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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu  

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan sudut pandang 

mengenai objek, karakteristik data, fenomena yang terjadi, permasalahan 

yang terjadi dalam objek tersebut, metode serta hasil penelitian yang pernah 

dilakukan. Penelitian terdahulu ini dapat menjadi landasan yang relevan atas 

diadakannya penelitian ini.  

Berdasarkan jurnal yang telah terkumpul, beberapa penelitian yang 

mengangkat tema tentang penilaian kinerja rantai pasokan menggunakan 

model SCOR sebagai metode analisisnya. Beberapa penelitian lain 

menggunakan gabungan antara model SCOR dengan AHP. Berikut ini akan 

dijelaskan mengenai penelitian-penelitian tersebut, beserta persamaan dan 

perbedaan yang ada. 

1. Penelitian Menggunakan Model SCOR 

Nurus Shubuhi Maulidiya membahas tentang pengukuran kinerja 

supply chain berdasarkan proses inti pada supply chain operation 

reference (SCOR) studi kasus pada PT Arthawenasakti Gemilang 

Malang, dan hasil dari penelitian tersebut bahwa Dari hasil pengukuran 

kinerja supply chain dengan menggunakan metode Supply Chain 

Operation Reference (SCOR), nilai indeks yang didapat tersebut berada 

pada kategori kuning yang menunjukkan bahwa performansi supply 
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chain PT Arthawenasakti Gemilang Malang secara keseluruhan belum 

mencapai performa yang diharapkan meskipun hasilnya mendekati target 

yang ditetapkan.  

2.  Penelitian Menggunakan Model SCOR dan AHP 

Selain menggunakan model SCOR untuk menyelesaikan 

permasalahannya, peneliti lainnya menggabungkan Model SCOR dengan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode AHP merupakan 

metode pendukung untuk menemukan sebuah solusi dengan 

menggunakan penilaian subjektif. Penilaian subjektif tersebut dilakukan 

demi memilih variabel dengan prioritas tertinggi. Penelitian yang 

dilakukan oleh Widya Anggraeni (2009) pada PT.Clown Crosures, 

perusahaan penghasil tutup botol, salah satu yang memanfatkan kedua 

metode tersebut.  

Metode AHP digunakan untuk memberi peringkat bagi pemasok-

pemasok agar dapat ditentukan mana yang akan menjadi pemasok utama 

dan cadangan. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa PT. Crown 

Closures sebaiknya bekerjasama dengan lebih dari 1 pemasok untuk 

setiap jenis bahan baku agar dapat meniadakan monopoli harga dan 

produk. 

3. Penelitian Menggunakan Model POA 

Ari Wibowo (2010) membahas tentang analisis kinerja 

manajemen rantai pasokan pada KUD Sumber Makmur Ngantang. dan 

hasil dari penelitian tersebut bahwa dari hasil Pembobotan keseluruhan 



9 

 

variabel dimensi aktifitas kinerja berdasarkan metrik kinerja rantai 

pasokan dengan keseluruhan responden yang diteliti menunjukan bahwa 

variabel Produktivitas memiliki bobot penilaian paling tinggi yaitu 

dengan 0,240 angka. Sedangkan total Skor secara keseluruhan yaitu 4,86 

dalam kinerja manajmen rantai pasokan pada KUD Susu Sumber 

Makmur Ngantang. 

Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan sekarang adalah hasil 

dari penelitiannya, obyek penelitian yang dipilih, dan waktu pelaksanaan 

penelitian. Sedangkan persamaannya yaitu terletak pada fokus bahasannya 

yaitu mengenai kinerja rantai pasokan dan alat pengukuran kinerja rantai 

pasokan yang dipilih yaitu POA (Performent Of Activity). 

B. Landasan Teori 

1. Konsep dan Pengertian Supply Chain Management 

Pemahaman manajemen rantai pasokan secara dalam perlu adanya 

definisi dari manajemen rantai pasokan atau supply chain management 

(SCM) yang diambil dari beberapa literatur. Sampai saat ini, telah banyak 

literatur dan para ahli yang menjelaskan pengertian dan konsep dalam 

manajemen rantai pasokan. Dari berbagai pendapat tersebut, berikut ini 

adalah pembahasan lebih lanjut mengenai hal tersebut. 

Menurut Heizer & Render (2015:4), manajemen rantai pasokan adalah 

pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan 

menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, serta pengiriman ke 

pelanggan. Seluruh aktivitas tersebut memerlukan koordinasi antara rantai 
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pasokan satu dengan lainnya, karena pada dasarnya, semua perusahaan 

tersebut memiliki tujuan yang sama, yaitu memberikan produk terbaik 

kepada konsumen. Manajemen rantai pasokan tidak hanya melihat sisi 

internal, namun juga sisi eksternal yang menyangkut hubungan 

perusahaan-perusahaan partner.  

