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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Supply Chain Management ( SCM ) 

Menurut Pujawan and Mahendrawati (2010), Rantai Pasok merupakan 

jaringan-jaringan perusahaan bekerjasama untuk menciptakan serta 

mendistribusikan produk sampai konsumen. Perusahaan – perusahaan yang 

dimaksud adalah supplier, pabrik, distributor, retailer dan  perusahaan pendukung. 

Istilah SCM pertama kali ditemukakan oleh weber dan oliver pada 1982. Supply 

Chain merupakan jaringan fisik, yaitu perusahaan dalam pengadaan bahan 

baku,produksi barang , serta pengiriman ke konsumen. 

Pada perusahaan manufaktur, Aktivitas utama dalam klasifikasi SCM yaitu : 

aktivitas perancang produk baru (product development), aktivitas mendapatkan 

material (procurement, purchasing, atau supply), aktivitas perencanaan produksi 

dan persediaan (planning and control), aktivitas merencanakan produksi 

(production), aktivitas pengiriman (distribution),dan aktivitas pengelolaan 

pengembangan barang (return) 

Menurut Simchi-Levi, Kaminsky, Simchi-Levi, and Shankar (2008), SCM 

merupakan serangkaian pendekatan untuk mengintegrasi pemasok, perusahaan, 

gudang serta toko agar barang yang ingin diproduksi dan didistribusikan tepat 

pada jumlah dan waktu untuk meminimalisasikan biaya ketika memuaskan 

pelanggan. Hal ini dilakukan agar meminimkan biaya produksi dan pemenuhan 

kebutuhan. SCM berfokus pada integrasi dan pengelolaan aliran barang, jasa, dan 

informasi melalui rantai pasok untuk membuatnya responsive terhadap kebutuhan 

pelanggan sehingga dapat menurunkan total biaya (Kasengkang, 2016). Rakhman, 

Machfud, and Arkeman (2018) menyatakan SCM yaitu strategi yang akan 

memberikan solusi untuk menghadapi ketidakpastian lingkungan untuk mencapai 

keunggulan kompetitif melalui peminimasian biaya produksi, perbaikan 

pelayanan konsumen, serta kepuasan pelanggan. 

Suatu system rantai pasok membahas semua tahap, mulai langsung maupun 

tidak langsung, dalam pemenuhan permintaan konsumen. Rantai pasok itu bukan
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hanya perusahaan manufaktur & pemasok, tapi juga pihak yang terlibat dalam 

aktivitas transportasi, gudang, pengecer, dan konsumen. Dalam tiap organisasi, 

rantai pasok membahas semua fungsi yang terlibat dalam pemenuhan permintaan 

konsumen (Chopra & Meindl, 2007). 

Berdasarkan dari pengertian dapat disimpulkan SCM merupakan proses yang 

mengitegrasikan perusahaan dari seluruh aktivitas dari perancangan produk, 

pengadaan material, proses produksi sehingga proses distribusi produk sampai ke 

tangan pelanggan serta mengontrol aliran informasi sepanjang rantai pasokan dari 

hulu ke hilir untuk memuaskan konsumen. Dalam suatu rantai pasok terdapat 3 

macam aliran yang dikelola, pertama yaitu aliran barang mengalir dari hulu 

(upstream) ke hilir (downstream). Seperti bahan baku yang dikirim dari supplier 

ke perusahaan setelah produk selesai jadi diproduksi dikirim ke distributor, lalu 

dikirim ke retail, kemudian ke konsumen. Kedua yaitu aliran dana dan sejenisnya. 

Ketiga yaitu aliran informasi dari hulu ke hilir ataupun sebaliknya. 

