
Transportasi dan Transportasi dan 
Distribusi FisikDistribusi Fisik



Transportasi tulang punggung Transportasi tulang punggung 
perekonomianperekonomian

Transsaksi perdagangan adalah Transsaksi perdagangan adalah 
proses pemindahan barang dari proses pemindahan barang dari 
penjual kepada pembeli dengan penjual kepada pembeli dengan 
pembayaran yang dilakukan pembeli pembayaran yang dilakukan pembeli 
pada penjualpada penjual
Pemindahan barang tersebut dapar Pemindahan barang tersebut dapar 
tejasi melalui tejasi melalui 

Gudang penjual ke gudang pembeliGudang penjual ke gudang pembeli
Pabrik produsen ke gudang pembeliPabrik produsen ke gudang pembeli

Untuk terlaksana pemindahan Untuk terlaksana pemindahan 
diperlukan rangkaian kegiatan yang diperlukan rangkaian kegiatan yang 
disebut distribusi dan transportasidisebut distribusi dan transportasi



Lokasi dan TransportasiLokasi dan Transportasi

Salah satu faktor yang Salah satu faktor yang 
mempengaruhi penentuan mempengaruhi penentuan 
lokasi industri adalah lokasi industri adalah 
tersedianya jasa pengangkutan.tersedianya jasa pengangkutan.
Biaya transportasi merupakan Biaya transportasi merupakan 
salah satu komponen biaya salah satu komponen biaya 
dalam menetapkan harga dalam menetapkan harga 
barang.barang.
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Konsep Biaya Pengangkutan

K = a.R1P + b. R2P + c.MP





Penentuan lokasi perusahaan Penentuan lokasi perusahaan 
berdasarkanberdasarkan
1.1. Terpusat pada sumber bahan baku (Row Terpusat pada sumber bahan baku (Row 

Material Oriented)Material Oriented)
2.2. Terpusat dekat pasar (Market Oriented)Terpusat dekat pasar (Market Oriented)
3.3. Ditempatkan pada SDM (Labor Oriented)Ditempatkan pada SDM (Labor Oriented)
4.4. Penempatan dimana saja, setiap lokasi Penempatan dimana saja, setiap lokasi 

sama yang disebut junction yaitu jarak sama yang disebut junction yaitu jarak 
antara ke tempat sumber bahan baku, antara ke tempat sumber bahan baku, 
pasar dan SDM sama.pasar dan SDM sama.



Konsep Penentuan Lokasi



TerminalTerminal

Terminal merupakan titik Terminal merupakan titik 
dimana penumpang dan barang dimana penumpang dan barang 
masuk dan keluar dari sistem masuk dan keluar dari sistem 
transportasitransportasi
Terminal merupakan komponen Terminal merupakan komponen 
penting dalam sistem transporpenting dalam sistem transpor



Fungsi TerminalFungsi Terminal

1.1. Memuat penumpang atau barang Memuat penumpang atau barang 
ke atas kendaraan transportke atas kendaraan transport

2.2. Penyimpanan penumpang atau Penyimpanan penumpang atau 
barang dari waktu tiba sampai barang dari waktu tiba sampai 
waktu berangkat waktu berangkat 

3.3. Persiapan dokumentasi perjalanan Persiapan dokumentasi perjalanan 
4.4. Penyimpanan dan pemeliharaan Penyimpanan dan pemeliharaan 

kendaraankendaraan
5.5. Tempat konsentrasi penukpang Tempat konsentrasi penukpang 

dan barangdan barang



Fasilitas terminalFasilitas terminal

Fasilitas terminal harus Fasilitas terminal harus 
menunjang fungsi terminal itu menunjang fungsi terminal itu 
sendirisendiri
contoh :contoh :

fungsi terminal tempat fungsi terminal tempat 
konsentrasi orang  memerlukan konsentrasi orang  memerlukan 
fasilitas MCK, toko, tempat fasilitas MCK, toko, tempat 
ibadah, tempat istirahat. ibadah, tempat istirahat. 





Bagan Proses 
Arus Di termimal





Waktu Proses di TerminalWaktu Proses di Terminal

Waktu Proses Waktu Proses diterminalditerminal Adalah Adalah 
waktu yang diperlukan mulai waktu yang diperlukan mulai 
saat datang di saat datang di teminalteminal sampai sampai 
meninggalkan terminalmeninggalkan terminal
Dalam waktu proses terdapat Dalam waktu proses terdapat 
waktu waktu antriantri dan waktu tunggu dan waktu tunggu 







Menunggu Menunggu 
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AntrianAntrian

Jenis Jenis antrianantrian
FIFO (FIFO (FirstFirst InIn FirstFirst OutOut))
LIFO (LIFO (LastLast InIn FirstFirst OutOut))



Karakteristik Karakteristik antrianantrian

Distribusi KedatanganDistribusi Kedatangan
Distribusi Waktu PelayananDistribusi Waktu Pelayanan
Jumlah Saluran atau pelayananJumlah Saluran atau pelayanan
Disiplin Disiplin antrianantrian
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