Aktivitas yang ada dalam manajemen rantai pasokan yaitu menemukan 

transportasi ke vendor, pemindahan uang secara kredit dan tunai, para 

pemasok, bank dan distributor, utang dan piutang usaha, pergudangan dan 

tingkat persediaan, pemenuhan pesanan, dan berbagi informasi pelanggan, 

prediksi, dan produksi. 

Irmawati (2007) menyatakan manajemen rantai pasokan sebagai 

sebuah pendekatan yang diterapkan untuk menyatukan pemasok, 

pengusaha, gudang, dan tempat penyimpanan lainnya (distributor, retailer, 

dan pengecer) secara efisien, sehingga produk dapat dihasilkan dan 

distribusikan dengan jumlah yang tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang 

tepat untuk menurunkan biaya dan memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Definisi tersebut didasarkan atas beberapa hal: 

a. Manajemen rantai pasokan perlu mempertimbangkan bahwa semua 

kegiatan mulai dari  pemasok, manufaktur, gudang, distributor, 

retailer, sampai ke pengecer berdampak pada biaya produk yang 

diproduksi yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan. 

b. Tujuan dari manajemen rantai pasokan adalah agar total biaya dari 

semua bagian, mulai dari transportasi dan distribusi persediaan bahan 
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baku, barang dalam proses, dan barang jadi menjadi lebih efektif dan 

efisien sehingga mengurangi biaya. 

c. Manajemen rantai pasokan berputar pada integrasi yang efisien dari 

pemasok, manufaktur, gudang, distributor, retailer, dan pengecer yang 

mencakup semua aktivitas perusahaan, mulai dari tingkat strategis 

sampai tingkat taktik operasional. 

Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan 

perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama (Indrajit 

dan Djokopranoto, 2002). Berikut adalah gambar alur rantai pasokan : 

Gambar 2.1  Gambar alur rantai pasokan 

 

Sumber : Indrajit dan Djokopranoto, 2002 

Penjelasan singkat mengenai Gambar 2.1 adalah sebagai : 

a. Chain 1 : Suppliers 

Merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama. Bahan 

pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan 

penolong, bahan dagangan, suku cadang, dan sebagainya.  
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b. Chain 1-2 : Suppliers – Manufacturer 

Manufacturer atau bentuk lain yang melakukan pekerjaan 

membuat, mempabrikasi, mengasembling, merakit, dan 

mengkonversikan, atau pun menyelesaikan barang (finishing). 

Hubungan kedua rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk 

melakukan penghematan. Penghematan dapat diperoleh dari 

inventories bahan baku, bahan setengah jadi, dan bahan jadi yang 

berada di pihak suppliers, manufacturer, dan tempat transit 

merupakan target untuk penghematan ini.  

c. Chain 1-2-3 : Supplier – Manufacturer – Distribution 

Barang sudah jadi yang dihasilkan oleh manufacturer sudah mulai 

harus disalurkan kepada pelanggan. Penyaluran barang dilakukan 

melalui distributor. Barang dari pabrik melalui gudangnya disalurkan 

ke gudang distributor atau pedagang besar dalam jumlah besar, dan 

pedagang besar menyalurkan dalam jumlah yang lebih kecil kepada 

retailers atau pengecer. 

d. Chain 1-2-3-4 : Supplier – Manufacturer – Distribution - Retail 

Outlets 

Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri 

yang digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan lagi ke 

pihak pengecer. Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung 

menjual barang hasil produksinya kepada customer, namun secara 
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realtif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan pola 

seperti di atas.  

e. Chain 1-2-3-4-5 : Supplier – Manufacturer – Distribution – Retailer 

Outlets – Customers Customer  

Merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply chain. Para 

pengecer atau retailers ini menawarkan barangnya langsung kepada 

para pelangan atau pembeli atau pengguna barang tersebut : 

Perusahaan yang berada dalam supply chain pada intinya ingin 

memuaskan konsumen dengan bekerja sama membuat produk yang 

murah, mengirimkan tepat waktu dan dengan kualitas yang bagus 

(Rahmasari, 2011). Dengan melakukan ukuran performasi supply 

chain management, sebagai berikut:  

1)  Kualitas (tingkat kepuasan pelangan, loyalitas pelanggan, 

ketepatan pengiriman). 

2)  Waktu (total replenishment time, business cycle time).  

3)  Biaya (total delivered cost, efisiensi nilai tambah).  

4)  Fleksibilitas (jumlah dan spesifikasi). 