Supply Chain Management (SCM) merupakan metode untuk mengelola aliran 

produk, informasi dan dana secara terintegrasi yang melibatkan berbagai pihak 

dari hulu ke hilir yang terdiri dari Supplier, perusahaan, distribusi hingga jasa 

logistik. Prinsip penting SCM yaitu keterbukaan informasi serta kolaborasi antar 

fungsi internal perusahaan maupun pihak diluar perusahaan. Kegiatan SCM 

membahas pengembangan produk, pengadaan material, pengendalian persediaan, 

produksi, dan transportasi. Dua hal yang menjadi tatangan yang paling utama 

dalam pengelolaan SCM adalah ketidakpastian dan kopleksitas. Adanya 

kompleksitas diakibatkan oleh banyaknya jumlah pihak yang terlibat pad suatu 

cakupan Supply Chain. Nilai ketidakpastian timbiul dari permintaan, dari pihak 

supplier ataupun pihak internal dari perusahaan. SCM merupakan salah satu hal 

yang menjadi kunci dalam keberhasilaan persaingan suatu perusahaan 

(Wahyuniardi, Syarwani, & Anggani, 2017). 

 

2.2 Area Cakupan SCM 

Pada dasarnya SCM mencakup semua ruang lingkup pekerjaan dan tanggung 

jawab yang sangat luas. Berikut merupakan beberapa kegiatan utama dalam 
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klasifikasi SCM dalam perusahaan manufaktur (Pujawan & Mahendrawathi, 

2010) : 

1. Aktivitas perancang produk baru (Product development) 

Ini merupakan bagian yang sangat penting untuk perusahaan pada 

kelompok industry yang inovatif. Dimana waktu hidup produk yang bersifat 

pendek. Dalam melaksanakan perancangan produk baru, perusahaan wajib 

mempertimbangkan beberapa hal : 

- Hasil rancangan harus mencerminkan keinginan dari pelanggan. Maka 

diperlukan riset pasar. 

- Produk hasil rancang harus mencerminkan ketersediaan dan sifat 

material. 

- Hasil rancangan harus dapat diproduksi secara ekonomis sesuai dengan  

fasilitas produksi perusahaan. 

- Produk hasil rancangan harus mudah untuk dikirim dan tidak 

menghasilkan biaya persediaan berlebihan. 

2. Kegiatan mendapatkan bahan baku (Procurement, Purchasing, atau Supply) 

Bagian pembelian diaggap strategis karena bagian ini memiliki potensi 

yang besar dalam daya saing perusahaan, bukan cuma dari perannya dalam 

menemukan bahan baku dengan harga rendah, tapi juga untuk peningkatan 

time to market, kualitas suatu produk, dan responsiveness. 

3. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (Planning & Control) 

Pada bagian ini yang berfungsi menciptakan koordinasi taktis ataupun 

operasional agar aktivitas produksi, pegadaan material, ataupun pengiriman 

dilakukan secara efektif dan efisien.  

4. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan (Production) 

Pada bagian ini berfungsi dalam melakukan perubahan dari bahan baku 

menjadi produk jadi. Namun, kini perusahaan banyak melakukan 

outsourcing, yaitu pemindahan aktivitas produksi kepihak subkontrak. 

5. Kegiatan melakukan pengiriman / distribusi (Distribution) 

Kegiatan pengiriman dilakukan oleh perusahaan atau melibatkan 

penyedia jasa distribusi. Dalam kegiatan pengiriman, perusahaan dituntut 
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untuk dapat merancang jaringan pengiriman secara tepat dengan 

pertimbangan tradeoff antara aspek dana, fleksibilitas, dan kecepatan respon 

kepada konsumen.  

6. Kegiatan pengelolaan pengembalian produk / barang (Return) 

Ini merupakan bagian yang dilkaukan oleh perusahaan pada negaa 

maju. Mereka menyediakan fasilitas pengembalian barang apabila bang 

tersebut cacat/gagal. Hal ini sebagai titik acu dalam persaingan daya saing 

perusahaan.  

 

2.3 Pengukuran Kinerja 

Menurut pendapat Ruky (2001), Pengukuran kinerja merupakan 

perbandingan antara hasil yang sebenarnya dengan yang direncanakan, dengan 

kata lain sasaran ditargetkan harus diteliti seberapa jauh pencapaian yang telah 

dilaksanakan untuk mencapai tujuan. 

