
BAB II 

KERANGKA TEORITIS 

A. Landasan Teori 

1. Bisnis 

a. Pengertian Bisnis 

Menurut Skinner yang dikutip oleh Mardani dalam bukunya, bisnis 

adalah pertukaran barang jasa atau uang yang saling menguntungkan 

atau memberikan manfaat. Pada dasarnya, bisnis memiliki makna 

sebagai “the buying and selling of goods and service.”1 

Menurut Raymond yang dikutip juga oleh Mardani dalam 

bukunya, bisnis adalah jumlah seluruh kegiatan yang 

diorganisasikan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang 

perniagaan industri, menyediakan barang dan jasa untuk kebutuhan 

mempertahankan dan memperbaiki standar serta kualitas hidup 

mereka.2 

b. Tujuan Bisnis 

Aktivitas perdagangan (bisnis) diperlukan, karena manusia tidak 

mampu memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa bantuan orang lain.  

 

Menurut Veithzal Rifai et al, bisnis dalam islam bertujuan untuk 

mencapai empat hal, yaitu sebagai berikut:3 

                                                             
1 Mardani, Hukum Bisnis Syariah (Prenada Media,2017), hlm.8. 
2 Ibid 
3 Ibid,.hlm.12. 



1) Target hasil: profit materi dan benefit nonmateri. 

Tujuan bisnis tidak selalu mencari profit (qimah madiyah atau 

nilai materi), tetapi harus dapat memperoleh dan memberikan benefit 

(keuntungan dan manfaat) nonmateri, bagi bagi si pelaku bisnis 

sendiri maupun pada lingkungan yang lebih luas, seperti terciptanya 

suasana persaudaraan, kepedulian social dan sebagainya. Di 

samping untuk mencari qimah madiyah, juga masih menjadi dua 

orientasi lainnya, yaitu qimah khuluqiyah dan ruhiyah. Qimah 

khuluqiyah adalah nilai-nilai akhlak mulia yang menjadi suatu 

kemestian yang muncul pada kegiatan bisnis, sehingga tercipta 

hubungan persaudaraan yang islami, baik antara majikan dengan 

buruh, maupun antara penjual dengan pembeli (bukan hanya sekedar 

hubungan fungsional maupun profesional semata). 

Qimah ruhiyah berarti, perbuatan itu dimaksudkan untuk 

mendekatkan diri kepada Allah. Dengan kata lain, ketika melakukan 

suatu aktivitas bisnis, maka harus disertai dengan kesadaran 

hubungan dengan Allah. Inilah yang dimaksud, bahwa setiap 

perbuatan muslim adalah ibadah. Amal perbuatnnya bersifat materi, 

sedangkan kesadaran akan hubungan dengan Allah ketika 

melakukan bisnis dinamakan rohnya. 

2) Pertumbuhan 

Jika profit materi dan benefit nonmateri telah diraih, maka 

diupayakan pertumbuhan akan kenaikan akan terus-menerus 



meningkat setiap tahunnya dari profit dan benefit tersebut. Upaya 

pertumbuhan ini tentu dalam koridor syriah. Misalnya dalam 

meningkatkan jumlah produksi, seiring dengan perluasan pasar dan 

peningkatan inovasi agar bisa menghasilkan produk baru, dan 

sebagainya. 

3) Keberlangsungan 

Pencapaian target hasil dan pertumbuhan terus diupayakan 

keberlangsunganya kurun waktu yang cukup lama dan dalam 

menjaga keberlangsungan itu dalam koridor syariat islam. 

4) Keberkahan 

Faktor keberkahan atau upaya menggapai ridha Allah, 

merupakan puncak kebahagiaan hidup muslim. Para pengelola bisnis 

harus mematok oerientasi keberkahan ini menjadi visi bisnisnya, 

agar senantiasa dalam kegiatan bisnis selalu berada dalam kendali 

syariat dan diraihnya keridhaan Allah. 

c. Pelaku Bisnis 

Pelaku dalam perdagangan/bisnis  dibedakan menjadi tiga jenis 

pelaku, pedagang biasa, pedagang kaki tangan dan pedagang 

komisioner/pengumpul. Pengumpul/pengepul pada perdagangan 

ternak secara umum terbagi menjadi 3 jenis:4 

                                                             
4 Syahyuti, “Beberapa Karakteristik dan Perilaku Pedagang Pemasaran Komoditas Hasil-Hasil 

Pertanian di Indonesia” FAE.Vol.16 NO.1,Juli 1998,hlm.43. 



1) The commision broker, yaitu broker yang mendapat bagian dari 

harga penjual per kepala dari ternak yang berhasil terjual 

2) The floor price broker, yaitu broker yang membeli ternak secara 

langsung kepada peternak dengan harga pasar 

3) The price fixing broker, yaitu broker yang  menanggung risiko rugi. 

Pengepul atau pedagang pengumpul adalah lembaga 

pemasaraan independen yang terlibat pada saluran distribusi dengan 

motif ekonomi tertentu. Pengepul sebagai perantara memanfaatkan 

selisih (marjin) sebagai keuntungan yang akan ia peroleh dari harga 

pembelian dan harga penjualan.5 

d. Bisnis Dalam Islam 

Bisnis dalam Al-Qur’an dijelaskan melalui kata tijarah, yang 

mencakup dua makna:6 

1) Perniagaan secara umum. 

Perniagaan ini mencakup antara manusia dan Allah SWT. 

Ketika seseorang memilih petunjuk dari Allah SWT, mencintai 

Allah SWT dan Rasul-Nya, berjuang di jalan-Nya dengan harta 

dan jiwa, membaca kitab Allah SWT, mendirikan shalat, 

menafkahkan sebagian rezekinya, maka itu adalah sebaik-baik 

perniagaan antara manusia dan Allah SWT. 

 

                                                             
5 Tim Lentera, Cepat & Tepat Memasarkan Gurami (Depok: PT Agromedia Pustaka, 2003), 

hlm.46. 
6 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia (Jakarta: PRENADA MEDIA GROUP, 2019), 

hlm.13. 



2) Perniagaan secara khusus. 