2. Strategi Manajemen Rantai Pasokan  

Strategi adalah kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan 

oleh suatu organisasi atau oleh beberapa organisasi secara bersama-

bersama (Pujawan & Mahendrawati, 2010). Pelaksanaan strategi harus 

dilakukan oleh semua pihak agar tujuan yang telah ditetapkan dapat 

dicapai. Menurut Heizer & Render (2015), beberapa strategi tersebut yaitu 



14 

 

banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, jaringan keiretsu, dan 

perusahaan virtual. Berikut ini adalah penjelasan singkat mengenai 

strategi-strategi tersebut: 

a.  Banyak Pemasok 

Memiliki banyak pemasok merupakan keuntungan tersendiri 

bagi suatu perusahaan. Para pemasok menanggapi permintaan 

perusahaan dengan memberikan spesifikasi serta harga yang 

bersaing. Umumnya, keputusan pembelian akan jatuh kepada pihak 

yang memberikan penawaran paling rendah. Keuntungan yang dapat 

dirasakan oleh perusahaan melalui strategi ini adalah tidak adanya 

monopoli harga dari pemasok dan perusahaan memiliki bargaining 

power. 

b.   Sedikit Pemasok 

Strategi manajemen rantai pasokan dengan sedikit pemasok 

mengindikasikan bahwa daripada pembeli ingin menjalin hubungan 

jangka panjang dengan para pemasoknya, daripada harus bertumpu 

pada atribut jangka pendek, misalnya, biaya rendah. Dengan strategi 

tersebut, penekanan pada rasa saling percaya dan transparansi sangat 

penting. 

c.   Integrasi Vertikal 

Integrasi vertikal adalah sebuah kondisi dimana perusahaan 

membeli rantai pasokannya sendiri. Ada dua jenis integrasi vertikal, 

yaitu integrasi maju atau integrasi mundur. Integrasi mundur berarti 
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perusahaan tersebut membeli pemasoknya, sedangkan integrasi maju 

berarti perusahaan membeli perusahaan penyalur produknya. Strategi 

ini memungkinkan perusahaan mengambil alih kekuasaan atas 

pemasok, distributor, ataupun pesaingnya. 

d.   Jaringan Keiretsu 

Keiretsu merupakan sebuah istilah bahasa Jepang untuk 

menggambarkan para pemasok menjadi bagian dari sebuah 

perusahaan. Anggota keiretsu dipastikan memiliki hubungan jangka 

panjang. Harapan yang ingin dicapai melalui penerapan strategi ini 

yaitu pihak - pihak yang tergabung dalam suatu rantai pasokan 

mampu berperan sebagai mitra yang mampu memberikan 

keunggulan dalam hal keahlian teknis serta kestabilan mutu 

produksi. 

e.   Perusahaan Virtual 

Perusahaan yang mengandalkan beragam hubungan pemasok 

untuk menyediakan jasa atas permintaan yang diinginkan. Strategi 

ini juga dikenal sebagai korporasi berongga atau perusahaan 

jaringan. Dengan mengandalkan koneksi internet, maka perusahaan 

mampu beroperasi tanpa adanya tempat secara fisik. Melalui 

pelaksanaan salah satu atau gabungan dari strategi- strategi diatas, 

diharapkan semua rantai pasokan mampu bekerjasama mencapai 

tujuan bersama dengan baik. Pemilihan strategi manajemen rantai 
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pasokan sebaiknya disesuaikan dengan bentuk perusahaan yang 

beroperasi, agar dapat berfungsi secara optimal. 

3. Mengelola Rantai Pasokan  

Pada dasarnya dalam mengelola rantai pasokan bukanlah hal yang 

mudah, dibutuhkan ketelitian dan kedisiplinan dalam menjalankan proses 

operasionalnya. Dalam pelaksanaan manajemen rantai pasokan, pasti ada 

target, sasaran, atau sesuatu yang diharapkan untuk dicapai. Oleh karena 

itu, dibutuhkan pengelolaan kinerja rantai pasok yang baik dan 

terintegrasi. Tanpa pengelolaan yang baik dan terintegrasi, maka sistem 

manajemen rantai pasokannya tidak akan berjalan dengan baik. Berikut 

penjelasan lebih dalam mengenai definisi kinerja dan pengelolaan kinerja 

rantai pasokan dikutip dari literatur.  

Menurut Heizer dan Rander (2010), pengelolaan rantai pasokan 

yang sukses adalah dimulai dengan kesepakatan tujuan bersama, diikuti 

dengan kepercayaan bersama, dan dilanjutkan dengan budaya organisasi 

yang sejalan, dengan penejelasannya sebagai berikut: 

a.  Kesepakatan tujuan bersama. 

Sebuah rantai pasokan yang terintegrasi memerlukan 

kerjasama yang baik dalam hubungan dengan anggotanya. Anggota 

rantai pasokan harus menghargai bahwa satu-satunya pihak yang 

menanamkan modal pada sebuah rantai pasokan adalah 16 

pelanggan akhir. Oleh karena itu, perlu pemahaman timbal balik 

mengenai misi, strategi, dan sasaran dari organisasi. Rantai pasokan 
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yang terintegrasi menambah nilai ekonomi dan memaksimalkan isi 

total produk.  

b.   Kepercayaan bersama  

Kepercayaan merupakan hal penting dalam rantai pasokan 

yang efektif dan efisien. Anggota rantai pasokan harus masuk ke 

dalam hubungan dan saling berbagi informasi. Hubungan yang 

dibangun berdasar saling percaya. Hubungan antar pemasok 

cenderung akan berhasil, jika risiko dan penghematan biaya dibagi. 

