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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Berkembangnya industri mengalami banyak perubahan berarti dalam 

beberapa dekade terakhir. Berkembangnya pasar bebas di dunia yang 

menyertakan isu tentang konsep industri yang berwawasan lingkungan juga 

secara tidak langsung memaksa industri untuk melakukan penyesuaian 

terhadap konsep green industries dalam setiap proses bisnisnya termasuk 

dalam supply chain yang dikenal dengan green supply chain. Menurut 

Sundarakani et al., (2010) Green Supply Chain (GSC) merupakan konsep 

supply chain tradisional yang terintergrasi dengan aspek lingkungan yang 

meliputi rancangan produk, pemilihan supplier, pengadaan material, aktivitas 

manufaktur, aktivitas pengemasan, aktivitas pengiriman produk ke konsumen, 

serta pengunaan akhir produk (end of life Product). Selain bertujuan untuk 

meningkatkan profit perusahaan dan meningkatkan kepuasan pelanggan, 

green supply chain  juga bertujuan untuk meminimalisir dampak negatif bagi 

lingkungan (limbah, bahan kimia berbahaya, energi, gas emisi) maupun 

sosial. Dalam beberapa tahun ini isu mengenai konsep industri manufaktur 

yang berwawasan lingkungan telah membuat perubahan mengenai penerapan 

konsep supply chain itu sendiri. Karena setiap aktivitas yang dilakukan oleh 

pelaku supply chain berpeluang menciptakan waste (limbah, bahan kimia 

berbahaya, energi, gas emisi), polusi maupun bahan-bahan yang berbahaya 

bagi lingkungan sekitar. 

PT X merupakan perusahaan manufaktur yang memproduksi alat 

musik tiup untuk pasar ekspor. PT X dipilih karena memiliki supply chain 

yang lengkap dari hulu ke hilir. Selain itu diantara perusahaan manufaktur 

yang ada PT X dapat dikategorikan sebagai perusahaan manufaktur yang 

survive sehingga dapat melakukan peningkatan pada tahap pengembangan 

supply chain yang ramah lingkungan. Dalam aktivitas bisnisnya, PT X 

melibatkan berbagai aktivitas yang kompleks mulai dari aktivitas 

perancangan produk, aktivitas pengadaan, aktivitas manufaktur, aktivitas 
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pengemasan, aktivitas distribusi dan aktivitas reverse logistic. Berdasarkan 

aktivitas pada sepanjang supply chain yang ada dapat dilihat bahwa PT X 

belum menerapkan pengukuran kinerja Green Supply Chain (GSC). Sehingga 

aktivitas industri yang terjadi di PT X secara langsung memberikan waste 

terhadap lingkungan. Target perusahaan kedepannya adalah membuat produk 

pianica menjadi produk yang ramah lingkungan, tidak hanya pada proses 

produksinya melainkan seluruh proses yang ada di supply chain. Berdasarkan 

pengamatan awal, permasalahan yang dialami perusahaan adalah perusahaan 

mulai mengembangkan tidak hanya produk yang ramah lingkungan tetapi 

juga management serta supply chain yang ramah lingkungan yang akan 

dimulai dari produk pianica. Untuk itu perusahaan ingin mengetahui kinerja 

green supply chain yang ada pada produk pianica selama empat bulan 

terakhir. 

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka diperlukannya suatu sistem 

pengukuran kinerja terhadap aktivitas green supply chain di PT X pada 

semua proses yang ada dengan menggunakan metode green supply chain 

operation referance (GSCOR) untuk merancang pengukuran kinerja green 

suply chain dan OMAX (Objective Matrix)  untuk mengukur kinerja green 

suply chain baik yang melibatkan forward chain maupun backward chain 

(Bahauddin dkk., 2014). Dengan adanya sistem pengukuran kinerja green 

supply chaindiharapkan perusahaan dapat mengurangi biaya, meminimasi 

waste yang diberikan perusahaan pada lingkungan, mengoptimalkan kinerja 

supply chain perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas rumusan masalah yang akan 

diselesaikan dalam penelitian tugas akhir ini adalah “ Bagaimana merancang 

sistem pengukuran kinerja green supply chaindi PT X.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah : 

1. Mengidentifikasi faktor-faktor pada kinerja green supply chain (GSC) 
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2. Merancang sistem pengukuran kinerja green supply chain dengan 

menggunakan greensupply chain operation referance (GSCOR) 

3. Melakukan pengukuran dan evaluasi kinerja green supply chain dengan 

menggunakan OMAX (Objective Matrix) dan traffic light sistem. 

4. Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan kinerja green supply 

chain pada PT X. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Perusahaan mampu mengetahui aspek-aspek yang berpengaruh terhadap 

kinerja dari green supply chain. 

2. Perusahaan mampu mengetahui nilai pencapaian kinerja green supply 

chain pada setiap indikator untuk periode tertentu. 

3. Perusahaan mampu mengadakan perbaikan kinerja secara berkelanjutan 

sesuai dengan kerangka sistem pengukuran kinerja green supply chain 

yang baru. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Dalam penelitian ini, pembahasan masalah difokuskan pada batasan dan 

asumsi dalam ruang lingkup tertentu. Batasannya yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : 

1. Penelitian ini memakai hampir keseluruhan rantai pasok mulai dari 

supplier sampai end costumer. 

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

kinerja karyawan perusahaan 

3. Responden memahami tentang kondisi real di perusahaan 

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

diperusahaan 

5. Kondisi menejemen yang menjalankan perusahaan berjalan dengan baik 

dan konstan 

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

dilakukan yang mampu menimbulkan perubahan visi-misi di PT X. 