Perniagaan ini mencakup perdagangan ataupun jual beli antar 

manusia. Beberapa ayat yang menerangkan transaksi yang adil di 

antara manusia terangkum di bawah ini. 

a) QS.Al-Baqarah [2]: 282 

ى فَٱۡكتُبُوهُُۚ َوۡليَۡكتُب بَّۡينَُكۡم  َسم ّٗ َٰٓ أََجٖل مُّ اْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَۡيٍن إِلَى  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُوَٰٓ
َٰٓ اتُِب  بِٱۡلََۡد ُِِۚۚ كَ يَ 

ُُۚ فَۡليَۡكتُۡب َوۡليُۡمِلِل ٱلَِّذي َعلَۡيِه ٱۡلَحقُّ  َ َربَّهُۥ َوََل َوۡليَتَِّق ٱ َوََل يَۡأَب َكاتٌِب أَن يَۡكتَُب َكَما َعلََّمهُ ٱّللَّ ّللَّ

يي ا أَۡو ََل يَۡستَِييُ  أَن يُِملَّ وَُو يَۡبَخۡس ِمۡنهُ َشيۡ  َِ ا أَۡو َع اُۚ فَنِن َكاَن ٱلَِّذي َعلَۡيِه ٱۡلَحقُّ َفِييه 

َجاِلُكۡمۖۡ فَنِن لَّمۡ  ۡمَرأَتَاِن يَُكونَا َرُجلَۡيِن فََرُجٞل َوٱ فَۡليُۡمِلۡل َوِليُّهُۥ بِٱۡلََۡد ُِِۚۚ َوٱۡفتَۡشِهدُواْ َشِهيدَۡيِن ِمن ر ِ

َهدَآَٰ  ُهَما ٱۡۡلُۡخَرى ُۚ َوََل يَۡأَب ٱلشُّ َر إِۡحدَى  ُهَما فَتُذَك ِ َهدَآَِٰء أَن تَِضلَّ إِۡحدَى  ن تَۡرَعۡوَن ِمَن ٱلشُّ ُء ِممَّ

ا إِلَ إِذَا َما دُُعواُْۚ َوََل تَسۡ  ا أَۡو َكبِير  اْ أَن تَۡكتُبُوهُ َغِيير  ِ َوأَۡقَوُم ُموَٰٓ ِلُكۡم أَۡقَسُط ِعندَ ٱّللَّ َٰٓ أََجِلِهۚۦُ ذَ  ى 

َرة  َحاِعَرةّٗ تُِديُرونََها بَۡينَُكۡم فَلَۡيَس َعلَ  َٰٓ أَن تَُكوَن تَِج  اْ إَِلَّ َٰٓ أََلَّ تَۡرتَابُوَٰٓ دَةِ َوأَۡدنَى  َه  ُكۡم ُجنَا ٌٌ يۡ ِللشَّ

تُۡمُۚ  َۡ اْ إِذَا تَبَايَ َوََل يَُضآَٰرَّ َكاتِٞب َوََل َشِهيٞدُۚ َوإِن تَۡيََلُواْ فَنِنَّهُۥ فُُسوُق  بُِكۡمۗ  أََلَّ تَۡكتُبُوَوۗا َوأَۡشِهدُوَٰٓ

ُ بُِكل ِ َشۡيٍء َعِليٞم  ُۗ َوٱّللَّ ُمُكُم ٱّللَّ َۖۡ َويََُل ِ   ٢٨٢َوٱتَّقُواْ ٱّللَّ

282. Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu 

bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, 

hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang 

penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan 

janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah 

mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah 

orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis 

itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan 

janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika 

yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah 

(keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, 

maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan 

persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki 

(di antaramu). Jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) 

seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang 

kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang 

mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi 

keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu 

jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas 

waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah 

dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak 

(menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu´amalahmu itu), 

kecuali jika mu´amalah itu perdagangan tunai yang kamu 

jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) 



kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu 

berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit 

menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka 

sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan 

bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha 

Mengetahui segala sesuatu.7 

b) QS. An-Nisa’[4]: 29 

لَُكم بَۡينَُكم بِٱلۡ  اْ أَۡمَو  أَيَُّها ٱلَِّذيَن َءاَمنُواْ ََل تَۡأُكلُوَٰٓ نُكۡمُۚ َٰٓٓ َرة  َعن تََراٖض م ِ َٰٓ أَن تَُكوَن تَِج  ِيِل إَِلَّ بَ 

ا  َ َكاَن بُِكۡم َرِحيمّٗ اْ أَنيَُسُكۡمُۚ إِنَّ ٱّللَّ   ٢٢َوََل تَۡقتُلُوَٰٓ

29. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka 

di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; 

sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.8 

c) QS.An-Nur [24]: 37 

ةِ يََخافُوَن يَ  َكو  ةِ َوإِيتَآَِٰء ٱلزَّ لَو  ِ َوإِقَاِم ٱلصَّ َرٞة َوََل بَۡيٌ  َعن ِذۡكِر ٱّللَّ ا ِرَجا ِۚٞ َلَّ تُۡلِهيِهۡم تَِج  ۡومّٗ

ُر    ٧٣تَتَقَلَُّب فِيِه ٱۡلقُلُوُب َوٱۡۡلَۡبَص 

37. laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak 

(pula) oleh jual beli dari mengingati Allah, dan (dari) 

mendirikan sembahyang, dan (dari) membayarkan zakat. 

Mereka takut kepada suatu hari yang (di hari itu) hati dan 

penglihatan menjadi goncang.9 

Pengertian bisnis secara umum lazim disebut dengan istilah 

tijarah (perdagangan /perniagaan). Dalam bisnis syariah, pengertian 

keuntungan tentu bukan hanya semata-mata berhenti pada tataran 

materi, melainkan sampai usaha bagaimana mendapatkan keridhaan 

Allah ketika menjalankan bisnis. Pemikiran ini mengacu pada 

makna bisnis dalam Al-Quran yang tidak hanya terkait dengan hal-

                                                             
7 Al-Quran, 2:282. 
8 Ibid, 4:29. 
9 Ibid, 24:37. 



hal yang bersifat materiel, tetapi justru kebanyakan mengarah pada 

nilai-nilai yang bersifat imateriel. Oleh karena itu , maka yang 

dimaksud dengan dengan bisnis syariah adalah serangkaian aktivitas 

bisnis dalam berbagai bentuknya yang tidak dibatasi jumlah 

(kuantitas) kepemilikan harta (barang/jasa) termasuk profitnya, 

namun dibatasi dengan cara perolehan dan pendayagunaan hartanya 

(atas aturan halal dan haram).10 

e. Bisnis Peternakan 

Usaha peternakan sering dikenal sebagai usaha agroindustri 

peternakan yaitu perusahaan yang memproses lebih lanjut untuk 

kepentingan bisnis dengan menggunakan bahan baku dari ternak. 

