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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar  Belakang 

Perkembangan dunia industri yang semakin pesat dan dinamis pada era 

globalisasi seperti sekarang ini, menjadi pemicu bagi perusahaan untuk menggali 

potensi yang mereka miliki dan mengidentifikasi kunci sukses untuk unggul 

dalam persaingan yang semakin kompetitif. Persaingan yang sangat ketat dan 

kompetitif pada saat ini menuntut perusahaan untuk menjadi yang dari yang 

terbaik untuk dapat bertahan dalam persaingan yang sangat kompetitif ini.  

Salah satu cara yang bisa dilakukan untuk memenangkan persaingan 

yang sangat ketat di dunia industri saat ini yaitu perusahaan harus melakukan 

perbaikan secara berkelanjutan terhadap kinerja operasionalnya dalam 

mengelola seluruh sumber daya internal (pemasok) maupun eksternal 

(pelanggan). Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan barang atau jasa yang 

bekualitas, memenuhi keinginan para konsumen, tepat waktu, hemat biaya 

(persediaan dan biaya pengiriman) dan pengelolaan secara efektif, efisien serta 

fleksibel (Setiawan dan santoso, 2006).  

Manajemen rantai pasokan menjadi salah satu solusi terbaik untuk 

meningkatkan keunggulan kompetitif (Zabidi, 2001). Keunggulan kompetitif  

dari manajemen rantai pasokan adalah bagaimana perusahaan mampu mengelola 

aliran barang atau produk dalam suatu rantai pasokan (Watanabe, 2001).  
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Manajemen rantai pasokan sangat penting untuk diterapkan dalam suatu 

perusahaan, karena dengan adanya penerapan manajemen rantai pasokan di 

dalam perusahaan, perusahaan bisa menurunkan biaya produksi. Selain untuk 

meminimalisasi biaya produksi, manajemen rantai pasokan juga bisa dapat 

memberikan efisiensi terhadap pengeluaran biaya perusahaan, sehingga tak 

banyak pengeluaran untuk hal-hal yang tak terlalu penting. Menurut David 

(2000) manajemen rantai pasokan merupakan serangkaian pendekatan yang 

diterapkan untuk mengintegrasikan pemasok, pengusaha dan tempat 

penyimpanan secara efisien, sehingga produk yang dihasilkan dan 

didistribusikan kepada konsumen dengan kuantitas dan kualitas yang tepat, 

lokasi yang tepat serta waktu yang tepat untuk memperkecil biaya dan 

memuaskan kebutuhan konsumen (Dalam Indrajit dan Djokropranoto, 2002).  

Usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) yang salah satunya  berupa 

home industry menjadi salah satu bagian terpenting, karena UMKM berupa 

home industry dapat membantu memajukan perekonomian masyarakat yaitu 

dengan cara menyediakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Salah 

satu home industry yang banyak dimintai masyarakat Indonesia yaitu home 

indutry pembuatan boneka, dikarenakan menjadi produsen boneka mempunyai 

prospek yang bagus dan tidak ada matinya, karena boneka akan selalu digemari, 

walaupun seiring dengan berkembangnya waktu.  

Salah satu home industy yang memproduksi boneka di Malang yaitu 

boneka mania. Boneka mania merupakan suatu bisnis yang memproduksi 

boneka, biasanya boneka memiliki target market perempuan, tetepi boneka 
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mania memilki target market untuk semua segmen, karena boneka yang 

diproduksi di Boneka Mania memiliki bentuk yang unik-unik yaitu seperti 

boneka bentuk makanan, boneka berbentuk baju yaitu seperti baju pemain sepak 

bola, bantal kotak karakter, bantal couple, atau boneka unik yang lainnya.  

Saat ini Boneka Mania mempunyai permasalahan yang menyebabkan 

kinerja perusahaan kurang begitu baik dalam memenuhi permintaan konsumen, 

hal itu disebabkan karena proses pengiriman bahan baku dari pemasok kepada 

perusahaan maupun pengiriman produk dari perusahaan kepada konsumen 

kurang maksimalOleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan yang ada maka 

diperlukan adanya analisis kinerja manajemen rantai pasokan, untuk mengetahui 

sejauh mana kinerja manajemen rantai pasokan pada Boneka Mania tercapai. 

Sehingga prioritas perbaikan dapat diberikan kepada indikator kinerja 

manajemen rantai pasokan yang masih kurang baik.  

Berdasarkan uraian diatas, serta mengingat betapa pentingnya 

manajemen rantai pasokan diterapkan dalam perusahaan, maka judul penelitian 

yang akan diambil yaitu “Analisis Kinerja Manajemen Rantai Pasokan pada 

Boneka Mania di Malang”. 
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana kinerja manajemen rantai pasokan pada boneka mania?

2. Bagaimana solusi yang akan diberikan, jika ditemukan kinerja manajemen

rantai pasokan tidak baik?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui kinerja manajemen rantai pasokan pada boneka

mania di Malang.

b. Untuk mencari solusi yang tepat, apabila ditemukan kinerja manajemen

rantai pasokan tidak baik.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

a. Bagi Manajemen Boneka mania

Hasil penelitian ini digunakan sebagai masukan dan pertimbangan bagi

produsen untuk mengetahui kinerja manajemen rantai pasokan pada

boneka mania di Malang.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah wawasan,

referensi dan masukan tentang manajemen rantai pasokan untuk

perusahaan yang akan diteliti.


