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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT. X adalah salah satu perusahaan yang bergerak dibidang penyedia produk. 

Produk yang dihasilkan berbagai macam, mulai dari produk kesehatan dan 

kecantikan. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1979. PT. X melibatkan berbagai 

aktivitas yang kompleks, mulai dari aktivitas pengadaan bahan baku, manufaktur, 

hingga distribusi. PT. X yang berada di Malang ini adalah sebagai Production 

Center jadi dari supplier langsung menuju ke pabrik yang di Malang. Departemen 

di Production Center ada Departemen Produksi, Departemen Teknik, Departemen 

Quality, Departemen Personalia, Departemen Safety Health Enviroment, 

Departemen Material management dimana departemen ini dibagi dua yaitu 

Planning dan Warehouse (Row Material & Packaging Material). 

PT. X melakukan proses produksi dari bahan baku hingga menjadi barang 

jadi (Finished Good). Divisi bagian SCM terbagi menjadi 4 bagian, yaitu Demand 

& Supply, Regulatory, Procurement, dan Logistic & Distribution. Divisi tersebut 

telah memiliki KPI dan target yang telah disesuaikan dengan standar perusahaan. 

Penilaian KPI juga disesuaikan oleh keputusan manajemen lokal. 

dipertimbangkan untuk mengontrol kinerjanya berdasarkan, tetapi masih terdapat 

beberapa masalah. Seperti nilai KPI (Key Performance Indicator) yang tidak 

mencapai target karena setting target yang terlalu tinggi. Maka perlu dilakukan 

analisa pengukuran kinerja pada aktivitas Supply Chain. Hal ini dilakukan agar 

mengetahui nilai kinerja serta mendapatkan usulan perbaikan untuk meningkatkan 

kinerja Supply Chain perusahaan. Peningkatan kinerja tidak hanya dalam suatu 

perusahaan tetapi juga pihak-pihak lain dalam rantai pasok yang terkait. Kinerja 

yang baik dari suatu rantai pasok akan meningkatkan kepuasan konsumen. Seperti 

yang dikatakan oleh Haizer dan Render, bahwa persaingan bukan lagi antar 

perusahaan melainkan persaingan antar mitra bisnis dalam suatu jaringan rantai 

pasok. 
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Dalam Penelitian ini dilakukan pengukuran kinerja rantai pasok 

menggunakan metode Supply Chain Operation Refence (SCOR). Model ini 

meliputi penilaian terhadap pengiriman dan kinerja pemenuhi permintaan, 

pengaturan inventaris dan aset, fleksibilitas produksi, jaminan, biaya – biaya 

proses serta faktor – faktor lain yang mempengaruhi penilaian kinerja keseluruhan 

pada sebuah rantai pasok (SupplyChainCouncil,2012). Oleh karena itu, 

pengukuran kinerja perlu dilakukan untuk membantu perusahaan mengidentifikasi 

keberhasilan dan memfasilitasi pemahaman situasi yang ada. Menurut Purnomo 

(2017), SCOR mempunyai kerangka yang menggabungkan antara rantai pasok, 

pengukuran kinerja berdasarkan best practice yang terhubung hingga komunikasi 

antara rantai pasok dapat berjalan secara optimal. Hal ini bertujuan untuk 

membuat strategi keputusan dan mengevaluasi kinerja rantai pasok agar dapat 

memaksimumkan visibilitas rantai pasok yang meliputi efisiensi, keterukuran, dan 

respon cepat terhadap perubahan permintaan pelanggan. SCOR merupakan salah 

satu cara yang  digunakan perusahaan untuk mengkomunikasikan sebuah 

kerangka yang menjelaskan managemen rantai pasok secara detail, 

mendefinisikan dan mengkategorikan proses-proses yang membangun indikator 

pengukuran yang diperlukan dalam pengukuran kinerja rantai pasok (Putri & 

Surjasa, 2018). Dengan demikian didapatkan pengukuran terintegrasi antara 

supplier, internal perusahaan, serta konsumen. 

 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang, masalah yang di hadapi perusahaan saat ini 

adalah “Bagaimana mengukur kinerja dari aktivitas Supply Chain pada PT.  X?’’ 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian tugas akhir ini adalah : 

1. Merancang dan Mengukur  kinerja supply chain di PT. X 

2. Memberikan usulan perbaikan berdasarkan Key Perfomance Indicator (KPI) 

yang tidak mencapai target  pada PT. X 

. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Perusahaan mampu mengetahui pencapaian kinerja supply chain selama ini. 

2. Perusahaan mampu mengetahui Key Perfomance Indicator (KPI) yang 

berpengaruh terhadap kinerja supply chain perusahaan. 

3. Perusahaan mampu mengadakan perbaikan kinerja Supply Chain secara 

terus-menerus  

      

1.5 Batasan Masalah 

Adapun batasan masalah penelitian ini adalah : 

1. Peneliti hanya dapat beberapa data karena data bersifat rahasia dan tidak 

sampai membahas biaya Karena data tersebut bersifat rahasia. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