Pemrosesan dapat dilakukan dengan perubahan fisik atau kimia, 

penyimpanan, pengemasan, dan distribusi. Sifat pengolahan dan 

tingkat transformasi sangat bervariasi, mulai dari membersihkan, 

penggolongan kualitas, dan pengepakan atau pengemasan. Menurut 

Austin yang dikutip oleh Budi Hartono,Usaha bisnis peternakan 

mempunyai 3 karakteristik, yaitu musiman, mudah rusak dan 

berubah-rubah. Masing-masing ciri karakteristik utama dibahas secara 

singkat sebagai berikut.11 

 

1) Musiman  

                                                             
10 Mardani, Hukum Bisnis…, hlm.3. 
11 Budi Hartono, Ekonomi Bisnis Peternakan (Malang: Universitas Brawijaya Press (UB 

Press),2012), hlm.12. 



Bahan baku usaha peternakan adalah bersifat biologis maka 

pasokannya bersifat musiman, tersedia pada saat panen atau 

tergantung siklus reproduksi ternak. Meskipun pemasok bahan 

baku biasanya hanya tersedia satu atau dua periode singkat dalam 

satu tahun, sedang permintaan produk akhir relatif konstan 

sepanjang tahun. Berbeda dengan produk pabrikan non 

agroindustry, maka pabrik makanan atau pengolahan makanan 

harus berhadapan ketidakseimbangan dengan penawaran dan 

permintaan, masalah pengelolan inventaris, jadwal produksi, dan 

koordinasi antara produksi, prosesing, dan pemasaran dari rantai 

produsen sampai konsumen.  

Musiman juga dapat menyebabkan kekurangan dalam modal 

kerja tersedia untuk menangani tambahan yang mahal dan 

menanggung biaya keuangan yang berat. Seperti kekurangan 

keuangan dapat menyebabkan kekurangan dalam pengadaaan 

bahan baku, menyebabkan pemanfaat kurang efisien dibawah 

kapasitas pengolahan pabrik. 

Usaha peternakan mempunyai karakteristik musiman karena 

peternakan mengelola mahluk hidup dalam produksinya, 

mempunyai masa panen tertentu sehingga disebut musiman, dan 

juga pakan yang dibutuhkan kadang sesuai dengan musim, apabila 

musim kemarau pakan akan sulit di dapat.  

2) Mudah rusak 



Bahan baku yang digunakan dalam proses agroindustri pada 

umumnya bersifat biologis yaitu mudah rusak dan sangat rapuh. 

Input agroindustry agar tidak mudah rusak harus ditangani dengan 

cepat, dan perawatan untuk menjaga sifat-sifat fisik dan kualitas 

gizi dalam kasus produk pangan. Bahan makanan mentah yang 

mudah rusak, dan yang terkait karakteristik seperti mudah pecah 

(telur) dan banyak makanan tempat (ternak), sering membutuhkan 

metode khusus dan transportasi kadang-kadang lebih mahal. 

Bahan baku bersifat biologis yang disebut mudah rusak, 

pakan dari ternak yang ada masa expire, atau basi cuman bisa 

bertahan beberapa hari maka dari itu disebut mudah rusak. Di 

dalam peternakan kelinci pakan yang di pakai yaitu ampas pelet, 

rumput dan ampas tahu, bahan-bahan tersebut mudah basi rumput 

dan ampas tahu hanya bisa bertahan paling lama seminggu, dan 

apabila makin lama maka kualitasnya makin buruk. 

3) Berubah-ubah 

Karakteristik terakhir khusus bisnis usaha peternakan dalam 

agroindustri adalah berubah-ubah dalam kuantitas dan kualitas 

bahan baku. Perubahan cuaca dan kondisi ternak dari penyakit atau 

pestisida membuat jumlahnya tidak dapat diprediksi. Musim dapat 

mengakibatkan penyediaan pakan untuk peternakan yang berbeda, 

musim hujan yang melimpah, harga murah dan kualitas bagus 

sedang musim kemarau atau musim kekeringan dapat 



menyebabkan kelangkaan sumber pakan ternak baik kualitas 

maupun kuantitas.  

Dalam bisnis peternakan kelinci karakteristik musiman berupa 

pasokan pakan untuk kelinci masih bisa diantisipasi oleh para 

peternak dengan mengganti pakan kelinci tersebut dengan 

alternatif lain. Karakteristik peternakan yang berubah-ubah dalam 

kelinci dalam hal ini pergantian musim dan cuaca yang ekstrim 

membuat daya tahan tubuh kelinci menurun sehingga 

menyebabkan turunnya produktivitas serta mengakibatkan 

mortalitas yang cukup tinggi sehingga merugikan para peternak. 

Dalam hal tersebut para peternak harus mempunyai strategi untuk 

mengantisipasinya yaitu dengan menjaga sanitasi kandang, 

menjaga suhu ruangan, serta lebih extra memeriksa kesehatan 

kelinci. 

2. Logistik  

a.  Pengertian Logistik 

Menurut Bowersox yang dikutip Evelyn dan Zeplin, Logistik 

adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan 

penyimpanan strategis barang. Suku cadang dan barang dari para 

supplier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada 

konsumen.12 

                                                             
12 Evelyn Kristiawan dan Zeplin Jiwa Husada Tarigan,”Penerapan Inbound…hlm.3. 



Coyle, Bardi & Langley dikutip oleh Evelyn dan Zeplin 

menjelaskan bahwa Logistik adalah proses mengantisipasi 

kebutuhan dan keinginan konsumen, memperoleh bahan baku, 

sumber daya, teknologi dan informasi yang diperlukan untuk 

memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut, mengoptimalkan 

jaringan pelayanan yang memproduksi barang atau untuk 

memenuhi permintaan konsumen secara tepat waktu .13 

Menurut Russell yang dikutip oleh Evelyn dan Zeplin 

menjelaskan berdasarkan customer perspective, logistik adalah 

mendapatkan produk yang tepat, untuk konsumen yang tepat, 

dalam jumlah yang tepat, dalam kondisi yang tepat, di tempat yang 

tepat, pada waktu yang tepat dan pada biaya yang tepat.14 

 Menurut Christoper dalam Harrison dan Hoerk yang dikutip 

oleh Natasha logistik merupakan strategi pengolahan, pengadaan, 

pergerakan, dan penyimpanan material, barang setengah jadi dan 

sediaan produk jadi serta arus informasi yang terkait, melalui 

organisasi dan saluran pemasarannya, sedemikian hingga dapat 

memaksimalkan profitabilitas pada saat ini dan di masa yang akan 

datang dengan pemenuhan pemesanan dengan biaya yang efektif.15 

Menurut Council of Supply Chain Management Profesinals 

yang dikutip oleh Annisa dan Dewi logistik adalah proses 

                                                             
13 Ibid. 
14 Ibid. 
15 Natasha Setiadi, “Studi Deskriptif Aktivitas..,hlm.7. 



perencanaan dari perencanaan, implementasi, dan pengendalian 

prosedur-prosedur untuk transportasi yang efisien dan efektif serta 

penyimpanan barang termasuk jasa, dan informasi yang 

berhubungan mulai dari titik awal hingga titik konsumsi dengan 

tujuan memenuhi kebutuhan konsumen. Definisi ini mencakup 

pergerakan inbound, outbound, internal dan eksternal.16  

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa logistik adalah 

strategi untuk dapat memenuhi permintaan dengan biaya yang 

seminim mungkin dan tentunya seefisien dan seefektif mungkin 

untuk meningkatkan pendapatan. 