Pengukuran kinerja mempunyai peran penting dalam menentukan tujuan, 

evaluasi kinerja serta penentuan tindakan dalam program mendatang 

(Gunasekaran, Patel, & McGaughey, 2004). Aspek fundamental dalam SCM 

adalah manajemen kinerja & perbaikan kedepannya  (Pujawan & Mahendrawati, 

2010). Dalam menjadikan manajemen kinerja yang efektif diperlukan sistem 

pengukuran untuk mengevaluasi kinerja SCM secara holistik. Sistem pengukuran 

kinerja dilakukan agar : 

a. Melakukan aktivitas pengawasan dan pengendalian 

b. Mengkomunikasikan tujuan perusahaan ke fungsi rantai pasokan. 

c. Mengetahui posisi perusahaan terhadap pesaing maupun terhadap tujuan yang 

akan dicapai. 

d. Menentukan perbaikan untuk dapat unggul dalam bersaing. 

 

Wigaringtyas (2013) mengatakan pengukuran kinerja rantai pasok merupakan 

sistem pengukuran untuk memonitoring Supply Chain Management (SCM) 

dengan baik. Sistem bersifat integratif dengan area kerja meliputi pemasok, 

perusahaan, dan distributor untuk mencapai implementasi supply chain. 
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Dalam mengukur kinerja supply chain, perusahaan membutuhkan KPI yang 

relevan, alat penunjang seperti skor dalam konsolodasi dari KPI-KPI serta proses 

pengelolaan informasi berupa data aktual target perusahaan dan nilai kinerja 

sebelumnya menjadi sebuah informasi yang penting yang perlu diketahui oleh 

perusahaan. KPI merupakan model yang menggambarkan kondisi organisasi 

perusahaan yang digunakan dalam pengukuran kinerja dalam perancangan KPI 

dibutuhkan beberapa tahapan yang dilakukan seperti identifikasi, pemetakan, serta 

validasi. 

Pengukuran kinerja dapat dilakukan penilaian atas keberhasilan ataupun 

kegagalan pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan sesuai dengan sasaran 

dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran dan penilaian kinerja merupakan 

suatu alat untuk menghasilkan manajemen yang lebih baik, effisien dan 

menghasilkan peningkatan (Vanany, 2009). 

 

2.4 Supply Chain Operation Reference (SCOR) 

Metode ini ditemukan Supply Chain Council (SCC) sebagai model 

pengukuran kinerja Supply Chain pada lintas Industri. Dalam jurnal Mardhiyah 

(2008), Bolstorff and Rosenbaum (2003) berpendapat bahwa Model SCOR adalah 

model untuk operasi rantai pasok yang dikembangkan oleh SCC, Pittsburgh, PA. 

Menurut Pujawan and Mahendrawati (2010), SCOR membagi proses rantai 

pasokan menjadi 5 proses yaitu perencanaan, pengadaan, produksi, pengiriman, 

serta pengembalian. SCOR merupakan salah satu cara yang digunakan perusahaan 

untuk mengkomunikasikan kerangka yang menjelaskan SCM secara jelas, 

terdefinisi dan mengkategorikan proses untuk membangun metric atau indikator 

pengukuran dalam pengukuran kinerja Supply Chain. 

SCOR membagi proses rantai pasokan menjadi 5 proses yaitu perencanaan, 

pengadaan, produksi, pengiriman, serta pengembalian seperti pada gambar 2.1. 
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Gambar 2.1 proses inti dalam model SCOR (Pujawan & Mahendrawati, 2010) 

Berikut merupakan penjelasan dari 5 proses tersebut, yaitu (Hanugrani, 

Setyanto, & Efranto, 2013) : 

1. Plan. 

Plan yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan 

sebagai rencana dalam menentukan tindakan pemenuhan kebutuhan 

produksi, dan pengiriman. Plan meliputi proses menjelaskan kebutuhan, 

perencanaan dan pengendalian produksi, perencanaan material, 

perencanaan kapasitas, penyesuaian supply chain plan dan finacial plan. 

2. Source. 

Source yaitu proses pengadaan barang maupun jasa. Proses tersebut 

meliputi penjadwalan pengiriman dari supplier, menerima, inspeksi, dan 

pemberian otorisasi pembayaran barang yang dikirim oleh supplier, 

memilih serta evaluasi supplier. 

