu dan jumlah pengiriman. 

4. Mudah untuk disesuaikan dan dilaksanakan pada semua sistem pengiriman. 

 

2.7 Efisiensi 

Menurut Ibnu Syamsi (1994) dalam Oktaviani (2013), efisiensi adalah usaha 

mencapai prestasi yang sebesar-besarnya dengan menggunakan kemungkinan – 

kemungkinan yang tersedia (material, mesin, dan manusia) dalam tempo yang 

sependek – pendeknya, didalam keadaan yang nyata (selama keadaan itu dapat 

berubah) tanpa mengganggu keseimbangan antara faktor – faktor tujuan, alat, 

tenaga, dan waktu. 

Efisiensi juga merupakan perbandingan antara usaha yang dilakukan dengan 

hasil yang akan diperoleh. Semakin besar usaha yang dilakukan, maka hasil yang 

diperoleh juga akan semakin besar dan efisiensi yang akan tercapai pun semakin 

meningkat. 
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Dari pengertian efisiensi diatas, efisiensi dapat dilihat dari dua segi sebagai 

berikut : 

1. Hasil 

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila suatu usaha dapat 

memberikan hasil yang maksimal.Maksimal dari segi mutu dan jumlah hasil 

kegiatan tersebut. 

2. Usaha 

Suatu kegiatan dapat dikatakan efisiensi apabila suatu hasil tercapai dengan 

usaha yang minimal yaitu mencakup lima unsur (pikiran, tenaga, 

waktu,ruang, dan benda). 

Rumus untuk menentukan suatu kegiatan atau cara kerja itu efisien atau 

tidak adalah sebagai berikut : 

 

Rumus Efisiensi = 
Jam Terpakai

Jam Tersedia
 x 100%………………  (2.1)  

  

Mencapai efisiensi dalam implementasi untuk menganalisis penyebab 

masalah dan proses pemecahan masalah, maka diperlukan suatu langkah yang 

tepat agar permasalahan dapat teratasi dengan baik. 

Dalam teori ekonomi, ada dua pengertian efisiensi, yaitu efisiensi teknis dan 

efisiensi ekonomis. Efisiensi ekonomis mempunyai sudut pandang makro yang 

mempunyai jangkauan lebih luas dibanding efisiensi teknis yang bersudut 

pandang mikro. Pengukuran efisiensi teknis cenderung terbatas pada hubungan 

teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya 
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usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro 

yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumberdaya yang 

optimal.Dalam efisiensi ekonomis, harga tidak dianggap given, karena harga 

dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro (Walter, 1995 dalam Oktaviani, 2013). 

Menurut Nicholson (2003) dalam Oktaviani (2013), menyatakan bahwa 

efisiensi dibagi menjadi dua pengertian. Pertama, efisiensi Teknis (technical 

efficiency) yaitu pilihan proses produksi yang kemudian menghasilkan output 

tertentu dengan meminimalisasi sumber daya. Kondisi efisiensi teknis ini 

digambarkan oleh titik di sepanjang kurva isoquan .Kedua, efisiensi ekonomis 

(cost efficiency) yaitu bahwa pilihan apapun teknik yang digunakan dalam 

kegiatan produksi haruslah yang meminimumkan biaya. Pada efisiensi ekonomis, 

kegiatan perusahaan akan dibatasi oleh garis anggaran (isocost) yang dimiliki oleh 

perusahaan tersebut. Efisiensi produksi yang dipilih adalah efisiensi yang di 

dalamnya terkandung efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. 

Efisiensi ekonomis terdiri atas efisiensi teknis dan efisiensi alokatif. 

Efisiensi teknis adalah kombinasi antara kapasitas dan kemampuan unit ekonomi 

untuk memproduksi sampai tingkat output maksimum dari jumlah input dan 

teknologi. 

Efisiensi alokasi adalah kemampuan dan kesediaan unit ekonomi untuk 

beroperasi pada tingkat nilai produk marginal sama dengan biaya marginal, 

MVP =MC…………………………………………………………… (2.2) 

Menurut Samsubar Saleh (2000) dalam Permata Sari (2014), ada tiga 

kegunaan mengukur efisiensi.Pertama, sebagai tolok ukur untuk memperoleh 
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efisiensi relatif, mempermudah perbandingan antara unit ekonomi satu dengan 

lainnya. Kedua, apabila terdapat variasi tingkat efisiensi dari beberapa unit 

ekonomi yang ada maka dapat dilakukan penelitian untuk menjawab faktor-faktor 

apa yang menentukan perbedaan tingkat efisiensi, dengan demikian dapat dicari 

solusi yang tepat. Ketiga, informasi mengenai efisiensi memiliki implikasi 

kebijakan karena membantu pengambil kebijakan untuk menentukan kebijakan 

yang tepat. 

Dalam ekonomi publik, efisiensi yang terjadi mengacu pada kondisi pareto 

optimal, yaitu suatu kondisi perekonomian dimana tidak ada satu pihak pun yang 

dapat menjadi lebih baik tanpa merugikan pihak lain. 

Ada tiga faktor yang menyebabkan efisiensi, yaitu apabila dengan input 

yang sama menghasilkan output yang lebih besar, dengan input yang lebih kecil 

menghasilkan output yang sama, dan dengan output yang lebih besar 

menghasilkan output yang lebih besar (Kost dan Rosenwig, 1979 dalam 

Oktaviani, 2013). 

Jika pengertian efisiensi dijelaskan dengan pengertian input-output maka 

efisiensi merupakan rasio antara output dengan input atau dinyatakan dengan 

rumus sebagai berikut : 

 

Efisiensi = Output  …………………………………………………… (2.3) 

   Input 

 

Efisiensi merupakan hasil perbandingan antara output fisik dan input fisik. 

Semakin tinggi rasio output terhadap input maka semakin tinggi tingkat efisiensi 
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yang dicapai. Efisiensi juga dapat dijelaskan sebagai pencapaian output 

maksimum dari penggunaan sumber daya tertentu. Jika output yang dihasilkan 

lebih besar dari pada sumber daya yang digunakan maka semakin tinggi pula 

tingkat efisiensi yang dicapai. 
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No Penulis Judul Metode Hasil 

1 
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The Effect of Just -in-Time 
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on Organizational  

Structure 

2 

V.M. Rao Tummala, 

Tobias Schoenherr, 

CSCP, Thomas Harrison 

(2010) 

Integrating FMEA with the 

Supply Chain Risk Management  

Processes to Facilitate Supply 

Chain Design Decisions 

 

Diskriptif Decisions design for 

Supplychain process 
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3 

Nemoto, Toshinori; 

Hayashi, Katsuhiko; 

Hashimoto, Mastaka 

(2010) 

Milkrun Logistic by Japanese 

automobile Manufacturers in 

Thailand 

Eksperimental Programme for 

Supply Method Part 

in Manufaturer 
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4 

Rahadian, F Gary (2011) Model Rute Transportasi Milkrun 

dari Pengadaan Komponen  pada 

Pabrik  Kendaraan Bermotor dan 

Analisa Kelayakan Investasi 

Pengadaan Armada 

Pengangkutan  

 

Diskriptif Data of Improvement 

by Infromation Route 
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5 
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2.10 Kerangka Pemikiran 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang memiliki tujuan dan dilakukan 

secara terencana dan sistematis.Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan 

memperkaya khasanah ilmu pengetahuan. Tahapan-tahapan yang diuraikan dalam 

metodologi penelitian memiliki keterkaitan satu sama lain dan disusun secara berurutan 

sehingga penelitian dapat dilakukan dengan terarah dan memudahkan dalam 

menganalisis permasalahan yang ada. Tahapan penelitian ditandai dengan mulainya 

dilakukan penelitian, melakukan identifikasi terhadap masalah yang ada, kemudian 

melakukan studi lapangan dan studi literatur.Tahap berikutnya dilakukan pengumpulan 

dan pengolahan data yang kemudian dilakukan usulan perbaikan terhadap masalah 

tersebut.Berdasarkan usulan tersebut, dilakukan analisis serta interpretasi data, dari 

analisis yang telah dilakukan diambil suatu kesimpulan dan saran kemudian ditandai 

dengan selesai sebagai berakhirnya penelitian. 