Aktivitas seperti penelitian konsumen, analisis penjualan, prediksi, 

dan perencanaan produksi merupakan aktivitas bersama.  

c.   Budaya organisasi yang sejalan  

Sebuah hubungan yang positif diantara organisasi pembeli dan 

pemasok dengan budaya organisasi yang sesuai, dapat menjadi 

keuntungan nyata dalam membuat rantai pasokan menjadi lebih baik. 

Dalam aktifitas operasional, sering kali tidak bisa terlepas dengan 

integritas rantai pasokan mulai dari pengadaan bahan baku sampai 

pengiriman kepada konsumen. Oleh karena itu untuk mengelola 

rantai pasokan dibutuhkan kesepakatan tujuan bersama, diikuti 

dengan kepercayaan bersama, dan dilanjutkan dengan budaya 

organisasi yang sejalan.  

Penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa banyak manfaat yang bisa 

diambil melalui pengelolaan kinerja rantai pasokan. Oleh karena itu, tidak 

diragukan lagi bahwa pengelolaan kinerja manajemen rantai pasok yang 



18 

 

baik dan terintegrasi sangat penting dilakukan oleh perusahaan agar 

mencapai target yang diinginkan dengan baik. 

4. Pengukuran Kinerja Manajemen Rantai Pasokan  

Pengukuran kinerja dari suatu sistem sangatlah penting demi terus 

berlangsungnya proses perbaikan kearah yang lebih baik. Pengukuran 

kinerja ini dilakukan untuk mengetahui apakah tujuan dari sistem yang ada 

di perusahaan tersebut sudah sesuai dengan target yang diinginkan 

perusahaan. Jika melihat secara keseluruhan dalam kacamata supply chain 

dimana tujuan utama dari pengukuran kinerja bukanlah hanya kesuksesan 

dari satu internal business saja melainkan kesuksesan keseluruhan rantai 

pasoknya.  

Terutama aktivitas yang berkaitan dengan link-link yang 

menghubungkan antara bisnis yang satu dengan yang lainnya hingga 

membentuk suatu supply chain. Berikut penjelasan lebih dalam mengenai 

sistem pengukuran kinerja dan tujuan pengukuran kinerja rantai pasokan 

dikutip dari literatur.  

a. Sistem Pengukuran Kinerja Supply Chain  

Seiring dengan perubahaan yang terjadi di lingkungan dunia 

usaha, mulai berkembang pengukuran kinerja yang berfokus pada 

pengukuran non finansial. Menurut (Maskell;2009), dalam 

pengukuran non finansial ada beberapa keuntungan sistem 

pengukuran non finansial antara lain adalah  pengukuran tersebut 

lebih sesuai dengan kondisi saat ini dibandingkan dengan 
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pengukuran finansial, lebih mudah diukur dan presisi, lebih 

bermanfaat bagi pekerja untuk melakukan perbaikan 

berkesinambungan, konsisten dengan tujuan dan strategi perusahaan 

dan sangat fleksibel.  

Faktor-faktor yang bersifat non finansial lebih berorientasi 

jangka panjang dan memberikan kontribusi yang cukup besar bagi 

kinerja perusahaan, misalnya indikator yang berkaitan dengan 

kualitas produk yang dapat meningkatkan penjualan dan kepuasan 

konsumen dalam jangka panjang. Seiring dengan berkembangnya 

industri di abad ke 21, supply chain management telah menjadi fokus 

utama dari setiap organisasi bahkan beberapa penelitian terkini 

menyatakan bahwa supply chain management merupakan praktis 

untuk meningkatkan kinerja world class company.  

Sesuai dengan perkembangan sistem pengukuran kinerja supply 

chain, (Chibba dan Horte; 2011) menyebutkan  ada empat tipe 

pengukuran kinerja supply chain management, yaitu: 

1) Functional Measures  

Pengukuran secara terpisah dari masing-masing fungsi yang 

ada dalam supply chain, seperti pengukuran pengiriman saja 

(delivery) atau produksi saja.  

2) Internal Integrated Measures  

Pengukuran kinerja terhadap semua fungsi yang ada dalam 

supply chain dalam satu perusahaan.  
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3) One side Integrated Measures  

Mendefinisikan kinerja dalam batasan antar organisasi atau 

antar perusahaan dan mengukur kinerja antar perusahaan dalam 

perspektif supplier atau customer.  

4) Total Chain Measures  

Pengukuran kinerja supply chain secara lengkap yang 

mencakup antar perusahaan, termasuk hubungan dari pemasok 

sampai ke konsumen. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Supply Chain  

Menurut Heim dan Compton (1992), sebagaimana dikutip oleh 

Medori dan Steeple (2000), Perusahaan perlu menggunakan empat 

tipe pengukuran kinerja untuk menentukan tujuannya. Perusahaan 

harus mengembangkan indikator kinerja yang sesuai untuk 

menginterprestasikan dan mendeskripsikan secara kuantitatif kriteria 

yang digunakan mengukur efektivitas dari sistem tersebut (Vanany, 

2009:135).  

