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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

 

Banyak perusahaan yang bersaing untuk meningkatkan produktivitas dan 

efisiensi usahanya. Perusahaan meningkatkan daya saing dengan menyesuaikan 

kebutuhan dari konsumen, memberikan kualitas yang tinggi, harga yang kompetitif 

dan ketepatan waktu dalam pengiriman produk. Perusahaan dapat meningkatkan 

produktivitasnya dengan cara bertahap karena membutuhkan biaya untuk setiap 

bagian proses produksi yang akan ditingkatkan. Memenangkan persaingan tidak 

mudah, tapi membutuhkan manajemen yang dapat menangani keseluruhan 

operasional manajemen. Manajemen operasional memfokuskan pada proses 

produk barang dan jasa dan memastikan proses berjalan dengan efektif dan efisien. 

Manajemen rantai pasokan adalah salah satu dari sepuluh keputusan 

operasional yang mana menggambarkan koordinasi dari seluruh kegiatan 

memproses produk dari bahan baku menjadi barang jadi lalu disalurkan pada 

konsumen atau distributor. Manajemen rantai pasokan ini sangat penting untuk 

keberlangsungan dari proses produksi secara terus menerus sepanjang waktu 

pengerjaan dan menjaga semua aktivitas dalam sistem tetap berjalan seperti yang 

diharapkan. Dengan menggunakan metode manajemen rantai pasokan ini dapat 

diketahui pada bagian alur mana yang perlu diperbaiki sehingga rantai pasokannya 

dapat berjalan efektif dan efisien. 

Menurut penelitian sebelumnya manajemen rantai pasokan yaitu suatu 

konsep untuk meningkatkan produktivitas total perusahaan dalam rantai pasokan 

melalui optimalisasi waktu, lokasi dan aliran kuantitas bahan maka dari itu 

perusahaan harus meningkatkannya dengan efisiensi proses logistik. (Pongoh, 

2016). Sedangkan untuk penelitian yang lainnya manajemen rantai pasokan yaitu 

proses dari awal hingga akhir dengan aktivasi pengadaan bahan baku, menjadi 

barang setengah jadi lalu produk akhir serta dalam pengiriman pada konsumen. 
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Karena manajemen rantai pasokan ini suatu sistem yang melibatkan proses 

produksi, pengiriman, penyimpanan, distribusi dan penjualan produk dalam rangka 

memenuhi permintaan dari produk tersebut sehingga rantai pasokan yang ada 

didalamnya berkaitan dengan seluruh proses dan kegiatan yang terlibat dalam 

penyampaian produk hingga ke tangan konsumen. (Wuwung, 2013). 

Dengan penggambaran siklus rantai pasokan yang ada akan mudah 

diketahui dan dikelola untuk lebih mengefisienkan persediaan, biaya dan waktu 

dalam produksinya. Semua kegiatan yang terjadi dalam proses produksi dapat 

dengan jelas alur dari hulu ke hilirnya, mulai dari pemasok bahan baku yang 

menggunakan transportasi ke pabrik, waktu proses yang dibutuhkan untuk setiap 

mesin dalam produksi dari awal hingga menjadi produk jadi, waktu menunggu 

yang dapat dimanfaatkan untuk proses yang lainnya, biaya transportasi dari pabrik 

pada distributor maupun konsumen akhir, hingga pada feedback  yang diterima 

dari para konsumen ke perusahaan. Jika perusahaan dapat mengelola manajemen 

rantai pasokan dengan baik maka perusahaan dapat dengan mudah mengevaluasi 

rantai pasokan mana yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan lagi. Sehingga 

manajemen rantai pasokan yang terampil dan efisien akan memberikan 

kesempatan strategis yang besar bagi keunggulan kompetitif.  

Dalam proses manajemen rantai pasokan memiliki tiga aliran yaitu ada 

aliran persediaan, aliran informasi dan aliran keuangan. Dalam aliran persediaan 

yaitu melibatkan produk fisik dari pemasok hingga konsumen mulai dari 

pembuatan produk, pengiriman produk, retur produk, daur ulang maupun produk 

yang tidak dapat digunakan lagi. Aliran informasi yaitu informasi tentang prediksi 

permintaan, informasi tentang pergerakan barang dan informasi tentang status 

barang terkirim atau belum, aliran ini menggunakan dua jalur antara konsumen 

hingga pemasok. Yang terakhir aliran keuangan yaitu semua yang berkaitan 

dengan finansial yang terjadi dalam proses rantai pasokan seperti pembayaran, 

pengkreditan barang, penjadwalan pembayaran hingga persetujuan kepemilikan. 