3.1 Studi Pendahuluan 

 Pelaksanaan penelitian ini dimulai dengan mengkaji masalah yang ada dan 

menentukan tujuan dari penelitian.Selanjutnya mengumpulkan studi pustaka dan 

mengkaji literatur untuk menambah pengetahuan tentang teori yang berkaitan dengan 

sistem transportasi dengan metode Milkrun dan juga mempelajari mengenai 

implementasi Milkrun yang telah dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Dan kemudian 
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menentukan teknik cara pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data yang 

digunakan. 

3.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan merupakan pengamatan langsung yang dilakukan tentang keadaan 

perusahaan dengan berbagai masalah terjadi mulai dari keterlambatan pengiriman, 

kenaikan biaya pengiriman, hingga kepadatan truk saat proses loading unloading local 

part di area receiving.Tujuan studi lapangan ini adalah dapat merancang sistem 

persediaan local part dengan metode Milkrun dan mengevaluasi waktu, penggunaan 

receiving area, serta biaya pada pengiriman local part. 

3.1.2 Studi Literatur 

Studi literatur berisi teori, konsep, dan rumusan yang menunjang analisis dan 

pemecahan masalah yang diperoleh dari sumber literatur-literatur, buku-buku, serta 

jurnal-jurnal yang berhubungan dengan penerapan metode Milkrun.  

 

3.2 Pengumpulan Data 

3.2.1 Pengumpulan Data Primer 

Data primer adalah data yang diambil dengan cara pengamatan secara langsung di 

lapangan untuk keperluan penelitian. 

3.2.1.1 Observasi 

Aktivitas penelitian yang dilakukan terhadap suatu masalah keterlambatan 

kedatangan local part yang terjadi di PT. IAMI dengan maksud untuk melakukan 

perbaikan pada metode persediaan local part. Hasil observasi diperoleh: 
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1. Kapasitas alat angkut 

Kapasitas alat angkut ini bertujuan untuk mengetahui seberapa banyak komponen 

lokal yang bisa dibawa dalam setiap satu kali angkut. Kapasitas luas part produk jadi 

akan menentukan luas area kapasitas alat angkut yang akan dipilih dalam penerapan 

metode Milkrun. 

2. Jarak Lokasi supplier Milkrun 

Data jarak yang dikumpulkan adalah jarak antara IAMI ke supplier atau supplier ke 

supplier lainya.Pengambilan jarak ini dilakukan dengan menggunakan bantuan peta 

digital dan data sekunder yang diperoleh dari sumber.Peta digital yang digunakan 

merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Google, yaitu Google Map. Dengan salah 

satu tool-nya yaitu distance measurement tool yang digunakan untuk mengukur jarak 

antara 2 titik yang berbeda dipeta. Pengukuran jarak ini dilakukan dengan menandai 

lokasi-lokasi yang akan dicari jarakanya, kemudian mengaktifkan aplikasi route based 

on fastest time. Pemilihan aplikasi ini dengan mempertimbangkan bahwa fastest time 

dipilih berdasarkan pemilihan rute yang melewati jalan tol, dimana supplier Milkrun 

pasti akan melewati jalan tol. 

3.2.1.2 Wawancara 

Melakukan wawancara pada manajer PPIC dan supervisor gudang local part PT. 

IAMI dengan tujuan untuk mendapatkan informasi masalah dalam penyediaan local 

part, kemudian melakukan perbaikan pada persediaan local part. Hasil wawancara 

diperoleh informasi mengenai seberapa sering terjadinya kepadatan truk pengiriman 

local part dari masing-masing supplier dikarenakan terus bertambahnya local supplier 
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seiring kebutuhan local part namun tidak disertai dengan bertambahnya luas area 

receiving PT. IAMI 

 

3.2.2 Pengumpulan Data Sekunder 

Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah 

tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan pada oleh PT. IAMI selama Januari 2015 – Desember 2016. Data 

sekunder diperoleh : 

1. Wilayah dan alamat supplier 

Data wilayah dan alamat supplier didapat dari Supplier Management Dept. pada 

tahun 2015.Data wilayah dan alamat supplier bertujuan untuk dapat menentukan jarak 

dari PT. IAMI ke masing-masing supplier yang hingga akhirnya menjadi data rute 

supplierMilkrun. 

2. Data produksi PT. IAMI tahun 2015 

Data produksi PT. IAMI tahun 2015 diperoleh dari data perusahaan production 

planning Dept. Data tersebut bertujuan untuk mengetahui produksi dari masing-masing 

model produk PT. IAMI. 

3. Data keterlambatan supplier Cikarang tahun 2015 

Data aktual kedatangan local part ke gudang APPU oleh setiap supplier selama 

tahun 2015 diperoleh dari data perusahaan PPC Dept bertujuan untuk mengetahui 

keterlambatan setiap pengiriman local part pada masing-masing supplier.  
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4. Data keterlambatan supplier Cikarang tahun 2016 

Data aktual kedatangan setiap local part ke gudang APPU oleh setiap supplier 

selama tahun 2016 diperoleh dari PPC Dept. dengan kondisi telah diterapkanya metode 

Milkrun di PT. IAMI bertujuan untuk dibandingkan dengan data keterlambatan supplier 

2015 sehingga akan diperoleh perbaikan dalam sistem persediaan local part 

5. Biaya pengiriman metode direct 

Data biaya pengiriman local part dengan metode direct didapat dari data perusahaan 

cost control Dept. dimana data yang di cantumkan pada biaya pengiriman merupakan 

hasil dari harga transportasi pada masing-masing local part. 

6. Biaya pengiriman metode Milkrun 

Biaya transportasi Milkrun diperoleh dari supplier Logistik Partner yang telah 

dipilih oleh PT. IAMI.berdasarkan prosedur yang telah ditentukan untuk menjadi 

supplier transportasi Milkrun. 

7. Data total dimensi pallet local part pada setiap pengiriman 

Data total dimensi pallet local part pada setiap pengiriman diperoleh dari data 

perusahaan PPC Dept. dengan menghitung dimensi luas total pallet pada setiap 

pengiriman local part. Bertujuan untuk menentukan kapasitas alat angkut yang akan 

digunakan oleh PT. IAMI 

3.3 Pengolahan dan Anilisi Data 

 Merupakan proses menguraikan suatu pokok masalah untuk menentukan 

hubungan dan kondisi dari faktor - faktor pada tahap sebelumnya dan juga untuk 
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melihat hasil dari kegiatan - kegiatan perbaikan yang telah dilakukan, maka pada tahap 

ini dilakukan evaluasi hasil dari penerapan metode Milkrun. 

3.3.1 Perancangan system manajemen transportasi Milkrun 

1. Analisis Alat angkut 

Pada sistem Milkrun, kendaraan pada setiap rutenya melakukan proses pengiriman 

dan pengangkutan. Pengiriman yang dilakukan adalah pengiriman pallet kosong dari 

pengangkutan sebelumnya, dan pengangkutan yang dilakukan adalah pengangkutan part 

yang telah dipesan. Pada analisis alat angkut tujuanya adalah untuk menentukan alat 

angkut dan jumlah armada alat angkut yang akan digunakan pada sistem manajemen 

transportasi Milkrun. Berikut adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk 

menentukan armada alat angkut yang akan dipakai. 

a) Menghitung total volume pallet/hari 

b) Membagi 2 kelompok supplier berdasarkan kapasitas yang dimiliki dengan 

melakukan beberapa kali iterasi hingga mendapatkan total volume pallet 

yang ideal sesuai dengan kapasitas alat angkut yang dimiliki. 

2. Menentukan Rute supplierMilkrun 

Penentuan rute supplierMilkrun dilakukan dengan menghitung jarak terdekat pada 

masing-masing supplier, sehingga tidak terjadi pemborosan jarak. Berikut adalah 

langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menentukan rute supplierMilkrun. 

a) Membuat matrix diagram jarak 

b) Melakukan perhitungan jarak terdekat dengan beberapa kali iterasi 

c) Melakukan trial perjalanan rute,proses loading dan unloading untuk 

mendapatkan total waktu/cycle 
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3.3.2 Evaluasi Efisiensi 

1. Efisiensi biaya pengiriman local part 

Untuk mengetahui besarnya penghematan biaya pengiriman dengan metode 

Milkrun , maka dihitung selisih biaya transportasi antara metode direct dengan 

metode Milkrun, dengan itu maka didapatkan efisiensi biaya pengiriman local 

part. 

