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Reverse logistic dapat dilakukan dengan cara 

memperhatikan pemesanan dari konsumen dan melakukan 

pengecekan ulang pemesanan konsumen sebelum dikirim sehingga 

tidak terjadi retur dari konsumen dan bahan baku serta energi yang 

telah dikeluarkan untuk pembuatan dan pengiriman produk tidak 

menjadi sia-sia. 

 

 

 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

  

5.1 KESIMPULAN 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut:  

5.1.1 Kondisi Suppy Chain Management (Manajemen Rantai Pasokan)  

Bandeng Juwana Elrina Semarang 

1. Pemasok bandeng mentah dan Bandeng Juwana Elrina 
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Aliran informasi, aliran material, dan aliran kas di Bandeng 

Juwana Elrina terjadi 2 arah yaitu dari Bandeng Juwana Elrina ke 

pemasok maupun sebaliknya. Aliran informasi yang terjadi meliputi 

kriteria ikan bandeng yang diminta dan jumlah pemesanan bandeng 

mentah, serta ketersedian stok bandeng yang ada di pemasok.  

Aliran material yang terjadi meliputi pembersihan isi perut 

bandeng, pengecekan, pencucian dan penggaraman. Kemudian 

pengiriman ke Bandeng Juwana Elrina Pandanaran dan Gatot Subroto 

yang selanjutnya dimasukkan ke cool room. Ketika akan diproduksi, 

bandeng mentah dikeluarkan dari cool room dan melalui proses 

thawing. Setelah itu bandeng diberi bawang putih dan garam sebagai 

bumbu dan diberi egg yellow dan kunyit sebagai pewarna. Kemudian 

bandeng dimasak dengan pressure cooker. Setelah matang, bandeng 

dikeluarkan dari pressure cooker dan dibawa ke ruang pendingin. Di 

ruang pendingin bandeng diberi alas berupa karton dan dibiarkan 

beberapa saat hingga panas dari bandeng hilang yang kemudian 

dimasukkan ke plastik PE sebagai plastik bungkus bandeng dan 

dibawa ke display area. 

Bandeng Juwana Elrina melakukan pembayaran ke pemasok 

bandeng atas pembelian bandeng mentah selama 1 minggu setiap hari 

Senin. 

2. Pemasok bumbu dengan Bandeng Juwana Elrina  
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Aliran informasi, aliran material, dan aliran kas di Bandeng 

Juwana Elrina terjadi 2 arah yaitu dari Bandeng Juwana Elrina ke 

pemasok maupun sebaliknya. Aliran informasi yang terjadi meliputi 

informasi jumlah pemesanan bumbu dan informasi mengenai 

kenaikan ataupun penurunan harga.  

Aliran material yang terjadi meliputi pengecekan, 

penyimpanan, serta pengiriman bumbu ke Gatot Subroto. Pembayaran 

bumbu ke pemasok bumbu dilakukan secara langsung dimana ketika 

barang datang langsung dibayarkan sesuai pembelian yang saat itu 

dilakukan. 

3. Pemasok kemasan dan Bandeng Juwana Elrina 

Aliran informasi, aliran material, dan aliran kas di Bandeng 

Juwana Elrina terjadi 2 arah yaitu dari Bandeng Juwana Elrina ke 

pemasok maupun sebaliknya. Aliran informasi yang terjadi meliputi 

pemesanan kemasan ke pemasok kemasan dan informasi mengenai 

kenaikan harga. Aliran material yang terjadi meliputi pengiriman 

kemasan ke Bandeng Juwana Elrina Pandanaran, pengecekan, dan 

pengiriman ke Gatot Subroto. Pembayaran ke pemasok kemasan 

dilakukan hari Senin atau Kamis. 

4. Konsumen yang membeli secara langsung di toko Bandeng Juwana 

Elrina dengan Bandeng Juwana Elrina 

Aliran informasi yang terjadi meliputi informasi jumlah dan 

jenis bandeng yang dibeli, informasi mengenai ketahanan produk 
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yang dibeli, penyampaian kritik dan saran. Aliran material yang 

terjadi yaitu konsumen yang datang langsung ke toko Bandeng 

Juwana Elrina langsung mendapatkan produk yang dibelinya. 