3. Make. 

Make yaitu menstranfomasikan bahan baku menjadi produk jadi, make 

dilakukan berdasarkan peramalan dalam memenuhi target ( make to stock) 

dan atas pesanan (make to order). 

4. Deliver. 

Deliver yaitu pemenuhan permintaan, proses ini meliputi order 

management, transportasi, serta transportasi. 

5. Return. 

Return yaitu proses ini meliputi pengembalian produk cacat, 

penjadwalan pengembalian dan melakukan pengembalian. 
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Selain mempunyai lima proses inti tersebut, SCOR mempunyai nilai 

performance attribut. Performance attribute adalah sel atribut yang bertujuan 

untuk menilai Supply Chain dari berbagai sudut pandang berbeda. Terdapat 5 

atribut yang digunakan penilaian performa dari supply chain. Dalam satu atribut, 

terdapat beberapa metrik yang dapat dipakai sebagai metrik pengukuran kinerja 

(Johnson & Mena, 2008). Berikut atribut tersebut: 

Tabel 2.1 Atribut Kinerja dan Metrik dalam SCOR 

Atribut Kinerja Definisi dari Atribut Kinerja Metrik Level 1 

Reliabilitas rantai 

pasok 

(Supply Chain 

Reliability) 

Kinerja Supply Chain perusahaan untuk 

memenuhi pesanan pembeli dengan 

produk, jumlah, waktu, kemasan, kondisi, 

dan dokumentasi yang tepat, sehingga 

memberikan kepercayaan kepada pembeli 

bahwa pesanannya terpenuhi dengan baik. 

- Pemenuhan Pesanan yang 

Sesuai (Perfect Order 

Fulpillment) 

Responsivitas 

Rantai Pasok 

(Supply Chain 

Responsiveness) 

Kecepatan waktu perusahaan dalam 

memenuhi pesanan konsumen. 

- Waktu tunggu 

pemenuhan pesanan (Order 

Fulfillment Cycle Time) 

Agilitas Rantai 

Pasok (Supply 

Chain Agility) 

Agilitas dalam merespon perubahan pasar 

untuk mendapatkan atau mempertahankan 

keunggulan kompetitif 

- Upside Supply Chain 

Flexibility 

- Upside Supply Chain 

Adaptability 

Biaya Rantai Pasok 

(Supply Chain Costs) 

Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan 

proses rantai pasok 

- Biaya jumlah manajemen 

rantai pasok 

- Cost of Good Sold 

Sistem Manajemen 

Aset Rantai Pasok 

(Supply Chain Asset 

Management) 

Efektifitas perusahaan dalam manajemen 

aset demi terpenuhinya kepuasan 

konsumen 

- Waktu Siklus Produksi 

- Pengembalian Kas (Cash to 

Cash Cycle Time) 
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2.5 Key Performance Indicator (KPI). 

Key performance indicator (KPI) dibuat untuk mengukur pencapaian 

tujuan pada supply chain. Ukuran tersebut berupa finansial dan non finansial yang 

dapat digunakan mengukur kinerja strategis organisasi. KPI merupakan alat ukur 

kinerja organisasi untuk menunjukkan kesehatan & perkembangan organisasi, 

keberhasilan kegiatan, progam atau penyampaian pelayanan untuk mewujudkan 

target-target atau sasaran organisasi. Terdapat kriteria dasar suatu organisasi 

dalam pengimplementasian KPI dalam kegiatan operasional, kriterianya adalah : 

1. Kolaborasi antara karyawan, tim, supplier serta konsumen. 

2. Desentralisasi mulai dari level manajemen hingga level operasional. 

3. Keterkaitan antara ukuran, laporan serta tindakan. 

4. Hubungan antara KPI dengan strategi. 

Untuk merancang KPI dibutuhkan proses sistem yang terintegrasi, baik 

dari lingkungan organisasi sendiri seperti karyawan, manager, pemegang saham 

dan dari pihak-pihak luar seperti pelanggan dan supplier. KPI merupakan sebagai 

unsur penting dalam sistem manajemen kinerja yang merupakan jantung siklus 

performance management, baik berupa performance plaining, performance 

coaching, performance appraisal. Untuk mengukur level pencapaian tujuan 

supply chain dapat ditentukanya key performance indicator (KPI). 