2. Efisiensi frekuensi keterlambatan pengiriman part 

Untuk mengetahui besarnya efisiensi frekuensi keterlambatan pengiriman part 

dengan metode Milkrun , maka didapat dengan membandingkan data frekuensi 

keterlambatan pengiriman antara metode direct selama tahun 2015 dengan metode 

Milkrun selama tahun 2016, dengan itu maka didapatkan efisiensi frekuensi 

keterlambatan pengiriman local part. 

3. Efisiensi penggunaan receiving area 

Untuk mengetahui besarnya efisiensi penggunaan receiving area dengan metode 

Milkrun , maka didapat dengan membandingkan data jumlah truk pengiriman 

local part yang masuk ke receiving area setiap harinya antara metode direct 

dengan metode Milkrun, dengan itu maka didapatkan efisiensi pemakaian 

receiving area. 

 

3.4 Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil pengolahan dan analisis data yang telah dilakukan dapat 

diambil kesimpulan.Kesimpulan adalah ringkasan dari hasil penelitian dan jawaban 

tujuan penelitian sesuai dengan pokok permasalahan yang diangkat. 

Saran adalah masukan yang diberikan sesuai dengan hasil penelitian.Dalam saran 

juga diuraikan kelebihan dan kelemahan agar penelitian ini lebih baik dan bermanfaat, 

serta sebagai masukan kepada pihak perusahaan bagi kegiatan penelitian berikutnya. 



48 

 

 

 

3.5 Diagram Metodologi Penilitian 

 

Gambar 3.1 Diagram Metodologi Penelitian 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Profil Perusahaan 

Isuzu dikembangkan pertama kali di Jepang tahun 1937 dan telah menjadi 

pengembang mesin diesel terkemuka di tingkat global.Melayani pelanggan di 

seluruh dunia dengan produk dan layanan bermutu tinggi, Isuzu ikut menciptakan 

kesejahteraan sosial melalui bisnisnya.Peranannya begitu penting dalam 

industrinya, sebagai manufaktur kendaraan, kendaraan niaga serta 

komponennya.Isuzu unggul dalam produksi truk dan mesin diesel canggih yang 

meminimalkan dampak lingkungan. Kekuatan teknologi inilah yang menjadi 

jaminan sukses Isuzu di masa depan. 

Isuzu di Indonesia sudah mulai dipasarkan sejak tahun 1960, produk yang 

paling dikenal adalah Isuzu Bison. Pada tanggal 3 Mei 1974 didirikan perseroan 

dengan nama PT. Pantja Motor oleh PT. Pantja Niaga bersama dengan Ir Rustam 

Darwis yang berkedudukan di Jakarta. Pada tanggal 6 Mei saham PT. Pantja 

Motor 100% menjadi milik PT. Pantja Niaga. Di tahun 1988 PT. Unitras Pertama 

membeli 68% saham PT. Pantja Motor dan sisanya tetap dimiliki oleh PT. Pantja 

Niaga. Pada tahun 1991 PT. Astra International Tbk menjadi pemilik mayoritas 

PT. Pantja Motor. Pada 14 April 2008, melalui RUPS maka diputuskan nama PT. 

Pantja Motor berubah menjadi PT. ISUZU ASTRA MOTOR INDONESIA. 

Dalam proses produksi, PT. IAMI memiliki 2 jenis supplier untuk mendukung 

proses produksi, yaitu supplier CKD dan supplier lokal. Untuk supplier CKD 
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(Completely Knock Down) didatangkan dari Jepang dan Thailand.PT IAMI masih 

mempercayakan kepada supplier CKD, dikarenakan kebijakannya dari pihak 

perusahaan untuk menentukan pemasok komponen dari produknya.Untuk supplier 

lokal, PT IAMI memiliki beberapa supplier lokal dalam melakukan produksinya. 

Dimana supplier tersebut melakukan pengiriman komponen langsung ke gudang 

PT. IAMI yang dibutuhkan untuk proses produksi. 

 

4.2  Pengumpulan Data 

4.2.1 Wilayah dan Alamat Supplier 

Data wilayah dan alamat supplier didapat dari Supplier Management Dept. 

pada tahun 2015.Data wilayah dan alamat supplier bertujuan untuk dapat 

menentukan jarak dari PT. IAMI ke masing-masing supplier atau dari supplier 1 

ke supplier lainya yang hingga akhirnya menjadi data rute supplierMilkrun. 

Supplier-supplier yang berlokasi Cikarang akan masuk kedalam 

pembahasan, dikarenakan saat ini wilayah Cikarang merupakan jumlah supplier 

terbanyak yang dimiliki PT. IAMI dibandingkan dengan wilayah lainya. 

Berikut supplier yang masuk kedalam wilayah Cikarang dengan total 12 

supplier yang tersebar didalam beberapa kawasan industri seperti Delta Silicone, 

Ejip, Jababeka 1, Jababeka 2, dan Hyundai. 
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Tabel 4.1. Daftar Supplier wilayah Cikarang 

No 
Nama 

Supplier 
Alamat Supplier 

1 
CNK 

Jl. Jati Raya Blok J3 No. 6 Newton Techno Park, Lippo 
Cikarang. 

2 AAA Jl. Kenari Blok G2 15-16 Delta Silicone, Cikarang 

3 AI Ejip Plot 5J Cikarang. 

4 AHI EJIP Industrial Park Plot 8K - 2, Cikarang 

5 
BSI 

Jl. Jababeka X Blok F. & No.26, Kawasan Industri Jababeka 
Tahap I, Cikarang 

6 
CNC 

Jl. Akasia 2 Blok AE No. 25, Delta Silicon Industrial Park, 
Lippo Cikarang. 

7 
FTR 

Jl. Industri Selatan No 6A-F Blok GG, Kawasan Industri 
Jababeka II Cikarang. 

8 
MSI 

Kawasan Industri Jababeka, Jl. Jababeka XIIB Blok W17-20 
Cikarang. 

9 
MTM 

Jl. Jababeka XI Blok H-3 No. 12 Kawasan Industri Jababeka, 
Cikarang 

10 
TRIM 

Jl.Jababeka IX Blok E-18-I Kawasan Industri Jababeka 1 
Wangun Harja-Cikarang 

11 PASI Jl Cempaka F16 No 3 dan 5 Delta Silicon 3, Lippo Cikarang 

12 SI Jl. Inti II Blok C4 No. 10 Kawasan Industri Hyundai, Cikarang 

Sumber  :Supplier Management  IAMI 

 

4.2.2 Data Keterlambatan Supplier 2015 

KKeterlambatan pengiriman yang dilakukan oleh beberapa supplier pada 

umumnya disebabkan oleh faktor cuaca, kondisi jalan dan problem pada produksi 

local part seperti kerusakan pada mesin produksi.Dimana faktor-faktor tersebut 

sulit untuk diprediksi dalam setiap harinya. Data aktual kedatangan local part ke 

gudang APPU oleh setiap supplier selama tahun 2015 diperoleh dari data 

perusahaan PPC Dept bertujuan untuk mengetahui frekuensi keterlambatan setiap 

pengiriman local part pada masing-masing supplier. Dapat dilihat pada Tabel 1.2. 
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4.2.3 Biaya Pengiriman Local part pada Metode Direct 

Metode pengiriman yang terjadi saat ini adalah biaya pengiriman dari 

masing-masing supplier dimana biaya pengiriman biasanya dimasukkan kedalam 

biaya komponen. Data biaya pengiriman local part dengan metode direct didapat 

dari data perusahaan cost control Dept. 

Berikut adalah biaya pengiriman  yang muncul dari supplier wilayah 

Cikarang untuk setiap pengiriman dalam 1 hari. 