b. Manajemen Logistik 

Manajemen logistik adalah bagian dari supply chain 

management yang merencanakan, mengimplementasikan, dan 

mengendalikan aliran maju (forward flow) dan aliran balik (reverse 

flow) serta penyimpanan produk, layanan/jasa dan informasi yang 

terkait antara titik asal dan titik konsumsi untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen secara efektif dan efisien. Kegiatan-kegiatan 

pengelolaan logistik biasanya meliputi ,manajemen transportasi 

inbound dan outbound, manajemen armada, pergudangan, 

penanganan,material, pemenuhan pesanan, desain jaringan logistik, 

manajemen persediaan, perencanaan penawaran/permintaan, dan 
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manajemen penyedia layanan logistik pihak ketiga. Pada berbagai 

tingkatan, fungsi logistik juga mencakup pencarian sumber dan 

pengadaan, perencanaan dan penjadwalan produksi, pengemasan 

dan penggabungan pesanan, serta pelayanan kepada konsumen. Hal 

ini berhubungan atau bersangkutan dengan semua perencanaan dan 

pelaksanaan di tingkatan strategis, operasional dan taktis. 

Manajemen logistik adalah fungsi pengintegrasian, yang 

mengkordinasikan dan mengoptimalkan semua aktivitas-aktivitass 

logistik, serta mengintegrasikan kegiatan-kegiatan logistik dengan 

fungsi-fungsi lain termasuk pemasaran, manufaktur penjualan, 

keuangan, dan teknologi informasi.17 

Menurut Martin yang  sebagian dikutip oleh Evelyn dan 

Zeplin menjelaskan bahwa Manajemen logistik sebagai proses yang 

secara strategik mengatur pengadaan bahan, perpindahan dan 

penyimpanan bahan, komponen dan penyimpanan barang jadi 

melalui organisasi dan jaringan pemasarannya dengan cara tertentu 

sehingga keuntungan dapat dimaksimalkan baik untuk jangka waktu 

sekarang maupun waktu mendatang melalui pemenuhan pesanan 

dengan biaya yang efektif .18 

Manajemen logistik, pada awalnya merupakan cabang dari 

ilmu kemiliteran yang digunakan untuk persiapan, pemeliharaan, 
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pengangkutan material personil, dan fasilitas militer, sedangkan 

pada konteks bisnis, logistik merupakan bagian dari proses rantai 

suplai yang berfungsi merencanakan, melaksanakan, mengontrol 

secara efektif, efisien proses pengadaan, pengelolaan, penyimpanan 

barang, pelayanan, dan informasi mulai dari titik awal hingga titik 

konsumen. Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa kegiatan 

manajemen logistic berkaitan dengan: 

1) Proses perencanaan bahan material 

2) Proses pengadaan bahan/material termasuk transportasi; 

3) Proses pengelolaan dan penyimpanan; 

4) Proses pemindahaan bahan/material dari gudang ke pabrik; 

Keempat kegiatan ini sebagai titik awal, sedangkan kegiatan lima dan 

enam sebagai titik konsumsi; 

5) Proses pengelolaan dan penyimpanan barang jadi; 

6) Proses distribusi barang jadi dari gudang pabrik ke penyalur dan 

selanjutnya ke konsumen.19 

Perbedaan logistic management dengan supply chain, Kata 

logistik pandanannya yang mendekati adalah perbekalan. Sedangkan 

kata supply chain  padanannya yang mendekati adalah rantai pasokan. 

Konsep logistic management  biasanya berdasar pada suatu bisnis 

tersendiri dengan tujuan membuat system perpindahan perbekalan lebih 

efisien dan tepat waktu, secara perencanaan, implementasi, dan 

                                                             
19 Yolanda M. Siagin, Supply Chain Management,hlm.3. 



terkendali prosesnya. Sedangkan konsep supply chain management lebih 

menitikberatkan pada kualitas hubungan eksternal dengan para actor di 

dalam keseluruhan rantai pasok dengan focus yang sama pada bagaimana 

selalu berusaha memperbaiki cara komunikasi, pelayanan pelanggan, 

meningkatkan penjualan, memperbaiki kualitas sumber bahan baku, 

menghasilkan produk baru, dan meningkatkan kualitas produk akhir 

yang ditawarkan.20 

Logistik management biasnya mengelola pergudangan dan 

transportasi atau berkaitan proses perpindahan produk atau juga 

pemenuhan permintaan produk siap pakai atau produk siap jual.21 

c. Komponen Logistik 

Komponen dari manajemen logistik terdiri dari input, 

tindakan manajemen, aktivitas-aktivitas logistik dan yang terakhir 

adalah output dari logistik. Unsur yang berperan dalam komponen 

tersebut adalah supplier, manajemen perusahaan terutama 

manajemen logistik dan konsumen. Input dalam logistik dapat 

berupa sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber finansial, 

dan informasi. Sedangkan output yang dihasilkan dari logistik 

adalah keunggulan bersaing, utilitas waktu dan tempat, pergerakan 

konsumen yang efisien, dan kepemilikan asset. 
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Selain input dan output, terdapat juga proses dalam 

pengelolaan logistik selain dari aktivitas logistik itu sendiri yang 

akan melibatkan tindakan-tindakan manajemen. Tindakan-tindakan 

ini meliputi bidang perencanaan, implementasi, dan pengendalian, 

termasuk didalamnya manajemen logistik. Selain tindakan 

manajemen, ada system manajemen logistik yang tentunya akan 

mengatur setiap input yang diterima dan mendukung setiap aktivitas 

logistik yang akan dilakukan. Akivitas–aktivitas logistik meliputi 

pelayanan konsumen, peramalan permintaan, manajemen persedian, 

komunikasi logistik, pemindahan bahan pemrosesan pesanan, 

pemilihan lokasi pabrik dan gudang, pengadaan bahan baku dan 

part, pengemasan, dan transportasi.22 

d. Tujuan Logistik 

Menurut Hendayani yang dikutip oleh Annisa dan Dewi, tujuan 

yang ingin dicapai dari logistik adalah mendistribusikan produk 

(barang dan jasa) secara tepat, baik bahan, waktu, tempat, 

pengiriman dan procedural dengan kualitas produk yang tetap 

terjamin, namun dengan biaya serendah mungkin untuk mencapai 

keuntungan perusahaan semaksimal mungkin. Logistik juga harus 

memiliki misi agar dapat melaksanakan pengiriman barang secara 

efektif dan efisien. Menurut procedural Mentzer et al. dalam 

Ballou, misi logistik sama dengan supply chain management yaitu 
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mendapatkan barang atau jasa yang tepat, pada aktu yang tepat, 