  

2.6  Analitycal Hierarchy Process (AHP). 

Analitycal Hierarchy Process (AHP) yaitu metode dalam memecahkan situasi 

komplek yang tidak terstruktur dalam beberapa komponen dalam susunan hirarki, 

memberi nilai subjektif tentang pentingnya tiap variabel secara relatif, serta 

menetapkan variabel yang memiliki prioritas yang mempengaruhi (Saaty & 

Vargas, 2012). Peralatan utama Analitycal Hierarchy Process (AHP) adalah 

sebuah hirarki fungsional dengan input utamanya adalah persepsi manusia. 

Dengan adanya hirarki, suatu masalah kompleks dan tidak terstruktur dipecahkan 

ke dalam kelompok dan diatur menjadi suatu bentuk hirarki. Keunggulan dari 

AHP dapat menggabungkan unsur objektif dan subjektif dari suatu permasalahan. 

Menurut (Wibisono, 2006), penyusunan AHP terdiri dari 3 langkah dasar, yaitu :  
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1. Desain hirarki. 

Untuk memecahkan persoalan kompleks dan multikriteria jadi hirarki. 

2. Memprioritaskan prosedur.  

Setelah masalah dipecahkan menjadi struktur hirarki, selanjutnya 

memilih prioritas prosedur untuk mendapatkan nilai keberartian relatif dari 

elemen di tiap level. 

3. Menghitung hasil. 

Setelah membentuk matriks preferensi, proses matematis dilakukan 

untuk normalisasi serta menemukan bobot prioritas untuk tiap matriks. 

 

Prosedur metode AHP dikelompokan ke dalam 5 langkah, yaitu : 

1. Pembentukan hirarki. 

Hirarki digunakan untuk memperlihatkan pengaruh dari tujuan tingkat 

tertinggi hingga terendah. Sebuah hirarki juga digunakan untuk 

mendekomposisi permasalahan yang kompleks agar masalah tersebut 

terstruktur dan sistematis. 

2. Perbandingan berpasangan (pair-wise Comparison) 

Perbandingan berpasangan digunakan dalam mempertimbangkan 

faktor keputusan dan alternatif dengan memperhitungkan hubungan antara 

faktor atau sub faktor ataupun kriteria atau sub kriteria. 

3. Pengecekan konsistensi. 

Selanjutnya pengecekan konsistensi apakah perbandingan 

berpasangan yang dibuat oleh pembuat keputusan dalam batas kontrol 

penerimaan atau tidak.  

4. Evaluasi dari seluruh pembobotan  

Penilaian adalah sintesis model bobot dengan menggunakan 

pembobotan dan penambahan proses untuk mengetahui bobot alternatif. 

Bobot dinormalisasi pada tiap matriks perbandingan berpasangan. 

5. Pengelompokan keputusan & penilaian. 

Untuk mengetahui hasil penilaian secara berkelompok tiap anggota 

membuat seluruh penilaian model dan mengkombinasikanya hasilnya. 
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Kelebihan AHP dengan metode yang lain, yaitu : 

1. Struktur yang hierarki untuk stabil dari indikator dipilih sehingga per 

indikator paling dalam. 

2. Metode AHP dapat mengolah data yang bersifat kuantatif maupun 

kualitatif sekaligus. 

3. perhitungan validasi hingga  batas toleransi inkonsistensi denga berbagai 

indikator serta jalan keluar. 

4. Metode ini memiliki kemampuan memecahkan masalah multi objektif 

serta multi kriteria berdasarkan perbandingan prefensi di setiap elemen 

hieraki, jadi model pengambilan keputusan yang komperhensif. 

 

2.7 Objective Matrix (OMAX) 

dikemukakan oleh James L. Riggs di Oregon State Universty tahun 1980-an. 