Tabel 4.2  Biaya pengiriman local partMetode Direct 

No Nama Supplier 
Biaya Pengiriman Local 

part/Hari 

1 CNK Rp. 166.593 

2 AAA Rp. 290.534 

3 AI Rp. 415.200 

4 AHI Rp. 182.400 

5 BSI Rp. 514.642 

6 CNC Rp. 115.200 

7 FTR Rp. 38.400 

8 MSI Rp. 537.600 

9 MTM Rp. 864.000 

10 TRIM Rp. 38.400 

11 PASI Rp.1.674.677 

12 SI Rp. 115.284 

Sumber  :Cost Control IAMI 

4.2.4 Data Dimensi Pallet Local part Pada Setiap Pengiriman 

Data dimensi pallet local part pada setiap pengiriman diperoleh dari data 

perusahaan PPC Dept. dengan menghitung dimensi luas total pallet pada setiap 

pengiriman local part, data tersebut bertujuan untuk menentukan kapasitas alat 

angkut yang akan digunakan oleh PT. IAMI pada sistem Milkrun. 
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Tabel 4.3  Volume Pallet local partdanPemakaian Truck 

No 
Nama 

Supplier 
Volume 

Pallet/hari (m3) 
Pemakaian 

Truck/hari (Unit) 

1 CNK 2,85 1 

2 AAA 2,24 1 

3 AI 5,78 1 

4 AHI 5,30 1 

5 BSI 6,77 2 

6 CNC 1,17 1 

7 FTR 5,18 1 

8 MSI 1,66 1 

9 MTM 1,20 1 

10 TRIM 2,10 1 

11 PASI 7,44 1 

12 SI 2,10 1 

 Total 51,97 13 

Sumber  : PPC IAMI 

4.2.5 Data Kapasitas Alat Angkut 

Berikut adalah data kapasitas alat angkut yang akan digunakan pada 

metode Milkrun. Ada 3 pilihan Truck yang akan digunakan untuk memuat semua 

komponen lokal di setiap supplier di wilayah Cikarang. 

Tabel 4.4 Data Kapasitas Alat Angkut 

No Truck Size Load Max 

1 4,3 x 1.9 x 1.9 (ELF) 10 m3 

2 7.5 x 2.3 x 2.3 (FRR) 28 m3 

3 7.5 x 2.3 x 2.4 (FTR) 28 m3 

  Sumber :Proc. Planning IAMI 
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4.2.6 Data Jarak Antar Supplier 

Data jarak yang dikumpulkan adalah jarak antara IAMI ke supplier atau 

supplier ke supplier lainya.Pengambilan jarak ini dilakukan dengan menggunakan 

bantuan peta digital dan data sekunder yang diperoleh dari sumber.Peta digital 

yang digunakan merupakan aplikasi yang dikeluarkan oleh Google, yaitu Google 

Map. Dengan salah satu tool-nya yaitu distance measurement tool yang digunakan 

untuk mengukur jarak antara 2 titik yang berbeda dipeta. Pengukuran jarak ini 

dilakukan dengan menandai lokasi-lokasi yang akan dicari jarakanya, kemudian 

mengaktifkan aplikasi route based on fastest time. Pemilihan aplikasi ini dengan 

mempertimbangkan bahwa fastest time dipilih berdasarkan pemilihan rute yang 

melewati jalan tol, dimana supplierMilkrun pasti akan melewati jalan tol. Berikut 

adalah data jarak dari IAMI ke supplier atau supplier ke-supplier lainya. 

Tabel 4.5 Data Jarak Antar Supplier 

Nama 
Supplier 1 

Nama 
Supplier 2 

Jarak 
(Km) 

Nama 
Supplier 

1 

Nama 
Supplier 

2 
Jarak (Km) 

IAMI AAA 35 IAMI CNK 37 

IAMI AI 32 IAMI CNC 38 

IAMI AHI 30 IAMI FTR 40 

IAMI BSI 30 IAMI MTM 35 

IAMI MSI 25 IAMI PASI 46 

IAMI TRIM 38 IAMI SI 48 

AAA AI 8 CNK CNC 20 

AAA AHI 2 CNK FTR 35 

AAA BSI 28 CNK MTM 26 

AAA MSI 25 CNK PASI 15 

AAA TRIM 20 CNK SI 5 

AI AHI 5 CNC FTR 30 

AI BSI 21 CNC MTM 20 

AI MSI 20 CNC PASI 28 
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AI TRIM 12 CNC SI 22 

AHI BSI 27 FTR MTM 10 

AHI MSI 29 FTR PASI 10 

AHI TRIM 17 FTR SI 18 

BSI MSI 10 MTM PASI 17 

BSI TRIM 5 MTM SI 14 

MSI TRIM 15 PASI SI 5 

Sumber : googlemap 

 

4.3 Pengolahan Data dan Perancangan Manajemen Transportasi Milkrun 

Analisis dan pengolahan data merupakan proses menguraikan suatu pokok 

masalah untuk menentukan hubungan dan kondisi dari faktor - faktor pada tahap 

sebelumnya dan juga untuk melihat hasil dari kegiatan - kegiatan perbaikan yang 

telah dilakukan, maka pada tahap ini dilakukan evaluasi hasil dari penerapan 

sistem manajemen transportasi Milkrun. 

4.3.1 Analisis Alat Angkut 

Pada sistem Milkrun, kendaraan pada setiap rutenya melakukan proses 

pengiriman dan pengangkutan. Pengiriman yang dilakukan adalah pengiriman 

pallet kosong dari pengangkutan sebelumnya, dan pengangkutan yang dilakukan 

adalah pengangkutan part yang telah dipesan. 

Dari tabel 4.3 diperoleh total volume pallet local part adalah 51,97 m3. 

Dengan hal ini maka tidak mungkin sistem Milkrun dilakukan hanya 1 kendaraan 

karena total kapasitas alat angkut hanya sebesar maksimal 28 m3. Dengan kondisi 

tersebut maka perlu dilakukan penentuan alat angkut dengan membagi mejadi 2 

kendaraan yaitu kendaraan 1 dan kendaraan 2.Berikut adalah langkah pengerjaan 

terhadap penentuan alat angkut kendaraan 1 dan kendaraan 2 dengan 

mempertimbangkan volume pallet yang merata. 
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1. Pembagian menjadi 2 Kendaraan  

Kendaraan 1 = 0-1-2-3-4-5-6-0 

 Total volume pallet = 27,21 

Kendaraan 2 = 0-7-8-9-10-11-12-0 

Total volume pallet = 24,70 

 

2. Dilakukan beberapa iterasi 

• Iterasi 1 

Kendaraan 1 = 0-2-3-4-5-8-10-0 

 Total volume pallet = 25,93 

Kendaraan 2 = 0-1-6-7-9-11-12-0 

 Total volume pallet = 26,04 

• Iterasi 2 

Kendaraan 1 = 0-1-7-3-4-5-6-0 

 Total volume pallet = 27,05 

Kendaraan 2 = 0-2-8-9-10-11-12 

 Total volume pallet = 24,92 

• Iterasi 3 

Kendaraan 1 = 0-1-8-3-4-5-6-0 

 Total volume pallet = 23,53 

Kendaraan 2 = 0-2-7-9-10-11-12-0 
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 Total volume pallet = 28,44 

• Iterasi 4 

Kendaraan 1 = 0-1-2-7-5-8-10-0 

 Total volume pallet = 22,88 

Kendaraan 2 = 0-3-4-6-9-11-12-0 

 Total volume pallet = 29,09 

• Iterasi 5 

Kendaraan 1 = 0-5-8-9-10-11-12-0 

 Total volume pallet = 27,47 

Kendaraan 2 = 0-1-2-3-6-7-4-0 

 Total volume pallet = 24,50 

• Iterasi 6 

Kendaraan 1 = 0-2-6-7-9-11-12-0 

 Total volume pallet = 27,41 

Kendaraan 2 = 0-1-3-4-5-8-10-0 

 Total volume pallet = 24,56 

• Iterasi 7 

Kendaraan 1 = 0-2-3-8-9-10-12-0 

 Total volume pallet = 21,26 

Kendaraan 2 = 0-1-4-5-6-7-11-0 

 Total volume pallet = 30,71 
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• Iterasi 8 

