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Abstract. CV Leon Computer adalah perusahaan yang bergerak dalam 

penjualan produk-produk komputer. Perusahaan ini tidak hanya menyalurkan 

produk-produk tersebut di Kota Palembang, tetapi perusahaan ini juga 

menyalurkan ke daerah. Dalam pendistribusiannya CV Leon memiliki banyak 

alternatif dalam menyalurkan produk, yaitu menggunakan jasa pengiriman 

ataupun kendaraan perusahaan. Pemilihan saluran distribusi ini menentukan 

bagai mana produk itu akan sampai ke konsumen. Namun keterbatasan 

informasi dalam pemilihan saluran menjadi kendala saat pengiriman produk 

tersebut. Maka, dibutuhkan suatu cara menentukan saluran distribusi yang tepat. 

Salah satu cara untuk menentukan saluran distribsusi dengan menggunakan 

strategi distribusi selektif. Namun bagi CV Leon, tidak cukup hanya 

menyalurkan produk dari produsen ke konsumen melalui saluran distribusi 

selektif. CV Leon harus mampu membangun teknologi yang dapat 

mengoptimalkan kinerja saluran disribusi selektif agar sistem penyaluran 

barang dengan saluran distribusi selektif berjalan secara kontinu dengan 

mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di CV Leon. Sistem yang 

dibutuhkan disebut e-Supply Chain Management. 

Keywords: Strategi, Saluran Distribusi Efektif, E-Supply Chain Management. 

1   Pendahuluan 

Begitu pentingnya peran teknologi informasi (TI) sekarang ini, menuntut  perusahaan 

dapat menerapkan teknologi tersebut. Perusahaan yang dapat menerapkan teknologi 

informasi tersebut, membuat mereka bertahan dalam persaingan ekonomi yang 

semakin rumit dan komplek. Teknologi informasi ini mampu meningkatkan kinjera 

dan memungkinkan kegiatan-kegiatan di dalam perusahaan dapat dilaksanakan 

dengan cepat, tepat dan akurat. Salah satu kegiatan tersebut adalah pendistribusian. 

Pendistribusian merupakan cara sebuah perusahaan untuk menyalurkan produk dan 

jasa mereka agar sampai di tangan konsumen sesuai dengan yang diperlukannya. 

Didalam pendistribusian, terdapat saluran-saluran yang disebut saluran distribusi. 

Saluran distribusi terdiri dari serangkaian lembaga yang melakukan semua kegiatan 
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yang digunakan untuk menyalurkan produk dari produsen ke konsumen akhir atau 

pemakai bisnis. 

CV Leon Computer adalah perusahaan yang bergerak dalam penjualan produk-

produk komputer dan berlokasi di Kota Palembang. Perusahaan tersebut tidak hanya 

menyalurkan produk-produk tersebut di Kota Palembang, tetapi perusahaan tersebut 

juga menyalurkannya ke daerah. Dalam pendistribusiannya, CV Leon Computer  

memiliki banyak alternatif dalam menyalurkan produk, yaitu menggunakan jasa 

pengiriman ataupun kendaraan perusahaan. Pemilihan saluran distribusi ini 

menentukan bagaimana produk itu akan sampai ke konsumen. Namun keterbatasan 

informasi dalam pemilihan saluran perusahaan menjadi kendala saat pengiriman 

produk tersebut. Maka, dibutuhkan suatu cara menentukan saluran distribusi yang 

tepat pada CV Leon Computer. 

Salah satu cara untuk menentukan saluran distribusi di CV Leon adalah dengan 

strategi distribusi selektif. Distribusi selektif yaitu strategi perusahaan dengan cara 

menyalukan barang dengan memilih beberapa penyalur saja yang terpilih atau 

selektif. Jadi dalam hal ini jumlah penyalur sangat terbatas. Untuk membatasi jumlah 

penyalur tersebut biasanya diadakan seleksi oleh perusahaan  yang memasarkan 

barang tersebut. Untuk itu perusahaan perlumelakukan seleksi terhadap penyalur yang 

benar-benar tepat. Pemilihan saluran distribusi ini akan membantu perusahaan dalam 

pemiilihan penyalur [1]. 

Namun bagi CV Leon Computer, tidak cukup hanya menyalurkan produk dari 

produsen ke konsumen melalui strategi distribusi selektif. CV Leon Computer harus 

mampu membangun teknologi yang dapat mengoptimalkan kinerja strategi disribusi 

selektif agar sistem penyaluran barang dengan strategi distribusi selektif berjalan 

secara kontinu dengan mempertimbangkan sumber daya yang tersedia di CV Leon. 