Metode ini merupakan suatu metode memfokuskan metriks-metriks pengukuran 

KPI menggunakan pengumpulan metriks jadi satu yang  disebut current 

performance  

Objective Matrix merupakan salah satu metode untuk mengukur produktivitas 

yang berkembang untuk melihat produktivitas terhadap elemen pada perusahaan 

secara tingkat kepentingan elemen tersebut (objective) (Wahyuni & Setiawan, 

2017). Pada pengukuran dengan metode ini, semua model pengukuran diberikan 

kepada bagian produksi (Silalahi, Rispianda, & Yuniar, 2014). Berikut merupakan 

bentuk dan susunan dari objective matrix (Setiowati, 2017): 
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Berikut merupakan Sistem perhitungan OMAX yang terbagi menjadi 

berbagai bagian  : 

A. Blok Pendifinisian  

Adalah  baris paling atas yang menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja,pada baris ke-2 (perfomansi) adalah nilai perfomansi 

kinerja perusahaan pada setiap KPI tersebut. 

1. Kriteria Produktivitas, adalah standard yang menjadi tolak ukur 

produktifitas terhadap departemen yang  diukur produktivitasnya.  

2. Performasi saat ini adalah hasil perfomansi saat ini yaitu hasil 

setiap produktivitas yang didasari pengukuran terakhir.  

B. Blok Kuantifikasi . 

Bagian ini berasal dari yang ditentukan pembagian level 

pencapaian kinerja dari level 10 (tertinggi) sampai level 0 (terendah). 

Level 10 merupakan level perfomansi paling tinggi yang merupakan 

target yang sudah ditentukan .target awal matriks dioperasikan ( target  

kinerja perusahaan ) diletakan di level 3 serta dibawah level 3 

merupakan target yang buruk dari kinerja pertama. Semakin besar 
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skala, semakin baik produktivitasnya. Ke-11 skala  dibagi menjadi 

3bagian, :  

a. Level 0, adalah rating dari score produktivitas yang tidak baik 

yang terjadi.  

b.  Level 3, adalah rating dari score produktifitas performasi saat ini  

c. Level 10, adalah ratind dari score produktivitas yang diinginkan 

hingga periode tertentu. 

d. Score dua melakukan interpolasi antara 1 dan 3 

e. Score 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama seperti Score 2 hanya saja disini 

interpolasi dilakukan antara 3 dan 10. 

Perhitungan sebagai menentukan skala tiap level nya antara satu 

sampai 3  menggunakan rumus  : 

Level 1 – level 2 = 
                 

     
 

Untuk sebagai menghitung skala level 3 sampai level 10 

menggunakan formulasi : 

Level 4 – level 10 = 
                  

      
 

C. Blok Penilaian Produktivitas (monitoring) 

Bagian C adalah bagian monitoring untuk analisa terhadap 

level,weight,dan value untuk setiap KPI.  Blok ini merupakan 

penilaian produktivitas ,yaitu :  

1. Skor / 

Adalah nilai level dimana level pengukuran produktivitas. 

2. Bobot 

Adalah nilai bobot dari tiap kriteria produktivitas terhadap 

total produktivitas. Setiap Standart yang sudah ditentukan 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap tingkat unit yang 

telah diukur. Untuk itu ,perlu dilampirkan  bobot yang 

menyampaikan derajat kepentingan (dalam %) yang melihatkan 

pengaruh relatif tersebut terhadap produktivitas unit kerja yang 

diukur..  
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3. Nilai  

adalah perkalian tiap skor dengan bobotnya  

4. Indikator Produktivitas  

Adalah  jumlah dari setiap nilai Indeks Produktivitas (IP), 

maka perlu dihitung untuk presentase kenaikan atau penurunan 

terhadap pencapaian. 

 

2.7.1 Penyusunan Matrikx ; 

Dalam penyusunan matrix maka tahapan yang dilakukan adalah 

sebagai berikut :  

1. Menentukan Kriteria Produktivitas 

Proses pertama ini identifikasi standart produktivitas yang tepat 

untuk unit kerja dimana pengukuran ini dilakukan.  

2. mengidentifikasi kriteria  

kriteria produktivitas teridentifikasi secara baik, maka perlu proses 

setelah itu yaitu mengidentifikasi kriteria  secara rinci.  