Kendaraan 1 = 0-1-2-6-8-10-11-0 

 Total volume pallet = 21,54 

Kendaraan 2 = 0-3-4-5--7-9-12-0 

 Total volume pallet = 30,43 

• Iterasi 9 

Kendaraan 1 = 0-2-3-5-9-11-12-0 

 Total volume pallet = 33,61 

Kendaraan 2 = 0-1-4-6--7-8-10-0 

 Total volume pallet = 18,36 

Setelah dilakukan beberapa iterasi berulang didapat iterasi terbaik untuk 

pembagian supplier kedalam kendaraan 1 dan 2 adalah ; 

Kendaraan 1  = 0-2-3-4-5-8-10-0 

  = IAMI - AAA - AI - AHI - BSI - MSI - TRIM - IAMI 

  Total volume pallet = 25,93 

Kendaraan 2  = 0-1-6-7-9-11-12-0 

  = IAMI – CNK – FTR – MTM – PASI – SI – IAMI  

  Total volume pallet = 26,04 

Dimana pembagian kendaraan didasarkan pada volume dari kedua 

kendaraan yang merata. 
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4.3.2 Menentukan rute supplier Milkrun 

Penentuan rute supplier Milkrun dilakukan dengan menghitung lintasan 

terdekat pada masing-masing supplier, sehingga tidak terjadi pemborosan nilai 

jarak dan lintasan. Berikut adalah hasil dari penetuan rute untuk kelompok 

supplier Cikarang Kendaraan 1 dan Kendaraan 2 

A. Kendaraan 1 

1. Matrix Diagram Lintasan Kendaraan 1 

Pada hasil pengolahan data penentuan supplier Milkrun, maka untuk 

kendaraan 1 sudah ditentukan supplier-nya adalah AAA, AI, AHI, BSI, 

MSI, dan TRIM. Pada pengumpulan data lintasan pengiriman part dari 

supplier ke PT IAMI adalah bertujuan untuk menetukan lintasan terdekat 

antar tiap supplier sehingga menghasilkan rute yang efektif yang 

digunakan oleh logistic partner untuk melakukan proses pengambilan 

dan pengiriman komponen dari supplier ke PT IAMI. Berikut ini adalah 

hasil pengolahan data dalam bentuk matrix diagram lintasan yang 

digunakan untuk mengetahui hubungan lintasan antara satu supplier ke 

supplier lainnya pada tabel 5.2 dibawah ini : 

Tabel 5.2 Matrix Diagram Lintasan Kelompok Kendaraan 1 

From/To IAMI AAA AI AHI BSI MSI TRIM 

IAMI Km 35 32 30 30 25 38 

AAA 35 Km 8 2 28 25 20 

AI 32 8 Km 5 21 20 12 

AHI 30 2 5 Km 27 29 17 
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BSI 30 28 21 27 Km 10 5 

MSI 25 25 20 29 10 Km 15 

TRIM 38 20 12 17 5 15 Km 

Dari tabel 5.2.maka selanjutnya akan dilakukan beberapa iterasi 

untuk menentukan lintasan terdekat 

Tabel 5.3  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 1 

Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

IAMI – AAA 35 

IAMI – AI 32 

IAMI – AHI 30 

IAMI – BSI 30 

IAMI – MSI 25 

IAMI – TRIM 38 

Pada  tabel 5.3 didapat lintasan dari PT. IAMI ke PT. AAA 

menghasilkan jarak 35 km, dari PT. IAMI ke PT. AI menghasilkan 

lintasan 32 km, dari PT. IAMI ke PT. AHI menghasilkan lintasan 30 km, 

dari PT. IAMI ke PT. BSI menghasilkan lintasan 30 km, dari PT. IAMI ke 

PT. MSI menghasilkan lintasan 25 km. sehingga rute pengiriman yang 

didapat adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MSI. Untuk menentukan rute 

pengiriman selanjutnya maka dilakukan interasi ke 2. 
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Tabel 5.4 Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 2 

Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

MSI – AAA 25 

MSI – AI 32 

MSI – AHI 30 

MSI – BSI 10 

MSI – TRIM 15 

Pada tabel 5.4 didapat lintasan terdekat dari PT. MSI ke PT. AAA 

menghasilkan jarak 25 km, dari PT. MSI ke PT. AI menghasilkan lintasan 

32 km, dari PT. MSI ke PT. AHI menghasilkan lintasan  30 km, dari PT. 

MSI ke PT. BSI menghasilkan lintasan 10 km, dan dari PT. MSI ke PT. 

TRIM menghasilkan lintasan 15 km. Sehingga rute pengiriman yang 

didapat pada iterasi 2 adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MSI ke PT. BS 

I. Untuk menentukan rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan interasi 

ke 3. 

Tabel 5.5 Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 3 

Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

BSI – AAA 28 

BSI – AI 21 

BSI – AHI 27 

BSI – TRIM 5 
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Pada tabel 5.5 didapat lintasan dari PT. BSI ke PT. AAA 

menghasilkan lintasan 28 km, dari PT. BSI ke PT. AI menghasilkan jarak 

21 km, dari PT. BSI ke PT. AHI menghasilkan lintasan 27 km, dan dari 

PT. BSI ke PT. TRIM menghasilkan lintasan 5 km. Sehingga rute 

pengiriman yang didapat pada iterasi 3 adalah dimulai dari PT IAMI ke 

PT. MSI ke PT. BS I ke PT. TRIM. Untuk menentukan rute pengiriman 

selanjutnya maka dilakukan interasi ke 4. 

Tabel 5.6 Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 4 

Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

TRIM – AAA 20 

TRIM – AI 12 

TRIM – AHI 17 

Pada tabel 5.6 didapat lintasan dari PT. TRIM ke PT. AAA 

menghasilkan lintasan 20 km, dari PT. TRIM ke PT. AI menghasilkan 

lintasan 12 km, dan dari PT. TRIM ke PT. AHI menghasilkan lintasan 17 

km. Sehingga rute pengiriman yang didapat pada iterasi 4 adalah dimulai 

dari PT IAMI ke PT. MSI ke PT. BS I ke PT. TRIM ke PT. AI. Untuk 

menentukan rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan interasi ke 5. 

Tabel 5.7 Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 5 

Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

AI – AAA 8 

AI – AHI 5 
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Pada tabel 5.7 didapat lintasan dari PT. AI ke PT. AAA 

menghasilkan lintasan 8 km, dan dari PT. AI ke PT. AHI menghasilkan 

lintasan 5 km. Sehingga rute pengiriman yang didapat pada iterasi 5 adalah 

dimulai dari PT IAMI ke PT. MSI ke PT. BS I ke PT. TRIM ke PT. AI ke 

PT. AHI. Untuk menentukan rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan 

interasi ke 6. 

Tabel 5.8 Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 6 Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

AHI – AAA 2 

Pada tabel 5.8 didapat lintasan dari PT. AI ke PT. AAA 

menghasilkan lintasan 2 km, Sehingga rute pengiriman yang didapat pada 

iterasi 6 adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MSI ke PT. BS I ke PT. 

TRIM ke PT. AI ke PT. AHI ke PT. AAA dan kembali ke PT. IAMI 

2. Rute SupplierMilkrun 

a. Kendaraan 1 

Dari hasil pengolahan data dengan melakukan beberapa kali iterasi 

maka didapat rute supplier Milkrun untuk kelompok kendaraan 1dan 

digunakan oleh logistic partner 

Tabel 5.9 Rute Metode Milkrun Kelompok Kendaraan 1 

Rute Jarak 

(km) 

Waktu 

(menit) 
Keberangkatan Tujuan 

IAMI MSI 25 90 

Loading dan Unloading MSI    

 

30 

MSI BSI 10 20 

Loading dan Unloading BSI   

 

30 
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BSI TRIM 5 10 

Loading dan Unloading 

TRIM 

  

 

30 

TRIM AI 12 30 

Loading dan Unloading AI   

 

30 

AI AHI 5 10 

Loading dan Unloading AHI   

 

30 

AHI AAA 2 10 

Loading dan Unloading AAA   

 

30 

AAA IAMI 35 90 

Loading dan Unloading IAMI   

 

90 

Total Jarak / Cycle 94 

 

Total Waktu (menit) / Cycle 

 

530 

Total Jarak (Jam)/ Cycle 

 

8,83 

Pada tabel 5.8 didapat MSI adalah tujuan pertama dari logistic 

partner untuk mengambil komponen dari supplier-supplieryang akan di 

tuju baru setelah itu akan menuju ke BSI dari BSI akan menuju TRIM, 

dari TRIM akan menuju AI, dari AI akan menuju AHI, dari AHI akan 

menuju AAA, dan dari AAA selanjutnya akan kembali menuju PT IAMI. 