Konsumen yang datang langsung ke toko Bandeng Juwana Elrina 

melakukan pembayaran secara langsung.  

5. Konsumen yang membeli melalui web/WA/BBM Bandeng Juwana 

Elrina dengan Bandeng Juwana Elrina 

Aliran informasi yang terjadi meliputi jumlah dan jenis 

pemesanan melalui web/WA/BBM, konfirmasi pembayaran, status 

pesanan dan penyempaian kritik maupun saran.  Aliran material yang 

terjadi adalah konsumen yang membeli melalui web/WA/BBM 

Bandeng Juwana Elrina akan mendapatkan produk yang dibelinya 

setelah melakukan pembayaran. Konsumen yang membeli melalui 

web/WA/BBM Bandeng Juwana Elrina melakukan pembayaran 

dengan cara transfer.  

6. Konsumen dari instansi pemerintahan, Carrefour, stasiun, dan bandara 

dengan Bandeng Juwana Elrina 

Aliran informasi yang terjadi meliputi jumlah dan jenis 

pemesanan bandeng, waktu pengambilan pesanan, serta penyampaian 

kritik dan saran. Konsumen dari instansi pemerintahan, Carrefour, 

stasiun, dan bandara akan mendapatkan produk yang dibelinya sesuai 

waktu yang ditentukan. Konsumen dari instansi pemerintahan, 

Carrefour, stasiun, dan bandara melakukan pembayaran sesuai dengan 
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term of payment (ketentuan pembayaran) yang telah ditetapkan 

Bandeng Juwana Elrina. 

5.1.2  Perancangan Green Supply Chain Management pada Bandeng Juwana aa  

aaaaaaElrina Semarang  

a. Green Purchasing 

Pemasok bandeng mentah merupakan pengepul/tengkulak 

(bukan petani tambak) sehingga pemasok bandeng mengambil ikan 

bandeng dari tambak yang berbeda-beda tergantung jumlah ikan 

bandeng yang  ada di tambak tersebut.  

Pemasok bawang putih, kunyit dan jahe di Bandeng Juwana 

Elrina merupakan pedagang di pasar, sedangkan pemasok garam dan 

pewarna makanan di Bandeng Juwana Elrina merupakan distributor. 

Sehingga pemasok bumbu di Bandeng Juwana Elrina tidak terdapat 

aktivitas pengolahan yang dilakukan. Untuk kemasan plastik, pemasok 

sendiri tidak memiliki bahan plastik biodegradable (yang dapat 

terurai).  

Hambatan green purchasing yaitu pemasok tidak 

mengetahui apakah ikan bandeng yang diambil berasal dari tambak 

yang telah memiliki sertifikat CBIB maupun CPIB, pemasok 

mengambil ikan bandeng dari tambak yang berbeda-beda dan pemasok 

kemasan plastik pada Bandeng Juwana Elrina tidak memiliki bahan 

plastik biodegradable. Peluang green purchasing yaitu limbah aktivitas 
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penyiangan yang berupa isi perut bandeng tersebut diberikan ke orang 

untuk pakan bebek. 

Perancangan green purchasing yaitu membeli bandeng 

mentah dari pemasok yang memiliki standar mutu lingkungan seperti 

memilih pemasok bandeng yang mengambil bandeng dari tambak yang 

memiliki standar CPIB (Cara Pembenihan Ikan yang Baik) dan CBIB 

(Cara Budidaya Ikan yang Baik) dan membeli kemasan plastik dari 

pemasok yang memiliki bahan yang ramah lingkungan : mencari 

pemasok kemasan plastik yang memiliki plastik biodegradable karena 

pemasok kemasan plastik yang saat ini tidak memiliki plastik yang 

biodegradable. 

b. Green Manufacturing 

Bandeng Juwana Elrina melakukan pemeliharaan kualitas 

input sebelum pengolahan dengan melakukan pengecekan terhadap 

bandeng mentah, bawang putih, jahe, kunyit, dan garam yang dibeli dari 

pemasok. Setelah melalui proses pengecekan, bandeng mentah melalui 

proses pencucian dan penggaraman, setelah itu dimasukkan ke cool 

room. Bawang putih, kunyit, pewarna makanan, jahe dan garam juga 

dilakukan pengecekan. Setelah dilakukan pengecekan maka akan 

disimpan di gudang bahan. 