Dari ketiga aliran ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya maka dari itu 

dengan membuat proses manajemen rantai pasokan dapat menciptakan aliran yang 

bergerak secara mudah dan akurat diantara jaringan dan rantai pasokan dan 
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pergerakan barang yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kepuasan 

konsumen. 

Sistem operasi yaitu yang digambarkan melalui proses dari supplier ke 

input lalu ada proses transformasi, output dan terakhir konsumen dengan adanya 

feedback dari output ke input. Sistem operasi ini merupakan sistem operasi secara 

keseluruhan yang tidak hanya memperhatikan aspek internal perusahaan tapi juga 

lingkungan eksternal. Kaitan dari sistem operasi dengan manajemen rantai pasokan 

yaitu suatu sistem untuk menyalurkan produk barang dan jasa kepada konsumen 

dengan menggunakan elemen yang ada pada sistem operasi seperti pemahaman 

mengenai supplier, input yang mencakup sumber daya manusia, modal, peralatan 

produksi dan informasi, proses transformasi seperti proses produksi, output yang 

dihasilkan dari proses transformasi dan konsumen yang menggunakan output yang 

diproduksi. Maka dari itu kegiatan dalam sistem operasi dapat membantu 

melengkapi proses jaringan dalam manajemen rantai pasokan sehingga proses akan 

menjadi efektif dan efisien yang dapat menghasilkan produk barang dan jasa untuk 

kepuasan konsumennya. 

Dalam berbagai macam usaha yang didirikan, manajemen rantai pasokan 

penting bagi usaha yang memproduksi barang maupun jasa, karena demi 

keberlangsungan usahanya rantai pasokan harus dikelola dengan benar dengan 

kegiatan sistem operasi untuk kepuasan konsumen dan mencapai tujuan usaha untk 

mendapatkan keuntungan. Berkaitan dengan itu, Home Industry MONICA 

COLLECTION ini memproduksi berbagai macam produk barang salah satunya 

bantal dan guling. Usaha ini sudah berdiri sejak tahun 2012, memiliki 15 orang 

karyawan dan memiliki 15 buah mesin. Saat ini target produksi dari usaha ini rata 

– rata 200 lusin per bulannya. Untuk tempat usahanya sendiri masih berupa rumah 

dengan luas 160 m². Waktu bekerja mulai dari hari senin hingga sabtu dengan jam 

kerja pukul 08.00 – 16.00.  

Home Industry MONICA COLLECTION ini menjadi objek penelitian 

karena bergerak dibidang manufaktur dan memproduksi secara terus menerus yang 

memproduksi jenis produk seperti bedding ( sprei, bed cover, sarung bantal guling, 

bantal, guling dan lain – lain ), perlengkapan bayi ( topi, kasur, selimut dan lain - 
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lain) dan gorden. Usaha ini memiliki 15 buah mesin, jenis mesin yang digunakan 

adalah jenis mesin woolsum memiliki 1 buah, mesin obras memiliki 2 buah, mesin 

walking wood memiliki 1 buah dan mesin jahit reguler memiliki 11 buah. Untuk 

bagian ruangan produksinya ada halaman, ruang kerja, ruang menjahit, ruang 

display, gudang, dan wc.  

 

Tabel 1.1. Data Supplier dan Jumlah Pembelian Bulan Oktober 2018 

No. Jenis Bahan Baku Supplier Pembelian Jumlah Pembelian/pesan 

1.  Kain : 

- Kapas  

- Katun  

- Jepang 

PT. Renette Semarang 1x sebulan  

- 5 roll 

- 16 roll 

- 16 roll 

2.  Dakron  

- Gulung 

- Kiloan 

PT. Hilon Salatiga 1x sebulan  

- 22 roll 

- 55 karung 

3.  Benang besar Toko Satria Semarang 1x sebulan 8 lusin  

4.  Piterban ( tali ) Toko Satria Semarang 1x sebulan 500 m 

5.  Hiasan  Toko Satria Semarang 1x sebulan 300 unit 

6.  Plastik packing Pak Ficky Magelang 1x sebulan 7000 lembar 

Sumber : Data Primer dan Data Sekunder diolah ( 2019 ) 