Dengan melakukan pengukuran kinerja supply chain, perusahaan 

dapat mengontrol kinerja perusahaan secara langsung maupun tidak 

langsung dan perusahaan dapat mengetahui tingkat kinerja 

perusahaan saat ini, apakah tujuan yang ditetapkan tercapai atau 

tidak. Hasil pengukuran kinerja dijadikan sebagai landasan bagi 

perusahaan untuk meningkatkan kinerja melalui perbaikan yang 

berkesinambungan. 
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5. Metrik Kinerja Rantai Pasokan 

Semakin banyak perusahaan yang menyadari bahwa mengelola 

rantai pasokan penting untuk dilakukan. Para ahli berusaha menciptakan 

metode- metode yang sesuai untuk diterapkan bagi perusahaan. Agar suatu 

kinerja dapat diukur, maka perlu adanya suatu metrik. Metrik adalah suatu 

ukuran yang bisa diverifikasi, diwujudkan dalam bentuk kuantitatif 

ataupun kualitatif, didefinisikan terhadap suatu acuan tertentu (Pujawan & 

Mahendrawati, 2010). 

Penentuan matrik kinerja dalam rantai pasokan disesuaikan dengan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi penentu dalam mengukur kinerja 

rantai pasokan. Karena setiap perusahaan memiliki kriteria masing-masing 

sesuai dengan tujuan dan target yang ingin dicapai dalam mengukur 

kinerja rantai pasokan dan disesuaikan juga dengan bisnis proses masing-

masing perusahaan. Berikut beberapa matrik yang digunakan untuk 

mengukur kinerja rantai pasokan. 

a. Delivery performance 

b. Fill rate 

c. Perfect order fulfillment 

d. Order fulfillment lead time 

e. Production flexibility 

f. Cash to cash cycle time 

g. Supply Chain response time 

h. Supply chain management cost 
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i. Cost of goods sold 

j. Value-added productivity 

k. Waranty cost or return processing cost 

l. Inventory days cycle time 

m. Asset turns 

6. Metode Penilaian Kinerja Rantai Pasokan 

Selanjutnya pembahasan mengenai apa saja metode yang dapat 

digunakan untuk melakukan penilaian atau pengukuran kinerja manajeman 

rantai pasokan. Pengukuran kinerja atau performasi adalah sangat penting 

bagi manajemen rantai pasok yang sukses. Pengukuran atau penilaian 

kinerja yang tidak efektif tidak akan pernah mengungkapkan penyesuaian 

terkait yang diperlukan dalam rantai pasok. 

 Para ahli telah berusaha memberikan metode penilaian kinerja 

manajemen rantai pasokan yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan jenis 

apapun dan memberikan manfaat dalam perbaikan berkelanjutan. Berikut 

ini ada beberapa metode penilaian kinerja rantai pasokan yang bersumber 

dari beberapa literatur: 

a. Balanced Scorecard (BSC) 

Ditinjau dari maknanya, balanced berarti keseimbangan, 

scorecard artinya kartu skor. Metode BSC berusaha menjaga 

keseimbangan penilaian kinerja antara sisi finansial dengan non-

finansial, dari sisi internal dan eksternal, untuk jangka pendek 

maupun jangka panjang. BSC mendukung pengukuran kinerja 



23 

 

secara tradisional dimana hanya mempertimbangkan aspek 

keuangan, dengan tiga perspektif tambahan, yaitu perspektif 

konsumen, perspektif proses bisnis internal, dan perspektif 

pembelajaran dan pertumbuhan (Kaplan & Norton, 2007). Jadi, 

metode ini bukanlah sebagai pengganti dari pengukuran kinerja 

berdasarkan aspek finansial, namun justru sebagai pelengkapnya.  

Metode ini pertama kali dikenalkan oleh Kaplan dan Norton 

pada tahun 1996. Hal ini muncul disebabkan oleh fenomena yang 

terjadi pada saat itu. Hampir semua sistem pengendalian 

operasional pada perusahaan menggunakan pengukuran finansial 

dan menetapkan target secara kuantitatif. Padahal, tidak semua hal 

dapat diukur dari sisi keuangan. Contohnya, visi bisnis yaitu 

menjadi pemasok yang terbaik di bidangnya. Visi tersebut tidak 

bisa hanya diterjemahkan dari sisi finansial, namun juga ke dalam 

pedoman aktivitas-aktivitas yang ukurannya non-finansial. Metrik 

non-finansial ini sangat berharga karena mampu memprediksikan 

kinerja finansial masa depan daripada hanya laporan sederhana 

mengenai apa yang telah terjadi (Kaplan & Norton, 2007). Hasil 

yang didapatkan adalah perspektif yang lebih luas dalam hal 

kesehatan dan aktivitas perusahaan. 

b. Performance of Activity (POA) 

Metode penilaian kinerja manajemen rantai pasokan yang 

kedua yaitu Performance of Activity (POA). Metode ini dicetuskan 
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oleh Chan dan Qi (2003). Pada prinsipnya, POA adalah model yang 

digunakan untuk mengukur kinerja aktivitas yang menjadi bagian 

dari proses dalam rantai pasokan. Kinerja diukur dalam berbagai 

metrik, yaitu biaya, waktu, kapasitas, kapabilitas, produktivitas, 

utilisasi, dan outcome.  

