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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. LATAR BELAKANG PENELITIAN 

Persaingan bisnis antar perusahan di era globalisasi ini semakin ketat. Hal ini dapat 

di lihat dari semakin banyak perusahaan yang mulai masuk ke pasar bisnis dan juga 

perusahaan lama yang mulai melebarkan sayapnya. Mereka mulai berlomba-lomba 

untuk tetap bertahan dalam industrinya dan juga dapat menghasilkan profit yang 

semaksimal mungkin. Selain itu, adanya kemajuan teknologi yang semakin cepat dan 

canggih menyebabkan perubahan tren dan selera masyarakat yang berubah juga dengan 

sangat cepat. Adanya perubahan trend an selera yang sangat cepat ini juga 

menyebabkan siklus hidup produk menjadi pendek. Banyak perusahaan yang mulai 

bersaing untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahanya. Perusahaan dapat 

mengkatkan produktivitasnya dengan berbagai cara. Dengan adanya perbaikan/ 

peningkatan produktivitas ini maka ada tambahan biaya untuk setiap tahapan proses 

produksi yang akan di tingkatkan. Untuk dapat memenangkan persaingan sangatlah 

sulit, tetapi dengan adanya menajemen operasional maka akan membantu perusahaan 

untuk dapat memenangkan persaingan. Manajemen operasi kebanyakan berfokus pada 

proses produksi dari barang dan jasa sehingga dapat berjalan dengan efektif dan efisien.  

Manajemen rantai pasokan merupakan salah satu dari sepuluh keputusan 

operasional. Manajemen rantai pasokan sendiri menggambarkan koodinasi dari seluruh 

kegiatan produksi mulai dari bahan baku hingga menjadi barang jadi yang di jual pada 

konsumen atau distributor. Manajemen rantai pasokan ini sangat penting untuk 

keberlangsungan proses produksi, karena dengan adanya manajemen rantai pasokan ini 

maka dapat mengatur waktu pengerjaan dan menjaga semua aktivitas dalam sistem 

tetap berjalan seperti yang di harapkan. Dengan adanya manajemen rantai pasokan ini 
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maka dapat di ketahui bagaimana alur yang perlu diperbaiki sehingga rantai pasokan 

dapat berjalan lebih efektif dan efisien. Manajemen rantai pasokan sangatlah penting, 

karena untuk mengurangi kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan 

yang berkaitan. Sehingga tidak ada proses yang dianggap sia-sia dalam baik proses 

produksi, proses pengiriman barang dari supplier dan distributor (Heizer & Render, 

2015) 

Manajemen rantai pasokan merupakan suatu konsep untuk meningkatkan 

produktivitas total perusahaan dalam mengoptimalisasi waktu, lokasi dan aliran 

kantitas bahan. Maka dari itu perusahaan harus mengkatkanya dengan efisiensi proses 

logistik. (Pongoh, 2016). Manajemen rantai pasokan adalah proses dari hulu ke hilir 

dengan aktivasi pengadaan bahan baku, menjadi barang setengah jadi, lalu produk 

akhir serta dalam pengiriman pada konsumen.  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 adanya penggambaran siklus manajemen rantai pasokan maka akan 

mempermudah perusahaan untuk mengelola dan mengefisienkan persediaan, biaya dan 

waktu dalam proses produksinya. Sehingga seluruh kegiatan proses produksi dapat di 

lihat alurnya dengan jelas mulai dari hulu hingga ke hilirnya, yang dimulai dari bahan 

baku yang di datangkan ke pabrik, waktu proses untuk pembuatan barang, waktu proses 

untuk setiap mesin memproduksi barang dari awal produk hingga jadi, adanya waktu 

tunggu yang dapat dialihkan untuk proses yang lainya, biaya transportasi dari 

perusahaan ke distributor maupun konsumen akhir, hingga mengelola feedback yang 

di dapat dari kosumen untuk perusahaan. Jika perusahaan dapat mengelola manajemen 

rantai pasokan dengan baik maka perusahaan tersebut akan mudah untuk melakukan 

evaluasi dimana rantai pasokan yang perlu diperbaiki dan di tingkatkan lagi. Sehingga 
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dengan adanya manajemen rantai pasokan yang baik akan memberikan keunggulan 

kompetitif untuk perusahaan. 