3. Menentukan nilai pencapaian mula-mula (skor 3)  

Target awal diletakan pada nilai 3 dari skala satu hingga sepuluh 

sebagai memberikan lebih banyak tempat bagi perbaikan daripada 

untuk terjadi penurunan. Target biasanya ditempatkan  tingkat  lebih 

rendah lagi supaya memungkinkan terjadin pertukaran serta 

memberikan kelonggaran jika terjadi kemunduran.  

4. Menetapkan Sasaran (skor 10)  

Nilai  skor 10  berhubungan dengan tujuan yang diharapkan 

tercapai dalam 2 atau 3 tahun kedepan sesuai dengan lamanya 

pengukuran ini akan dilaksanakan serta karena harus berkesan 

optimis.  

5. Menentukan derajat kepentingan (bobot)  

Kriteria tidak mempunyai factor  yang sama  produktivitas bagian 

kerja keseluruhan, sehinggat seberapa besar derajat pentingannya se 

tiap kriteria harus diberikan bobot. Pembobot dilakukan kepada pihak 
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pengambil keputusan serta mendapatkan dilakukan oleh orang yang 

terpilih sebab dianggap paham akan keadaan bagian kerja yang mau 

diukur.  

6. Operasi matriks  

Operasi Matriks bisa dilakukan jika  keseluruhan diatas telah 

dipenuhi. Selanjutnya dapat diukur indeks produktivitas dari bagian 

kerja yang telah diukur. 

 

2.7.2 Scoring System  

Scoring system digunakan untuk melihat hasil perfomance yang 

mencapai target atau tidak mencapai target. Untuk menentukan tipe KPI 

ada 3 tipe KPI , yaitu:  

1. Smaller Is Better 

Tipe KPI yang berada pada nilai rendah dimana nilai semakin 

rendah maka kualitas tersebut lebih baik. 

2. Large is better 

Tipe KPI yang berada pada nilai rendah dimana nilai semakin 

tinggi maka kualitas tersebut semakin baik . 

3. Nominal is better 

Tipe KPI ini di tetapkan nilai tertentu , semakin nilainya mendekati 

nilai tersebut maka semakin baik . 

 

2.7.3 Traffic Light System (TLS) 

Traffic light system (TLS) adalah metode yang di pakai untuk melihat 

apakah pencapain kinerja tersebut sudah mencapai target atau belum 

mencapai target yang di inginkan. TLS digunakan sebagai patoakn untuk 

melihat banyaknya yang diperbaiki.(Mukharromah, Deoranto, 

Mustamiroh, & Sita, 2017; Sari, Yuniarti, & Safitri, 2018). Untuk 

memberikan warna Traffic light system (TLS) terdapat 3 warna yaitu 

(Hamdala, Azlia, & Swara, 2017; Sari et al., 2018):  

1. Berwarna Hijau 
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Jika nilai scoring system ada pada 8-10 maka  kinerja tersebut 

sudah berada target yang di inginkan. 

2. Berwarna Kuning 

Jika nilai scoring system berada ada pada nilai 4-7 maka kinerja 

sudah cukup baik tetapi bisa membutuhkan perbaikan kinerja.  

3. Berwarna Merah   

Jika nilai pada scoring system ada pada nilai 0-3 maka kinerja 

tersebut pada nilai yang tidak mencapai target sehingga membutuhkan 

perbaikan kinerja. 

 

2.8 Penelitian terdahulu 

Wigaringtyas (2013) melakukan penelitian dengan judul Pengukuran Kinerja 

Supply Chain Management dengan Pendekatan Supply Chain Operation 

Reference (SCOR) yang dilkaukan di UKM Batik Sekar Arum, Surakarta. 

Penelitian ini dilakukan buat mengoptimalkan produksi kain batik. Pada jurnal ini 

penelitian difokuskan kepada 5 aspek. Berdasarkan hasil analisa nilai kinerja 

UKM termasuk dalam golongan baik dengan nilai aspek tertinggi diperoleh 

Source  dan Plan memiliki nilai terendah. Perlu dilakukan perbaikan khusus untuk 

aspek Plan. 