Pemeliharaan kualitas air yang dilakukan Bandeng Juwana 

Elrina dengan melakukan pengecekan tangki air setiap minggu untuk 

memastikan kebersihannya. Selain itu, untuk memastikan air yang 
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digunakan dalam proses produksi benar-benar layak, dilakukan 

pengecekan setiap 6 bulan sekali di dinas kelautan.  

Pada Bandeng Juwana Elrina tidak terdapat pengontrolan 

penggunaan zat berbahaya namun bandeng yang dijual oleh Bandeng 

Juwana Elrina sudah terbukti aman karena telah bersertifikat Halal 

dengan nomor: 15020010640214, memiliki SKP (Sertifikat Kelayakan 

Pengolahan) dengan nomor 2372/33/SKP/LN/X/2014, bersertifikat P-

IRT No. 202337406458, dan telah bersertifikat SNI dengan nomor: SNI 

4106:2009. Pada SKP, P-IRT, serta SNI diatur mengenai jaminan mutu 

produk bandeng yang dihasilkan. Penggunaan air pada proses thawing 

(proses pencairan es pada bandeng) dinilai boros karena menggunakan 

air mengalir selama 3 – 4 jam.  

 

 

Bandeng Juwana Elrina lokasi LIK menggunakan 4 buah 

kipas angin. Bandeng Juwana Elrina Pandanaran menggunakan 9 kipas 

angin dan 7 exhaust fan di ruang pendingin dan menggunakan 16 kipas 

angin di toko. Tempat Produksi Gatot Subroto menggunakan 4 kipas 

dan 4 exhaust fan di masing-masing ruangan pendingin (terdapat 2 

ruangan pendingin). Toko Bandeng Juwana Elrina Pamularsih 

menggunakan 18 kipas angin. 

Bandeng Juwana Elrina lokasi Lingkungan Industri Kecil 

(LIK) menggunakan 4 lampu TL. Bandeng Juwana Elrina Pandanaran 
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menggunakan 8 lampu di dapur dan 9 lampu di ruang pendingin. Lampu 

yang digunakan di dapur adalah jenis lampu TL biasa. Dan untuk 

ruangan pendingin terdapat 9 lampu TL biasa untuk penerangan dan 

dilengkapi dengan 6 lampu UV. Lampu yang digunakan di toko 

Bandeng Juwana Elrina sendiri ada 45 buah dengan jenis lampu yang 

digunakan adalah lampu TL. Tempat Produksi Gatot Subroto (Gatsu) 

menggunakan 14 lampu TL biasa di area dapur dan 4 lampu pada tiap 

ruangan pendingin. Toko Bandeng Juwana Elrina Pamularsih 

menggunakan sebanyak 40 lampu. Jenis lampu yang digunakan adalah 

lampu TL. 

Untuk dapat meningkatkan masa hidup produk, bandeng duri 

lunak yang telah diproduksi dan selama 1 hari belum terjual maka akan 

dikemas menjadi bandeng duri lunak vacuum agar dapat bertahan lebih 

lama. 

Dalam memproduksi bandeng duri lunak digunakan pressure 

cooker untuk memasak. Kapasitas setiap pressure cooker ± 8 kg 

sehingga setiap kali memasak, 1 pressure cooker akan diisi ± 8 kg. 