Didalam manajemen rantai pasokan terdapat tiga aliran yaitu ada aliran material, 

aliran informasi, dan juga aliran keuangan. Didalam aliaran material terdapat produk 

fisik dari pemasok hingga ke konsumen mulai dari awal proses pembuatan produk, 

bahkan pengiriman produk, retur produk, daut ulang produk, maupun produk cacat 

yang tidak dapat digunakan kembali. Didalam aliran informasi terdapat informasi-

informasi tentang prediksi permintaan, pergerakan barang, informasi status barang 

yang telah terkirim atau belum, aliran ini terjadi dua jalur antara konsumen hingga 

pemasok. Dan yang terakhir adalah aliran keuangan yang didalamnya terdapat semua 

hubungan yang berkaitan dengan finansial yang terjadi dalam proses manajemen rantai 

pasokan seperti pembayaran, kredit barang, penjadwalan pembayaran hingga ke 

persetujuan kepemilikan. Dari ketiga aliran tersebut menyatakan bahwa satu dengan 

yang lainya saling berkaitan sehingga untuk dengan adanya proses manajemen rantai 

pasokan akan mempermudah perusahaan untuk memantau pergerakan barang sehingga 

lebih efektif dan efisien untuk menghasilkan kepuasan pada konsumen. 

Pada sistem operasi dapat di gambarkan proses yang di mulai dari supplier 

kemudian ke input lalu ada proses transformasi, output, dan yang berakhir pada 

konsumen dan mendapatkan feedback dari output ke input (Heizer & Render, 2015). 

Sistem operasi tersebut merupakan sistem operasi secara keseluruhan karena tidak 

hanya memperhatikan aspek internal saja dalam perusahaan tetapi juga aspek eksternal 

perusahaan termasuk lingkungan. Kaitan antara sistem  operasi dan manajemen rantai 

pasokan adalah suatu sistem untuk menyalurkan produk barang dan jasa kepada 

konsumen dengan menggunakan elemen-elemen yan ada dalam sistem operasi seperti 

pemahaman mengenai supplier, menyaring input dengan baik yang mencakup sumber 

daya manusia, modal, peralatan produksi, hingga informasi penting, proses transformsi 

seperti proses produksi, dan menghasilkan output barang jadi yang di hasilkan oleh 

proses transformasi sebelum digunakan atau di terima oleh konsumen, dan yang 

terakhir konsumen yang meggunakan produk dan jasa tersebut hingga memberikan 
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feedback kepada perusahaan. Maka dari itu dengan adanya sistem operasi dapat 

membatu melengkapi proses-proses jaringan manajemen rantai pasokan sehingga 

proses akan menjadi lebih efektif dan efisien dan mengahasilkan produk barang dan 

jasa yang dapat memuaskan konsumen. 

Menurut Chan (dalam Purnomo, 2018) pengukuran kinerja adalah proses 

mengukur efektivitas dan efisienxsi suatu tindakan. Untuk meningkatkan kinerja agar 

menjadi efektif dan efisien adalah dengan cara mengawasi kinerja, memberi motivasi, 

komunikasi yang baik, dan serta melakukan evaluasi. Didalam manajemen rantai 

pasokan pengukuran kinerja sangatlah penting dilakukan di perusahaan-perusahaan 

yang ingin meningkatkan keunggulan perusahaan. Pada umumnya perusahaan 

melakukan pengukuran kinerja rantai pasokan dengan tujuan mengurangi biaya-biaya 

dan juga memenuhi kebutuhan serta kepuasan konsumen. 