Salah satu teknologi yang dapat diterapkan adalah E-Supply chain Management (E-

SCM). E-SCM adalah suatu konsep atau mekanisme untuk meningkatkan 

produktivitas total perusahaan, e-SCM didefinisikan sebagai sebuah taktik dan 

strategi yang diterapakan dalam teknologi internet sebagai channel system yang 

menghubungkan semua organisasi yang terlibat dalam supply chain untuk 

meningkatkan pelayanan atau memberikan manfaat kepada pelanggan [2]. E-SCM 

memanfaatkan teknologi internet untuk mengintegrasikan seluruh mitra kerja 

perusahaan, terutama yang berhubungan dengan sistem pemasokan bahan baku atau 

sumber daya yang dibutuhkan dalam proses produksi [3]. E-SCM digunakan untuk 

meningkatkan proses business to business dan meningkatkan kecepatan, kemampuan 

dan pengawasan real-time. Teknologi ini sangat cocok diterapkan di CV Leon 

Computer dimana kecepatan dan ketepatan dalam pemilihan penyaluran produk ke 

pengecer CV Leon Computer  menjadi sangat penting. Jadi, strategi distribusi selektif 

dapat dilakukan secara kontinu di dalam teknologi ini. 

2   Metode Penelitian 

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif atau secara umum sering diberi 

nama metode survei. Yaitu suatu metode dalam meneliti sekelompok manusia, suatu 
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objek, suatu set kondisi, yang memperjelaskan data yang diperoleh sehingga 

mendapat gambaran secara jelas mengenai keadaan pada objek penelitian. 

Metode pengembangan sistem yang penulis gunakan adalah waterfall (air terjun) 

[4] atau model sekuensial linear. Waterfall menyediakan pendekatan alur hidup 

perangkat lunak secara sekuensial atau terurut dimulai dari analisis, desain, 

pengkodean dan pengujian. 

3   Hasil dan Pembahasan 

Hasil dari pembuatan sistem ini adalah halaman-halaman informasi yang nantinya 

dijalankan dengan web browser. Adapun  sub-menu yang terdapat di dalam sistem 

pada CV Leon Computer ini adalah sebagai berikut: 1) Halaman Admin: menu 

ekspedisi, barang, tarif, pengecer dan pendistribusian, 2) Halaman Pimpinan: menu 

Laporan Pedistribusian, dan 3) Halaman Pengecer: permintaan. 

Halaman Login merupakan tampilan awal yang akan muncul  pada saat pertama 

kali membuka sistem informasi distribusi. Pada halaman login digunakan untuk user 

masuk. Tampilan menu login ini dapat dilihat pada gambar 1 dibawah ini. 

3.1  Halaman Data Ekspedisi 

Halaman ekspedisi merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin. Setelah 

memilih menu ekspedisi. Tampilan halaman ekspedisi ini dapat dilihat pada gambar 1 

di bawah ini. 

 

Gambar 1. Halaman Data Ekspedisi 
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3.2  Halaman Pendistribusian 

Pada halaman pendistribusian merupakan halaman yang dapat diakses oleh admin. 

Setelah memilih menu pendistribusian, admin dapat memilih ekspedisi mana yang 

bisa mengirimkan barang dengan cara admin mengklik konfirmasi, pada halaman 

konfirmasi terdapat nama pengecer, alamat, kota, no telp, ekspedisi, detail ekspedisi 

dan status pengiriman di setujui atau tidak (gambar 2). 

 

Gambar 2. Halaman Pendistribusian 

3.3  Halaman Pimpinan 

Setelah user login sebagai pimpinan akan menampilkan menu laporan 

pendistribusian. Tampilan halaman pimpinan ini dapat dilihat pada gambar 3 di 

bawah ini. 

 

Gambar 3. Halaman Pimpinan 
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3.4  Halaman Pengecer 

Setelah user melakukan login sebagai pengecer akan menampilkan menu permintaan. 

Menu ini berisikan permintaan dari pengecer. Tampilan halaman pengecer ini dapat 

dilihat pada gambar 4 di bawah ini. 

 

Gambar 4. Halaman Pengecer 

4   Kesimpulan 

Berdasarkan hasil dari penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka dapat 

disimpulkan bahwa : 

1. Penelitian ini menghasilkan sebuah sistem informasi distribusi selektif web 

yang menyediakan rangkuman laporan pendistribusian pada CV Leon 

Computer. 

2. Dengan adanya sistem informasi strategi distribusian selektif ini diharapkan 

dapat membantu CV Leon Computer dalam pendistribusian dan pemilihan 

penyalur. 

3. Seiring dengan semakin beraneka-ragamnya kebutuhan akan informasi 

distribusi, maka aplikasi ini perlu dikembangkan lebih lanjut agar dapat lebih 

bermanfaat lagi. 
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