dengan jumlah yang tepat, kondisi yang tepat, dengan harga yang 

terjangkau dan pengembalian investasi yang maksimum.23 

Bowersox yang dikutip oleh Evelyn dan Zeplin 

menjelaskan bahwa misi logistik dalam suatu perusahaan adalah 

mengembangkan suatu system yang dapat memenuhi 

kebijaksanaan pelayanan dengan biaya pengeluaran yang serendah 

mungkin. Sedangkan tujuan dari logistik dalam supply chain  

adalah untuk memindahkan dan menempatkan persediaan, 

sehingga manfaat waktu, tempat dan kepemilikan dapat diperoleh 

dengan total biaya rendah. Ini berarti dapat meningkatkan nilai dari 

barang tersebut.24 

e. Aktivitas Logistik 

Stock dan Lambert membagi aktivitas-aktivitas logistik 

menjadi 13 macam:25 

1) Pelayanan konsumen 

Pelayanan konsumen adalah suatu proses yang berlangsur di 

antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga yang menghasilkan 

nilai tambah untuk pertukaran produk atau jasa dalam jangka 

waktu pendek dan panjang. Dengan demikian, pelayanan 
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konsumen merupakan proses penyediaan nilai tambah yang 

penting pada  supply chain  dengan cara efektif. Studi lanjutan 

yang disponsori oleh National Council of Physical Distribution 

Management  mengidentifikasi beberapa elemen pelayanan 

konsumen dalam 3 kategori, yakni sebelum transaksi, ketika 

transaksi, dan setelah transaksi terjadi. 

Sebelum transaksi aktivitas yang menetapkan sebuah kondisi 

untuk pelayanan konsumen yang baik, menyiapkan pernyataan 

tertulis mengenai kebijakan costumer service, diantaranya kapan 

produk dikirimkan sesudah produk dipesan, prosedur untuk 

penaganan pengembalian dan back order, metode pengiriman, 

dan membiarkan konsumen untuk mengetahui jenis pelayanan 

apa yang dihaarapkan. 

Ketika transaksi aktivitas yang berhubungan langsung 

dengan pengiriman produk ke konsumen. Penentuan tingkat 

persediaan atau stok, pemilihan metode-metode transportasi, 

penentuan prosedur pemrosesan order. Elemen-elemen ini 

berdampak pada waktu pengiriman, keakuratan pemenuhan 

order, kondisi produk ketika diterima, dan ketersediaan stok. 



Setelah transaksi aktiivitas yang dibutuhkan untuk 

mendukung produk agar sampai di pasar, melindungi konsumen 

dari produk yang cacat, serta menangani keluhan dan komplain.26 

2) Peramalan permintaan 

Peramalan permintaan menentukan berapa banyak tiap barang 

yang diproduksi perusahaan harus didistribusikan ke berbagai 

pasar. Perkiraan ramalan yang tepat memungkinkan manajer 

logistic untuk menyediakan anggaran biaya dalam pelayanan 

permintaan konsumen. 

Prosedur peramalan yaitu pertama mendapatkan data historik, 

kedua mencari persamaan trend, ketiga mencari indeks musiman, 

keempat memproyeksikan trend ke waktu yang akan datang, 

kelima mengalikan nilai-nilai trend bulanan dengan indeks musim, 

terakhir memodifikasi nilai-nilai yang diramal.27 

3) Manajemen persediaan 

Aktivitas pengendalian persediaan bersifat kritis karena 

membutuhkan finansial yang cukup atas aktifitas tersebut, 

sehingga terdapat ketepatan antara kebutuhan konsumen dengan 

produksi. 

Pengendalian persediaan berkaitan dengan membeli atu 

menyediakan dalam jumlah lebih besar dari yang dibutuhkan. 
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Alasannya karena faktor ekonomis, dengan jumlah yang besar akan 

mendapatkan diskon besar pula. Di samping itu hambatab-

hambatan berupa faktor teknologi, transportasi dan lain-lain. 

Mencegah terhadap ketidaktertentuan persediaan, artinya sebelum 

persediaan habis harus mempersiapkan sejumlah persediaan, jika 

di suatu saat ternyata persediaan habis sedang pemesanan kembali 

tidak bisa tersedia seketika itu. Karena ketika ada permintaan dari 

pelanggan sedangkan perseiaan habis maka akan timbul stock out 

cost yang mungkin tridak kecil, yaitu biaya pengganti atau biaya 

kehabisan barang.28 

4) Komunikasi logistik 

Komunikasi adalah suatu aktivitas pertukaran informasi, 

gagasan, pendapat, dan intruksi yang disampaikan secara personal 

atau impersonal melalui simbol-simbol  atau sinyal tertentu 

sehingga didapatkan pemahaman yang sama antar pihak-pihak 

yangberkomunikasi.29 Komunikasi merupakan jaringan vital 

diantara seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Alat 

komunikasi logistic: e-commerce. 

E-commerce adalah pertukaran antara individu atau organisasi 

dan aktivitas yang memfasilitasi pertukaran berdasarkan aplikasi 

teknologi informasi.30 
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5) Penanganan material 

Aktivitas ini berhubungan dengan aliran bahan baku, setengah 

jadi, dan barang jadi dalam pabrik atau gudang. Tujuannya untuk 

meminimkan jarak tempuh, meminimalkan WIP, serta 

meminimalkan kerugian perusahaan. 

Sistem material handling pada dasarnya dilakukan guna 

meningkatkan efisiensi perpindahan materi dari satu departemen 

ke departemen lainnya. Efisiensi dapat terwujud jika proses 

perpindahan material tersebut menggunakan system dan peralatan 

yang sesuai. Pertimbangan yang harus dilakukan antara lain 

meliputi: karakteristik material, tingkat aliran material, tipe tata 

letak pabrik. 