Untuk mengetahui performansi supply chain perusahaan diperlukan suatu 

pengukuran kinerja rantai pasok, salah satunya yaitu metode Supply Chain Operation 

Reference (SCOR).  Model SCOR merupakan metode yang dapat mewakili keadaan 

yang ada di perusahaan, dikarenakan SCOR dapat mengevaluasi supply chain melalui 

konsep penjabaran proses inti yaitu Plan (proses perencanaan), Source (proses 

pengadaan), Make (proses produksi), Deliver  (proses pengiriman), dan Return (proses 

pengembalian) yang dikonfigurasikan dengan aktual bisnis perusahaan. Penerapan 

metode SCOR pada supply chain management menyediakan pengamatan dan 

pengukuran proses supply chain secara menyeluruh. Menurut Pujawan (2010) dalam 

(Purnomo, 2018) model SCOR mengintegrasikan tiga elemen utama dalam manajemen 

yaitu business process reengineering, benchmarking, dan proses measurment kedalam 

kerangka lintas fungsi dalam supply chain. Model SCOR meliputi tiga level proses, 

ketiga proses tersebut menunjukkan bahwa SCOR melakukan penguraian atau 

dekomposisi proses inti pada rantai pasok dari yang umum ke detail. Level 1 adalah 

level tertinggi yang memberikan defenisi umum dari lima proses (plan, source, make, 

deliver dan return), level 2 sebagai level konfigurasi dan level 3 sebagai process 
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element level mengandung defenisi elemen proses, input, output, metrik masing-

masing elemen proses serta referensi.  

SCOR menyediakan indikator-indikator penilaian rantai pasok yang disajikan 

pada metrik-metrik kinerja. Metrik-metrik tersebut nantinya akan dilakukan 

pembobotan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk 

mengetahui tingkat kepentingannya. Dengan membandingkan skor yang terdapat pada 

masing-masing indikator tersebut, maka dapat dievaluasi indikator mana saja yang 

memerlukan perbaikan. Langkah selanjutnya juga akan diberikan usulan langkah-

langkah perbaikan yang berguna untuk rekomendasi bagi perusahaan dalam 

pencapaian targat performansi kinerjanya dan memberikan arah bagi perusahaan untuk 

proses perancangan strategis. 

Didalam persaingan bisnis sekarang ini ada berbagai macam perusahaan yang 

didirikan, manajemen rantai pasokan menjadi satu hal yang penting untuk melakukan 

suatu usaha, karena dengan adanya pengelolaan manajemen rantai pasokan yang baik 

dan benar akan meningkatkan kepuasan konsumen dan dapat mencapai tujuan suatu 

perusahaan/ usaha yaitu mendapatkan profit. Berhubungan dengan hal ini maka, home 

industry IRENE COLLECTION ini memproduksi berbagai macam produk yang 

menjadi produk utama ada sprei. Usaha ini berdiri sejak 1995, Home Industry ini 

berada di jalan Jagalan no 56 Semarang, di Home Industry ini juga memiliki 15 

karyawan dan juga 7 buah mesin yang diantaranya yaitu (mesin jahit, obras, border) 

yang berguna untuk menunjang proses produksinya. Saat ini Home Industry IRENE 

COLLECTION ini memiliki target di setiap bulanya yaitu adalah Omset yang sekitar 

120jt per bulan untuk semua outlet yang tersedia seperti Paragon, Citraland, bahkan di 

rumah sendiri. Waktu bekerja untuk produksi adalah hari Senin – Jumat Pukul 08.00-

16.00, dan waktu kerja untuk outlet adalah Setiap hari pukul 09.30-22.00 dengan shift 

penjagaan.  

Objek penelitian ini adalah Home Industri IRENE COLLECTION yang bergerak 

di bidang manufaktur dan melakukan proses produksi secara terus menerus. Home 

industry IRENE COLLECTION memiliki tujuh buah mesin (empat buah mesin 
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jahit,dua mesin obras, dan satu mesin bordir) guna memproduksi berupa macam barang 

diantaranya sprei, bed cover, sarung bantal dan guling, dan lain-lain).Di Home Indusrty 

ini memiliki 7 buah mesin yang digunakan untuk menunjang produksinya seperti 2 

buah mesin obras, 1 buah mesin bordir, dan 4 buah mesin jahit. Di dalam ruang 

produksi Home Indusrty in juga tersedia halaman, ruang kerja, gudang, ruang display, 

ruang jahit, dan juga kamar mandi. 