Ketujuh metrik di atas memiliki tingkat kesulitan yang 

berbeda dalam pengukurannya. Metrik biaya, waktu, kapasitas, 

produktivitas dan utilisasi dapat dilihat dengan mudah, sehingga 

lebih mudah untuk diukur. Sedangkan kapabilitas dan outcome 

lebih sulit pengukurannya. Setiap metode penilaian kinerja 

manajemen rantai pasok memiliki langkah, metrik, dan hasil 

penilaian yang berbeda. Oleh karena itu, dalam pemilihan metode 

yang akan dipakai, perusahaan atau peneliti perlu memahami 

metode yang akan dipilih dan penyesuaian dengan kondisi objek 

yang diteliti. 

c. Process-Based Approach (Pendekatan Berdasarkan Proses) 

Menurut Cooper (1997), proses adalah kumpulan dari 

aktivitas yang melintasi waktu dan tempat, memiliki awal, akhir, 

input dan output yang jelas. Pendekatan ini memungkinkan 

manajer untuk mengantisipasi suatu masalah yang muncul sebelum 

masalah tersebut meluas. Suatu proses atau aktivitas membutuhkan 

sumberdaya sebagai input, melakukan penambahan nilai (added 

value) terhadap input tersebut sehingga menghasilkan keluaran 



25 

 

yang sesuai dengan keinginan pelanggan. (Pujawan & 

Mahendrawati, 2010: 239).  

Ada tujuh langkah dalam menilai kinerja manajemen rantai 

pasokan dengan memanfaatkan metode ini. tujuh langkah tersebut 

yaitu identifikasikan hubungan semua proses, definisikan dan 

batasi proses inti, tentukan misi, tanggungjawab, fungsi proses inti, 

uraikan dan identifikasi sub-proses, tentukan tanggungjawab dan 

fungsi sub-proses, uraikan aktivitas dalam sub-proses, dan terakhir 

yaitu hubungkan target antar hirarki. 

7. Model POA (Performance of Activity) 

a. Pengertian Performance of Activity (POA) 

Performance of Activity (POA) yang diperkenalkan oleh Qi (2002) 

yang merupakan model kinerja yang inovatif. Dari perspektif activity-

based management  rantai suplai merupakan proses yang saling 

berhubungan dan menciptakan nilai kepada pelanggan, hal ini yang 

mendasari model POA. Metode POA digunakan dalam mengukur 

kinerja rantai suplai dalam berbagai sudut pandang, juga menilai 

berbagai aspek dimensi dari pengkuran kinerja aktivitas dimana setiap 

bagian merepresentasikan sejumlah pengukuran, beberapa dimensi 

tipe pengukuran tersebut adalah sebagai berikut : 

1)   Biaya (Cost) 

Biaya muncul karena suatu aktivitas. Biaya muncul karena 

dalam pelaksanaan suatu aktivitas ada sumber daya yang 

digunakan. Biaya ini bisa berasosiasi dengan tenaga kerja, 
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material, dan peralatan. Biaya bisa diukur dalam bentuk absolut 

maupun dalam ukuran relatif terhadap suatu nilai acuan. 

Misalnya, biaya material bisa diukur dalam nilai rupiah per tahun 

atau diukur relatif terhadap nilai penjualan dalam setahun. Biaya 

masa lalu bisa digunakan sebagai nilai acuan dalam pengukuran 

kinerja. Misalnya, penurunan biaya-biaya persediaan biasanya 

diukur dalam bentuk persentase, relatif terhadap biaya pada tahun 

anggaran sebelumnya. 

2)   Waktu (Time) 

Waktu yang diperlukan untuk mengerjakan suatu 

aktivitas. Ukuran ini sangat penting dalam konteks rantai suplai 

terutama untuk berkompetisi atas dasar kecepatan respon, yang 

secara umum ditentukan oleh waktu yang dibutuhkan oleh 

masing-masing aktivitas. Waktu pengembangan produk baru, 

waktu pemrosesan pesanan pelanggan, waktu untuk mendapatkan 

bahan baku dan waktu set-up untuk kegiatan produksi adalah 

sebagian dari kontributor penting dalam menciptakan kecepatan 

respon pada rantai suplai. 