Dari data tabel 4.3 total jarak untuk kelompok truk 1 adalah 94 km/cycle 

dan membutuhkan waktu 530 menit/ cycle atau 8,83 jam/cycle. Dalam 

proses pengangkutan logistic partner hanya akan mengangkut komponen 

yang telah disiapkan oleh masing-masing supplier tersebut dan apabila 

komponen-komponen tersebut tidak dapat disiapkan sesuai dengan waktu 

kedatangan dari logistic partner pada lokasi supplier yang dituju maka 

logistic partner akan melanjutkan perjalanannya menuju ke 

supplierselanjutnya sesuai dengan rute ysng telah ditentukan.  
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Rute pengiriman setelah diterapkan metode Milkrunpun menjadi 

berubah dari sebelumnya metode direct ke PT. IAMI.Berikut adalah peta 

rute pengiriman metode Milkrun. 

 

Gambar 5.1 Rute Metode MilkrunKelompok Kendaraan 1 

Berikut keterangan gambar dari 5.1 : 

A = PT. IAMI C = BSI E = AI G = AAA 

B = MSI D = TRIM F = AHI  

 

b. Kendaraan 2 

1. Matrix Diagram Lintasan Kendaraan 2 

Sama seperti kelompok supplier Cikarang kendaraan 1. Pada 

pengumpulan data lintasan pengiriman komponen dari supplier ke PT 

IAMI adalah bertujuan untuk menetukan lintasan terdekat antar tiap 

supplier sehingga menghasilkan rute yang efektif yang digunakan oleh 

logistic partner untuk melakukan proses pengambilan dan pengiriman part 

dari supplier ke PT IAMI. Berikut ini hasil pengolahan data dalam bentuk 
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matrix diagram jarak yang digunakan untuk mengetahui hubungan lintasan 

antara satu supplier ke supplier lainnya pada tabel 5.9 dibawah ini. 

 

Tabel 5.10 Matrix Diagram Lintasan Kelompok Kendaraan 2 

From/To IAMI CNK CNC FTR MTM PASI SI 

IAMI Km 37 38 40 35 46 48 

CNK 37 Km 20 35 26 15 5 

CNC 38 20 km 30 20 28 22 

FTR 40 35 30 Km 10 10 18 

MTM 35 26 20 10 Km 17 14 

PASI 46 15 28 10 17 Km 5 

SI 48 5 22 18 14 5 Km 

Dari tabel 5.10 maka selanjutnya akan dilakukan beberapa iterasi 

untuk menentukan jarak terdekat 

Tabel 5.11  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 1 

Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

IAMI – CNK 37 

IAMI – CNC 38 

IAMI – FTR 40 

IAMI – MTM 35 

IAMI – PASI 46 

IAMI – SI 48 
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Pada  tabel 5.11 didapat lintasan dari PT. IAMI ke PT. CNK 

menghasilkan lintasan 37 km, dari PT. IAMI ke PT. CNC menghasilkan 

lintasan 38 km, dari PT. IAMI ke PT. FTR menghasilkan lintasan 40 km, 

dari PT. IAMI ke PT. MTM menghasilkan lintasan 35 km, dari PT. IAMI 

ke PT. PASI menghasilkan lintasan 46 km, dan dari PT. IAMI ke PT. SI 

menghasilkan lintasan 48 km, sehingga rute pengiriman yang didapat 

iterasi 1 adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MTM. Untuk menentukan 

rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan iterasi ke 2. 

Tabel 5.12  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 2 

Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

MTM – CNK 26 

MTM – CNC 20 

MTM – FTR 10 

MTM – PASI 17 

MTM – SI 14 

 

Pada  tabel 5.12 didapat lintasan dari PT. MTM ke PT. CNK 

menghasilkan lintasan 26 km, dari PT. MTM ke PT. CNC menghasilkan 

lintasan 20 km, dari PT. MTM ke PT. FTR menghasilkan lintasan 10 km, 

dari PT. MTM ke PT. PASI menghasilkan lintasan 17 km, dari PT. MTM 

ke PT. SI menghasilkan lintasan 14 km, sehingga rute pengiriman yang 

didapat pada iterasi 2 adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MTM ke PT. 
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FTR. Untuk menentukan rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan 

interasi ke 3. 
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Tabel 5.13  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 3 

Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

FTR – CNK 35 

FTR – CNC 30 

FTR – PASI 10 

FTR – SI 18 

 

Pada  tabel 5.13 didapat lintasan dari PT. FTR ke PT. CNK 

menghasilkan lintasan 35 km, dari PT. FTR ke PT. CNC menghasilkan 

lintasan 30 km, dari PT. FTR ke PT. PASI menghasilkan lintasan 10 km, 

dari PT. FTR ke PT. SI menghasilkan lintasan 18 km, sehingga rute 

pengiriman yang didapat pada iterasi 3 adalah dimulai dari PT IAMI ke 

PT. MTM ke PT. FTR ke PT. PASI. Untuk menentukan rute pengiriman 

selanjutnya maka dilakukan interasi ke 4. 

Tabel 5.14  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 4 

Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

PASI – CNK 15 

PASI – CNC 28 

PASI – SI 5 

 

Pada  tabel 5.14 didapat lintasan dari PT. PASI ke PT. CNK 

menghasilkan lintasan 15 km, dari PT. PASI ke PT. CNC menghasilkan 
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lintasan 28 km, dari PT. PASI ke PT. SI menghasilkan lintasan 5 km, 

sehingga rute pengiriman yang didapat pada iterasi 4 adalah dimulai dari 

PT IAMI ke PT. MTM ke PT. FTR ke PT. PASI ke PT. SI. Untuk 

menentukan rute pengiriman selanjutnya maka dilakukan interasi ke 5. 

Tabel 5.15  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 5 

Rute Jarak 

SI – CNK 5 

SI – CNC 22 

 

Pada  tabel 5.15 didapat lintasan dari PT. SI ke PT. CNK 

menghasilkan lintasan 5 km, dari PT. SI ke PT. CNC menghasilkan 

lintasan 15 km, sehingga rute pengiriman yang didapat pada iterasi 5 

adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MTM ke PT. FTR ke PT. PASI ke 

PT. SI ke PT. CNK. Untuk menentukan rute pengiriman selanjutnya maka 

dilakukan interasi ke 6. 

Tabel 5.16  Perhitungan Lintasan Terdekat Iterasi 6 

Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

CNK – CNC 20 

Pada  tabel 5.16 didapat jarak dari PT. CNK ke PT. CNC 

menghasilkan lintasan 20 km, sehingga rute pengiriman yang didapat pada 

iterasi 6 adalah dimulai dari PT IAMI ke PT. MTM ke PT. FTR ke PT. 

PASI ke PT. SI ke PT. CNK ke PT. CNC. 
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2. Rute Supplier Milkrun Kendaraan 2 

Dari hasil pengolahan data dengan melakukan beberapa kali iterasi maka 

didapat rute supplier Milkrun untuk kelompok kendaraan 2dan 

digunakan oleh logistic partner. 