Di dalam proses produksinya IRENE COLLECTION menggunakan beberapa 

jenis kain yaitu (kain jepang, sutera, katun, jacquard), hal tersebut terjadi karena adanya 

perbedaan harga dan kualitas sesuai dengan permintaan pelanggan. Pemilik usaha ini 

selalu mempertimbangkan keinginan konsumen bahkan juga menerima masukan dari 

pelanggan guna untuk meningkatkan daya beli konsumen. Proses tahapan produksi 

yang di lakukan juga sama dengan proses pada umumnya, yang di awali dari pengadaan 

kain dari supplier, membuat pola, proses cutting, lalu penjahitan, setelah di jahit masuk 

ke quality control dan juga proses packing. Untuk proses packing IRENE 

COLLECTION membeli barangnya dari pemasok karena ukuranya juga berbeda-beda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.1 Data Supplier dan Jumlah Pembelian Periode Januari, Februari, 

Maret 2019 
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No 

Jenis 
Bahan 
Baku Supplier 

Tanggal 
Pemesanan 

Tgl Bahan 
Baku Datang 

Jumlah 
Pembelian   

1 
Kain 
Jepang 

PT. Sejahtera 
Surabaya 4-Dec-18 7-Dec-18 3 Roll 

1 Roll =  100 
M 

2 
Kain 
Sutera 

PT. Sejahtera 
Surabaya 4-Dec-18 7-Dec-18 4 Roll 

1 Roll =  100 
M 

3 Kain Katun 
PT. Sumber 
Sandang Solo 12-Dec-18 17-Dec-18 3 Roll 

1 Roll =  150 
M 

4 
Kain 
Jacquard 

PT. Kartika 
Sinar Bandung 5-Dec-18 10-Dec-18 5 Roll 

1 Roll =  150 
M 

5 Dakron 
PT. Hilon 
Salatiga 6-Dec-18 10-Dec-18 10 Roll 1 Roll =  80 M 

6 Benang 
Toko Anugrah 
Solo 12-Dec-18 17-Dec-18 

10 Lusin 
Besar 

1 Lusin Besar 
= 24 Lusin 

7 Hiasan  
Toko Satria 
Semarang 3-Jan-19 3-Jan-19 20 Pack   

8 
Kemasan 
packing 

Bapak Jhoni 
(Jakarta) 24-Dec-18 27-Dec-18 

1200 
Kemasan   

9 Tali Guling 
Toko Satria 
Semarang 3-Jan-19 3-Jan-19 8 Roll 

1 Roll = 100 
M 

Sumber : (Data Sekunder, 2019) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabel 1.2 Data Jumlah Produksi Sprei Pada Bulan Januari 2019 
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No 

Nama 

Produk Ukuran  

Total 

Prod Jumlah Barang Yang Digunakan Keterangan 

1 

Set Sprei 

Sutera  

120x200 

cm 18 

6 Meter kain sutera, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set A  

2 

Set Sprei 

Sutera 

180x200 

cm 36 

9 Meter kain sutera, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

3 

Set Sprei 

Sutera 

200x200 

cm 28 

10 Meter kain sutera, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

4 

Set Sprei 

Katun  

120x200 

cm 37 

6 Meter kain katun, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set A  

5 

Set Sprei 

Katun  

180x200 

cm 25 

9 Meter kain katun, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

6 

Set Sprei 

Katun  

200x200 

cm 9 

10 Meter kain katun, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

7 

Set Sprei 

Jepang 

120x200 

cm 44 

6 Meter kain jepang, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set A  

8 

Set Sprei 

Jepang 

180x200 

cm 13 

9 Meter kain jepang, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

9 

Set Sprei 

Jepang 

200x200 

cm 7 

10 Meter kain jepang, benang jahit 

secukupnya, manik-manik, tali guling Set B 

10 

Bed 

Cover 

150x200 

cm 35 

6 Meter kain jacquard, dakron 

secukupnya   

11 

Bed 

Cover 

210x200 

cm 52 

9 Meter kain jacquard, dakron 

secukupnya   

12 

Bed 

Cover 

230x200 

cm 36 

10 Meter kain jacquard, dakron 

secukupnya   

Sumber : (Data Sekunder, 2019) 