3)   Kapasitas (Capacity) 

Kapasitas adalah ukuran seberapa banyak volume 

pekerjaan yang bisa dilakukan oleh sistem atau bagian dari rantai 

suplai pada suatu periode tertentu. Contohnya kapasitas produksi 

pabrik, kapasitas pengiriman dari sebuah pemasok, kapasitas 



27 

 

penyimpanan sebuah gudang. Besar kecilnya kapasitas perlu 

diketahui sebagai dasar untuk perencanaan produksi atau 

pengiriman dan sebagai dasar dalam memberikan janji 

pengiriman ke pelanggan. Besarnya kapasitas yang terpasang 

relatif terhadap rata-rata permintaan memberikan informasi 

fleksibilitas pada rantai suplai. Pada era dimana jaringan rantai 

suplai sangat dinamis, kegiatan outsourcing dan sub-contracting 

sangat lumrah dilakukan, kapasitas suatu rantai suplai bisa jadi 

juga dinamis dan tidak ditentukan hanya oleh sumber daya yang 

dimiliki oleh suatu organisasi. 

4)   Kehandalan (Reliability) 

Kehandalan mengukur kemampuan rantai suplai untuk 

secara konsisten memenuhi janji. Misal pengiriman dari pemasok 

dikatakan handal apabila deviasi waktu pengiriman relatif kecil 

relatif terhadap waktu yang dijanjikan atau diharapkan. Mesin 

dikatakan handal jika bisa bekerja dengan baik dalam jangka 

waktu yang yang diharapkan serta menghasilkan output dengan 

variabilitas yang relatif kecil dibandingkan dengan batas-batas 

spesifikasi. 

5)   Ketersediaan (Availability) 

Ketersediaan mengukur kesiapan, yakni kemampuan 

rantai suplai untuk menyediakan produk atau jasa pada waktu 

diperlukan. Sebagai contoh, inventory availability mengukur 
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ketersediaan persediaan pada waktu dan tempat dimana 

pelanggan membutuhkan. Kecepatan pemenuhan (fill rate) dan 

tingkat pelayanan pelanggan (customer service level) adalah dua 

contoh metrik yang mengukur ketersediaan pada rantai suplai. 

6)   Fleksibilitas (Flexibility) 

Kemampuan rantai suplai untuk cepat berubah sesuai 

dengan kebutuhan output atau pekerjaan yang harus dilakukan. 

Tingkat fleksibilitas yang dibutuhkan setiap rantai suplai tentu 

saja berbeda dan sangat tergantung dari strategi mereka bersaing 

di pasar. Fleksibilitas rantai suplai ditentukan oleh banyak faktor 

misalnya fleksibilitas pengadaan, fleksibilitas produksi, dan 

fleksibilitas pengiriman. 

Sebagai catatan kehandalan, ketersediaan dan fleksibilitas 

merupakan subdimensi yang membentuk kapabilitas rantai 

pasokan, yang merupakan kemampuan rantai pasokan dalam 

melakukan aktivitasnya. 

7)   Produktivitas (Productivity) 

Mengukur sejauh mana sumber daya pada rantai suplai 

digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. 

Secara mekanis produktivitas merupakan rasio antara keluaran 

yang efektif terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, 

tenaga kerja, bahan baku, dan energi. 
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8)   Utilisasi (Utilization) 

Mengukur tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan 

rantai suplai. Misalnya, utilitas mesin, gudang, pabrik, dan 

sebagainya. Mesin yang hanya beroperasi rata-rata selama 6 jam 

sehari dari jam kerja harian 8 jam dikatakan memiliki utilitas 

sebesar 75%. Pada rantai suplai yang siklus hidup produknya 

relatif panjang dan tidak berkompetisi atas dasar inovasi, utilitas 

menjadi salah satu ukuran yang penting untuk dimonitor. 

9)   Outcome 

Merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. Pada 

proses produksi outcome bisa berupa nilai tambah yang diberikan 

pada produk-produk yang dihasilkan. Outcome langsung 

merefleksikan efektifitas dan ouput setiap proses sepanjang rantai 

suplai. Outcome tidak selalu mudah diukur karena sering kali 

tidak berwujud. Contoh: outcome proses penyimpanan tidak 

mudah dikuantifikasi. 

b. Pemetaan Model POA 

Pemetaan rantai pasokan termasuk dalam aktivitas untuk 

mengukur kinerja rantai pasokan. Gambaran mengenai alur rantai 

pasokan perusahaan diuraikan secara jelas. Tujuan pemetaan rantai 

pasok tersebut agar pembaca mengetahui gambaran proses-proses 

rantai pasok pada perusahaan dan mengetahui penilaian pada 

perusahaan yang sudah diteliti. 
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1)   Mendeskripsikan gambaran Aktivitas rantai pasok perusahaan. 

Mendeskripsikan tipe-tipe proses pada rantai pasok 

perusahaan. Tipe-tipe proses tersebut adalah 7 proses inti model 

POA yaitu biaya, waktu, kapasitas, kapabilitas, produktifitas, 

utilitas, outcom. Berikut adalah gambaran dari struktur POA : 

Gambar 2.2 Struktur POA 

   

Sumber : Chan (2003). 