Penggunaan alat pemindah material yang kurang sesuai 

dengan material yang ditangani dapat meningkatkan biaya, dan 

semua hal tersebut harus dihindari. Karakteristik dari suatu 

material atau barang dalam suatu pabrik mutak untuk diketahui 

terlebih dahulu. Karakteristik material antara lain dapat 

dikategorikan berdasarkan sifat fisik, ukuran, bentuk, kondisi, 

resiko keamanan.31 

6) Proses pemesanan 
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Proses pemesanan menunjukan gambaran dan siklus order 

konsumen yang meliputi persiapan order, pengiriman order, 

pencatatan order masuk, pelaksanaan order, dan laporan siklus 

order dan aktivitas logistik di perusahaan.32 

Beberapa komponen proses pemesanan, yakni: 

a. Operasional, meliputi perubahan pesanan, pengiriman pesanan, 

invoicing, dan lain-lain. 

b. Komunikasi, meliputi modifikasi kesalahan, koreksi pesanan, 

dan lain-lain. 

c. Kredit dan elemen pengumpulan, meliputi pemeriksaan kredit, 

proses penerimaan, dan lain-lain. 

7) Pengemasan 

Peran aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan 

ketika disimpan maupun diangkut dan memudahkan penyimpanan 

serta pemindahan produk, sehingga biaya penanganannya produk 

bisa diminimasi. 

Pengemasan merupakan sistem yang terkoordinasi untuk 

membuat barang menjadi siap untuk ditransportasikan, 

didistribusikan, disimpan, dijual, dan dipakai. Adanya wadah atau 

pembungkus dapat membantu mencegah atau mengurangi 

kerusakan, melindungi produk yang ada di dalamnya, melindungi 
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dari bahaya pencemaran serta gangguan fisik (gesekan, benturan, 

getaran).  

Pengemasan berfungsi untuk menempatkan sebuah produk ke 

dalam wadah yang memiliki bentuk tertentu sehingga produk 

tersebut mudah untuk disimpan, diangkut, maupun didistribusikan. 

Dari segi promosi, wadah atau pembungkus berfungsi sebagai 

sebuah alat untuk menarik minat pembeli. Selain itu, kemasan juga 

memegang peranan penting pada supply chain management karena 

kebutuhan untuk mengurangi biaya, mengurangi dampak buruk 

terhadap lingkungan, dan e-commerce.33 

8) Suku cadang dan dukungan layanan 

Dukungan layanan adalah fasilitas yang disediakan setelah 

pelanggan membeli produk. Dukungan layanan ini berupa garansi, 

pengantaran barang dan pemasangan.34  

Aktivitas ini merupakan aktivitas pelayanan pasca penjualan 

kepada pelanggan. Peran manajemen logistik adalah meyakinkan 

pelanggan bahwa komponen dan suku cadang dari produk yang telah 

dibelinya tersedia kapanpun dan dimanapun pelanggan 

membutuhkannya. 

Proses layanan kepada customer yang telah membeli 

produk/jasa dari perusahaan. Proses dukungan terdiri atas proses 
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pembungkusan, proses logistic luar, pendidikan/pelatihan customer, 

layanan pertanyaan dan penyediaan suku cadang untuk reparasi dan 

servis.35 

9) Pemilihan lokasi pabrik dan gudang 

Pergudangan merupakan bagian integral dari semua system 

logistik yang berperan penting dalam melayani konsumen dengan 

total biaya yang seminimal mungkin, gudang juga merupakan 

jaringan primer diantara produsen dan konsumen. 

Lokasi untuk pemeliharaan ternak sebaiknya strategis dan dekat 

dengan pemasaran. Beberapa kriteria yang baik, sumber air yang 

baik dan memadai, dekat dengan pemasaran, akses jalan mudah, jauh 

dari lokasi pencemaran dan peternakan lain, jauh dari pemukiman 

penduduk, kondisi dan struktur tanah, dan terakhir memungkinkan 

untuk pengembangan.36 

10) Pengadaan (procurement) 

Aktivitas ini bertujuan: 

a. Memberikan aliran material, persediaan, dan pelayanan yang 

berkesimbungan yang dibutuhkan untuk menjalankan organisasi, 

b. Meminimalkan investasi persediaan dan kerugian. 

Metode pengadaan bisa dengan menggunakan beberapa cara 

yaitu dengan pembelian lokal, impor, sumbangan dan pinjaman. 
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Masing-masing dari metode pengadaan itu memiliki kelebihan dan 

kekurangan.37 

11) Reverse logistics 

Aktivitas ini berkaitan erat dengan penanganan barang-barang 

return yang penyebabkan bisa karena kerusakan, kadaluarsa, salah 

pengiriman, dan lainnya. 

Untuk mengatasi return  harus diberikan patokan sebagai 

standar berapa nilai return yang dikembalikan. Barang return hanya 

dihitung separuh dari harga jual agar konsumen lebih hati-hati dalam 

bertransaksi.38 

12) Transportasi 

Aktivitas ini berhubungan dengan bagian dalam maupun luar 

departemen logistik. Menurut Ballou yang dikutip oleh Annisa Kesy 

Garside dan Dewi Rahmasari transportasi merupakan elemen 

terpenting dalam biaya logistic bagi sebagian besar perusahaan. 

Biaya transportasi bisa mencapai1/3 sampai 2/3 dari total biaya 

logistic. Sistem transportasi yang efisien dan tidak mahal akan 

memberikan kontribusi pada kemampuan bersaing yang lebih besar, 

skala ekonomi transportasi yang murah, pengurangan harga 

produk.39 
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13) Pergudangan dan penyimpanan 

Aktivitas ini berkenaan dengan penyimpanan produk sebelum 

dijual, dalam hal ini semakin lama waktu antara produksi dan 

konsumsi maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan 

yang dibutuhkan. 

Penyimpanan keseluruhan sangat menentukan untuk 

melindungi persediaan, pengelolaan gudang agar dapat berfungsi 

dengan baik berarti harus memenuhi standar yang ada untuk 

perlindungan mutu dan keamanan barang. Beberapa gudang 

dirancang khusus untuk memudahklan penyimpanan, memiliki 

ruang dan karakteristik yang diperlukan untuk pemuatan, 

pembongkaran, dan penanganan barang-barang secara aman.40 

Menurut Stanley, Lisa & Jeffrey sebagian dikutip oleh Evelyn 

dan Zeplin, Logistik dibagi kedalam dua alur proses yaitu inbound 

dan outbound logistik41. 

