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BAB I 

 PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

Perusahaan – perusahaan yang beroprasi saat ini menghadapi tuntutan 

terus menerus untuk mencari cara yang baru dan lebih efisien dalam menghasilkan 

sebuah produk atau jasa yang nantinya bisa dimanfaatkan oleh konsumen. Dalam 

kegiatan pemenuhan tuntutan pasar ini, perusahaan hendaknya menerapkan 

konsep Supply Chain Management adalah suatu kesatuan proses dan aktivitas 

produksi mulai bahan baku diperoleh dari supplier, proses dan aktivitas produksi 

mulai bahan baku menjadi barang jadi, proses penyimpanan persediaan barang 

sampai proses pengiriman barang jadi tersebut ke retailer dan konsumen 

(Pujawan, 2005). 

Banyak sekali perusahaan – perusahaan yang memilih konsep supply chain 

untuk mengatur proses bisnisnya, karena supply chain faktor kunci dalam 

meningkatan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan yaitu untuk 

memenangkan persaingan yang ada, meningkatkan kepuasan pelanggan dengan 

memberikan pelayanan yang lebih baik lagi bagi pelanggan dan juga 

meningkatkan profit dari perusahaan itu sendiri. Untuk mewujudkan semua tujuan 

perusahaan tersebut, maka perusahaan harus bisa meningkatkan kinerja dari 

supply chain pada perusahaan secara terus menerus dan berkesinambungan. 

Begitu pula pada PT. X yang merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang Paint Factory  & Industrial Coating. Dimana untuk memproduksi barang 

barang tersebut PT. X membentuk suatu rantai hubungan yang dikenal dengan 

nama rantai pasok atau lebih sering dikenal dengan sebutan supply chain. Selama 

ini perusahaan tidak mempunyai pengukuran kinerja yang jelas, pengukuran 

kinerja hanya diukur secara subyektif dari pemimpin bagaian tanpa suatu penilian 

yang jelas. Saat ini pengukuran kinerja hanya diterapkan pada bagian produksi 

saja. Akibatnya di satu sisi yaitu dibagian kita bisa memenuhi semua permintaan 

yang ada, akan tetapi pada supplier menjadi kessulitan akhirnya pihak perusahaan 

harus mencari supplier tambahan lagi untuk memenuhi permintaan dari bagian 
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produksi tersbut. Tidak hanya itu saja, ini juga berpengaruh pada lamanya waktu 

pengiriman barang dari supplier. Pada penelitian ini akan dibahas suatu metode 

pengukuran kinerja dengan menggunakan metode Supply Chain Operation 

Reference (SCOR) dinilai lebih lengkap, sistematis dan lebih terintegrasi. 

Penerapan metode SCOR pada manajemen rantai pasok menyediakan pengamatan 

dan pengukuran proses rantai pasok atau supply chain secara menyeluruh. Selain 

itu metode ini dapat menghitung dan mengidentifikasi perbaikan supply chain 

(Hareistad dkk, 2004), dan SCOR model dapat memperlihatkan hubungan antara 

tujuan umum perusahan (taktik dan strategi) dengan operasi SCM  secara 

keseluruhan, SCOR model dapat mengidentifikasi, mengevaluasi dan 

memonitoring kinerja dari supply chain perusahan dengan menggunakan lima 

aspek  yaitu: Reliability, Responsiveness, Flexibility, Cost, dan  Assets. 

Oleh karena itu, untuk mengetahui apakah supply chain perusahaan telah 

beroprasi dengan baik atau tidak maka diperlukan sebuah sistem pengukuran 

kinerja. Alasan perlunya dibuat sebuah sistem pengukuran kinerja ini adalah agar 

perusahaan bisa mengendalikan dan melakukan monitoring terhadap kinerja dari 

supply chain secara berkesinambungan serta dapat mengidentifikasi tingkat 

kesuksesan yang dicapai oleh perusahaan, selain itu juga untuk menentukan arah 

perbaikan untuk menciptakan keunggulan dalam bersaing. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas maka bagaimana merancang dan 

mengukur kinerja supply chain yang sesuai dengan sistem supply chain 

perusahaan.  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Merancang kerangka pengukuran kinerja supply chain  

2. Melakukan pengukuran kinerja supply chain dengan menggunakan 

metode Supply Chain Operation Referance (SCOR) 
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3. Merekomondasikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kinerja 

Supply Chain pada PT. X  

 

1.3 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Perusahaan mampu mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap 

kinerja dari supply chain. 

2. Perusahaan mampu mengetahui nilai pencapaian kinerja supply chain 

untuk periode tertentu. 

3. Perusahaan mampu mengadakan perbaikan dari kinerja secara terus 

menerus sesuai kerangka sistem pengukuran kinerja supply chain yang 

baru. 

 

1.4 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah difokuskan pada batasan dan 

asumsi dalam ruang lingkup tertentu. Batasan yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Dalam model SCOR yang dipakai bukan untuk keseluruhan rantai pasok 

mulai dari supplier sampai end costumer, tetapi hanya untuk internal 

supply chain perusahaan saja 

2. Data yang diperoleh dari kuisioner yang telah disebarkan dapat mewakili 

kinerja karyawan perusahaan.  

3.  Responden mengerti tentang kondisi real perusahaan.  

4.  Indikator-indikator kinerja yang disusun dapat mewakili kinerja yang ada 

di perusahaan.  

5. Kondisi manajemen yang menjalankan perusahaan berjalan dengan baik 

dan konstan.  

6. Tidak ada perubahan yang berarti pada iklim dunia usaha pada saat 

penelitian dilakukan yang mampu menimbulkan perubahan visi-misi di 

PT.X 

 