 

Pemilik dari Home Industry MONICA COLLECTION dapat menerima 

dengan baik masukan yang diberikan dan juga sangat mempertimbangkan 

keinginan dari konsumen. Tahapan produksi yang dilakukan juga sama proses pada 

umumnya, diawali dengan membeli kain lalu membuat pola dan memotongnya 

kemudian menjahit bahan setengah jadi langsung setelah proses pemotongan, dan 

yang terakhir ada finishing dan packing. Untuk bahan packing sendiri tidak buat 

oleh MONICA COLLECTION tetapi dibeli dari pemasok karena ukurannya juga 

menyesuaikan dengan ukuran dari produk yang dibuat.  

Home Industry MONICA COLLECTION saat ini hanya melakukan 

promosi dengan cara melalui media mouth to mouth, sales, dan make by order. 

Dari setiap produk yang dijual, pemilik mengambil keuntungan sebesar 25 – 30 % 

dari harga jual produknya. Keluhan yang didapatkan dari konsumen yaitu dari 

warna kain yang mudah luntur dan harga yang mahal sehingga pemilik usaha ini 

lebih memilih warna kain yang tidak terlalu mencolok dan tidak terlalu pekat agar 
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kain yang dicuci tidak menjadi luntur dan untuk keluhan harga yang mahal pemilik 

memberikan pilihan beberapa jenis kain yang ditawarkan dari yang murah hingga 

yang mahal karena bukan hanya kualitas kain yang dipertimbangkan tetapi kualitas 

jahitannya yang mendukung dalam ketahanan produk dalam penggunaannya 

secara terus menerus.  

Kondisi rantai pasokan dari Home Industry MONICA COLLECTION 

ditemukan permasalahan pada saat pengiriman produk bantal dan guling ke 

konsumen terjadi kendala dari pihak ekspedisi Sadana dengan menggunakan truk, 

dalam sekali pengiriman ada 100 lusin bantal dan guling yang dikirim tetapi 

masalah dalam pengiriman ini sangat jarang terjadi. Lalu adanya retur produk 

bantal dan guling dari konsumen seperti produk bantal dan guling yang basah saat 

pengiriman. 

 

Tabel 1.2. Data Jumlah Produksi Bulan Oktober 2018 

Nama Produk Jumlah Produksi ( unit ) 

Gendongan  596 

Selimut  445 

Bantal dan Guling 1619 

Bad Cover 601 

Tas  1209 

Kasur   203 

Gift Set 302 

Apron  133 

Matras  247 

Alas Stroller 120 

Sarung Bantal dan Guling 463 

Bumper Box 157 

Sumber : Data Sekunder diolah ( 2018 ) 

 

Permasalahan lainnya yaitu permintaan pesanan bantal dan guling dari 

konsumen yang melebihi kapasitas produksi, diatas adalah tabel data produksi 

bulan Oktober, banyaknya produksi produk bantal dan guling sebanyak 1619 buah 

( lampiran 1 ). Sehingga alasan penelitian ini lebih fokus pada produk bantal dan 

guling karena permasalahan yang terjadi di rantai pasokan Home Industry 

MONICA COLLECTION Semarang. 
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1.2. PERUMUSAN MASALAH 

 

Bagaimana mendeskripsikan manajemen rantai pasokan dari aspek aliran 

material, aliran informasi dan aliran keuangan dari produk Bantal dan Guling pada 

usaha Home Industry MONICA COLLECTION ? 

 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

a. Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan manajemen rantai 

pasokan dari produk Bantal dan Guling pada Home Industry MONICA 

COLLECTION dari aspek aliran material, aliran informasi dan aliran 

keuangan. 

b. Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini yaitu : 

1. Bagi akademisi. Penelitian ini dapat dijadikan referensi dan ilmu 

pengetahuan yang berkaitan dengan aspek aliran material, aliran 

informasi dan aliran keuangan dari manajemen rantai pasokan. 

2. Bagi praktisi. Penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan yang 

bermanfaat bagi perusahaan dan untuk mengetahui aliran material, aliran 

informasi dan aliran keuangan pada Home Industry MONICA 

COLLECTION.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