Tabel 5.17 Rute Metode Milkrun Kelompok Kendaraan 2 

Rute Jarak 

(km) 

Waktu 

(menit) 
Keberangkatan Tujuan 

IAMI MTM 35 90 

Loading dan Unloading MTM   

 

30 

MTM FTR 10 20 

Loading dan Unloading FTR   

 

30 

FTR PASI 10 20 

Loading dan Unloading PASI   

 

30 

PASI SI 5 15 

Loading dan Unloading SI   

 

30 

SI CNK 5 15 

Loading dan Unloading CNK   

 

30 

CNK CNC 0 5 

Loading dan Unloading CNC   

 

30 

CNC IAMI 25 60 

Loading dan Unloading IAMI   

 

90 

Total Jarak / Cycle 110 

 

Total Waktu (menit) / Cycle 

 

             535 

Total Jarak (Jam)/ Cycle 

 

             

8,92 

Pada tabel 5.17 didapat MTM adalah tujuan pertama dari logistic 

partner untuk mengambil komponen dari supplier-supplieryang akan 

dituju, baru setelah itu akan menuju ke FTR dari FTR akan menuju 
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PASI, dari PASI akan menuju SI, dari SI akan menuju CNK, dari CNK 

akan menuju CNC, dan dari CNC selanjutnya akan kembali menuju 

PT IAMI. Dari data tabel 4.5 total jarak untuk kelompok truk 2 adalah 

110 km/cycle dan membutuhkan waktu 535 menit/ cycle atau 8,92 

jam/cycle. Dalam proses pengangkutan logistic partner hanya akan 

mengangkut komponen yang telah disiapkan oleh masing-masing 

supplier tersebut dan apabila komponen-komponen tersebut tidak 

dapat disiapkan sesuai dengan waktu kedatangan dari logistic partner 

pada lokasi supplier yang dituju maka logistic partner akan 

melanjutkan perjalanannya menuju ke suppliersesuai rute.  

Rute pengiriman setelah diterapkan metode Milkrunpun menjadi 

berubah dari sebelumnya metode direct ke PT. IAMI. Berikut adalah 

peta rute pengiriman metode Milkrun

Gambar 4.2 Rute Metode Milkrun 
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Berikut keterangan gambar dari 4.2 : 

A = PT. IAMI C = PASI E = CNC G = FTR 

B = MTM D = CNK F = SI  
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

 

5.1 Evaluasi Efisiensi 

Evaluasi efisiensi adalah tahap membandingkan antara sistem transportasi 

metode direct yang telah diterapkan oleh PT. IAMI dengan metode Milkrun. Hal 

ini akan memperlihatkan kepada kita hasil dari perubahan dari kondisi awal 

menjadi kondisi menggunakan proses Milkrun. Dengan perubahan dan 

perbandingan ini akan diperlihatkan proses mana yang lebih baik dan memberikan 

benefit untuk PT. IAMI dan juga untuk memberikan perubahan yang signifikan 

dari segi effisiensi cost dan waktu, proses dan lain -lain. 

 

5.1.1 Efisiensi biaya pengiriman local part 

1. Biaya pengiriman metode Milkrun 

Setelah dilakukan pengolahan data untuk menentukan rute 

Milkrun, dan selanjutnya dari rute tersebut diserahkan ke 

supplierMilkrun atau disebut dengan logistik partner.Biaya 

transportasi Milkrun diperoleh dari supplierLogistik Partner yang 

telah dipilih oleh PT. IAMI.berdasarkan prosedur yang telah 

ditentukan untuk menjadi supplier transportasi Milkrun. Berikut ini 

adalah biaya pegiriman local part yang diperoleh dari 

supplierLogistik Partner untuk kelompok kendaraan 1 dan kendaraan 

2. 
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Tabel 5.18  Biaya pengiriman local partMetode Milkrun 

No 
Nama 

Supplier 

Biaya  
Transportasi 

Milkrun 

1 AAA 

Rp 2.124.000 

2 AI 

3 AHI 

4 BSI 

5 MSI 

6 TRIM 

7 CNK 

Rp 2.548.800 

8 CNC 

9 FTR 

10 MTM 

11 PASI 

12 SI 

Sumber  :Cost Control IAMI 

 

2. Hasil Evaluasi Efisiensi Biaya Pengiriman Local part 

Setelah memperoleh biaya pengiriman metode Milkrun dari 

logistic partner maka tahap selanjutnya adalah mengevaluasi 

besarnya efisiensi biaya pengiriman pada metode Milkrun, 

dihitunglah selisih biaya sistem transportasi antara metode direct 

dengan metode Milkrun, dengan itu didapatkan efisiensi biaya 

pengiriman local part. 
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Tabel 5.19 Efisiensi biaya pengiriman local part 

No 
Nama 

Supplier 

Biaya 

Pengiriman 

Local 

part/Hari 

Biaya Pengiriman Local part 

Metode direct 

Metode Milkrun 

Kendaraan 1 Kendaraan 2 

1 AAA Rp      290.534  

 Rp 2.803.018  

  

Rp 2.124.000  

2 AI Rp      415.200    

3 AHI Rp      182.400    

4 BSI Rp   1.029.284    

5 MSI  Rp     537.600    

6 TRIM Rp      384.000    

7 CNK  Rp     166.593    

Rp 3.319.754 Rp 2.548.800 

8 CNC Rp      115.200    

9 FTR Rp      384.000    

10 MTM Rp      864.000    

11 PASI  Rp  1.674.677    

12 SI Rp      115.284    

Total Biaya Pengiriman            Rp 6.122.772 Rp 4.672.800 

Nilai Penghematan Biaya 
Pengiriman 

                         Rp 1.449.972 

Efisiensi Biaya Pengiriman                               23,68% 

 

Pada tabel 5.19 dapat dilihat dari total 12 supplier Cikarang 

kemudian dibagi menjadi 2 bagian berdasarkan kelompok kendaraan 1 

dan kendaran 2. Dimana untuk supplier AAA, AI, AHI, BSI, MSI, dan 

TRIM yang tergabung pada kendaraan 1 dengan total biaya 

pengiriman local part metode direct sebesar Rp. 2.803.018,- dan biaya 

pengiriman metode Milkrun sebesar Rp. 2.124.000,-. Untuk supplier 
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CNK, CNC, FTR, MTM, PASI, dan SI yang tergabung pada 

kendaraan 2 dengan total biaya pengiriman local part metode 

directsebesar Rp. 3.319.754,- dan biaya pengiriman metode Milkrun 

sebesar Rp. 2.548.800,-. Maka dengan ini jika ditotalkan diperoleh 

total biaya pengiriman metode direct sebesar Rp. 6.122.772,- dan 

metode Milkrun sebesar  Rp. 4.672.800,-. Nilai penghematan biaya 

pengiriman diperoleh dari pengurangan antara total biaya pengiriman 

metode direct dengan metode Milkrun maka diperoleh sebesar Rp. 

1.449.972,-. Efisiensi biaya pengiriman diperoleh dari pembagian 

antara nilai penghematan biaya pengiriman dengan total biaya 

pengiriman direct maka diperoleh sebesar 23,68%. 

 

5.1.2 Efisiensi Frekuensi Keterlambatan Pengiriman Part 

1. Data keterlambatan supplier Cikarang tahun 2016 

Setelah diterapkannya sistem transportasi dengan metode 

Milkrun maka selanjutnya adalah mengumpulkan data kedatangan 

setiap local part ke gudang PT. IAMI. Data aktual kedatangan setiap 

local part ke gudang APPU oleh setiap supplierselama tahun 2016 

diperoleh dari PPC Dept. dengan tujuan untuk mengevaluasi hasil 

dari penerapan sistem transportasi dengan metode Milkrun. 

