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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1. KESIMPULAN 

Bedasarkan hasil analisis serta data dan pembahasan yang ada dalam bab 4, maka 

dapat di tarik kesimpulan yaitu sebagai berikut : 

5.1.1. Aliran Material  

Majemen rantai pasokan yang ada didalam Home Industry IRENE 

COLLECTION semarang melakukan pengadaan bahan baku dengan menggunakan 

pesan singkat yaitu Whatsapp untuk pengadaan bahan baku kain, benang, dakron, dan 

plastik packing. Sedangkan untuk pembelian bahan baku seperti tali guling, dan hiasan 

akan membeli langsung dengan cara datang ke toko tersebut. Setelah pesanan yang 

diminta oleh Home Industry IRENE COLLECTION ini di terima oleh Supplier, maka 

supplier akan mengirimkan bahan baku tersebut ke Home Industry IRENE 

COLLECTION setelah melakukan pembayaran.  

Manajemen rantai pasokan distributor ini menggungakan sistem pemesanan 

dari para distributor Home Industry IRENE COLLECTION yang berada di Bali dan 

Surabaya dengan menggunakan pesan singkat instan yaitu Whatsapp. Setelah 

melakukan pemesanan maka distributor akan melakukan pembayaran kepada pihak 

Home Industry IRENE COLLECTION, dan dari pihak Home Industry IRENE 

COLLECTION akan mengirimkan produk sprei yang telah dipesan oleh tiap 

distributor. Produk sprei yang sudah diterima oleh distributor akan disortir jika sprei 

yang tidak sesuai maka akan di retur dan akan dikirim kembali oleh Home Industry 

IRENE COLLECTION. 
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Manajemen rantai pasokan konsumen akhir, yaitu konsumen akhir yang 

membeli produk sprei biasnya adalah masyarakat sekitar Home Industry serta 

langganan pada outlet Home Industry IRENE COLLECTION yang membeli produk 

sprei dengan cara datang langsung ke outlet serta memilih motiv, warna dan jenis kain 

sesuai dengan keinginan mereka. 

5.1.2. Aliran Informasi 

Manajemen rantai pasokan untuk aliran informasi ini adalah waktu tunggu 

produksi baik itu pesanan dari distributor maupun pesanan dari konsumen akhir dapat 

langsung di kerjakan jika tidak ada pesanan yang lain , karena Home Industry IRENE 

COLLECTION lebih mengutamakan make by order. Konsumen akhir dan distributor 

biasanya akan memberikan kritik dan saran untuk produk sprei yand diproduksi, serta 

memberikan informasi tentang apa yang di inginkan oleh konsumen akhir dan juga 

distributor, mulai dari ukuran kain, warna, motif, bahan kain. Kritik yang diberikan 

yaitu seperti kain luntur, jahitan miring,dan harga jual yang mahal. Saran yang di 

berikan adalah menggunakan bahan baku kain yang berwarna terang agar tidak luntur. 

5.1.3. Aliran Keuangan 

Manajemen rantai pasokan untuk konsumen akhir Home Industry IRENE 

COLLECTION biasanya melakukan pembayaran langsung tunai dikarenakan jumlah 

yang sedikit.Manajemen rantai pasokan distributor untuk pembayaran setiap sprei yang 

dipesan dengan menggunakan metode pembayaran transfer rekening karena lokasi para 

distributor jauh dan jumlah yang dipesan tidak sedikit. 

Manajemen rantai pasokan bahan baku kain, dakron dan plastik packing dalam 

pembayarannya juga menggunakan transfer rekening karena lokasi yang jauh. 

Sedangkan untuk bahan baku benang, hiasan dan tali guling dilakukan secara langsung 

ditoko. Harga bahan baku kain Jepang Rp 1.800.000,00 / roll, kain sutera Rp 

2.500.00,00/ roll, kain Katun Rp 1.200.000,00 / roll dan kain jaquard Rp 1. 400.000,00 
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/ roll. Harga bahan baku dakron Gulungan Rp 910.000,00 / roll dan Harga bahan baku 

benang besar Rp 125.000,00 / lusin, hiasan Rp 2.500,00 / unit dan tali guling Rp 

25.000,00 / roll. Harga plastik packing Rp 10.000,00 / lembar. 