Penjelasan singkat mengenai Gambar 2.2 adalah sebagai : 

Beberapa tipe yang terdapat pada POA tersebut tentukan 

misi, tanggung jawab, dan fungsi dari proses inti. Misalnya misi 

bagian pengadaan adalah untuk membeli material yang tepat dari 

supplier sehingga kegiatan produksi bisa berlangsung dengan 

lancar. 

Selanjutnya setiap proses inti biasanya merupakan agregasi 

dari sejumlah sub-proses. Oleh karena itu dalam pendekatan 

proses, setiap proses inti perlu diuraikan menjadi sub proses. 

Contohnya proses pembelian bahan baku melibatkan sub proses 
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seperti pengecekan stock yang ada, penentuan kualitas dan 

kuantitas, pembuatan dan pengiriman PO, pemrosesan pesanan 

oleh pemasok, pengiriman, penyimpanan di gudang, penagihan 

dan pembayaran. 

Selanjutnya uraikan lebih lanjut sub proses menjadi 

aktivitas. Aktivitas disini yaitu menjelaskan alur kegiatan yang 

dilakukan oleh perusahaan mulai dari pembelian bahan baku dari 

supplier, proses pembuatan bahan setengah jadi menjadi produk,  

pengiriman produk kepada distributor hingga nantinya akan di 

salurkan ke konsumen. 

2)   Matrik 

Metrik adalah sebuah standar pengukuran kinerja proses. Dimana 

matrik tersebut nantinya akan dibuat untuk mengukur aktifitas 

kinerja rantai pasokan. 

3)   Penilaian kinerja rantai pasokan  

Setelah melakukan proses penjabaran aktivitas rantai 

pasokan yang terjadi pada perusahaan, selanjutnya melakukan 

penilaian kinerja rantai pasokan yang menghubungkan antara 

matrik kinerja dengan variabel kinerja aktifitas dengan melakukan 

kuesioner, kuesioner tersebut disebarkan kepada responden yang 

mengetahui alur proses rantai pasokan yang terjadi pada 

perusahaan. Hasil kuesioner tersebut akan diukur menggunakan 

rentang skala hal itu bertujuan untuk menentukan penilaian 
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kinerja rantai pasokan perusahaan masuk kategori baik atau tidak 

baik. 

Jadi dari pemetaan rantai pasokan tersebut akan diketahui 

gambaran aktifitas yang terjadi pada perusahaan mulai dari pengadaan 

bahan baku sampai pengiriman produk ke pelanggan dan penilaian 

kinerja rantai pasokan dengan menggunakan metode yang dipilih. 

C. Kerangka Pikir

Berdasarkan tinjauan pustaka yang telah diuraikan diatas, maka dapat dibuat

kerangka pikir sebagai berikut :

Gambar 2.3 Kerangka Pikir 

 

 

 

Sumber : Pujawan I.N. (2010). Diolah 

Gambar 2.2 merupakan kerangka pikir pada penelitian ini. Dalam 

kerangka pikir tersebut, enam metrik dan tujuh dimensi kinerja rantai 

pasokan yang ada dalam model POA berdasarkan teori dari Pujawan 

(2010), sedangkan alur kerangka pikir berlandaskan pada penelitian Ari 

Wibowo (2013). 

Pengukuran Kinerja Rantai 

Pasok dengan model POA 

(Performance of Activity ) 

1. Biaya dalam suatu aktivitas

2. Waktu yang diperlukan

3. Kapasitas

4. Kapabilitas

5. Produktivitas

6. Utilisasi

7. Outcome

Hasil Penilaian 

Kinerja Rantai 

Pasokan 

Metric kinerja 

rantai pasokan 

1. Delivery
performance

2. Fill rate
3. perfect order

fulfillment
4. order fulfillment

lead time
5. Production

Flexibility
6. cash to cash cycle

time
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Berdasarkan kerangka pikir diatas dapat dijelaskan bahwa pengukuran 

kinerja rantai pasokan pada model performance of activity (POA) dapat 

memberikan alternative mengenai efisiensi biaya produksi, sehingga 

mampu memberikan keuntungan secara maksimal pada UD Sri Tanjung. 

Adapun langkah langkah yang dilakukan adalah dengan menentukan 

kriteria metrik kinerja rantai pasokan yang nantinya akan dikaitkan dengan 

besaran variabel yang terdapat pada model POA, yang terdiri dari Ongkos, 

Waktu, Kapasitas, Kapabilitas, Produktifitas, Utilitas, dan Outcome 

menurut Pujawan (2010), yang telah ditentukan seperti pada gambar di 

atas. Dari pengukuran dengan menghubungkan matrik dengan variabel 

yang terdapat pada POA dapat diketahui penilaian kinerja rantai pasokan 

manakah yang kurang baik atau tidak sesuai target kinerja perusahaan. 

 

 