Bandeng duri lunak yang telah selesai di produksi diberi alas 

karton agar bandeng tersebut tidak mudah patah. Setelah itu diberi 

kemasan plastik sebagai pembungkus bandeng. Kemudian barulah 

bandeng jadi dimasukkan ke dalam dus bandeng dan dimasukkan ke 

dalam plastik tenteng bandeng.  
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Limbah yang dihasilkan Bandeng Juwana Elrina adalah 

limbah padat dan limbah cair. Limbah padat yang dihasilkan dari proses 

produksi berupa perasan kunyit, kulit bawang, dan potongan jahe. 

Selain itu, ada juga limbah plastik, karung dan blong bekas tempat 

bahan baku pendukung. Limbah yang dihasilkan dari proses produksi, 

limbah berupa karung dan plastik bekas tempat bahan baku dijadikan 

tempat sampah dan setelah itu dibuang. Sedangkan limbah berupa 

blong bekas tempat bahan baku dijual ke rosok. Limbah cair yang 

dihasilkan berupa air sisa masak bandeng. Air sisa masak bandeng 

tersebut disaring 7 kali sebelum akhirnya dibuang ke selokan agar tidak 

mencemari lingkungan. 

Dalam proses produksi bandeng duri lunak tidak digunakan 

bahan yang berbahaya bagi lingkungan karena hanya menggunakan 

input berupa bandeng mentah, jahe, kunyit, bawang putih, garam, dan 

pewarna makanan egg yellow. 

Hambatan green manufacturing yaitu penggunaan air dalam 

proses thawing yang dinilai boros air karena proses thawing dilakukan 

dengan mengaliri bandeng mentah dengan air mengalir selama 3 jam, 

Bandeng Juwana Elrina menggunakan cukup banyak lampu pada lokasi 

produksi di Pandanaran dan Bandeng Juwana Elrina belum 

menggunakan lampu LED yang lebih hemat energi. 

Peluang green manufacturing yaitu Bandeng Juwana Elrina 

melakukan proses penjernihan dengan cara melakukan penyaringan 
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melalui 7 bak-bak penampungan di bawah tanah untuk menyaring air 

limbah sehingga air yang dibuang ke selokan sudah bersih. Selain itu, 

Bandeng Juwana Elrina menggunakan 2 jenis pewarna makanan yaitu 

pewarna alami dan buatan. Pewarna alami berasal dari kunyit dan 

pewarna buatan berasal dari pewarna makanan egg yellow. Meskipun 

menggunakan pewarna buatan, pewarna buatan merupakan pewarna 

untuk makanan dan telah tercantum izin dari BPOM. 

Perencanaan green manufacturing yaitu melakukan reduce 

air pada saat proses thawing, dengan cara merendam bandeng dengan 

air dan melakukan penggantian air secara berkala setiap 30 menit, 

mengurangi pemakaian lampu di lokasi produksi Pandanaran pada 

daerah dapur menjadi 5 saja yaitu di bagian memasak 2 dan 3 di dekat 

cool room, mengganti lampu TL biasa dengan lampu LED. 

 

 

c. Green Distribution 

Kemasan yang digunakan untuk membungkus bandeng 

adalah plastik PE. Setelah dimasukkan ke dalam plastik, jika ada 

pembeli bandeng tersebut akan dimasukkan ke dalam kardus 

pembungkus bandeng yang berbahan duplex. Kemudian untuk 

memudahkan konsumen membawanya, bandeng yang telah 

dimasukkan ke dalam kardus dimasukkan ke plastik tenteng bandeng 

yang berbahan LLDPE. 
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Bandeng Juwana Elrina melakukan 1 kali distribusi bandeng 

mentah dengan 2 mobil Panther, yaitu: 1 mobil dari LIK ke Bandeng 

Juwana Elrina Pandanaran dan 1 mobil dari LIK ke Gatot Subroto. Dari 

Gatot Subroto melakukan distribusi 1x dalam sehari ke Bandeng 

Juwana Elrina Pamularsih. Distribusi dilakukan dengan menggunakan 

mobil Panther yang berbahan bakar solar. Bandeng Juwana Elrina 

menggunakan bahan bakar solar karena dinilai irit. Di sisi lain solar 

dinilai tidak ramah lingkungan karena asapnya yang hitam yang 

disebabkan pembakaran solar yang tidak sempurna. 