IRENE COLLECTION memasarkan barangnya dengan seles, make by stock, make 

by order, store, dan juga dengan cara media online contohnya instagram. Dengan 

promosi menggunakan sales dilakukan dengan cara sales membawakan sampel produk 

ke toko untuk menawakan produknya. Dar setiap produk yang dijualnya pemilik 

mendapatkan keuntungan sekitar 30% dari harga jual produknya. Pemilik dari Home 

Industry IRENE COLLECTION dapat menerima dengan baik masukan yang diberikan 

dan juga sangat memperimbangkan keinginan konsumen. Tahapan pembuatan produk 

Keterangan Set A 1 Sprei, 1 Sarung bantal, 1 sarung guling 

Set B 1 Sprei, 2 Sarung bantal, 2 sarung guling 
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yang dilakukan sama dengan proses pada umumnya, yang mulai dari membuat pola 

dan memotong kain lalu menjahit lalu ada finishing, dan yang terakhir proses 

pengemasan produk. Untuk bahan packing sendiri tidak buat oleh IRENE 

COLLECTION tetapi dibeli dari pemasok karena ukurannya juga menyesuaikan 

dengan ukuran dari produk yang dibuat. Si pemilik sendiri juga pernah mendapatkan 

keluhan dari konsumen seperti 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 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.  

Kondisi rantai pasokan di Home Industry ini juga ditemukan kendala seperti seles 

kain tidak dapat memenuhi permintaan dari Home Industry ini karena kehabisan stock, 

proses pengiriman dan pemesanan kain yang cukup memakan waktu, retur kain jika 

ditemukan kain tidak sesuai standar, kurangnya informasi tentang kenaikan harga kain, 

keterlambatan pembayaran yang di lakukan oleh distributor dan seles. Untuk 

menangani masalah rantai pasokan ini pemilik Home Industry ini akan memberikan 

retur produk apabila produk tersebut ketika di tangan konsumen ada luntur, akan tetapi 

jika barang tersebut belum di cuci, jika untuk masalah pengiriman kain menggunakan 

ekpedisi dan juga ketika kain dalam bentuk roll datang dari pabrik maka pihak IRENE 

COLLECTION hanya mengecheck kain sekitar 10 meter saja bila baik dianggap semua 

bagus, tetapi jika ada cacat hanya 1 atau 2 meter saja belum dapat di retur ke supplier 

karena minimal retur ketka kerusakan kain lebih dari 10 meter. 

 

 

 

1.2. PERUMUSAN MASALAH 
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1. Bagaimana manajemen rantai pasokan dari aspek aliran material, aliran 

informasi dan aliran keuangan dari produk Sprei pada usaha Home Industri 

IRENE COLLECTION untuk meningkatkan efektifitas. 

2. Bagaimana kinerja manajemen rantai pasokan di Home Industri Irene 

Collection dengan menggunakan metode scor. 

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

a. Tujuan penelitian :  

1. Untuk mendeskripsikan manajemen rantai pasokan dari produk sprei pada 

Home Industry IRENE COLLECTION dari aspek aliran material, aliran 

informasi dan aliran keuangan guna untuk meningkatkan efetifitas 

perusahaan.  

2. Untuk mengukur bagaimana kinerja manajemen rantai pasokan di Home 

Industry IRENE COLLECTION dengan metode scor. 

b. Sedangkan manfaat penelitain ini antara lain: 

1. Bagi pihak perusahaan: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan 

pengetahuan mendalam terkait dengan penerapan manajemen rantai pasokan 

yang ada di perusahaan khususnya pada home industry IRENE COLLECTION 

agar dapat meningkatkan efektifitas perusahaan. 

2. Bagi kalangan akademisi: 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi serta dapat 

dijadikan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan 

penerapan manajemen rantai pasokan.   
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