5.1.4. Model Manajemen Rantai Pasokan Home Industry IRENE 

COLLECTION  

Rantai pasokan yang dimulai dari supplier, manufacturer dan distribution 

memiliki aliran material, aliran informasi dan aliran keuangan yang saling berkaitaan 

satu sama lain. Dengan di deskripsikan ketiga aliran ini akan memudahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh Home Industry IRENE COLLECTION 

sehingga dapat dicari solusi yang tepat. Dari 3 aspek yang dijelaskan dari aliran 

material, aliran informasi dan aliran keuangan yang ditemukan permasalahan salah 

satunya kelebihan permintaan, cara mengatasi kelebihan permintaan dengan cara 

proses produksinya dialihkan ke tempat jahit lain sehingga tetap dapat memenuhi 

permintaan pesanan dari distributor. 

5.1.5. Kinerja Manajemen Rantai pasokan Pada Home Industry IRENE 

COLLECTION 

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil kesimpulan yaitu : 

Hasil kuesioner validasi KPI yang telah dilakukan dari 38 KPI  rantai pasok, 

diperoleh 25 KPI yang tervalidasi dan 13 KPI tidak tervalidasi, sehingga 25 KPI 

tersebut sesuai diterapkan di Home Indusry IRENE COLLECTION.  13 KPI  tidak 

terpilih meliputi value at risk dalam proses plan, source, make, deliver, dan return, 

waktu sikluk PO raw materials dalam proses source, hutang (pembayaran tertunggak), 

ketersediaan tenaga kerja langsung, jumlah tenaga kerja tambahan, biaya tidak 

langsung, jumlah hari penjualan tertunda, piutang, jumlah pengembalian produk yang 

rusak, dan biaya pengembalian.  

Dari 25 KPI yang tervalidasi, selanjutnya dilakukan proses skoring dengan 

menggunakan kuesioner penentuan skor. Penentuan skor dilakukan dengan 
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normalisasi data tahunan di Home Indusry IRENE COLLECTION. Setelah proses 

scoring dilakukan penentuan bobot dengan menggunakan kuesioner penentuan bobot. 

Dari hasil ketiga kuesioner ini didapatkan total nilai kinerja rantai pasok Home 

Industry Irene Collection Tampan sebesar 70.243, berdasarkan tabel monitoring total 

kinerja rantai pasok termasuk dalam katagori Good. 

Setelah dievaluasi dari 25 KPI rantai pasok di Home Indusry IRENE 

COLLECTION terdapat 8 KPI  yang masih berada dalam kondisi average dan 

marginal, dalam hal ini 8 KPI belum mencapai kondisi yang cukup baik. Hal tersebut 

terjadi karena belum adanya proses perencanaan yang matang dalam proses 

pengadaan dan produksi serta kurangnya koordinasi dengan pihak supplier. 

5.2. SARAN 

Dari uraian analisis yang sudah di jelaskan, saran yang dapat diberikan yaitu 

sebagai berikut : 

1. IRENE COLLECTION untuk mengatasi produk sprei yang hilang saat 

pengiriman ke distributor yaitu dengan cara invoice jumlah barang. 

2. Dalam pemesanan bahan baku kain agar tidak terjadi retur karena tidak sesuai 

dengan keinginan Home Industry IRENE COLLECTION dapat meminta 

konfirmasi bahan baku kain yang akan dikirim sehingga sebelum dikirim pihak 

Home Industry IREEN COLLECTION mengetahui bahan baku kain seperti apa 

yang akan dikirim. 

3. Pengukuran kinerja rantai pasok perusahaan berguna untuk mengevaluasi 

kinerja setiap indikator kinerja SCM perusahaan, sehingga perusahaan dapat 

melakukan perbaikan secara terus-menerus (continous improvement) seperti 

pada tabel monitoring.  

4. Pihak perusahaan sebaiknya memberikan pengarahaan mengenai SCM kepada 

karyawan sehingga kegiatan rantai pasok dapat terkoordinasi dengan baik dan 

dapat melakukan evaluasi secara bersama.  

5. Keterbatasan penelitian ini adalah belum semua indikator kinerja rantai pasok 

dalam metode SCOR 12.0 dapat dilakukan pengukuran, sehingga untuk 
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penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas pengukuran indikator 

kinerja rantai pasok dan dapat dilakukan perhitungan secara kuantitatif pada 

setiap indikator kinerja. 
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