Berikut adalah data frekuensi keterlambatan pada 

supplierMilkruntahun 2016, dimana telah diterapkanya sistem 

transportasi metode Milkrun. 
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Tabel 5.20 Frekuensi Keterlambatan Supplier Cikarangtahun 2016 

No Nama 
Supplier 

2016 Total 

Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Agus Sept Okt Nov Des 

1 NK 2 0 5 0 0 1 0 0 1 0 0 0 9 

2 AAA 0 1 9 3 0 4 0 1 0 1 0 0 19 

3 AI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 AHI 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 

5 BSI 0 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 

6 CNC 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

7 R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 

8 MSI 0 6 0 0 6 0 0 0 3 0 0 0 15 

9 MTM 0 0 7 0 0 6 0 0 0 2 0 0 15 

10 TRIM 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1  

PASI 0 0 7 0 0 8 0 0 2 0 0 0 7 

12 SI 0 4 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8 

Total 2 16 28 3 6 19 6 3 7 6 0 0 96 

Sumber: PPC IAMI 

Pada tabel 5.20 selama tahun 2016 dimana dari PT. CNK 

terjadi keterlambatan dengan total 9 kali, PT. AAA terjadi 

keterlambatan dengan total 19 kali, PT. AI terjadi keterlambatan 

dengan total 0 kali, PT. AHI terjadi keterlambatan dengan total 4 

kali, PT. BSI terjadi keterlambatan dengan total 6 kali, PT. CNC 

terjadi keterlambatan dengan total 1 kali, PT. FTR terjadi 

keterlambatan dengan total 1 kali, PT. FTR terjadi keterlambatan 

dengan total 1 kali, PT. MSI terjadi keterlambatan dengan total 15 

kali, PT. MTM terjadi keterlambatan dengan total 15 kali, PT. TRIM 

terjadi keterlambatan dengan total 1 kali, PT. PASI terjadi 

keterlambatan dengan total 17 kali, PT. SI terjadi keterlambatan 

dengan total 8 kali, maka secara keseluruhan untuk frekuensi 
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keterlambatan pada suppliernMilkrun tahun 2016 terjadi 96 kali 

keterlambatan pengiriman local part. 

2. Hasil Evaluasi Efisiensi Keterlambatan Pengiriman Local part 

Dari Tabel 5.20 Frekuensi Keterlambatan Supplier Cikarang 

tahun 2016, maka selanjutnya untuk mengetahui besarnya efisiensi 

frekuensi keterlambatan pengiriman part metode Milkrun, dengan 

cara membandingkan data frekuensi keterlambatan pengiriman 

antara metode direct selama tahun 2015 dengan metode Milkrun 

selama tahun 2016, dengan itu maka didapatkan efisiensi frekuensi 

keterlambatan pengiriman local part. Berikut adalah hasil evaluasi 

efisiensi keterlambatan pengiriman local part. 

Tabel 5.21 Efisiensi frekuensi keterlambatan pengiriman local part 

No Nama Supplier 
Tahun 

2015 2016 

1 AAA 43 19 

2 AI 0 0 

3 AHI 12 4 

4 BSI 29 6 

5 MSI 41 15 

6 TRIM 0 1 

7 CNK 56 9 

8 CNC 1 1 

9 FTR 0 1 

10 MTM 66 15 

11 PASI 31 17 

12 SI 20 8 

Total Frekuensi Keterlambatan 299 96 

Selisih Frekuensi Keterlambatan 203 

Efisiensi Frekuensi Keterlambatan 67,89% 
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Dari tabel 5.21 diperoleh total data frekuensi keterlambatan 

pengiriman part pada tahun 2015 adalah sebanyak 299 kali dan pada 

tahun 2016 sebanyak 96 kali. Dimana terjadi penurunan frekuensi 

keterlambatan pengiriman part sebanyak 203 kali. Maka dengan ini 

untuk efisiensi frekuensi keterlambatan pengiriman part adalah 

membagi selisih frekuensi keterlambatan dengan total frekuensi 

keterlambatan 2015 sehingga diperoleh sebesar 67,89%. 

5.1.3 Efisiensi Penggunaan ReceivingArea 

1. Data Penggunaan Truk Sistem Transportasi Metode Milkrun 

Berikut adalah data penggunaan unit truk pada saat penerapan 

sistem transportasi metode Milkrun. 

Tabel 5.22 Data Jumlah Unit Truk Milkrun / hari pada Receiving Area 

Supplier 
Penggunaan 
Truk (Unit) 

Jumlah Truk di Receiving Area 
(Unit)/Hari/2 Trip Metode Milkrun 

AAA 

1 2 

AI 

AHI 

BSI 

MSI 

TRIM 

CNK 

1 2 

CNC 

FTR 

MTM 

PASI 

SI 

Total 2 4 
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Sumber : PPC IAMI 

Pada saat penerapan metode Milkrun penggunaan unit truk 

hanya 2 unit, 1 unit untuk kelompok kendaraan 1 dan 1 unit lagi 

untuk kelompok kendaraan 2, sehingga pada tabel 5.22 jumlah truk 

yang akan masuk ke receiving area dalam sehari/2 trip adalah 2 unit 

dari kelompok kendaraan 1 dan 2 unit dari kendaraan 2 dengan total 

keseluruhan 4 unit truk. 

 

2. Hasil Evaluasi Efisiensi Penggunaan Receiving Area 

Untuk mengetahui besarnya efisiensi penggunaan receiving 

area metode direct dengan metode Milkrun, maka dapat 

membandingkan data jumlah truk pengiriman local part yang masuk 

ke receiving area setiap harinya antara metode direct dengan metode 

Milkrun, dengan itu maka didapatkan efisiensi pemakaian receiving 

area. Berikut adalah data effisiensi penggunaan receiving area sistem 

transportasi metode Milkrun 
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Tabel 5.2.3 Efisiensi penggunaan receiving area 

No 
Nama 

Supplier 

Jumlah Truk di Receiving Area (Unit)/Hari 

Metode Direct Metode Milkrun 

1 AAA 1 

2 

2 AI 1 

3 AHI 1 

4 BSI 2 

5 MSI 1 

6 TRIM 1 

7 CNK 1 

2 

8 CNC 1 

9 FTR 1 

10 MTM 1 

11 PASI 1 

12 SI 1 

Total 13 4 

Selisih 9 

Efisiensi 
Penggunaan 

Receiving Area 
69,23% 

 

Pada tabel 5.23 dapat dilihat pada saat metode direct sedang 

berlangsung maka akan ada total 13 truk yang akan memasuki 

receiving area setiap harinya, khusus untuk supplier Cikarang. 

Dengan diterapkanya metode Milkrun maka dapat mengurangi 

jumlah truk yang masuk ke receiving area menjadi total 4 truk untuk 

wilayah supplier Cikarang. Dengan metode Milkrun dapat 

menghemat selisih 9 truk yang tidak perlu lagi memasuki receiving 

area. Dari data tersebut maka diperoleh dengan penerepan metode 

Milkrun efisiensi penggunaan receiving area terhadap truk sebesar 

69,23% 
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5.1.4 Resume Perbandingan Efisiensi 

Dari hasil pengamatan dan pengolahan data dapat disimpulkan bahwa metode 

Milkrun memiliki banyak keuntungan dalam beberapa hal. Sehingga metode ini 

mendapatkan memiliki poin penting yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan 

untuk menggunakan metode ini untuk pengiriman di semua supplier lain.  

Dari tabel tersebut kita dapat melihat penurunan effisiensi dari metode 

Milkrun ini. seperti biaya pengiriman dimana mengalami effisiensi sebesar 

23,67%, jumlah keterlambatan sebesar 67,89% dan transport serta recieving area 

sebesar 69,23% dari sebelumnya yang menggunakan metode direct transport 

delivery. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

6.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada bab v, maka 

kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah : 

1. Perancangan sistem manajemen transportasi local part dengan metode 

Milkrun dapat diterapkan di PT. IAMI dengan membagi menjadi 2 

kelompok yaitu rute kelompok kendaraan 1 terdiri dari PT. MSI, PT. BSI, 

PT. TRIM, PT. AI, PT. AHI, dan PT. AAA, kemudian untuk rute 

kelompok kendaraan 2 terdiri dari PT. MTM, PT. PASI, PT. CNK, PT. 

CNC, PT. SI, dan PT. FTR 

2. Diperoleh adanya biaya penghematan pengiriman local part sebesar Rp. 

1.449.972,- atau terjadi efisiensi sebesar 23,68%, pengurangan frekuensi 

keterlambatan sebanyak 203 kali atau terjadi efisiensi sebesar 67,89%, dan 

pengurangan pemakaian receiving area sebanyak 9 unit truk perhari atau 

terjadi efisiensi sebesar 69,23% 

 

6.2 SARAN 

 Untuk memperkaya hasil penelitian maka penelitian berikutnya sebaiknya 

dilakukan hal berikut, 

1. Meneliti dan menerapkan sistem Milkrun pada supplier diwilayah yang 

berada dalam satu daerah tertentu 
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