Hambatan green distribution yaitu kemasan plastik bungkus 

bandeng belum menggunakan plastik biodegradable serta dalam 

melakukan distribusi menggunakan bahan bakar solar yang tidak ramah 

lingkungan. Peluang green distribution yaitu Bandeng Juwana Elrina 

melakukan distribusi sebanyak 1 kali sehari langsung dalam jumlah 

yang banyak. 

Perencanaan green distribution adalah untuk kemasan 

menggunakan bahan kemasan yang ramah lingkungan. Bandeng 

Juwana Elrina dapat mengganti bahan kemasan plastik  PE dan LLDPE 

dengan plastik yang food grade dan biodegradable seperti plastik 

HDPE milik perusahaan Sinar Joyoboyo. Dalam melakukan distribusi, 

Bandeng Juwana Elrina dapat menggunakan bahan bakar dexlite 

sebagai pengganti solar. 
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d. Reverse Logistic 

Bandeng Juwana Elrina mengelola reverse logistic ini 

melalui quality control pada saat produksi sehingga tidak ada produk 

yang cacat saat sampai di tangan konsumen. Jika dalam pengolahan 

bandeng presto terdapat bandeng yang patah maka bandeng tersebut 

akan dijadikan masakan lain seperti pepes, orak-arik bandeng, bakso 

bandeng yang dijual di rumah makannya. Jika terdapat bandeng presto 

yang 2 hari belum terjual maka bandeng presto tersebut akan di vacuum 

sehingga masa simpannya bisa lebih lama.  

Meskipun tidak terdapat pengembalian produk dari 

konsumen karena produk cacat namun terdapat pengembalian produk 

dari konsumen ke Bandeng Juwana Elrina karena kesalahan 

pengiriman. Bandeng yang dikembalikan ke Bandeng Juwana Elrina 

jika bandeng tersebut adalah bandeng duri lunak (bandeng presto biasa) 

maka akan dibuang karena bandeng duri lunak (bandeng presto) tidak 

tahan lama, sedangkan jika yang dikembalikan adalah bandeng duri 

lunak (bandeng presto) vacuum maka akan dijual kembali. 

Hambatan reverse logistic yaitu jika bandeng yang 

dikembalikan oleh konsumen adalah kemasan biasa maka bandeng 

tersebut tidak akan dijual kembali namun akan dibuang sehingga bahan 

baku dan energi untuk menghasilkan dan mendistribusikan produk 

menjadi sia-sia. Peluang reverse logistic yaitu jika bandeng yang 
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dikembalikan oleh konsumen adalah kemasan vacuum maka bandeng 

tersebut akan dijual kembali. 

Perencanaan reverse logistic adalah dengan memperhatikan 

pemesanan dari konsumen dan melakukan pengecekan ulang 

pemesanan konsumen sebelum dikirim sehingga tidak terjadi retur dari 

konsumen. 

 

5.2 SARAN 

Dari uraian analisis yang telah dipaparkan, saran yang dapat diberikan adalah 

sebagai berikut: 

1. Bandeng Juwana Elrina Semarang dapat menambahkan syarat CBIB dan 

CPIB kepada pemasok bandeng sehingga pemasok bandeng dapat 

mengambil ikan bandeng dari tambak yang telah melakukan sertifikasi 

CBIB dan CPIB. Penetapan syarat tersebut juga dapat mendorong tambak 

untuk melakukan sertifikasi CBIB dan CPIB.   

2. Bandeng Juwana Elrina dapat meminimalkan limbah cair yang dihasilkan 

dengan mengubah cara melakukan proses thawing. 

3. Bandeng Juwana Elrina dapat mengurangi pemakaian air dengan cara 

mengubah cara melakukan proses thawing. 

4. Bandeng Juwana Elrina untuk ke depannya dapat melakukan pengolahan 

air limbah sendiri agar air limbah tersebut dapat digunakan kembali untuk 

proses produksi.  