1. Inbound Logistik 

Menurut Blomberg et al. yang dikutip oleh Evelyn dan Zeplin, 

inbound logistik merupakan pergerakan ke dalam perusahaan yang 

menunjukan aliran material dari pemasok ke pabrik atau dinas 

operasi.42 Fokus yang terjadi pada inbound logistik adalah vendor 

menyediakan bahan baku dan supplier untuk produk jadi. Dari 
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perspektif inbound logistik ada tiga factor yang mempengaruhi 

kinerja, yaitu biaya, kecepatan dan konsisten pengiriman.43 

Menurut Stanley, Lisa, & Jefrey yang dikutip oleh Evelyn 

Kristiawan dan Zeplin: Inbound logistik. Manajemen material/bahan 

baku berkaitan dengan inbound logistik yaitu pembelian komponen, 

penyimpanan bahan baku, produksi dan perakitan melalui proses 

konversi. Manajemen fleksibilitas pasokan bahan baku dan 

persediaan tanggung jawab inbound logistik. Akibatnya kinerja 

produksi sangat dipengaruhi oleh fungsi inbound logistik.44 

2. Outbound Logistik 

Menurut Blomberg yang dikutip oleh Junita Komara, outbound 

logistik merupakan pergerakan produk keluar pabrik atau dinas 

operasi menuju ke pelanggan atu konsumen.45 Outbound logistik 

adalah untuk memenuhi permintaan dari konsumen akhir.46 

Menurut Stanley, Lisa, & Jefrey Evelyn Kristiawan dan Zeplin 

Jiwa Husada Tarigan : outbound logistik. Distribusi fisik difokuskan 

pada transportasi pada outbound logistik dan peyimpanan produk 

jadi dari titik pembuatan ke tempat konsumen dimana konsumen 

bisa mendapatkan produk yang diinginkan. Tujuan dari distibusi 
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fisik adalah untuk memenuhi atau memberikan service yang lebih 

baik pada konsumen dengan biaya serendah mungkin.47 

Menurut Bowersox yang dikutip oleh Junita Komara, lima area 

yang akan digambarkan dalam aktivitas inbound dan outbound 

logistik, yakni:48 

1) Order Procesing 

Order Procesing adalah aktivitas untuk pemenuhan pesanan. 

Proses Order Procesing atau fasilitasnya biasanya disebut dengan 

distribution centers. Order Procesing umumnya digunakan untuk 

mendeskripsikan proses atau aliran kerja yang berhubungan dengan 

pengambilan, pengemasan, dan pengiriman barang. 

2) Inventory 

Persyaratan inventory dari perusahaan secara langsung  

berhubungan dengan fasilitas jaringan dan level permintaan dari 

customer. Tujuan utama dari inventory yakni memenuhi keinginan 

konsumen dengan minimum  inventory. Kelebihan inventory dapat 

menyebabkan inefisiensi logistik sehingga menyebabkan naiknya 

boaya gudang. 

Menurut Chopra & Meidl, “inventory adalah semua raw 

material, work in process, dan finish good dalam sebuah supply 

chain. Inventory ini ada karena adanya perbedaan antara jumlah 

                                                             
47 Ibid, hlm.3. 
48 Junita Komara, “Studi Deskriptif Aktivitas..,hlm.10. 



permintaan dan penawaran, yang digunakan untuk memenuhi 

permintaan di masa yang akan datang.” 

3)  Transportation 

Transportasi adalah area operasional dari logistik yang 

memindahkan dan meletakan persediaan di berbagai poin lokasi. 

Transportasi merupakan hal yang penting dan membutuhkan biaya 

sehingga transportasi membutuhkan perhatian dan managerial. 

4) Warehousing, Materials Handling and Packaging 

Warehousing, materials handling and packaging merupakan 

bagian terintegrasi dari area logistik. Menurut Heragu yang dikutip 

oleh  Junita Komara mendefiniskan bahwa pergudangan merupakan 

suatu aktivitas yang membutuhkan waktu, tetapi tidak memberikan 

nilai tambah pada produk. Hal ini karena proses di pergudangan 

membutuhkan waktu dan tenaga sehingga menimbulkan biaya. 

Namun keberadaan gudang sangat penting karena membantu 

kelancaran proses produksi suatu pabrik. Gudang juga dapat 

membantu dalam memberikan service yang lebih baik untuk 

customer dan lebih responsif terhadap permintaan customer.49 

5) Facility Network Design 

Facility network design focus pada jumlah, lokasi, dan 

kepemilikan dari semua fasilitas logistik yang diperlukan dalam 

aktivitas logistik. Itu merupakan suatu kebutuhan untuk menentukan 

                                                             
49 Ibid. 



inventory dan berapa banyak harus men-stok dalam setiap area 

konsumen. Facility network menciptakan sebuah struktur dari 

operasi logistik. Jaringan menintegrasikan kapabilitas informasi dan 

transportasi. Pekerjaan seperti memproses permintaan konsumen, 

pergudangan, dan material handling semua dilakukan dalam facility 

network. Jadi dengan facility network design adalah sebuah struktur 

dari operasi logistik yang kompleks yang meliputi sejak dari 

penentuan jumlah stok di setiap area konsumen, penentuan 

inventory, penentuan lokasi, penentuan kebutuhan akan peralatan 

logistik, materials handling, pergudangan, hingga memproses 

permintan konsumen. Dengan kata lain facility network design 

merupakan rangkain dari empat area yang digambarkan dalam 

aktivitas inbound dan outbound logistik. 

f. Urgensi Logistik 

Logistik berhubungan dengan penciptaan nilai (value) untuk semua 

konsumen dan  supplier  dari sebuah perusahaan dan juga memeberi 

nilai bagi  stakeholder  perusahaan tersebut. Niali dalam logistik. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Pertama, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh  Junita Komara 

dengan judul “ Studi Deskriptif Aktivitas Inbound Outbound logistik Pada 

UD SUmber Baru di Jember”. Dalam penelitian ini menyatakan bahwa dari 

hasil temuan dari penelitian ini  adalah pada area order processing  memiliki 

proses yang cukup baik, namun perlunya peningkatan alat untuk pertukaran 

informai yang lebih efektif. Pada area inventory perlu adanya penyediaan 

kartu stok. Pada area transportation, perlu adanya penambahan modal 

transportasi untuk mendistribusikan produk. Pada area warehousing, 

material handling, packaging perlu adanya beberapa penambahan alat 

untuk meningkatkan dalam pelaksanaaan aktivitas. Facility networking 

desain perlu adanya penambahan alat dan tenaga kerja supaya aktivitas 

dapat terintegrasi dengan lancar.  

Kesamaan dari penelitian ini dengan penelitian Junita Komara ini 

adalah sama-sama meneliti tentang aktivitas inbound outbound logistik. 

Sedangkan perbedaannya yaitu dari tempat penelitian dan juga jenis usaha. 

Kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Evelyn Kristiawan 

dan Zeplin Jiwa Husada Tarigan dengan judul “Penerapan Inbound Logistik 

Pada PT.Mekar Armada Jaya di Magelang Dengan Pendekatan Konsep 

Supply Chain Management”. Dalam penelitian ini bahwa dari hasil 

penelitian dan pembahasan ini yaitu proses pengadaan yang terjadi di 

PT.Mekar Armada Jaya meliputi supplier dan strategi pembelian. Proses 

pemilihan supplier dilakukan terhadap supplier yang dapat memenuhi 



kriteria yang ditetapkan perusahaan. Setiap item barang dibutuhkan 3 

suplier, hal ini dilakukan agar bahan baku produksi selalu tersedia, sehingga 

tidak menghambat proses produksinya. Kriteria penilaian supplier dengan 

melihat kualitas barang yaitu dari segi quantity dan tanggal  due date,  

strategi pembelian bahan baku berdasarkan permintaan konsumen. Setelah 

ada  orderan  yang masuk, maka departemen melakukan pembelian bahan 

baku. Persedian yang terjadi di PT.Mekar Armada Jaya meliputi  raw 

material dan equipment, proses permintaan bahan baku dilakukan oleh 

bagian produksi ada dua macam yaitu untuk produksi sendiri (unit karoseri) 

dan non karoseri yaitu untuk alat kerja dan departemen lain produksi. 

Penyimpanan barang diletakan digudang dengan rak-rak yang sudah 

disediakan. Proses manufaktur atau produksi dilakukan berdasarkan chassis 

yang masuk terlebih dahulu, dengan system FIFO yang sudah 

terkomputerisasi dengan system secara otomatis. Bagian manufaktur sudah 

dapat memproduksi sesuai dengan yang tertera di system. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Natasha Setiadi dengan judul 

“Studi Deskriptif Aktivitas Logistik Inbound Outbound Pada PT.Sinar 

Cahaya Cemerlang di Surabaya”. Dalam penelitian ini bahwa hasil dari 

penelelitian ini yaitu pada aktivitas order processing pemesanan melalui 

telepon cukup memakan biaya ketika melakukan pemesanan kepada 

supplier. Pada aktivitas inventory sudah cukup teratur karena sudah 

ditetapkannya pembelian pemsanan per bulan dan ditentukan oleh pihak 

manajerial. Pada aktivitas transportasi sering terjadi keterlambatan itu 



didapat dari pengiriman dari pihak supplier ke perusahaan sehingga 

membuat penerimaan di konsumen pun menjadi terhambat. Pada aktivitas 

warehousing, kapasitas gudang kadang belum mampu untuk menampung 

semua barang, pada aktivitas material handling sudah menggunakan alat 

yangb bernama forklift, tetapi cuman ada satu sehingga membutuhkan 

waktu yang lebih. Pada aktivitas packaging sudah baik dilapisi dengan kayu 

sebagai luarnya untuk menjaga mesin. Pada aktivitas facility networking 

design, berharap semua aktivitas sudah dapat terintegrasi dengan baik. 

C. Kerangka Pemikiran 

Manusia dalam menjalankan perintah dari Allah SWT perlu 

memenuhi kebutuhan hidupnya yaitu dengan berbisnis, dan salah satu usaha 

untuk menunjang tersebut adalah dengan beternak. 

Usaha peternakan pastinya ada aktivits logistik yang harus dilalui 

untuk bisa memenuhi permintaan dari konsumen. Menurut Christoper  

dalam Harrison dan Hoerk, logistik merupakan strategi pengolahan, 

pengadaan, pergerakan, dan penyimpanan material, barang setangah jadi 

dan sediaan produk jadi serta arus informasi yang terkait, melalui organisasi 

dan saluran pemasarannya, sedemikian hingga dapat memaksimalkan 

profitabilitas pada saat ini dan di masa yang akan datang dengan pemenuhan 

pemesanan dengan biaya yang efektif. 

Aktivitas-aktivitas logistik menurut Stock dan Lambert terbagi 

menjadi 13 macam pertama pelayanan konsumen yaitu suatu proses yang 

berlangsur di antara pembeli, penjual, dan pihak ketiga yang menghasilkan 



nilai tambah untuk pertukaran produk atau jasa dalam jangka waktu pendek 

dan panjang. Kedua Peramalan permintaan menentukan berapa banyak tiap 

barang yang diproduksi perusahaan harus didistribusikan ke berbagai pasar.  

Ketiga manajemen persediaan, yaitu aktivitas pengendalian persediaan 

bersifat kritis karena membutuhkan finansial yang cukup atas aktifitas 

tersebut, sehingga terdapat ketepatan antara kebutuhan konsumen dengan 

produksi. Keempat, komunikasi logistik merupakan jaringan vital diantara 

seluruh proses logistik dan konsumen perusahaan. Kelima,  penanganan 

material berhubungan dengan aliran bahan baku, setengah jadi, dan barang 

jadi dalam pabrik atau gudang. Keenam proses pemesanan. Ketujuh, 

pengemasan aktivitas ini adalah melindungi produk dari kerusakan ketika 

disimpan maupun diangkut dan memudahkan penyimpanan serta 

pemindahan produk, sehingga biaya penanganannya produk bisa 

diminimasi. Kedelapan suku cadang dan dukungan layanan, aktivitas ini 

merupakan aktivitas pelayanan pasca penjualan kepada pelanggan. 

Pemilihan lokasi pabrik dan gudang. Kesembilan pergudangan, merupakan 

bagian integral dari semua system logistik yang berperan penting dalam 

melayani konsumen dengan total biaya yang seminimal mungkin, gudang 

juga merupakan jaringan primer diantara produsen dan konsumen. 

Kesepuluh pengadaan (procurement), aktivitas ini bertujuan memberikan 

aliran material, persediaan, dan pelayanan yang berkesimbungan yang 

dibutuhkan untuk menjalankan organisasi. Kesebelas reverse logistics, 

aktivitas ini berkaitan erat dengan penanganan barang-barang return yang 



penyebabkan bisa karena kerusakan, kadaluarsa, salah pengiriman, dan 

lainnya. Keduabelas transportasi, aktivitas ini berhubungan dengan bagian 

dalam maupun luar departemen logistic. Dan pergudangan dan 

penyimpanan, aktivitas ini berkenaan dengan penyimpanan produk sebelum 

dijual, dalam hal ini semakin lama waktu antara produksi dan konsumsi 

maka semakin besar pula tingkat dan jumlah persediaan yang dibutuhkan. 

Dalam memenuhi permintaan konsumen, pengepul kelinci harus 

mempunyai rencana strategis terkait dengan pengadaan arus barang dan 

pengelolaan informasi. Merancang aktivitas-aktivitas logistik untuk 

menunjang strategi pemenuhan permintaan dari konsumen melalui proses 

inbound dan outbound logistik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Kerangka Berpikir 
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