Purnomo (2017) melakukan penelitian dengan judul Analisa Kinerja Rantai 

Pasok Menggunakan Metode Supply Chain Operation Reference (SCOR) di 

Industri Tekstil dan Produk Tekstil Sektor Industri Hilir. Penelitian ini dilakukan 

pada PT. Alas Indah Remaja Bogor. Hal ini dilkaukan untuk meningkatkan 

kinerja perusahaan dari hulu hingga hilir. Berdasarkan hasil analisa source 

memiliki nilai terendah. Upaya yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

menyeleksi kembali pemasok yang lebih handal. 

Berdasarkan jurnal Chotimah, Purwanggono, and Susanty (2018) dengan 

judul Pengukuran Kinerja Rantai Pasok Menggunakan Metode SCOR dan AHP 

Pada Unit Pengantongan Pupuk Urea PT. Dwimatama Multikarsa Semarang. 

Penelitian ini dilkaukan karena sering terjadi asalah dalma pengadaan raw 

material. Keterlambatan raw material ini akan berdampak pada target perusahaan 
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hingga keterlambatan proses pendistribusian. Untuk itu dilakukan analisa kinerja 

perusahaan. Hasil penelitian didapat masih banyak terdapat atribut yang 

mempunyai nilai tidak tinggi. Masalah ini dikarenakan belum adanya proses 

perencanaan produksi. 

Wahyuniardi et al. (2017) menggunakan metode SCOR dalam jurnalnya yang 

berjudul Pengukuran Kinerja Supply Chain dengan Pendekatan Supply Chain 

Operation References (SCOR). Penelitian ini pada PT. Brodo Ganesha Indonesia 

dibidang manufaktur dengan produksi sepatu kulit. Perusahaan mempunyai 

banyak stakeholder sehingga terjadi kesusahan dalma mengatur rantai pasok. Hal 

ini mempengaruhi nilai keefektifan serta kefisienan perusahaan. Untuk itu 

dilkaukan analisa kinerja berdasarkan metode SCOR. Berdasarkan hasil penelitian 

nilai SCOR masih dalma bagian “Average”. 

Rizki (2012) mengerjakan penelitian ini yang berjudul Analisis Proses rantai 

pasok Menggunakan Metode SCOR di PT. Bukit Asam, TBK. permasalahan 

utama dalam kasus ini yaitu masalah transportasi.  

Liputra, Santoso, and Susanto (2018) dengan judul Pengukuran Kinerja 

Rantai Pasok dengan Model Supply Chain Operation Reference (SCOR) dan 

Metode Perbandingan Berpasangan. Penelitian ini dilkaukan karena semakin 

ketatnya persaingan, sehingga perlu dilakukan analisa kinerja perusahaan agar 

dapat diperbaiki letak kelemahannya. Metode ini dipakai sebagai menganalisa 

pencapaian dari perusahaan. Sedangkan, cara Perbandingan Berpasangan 

berfungis untuk mengetahui tingkat konsistensi dari setiap matriks 

perbandingan.dasarkna hasil penelitian, kinerja perusahaan masih dalma batasan 

baik. 

Metode SCOR digunakan untuk mengukur kinerja rantai pasok (Irfan, 2008; 

Wayyun, 2010; Jamehshooran,2015). Penerapan ini digunakan untuk 

mengidentifikasi indikator kinerja Supply Chain, maka menjadi penilaian 

peningkatan kinerja perusahaan (Kurien, 2012; Ambe, 2014; Susanty, 2017). 
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Tabel 2.2 Referensi Key Perfomance Indicator 

No KPI Referensi  

1 
Ketepatan peramalan barang yang diproduksi /forcast 

accuracy  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

2 Ontime Delivery  

Penentuan dan Pembobotan Key 

Performance Indicator (KPI) 

sebagai Alat Pengukuran Kinerja 

Rantai Pasok Produksi Keju 

Mozarella di CV. Brawijaya 

Dairy Industry (Ariani & Jakfar, 

2017) 

3 Jumlah/ kuantitas supplier mengirim pesanan 

Penentuan dan Pembobotan Key 

Performance Indicator (KPI) 

sebagai Alat Pengukuran Kinerja 

Rantai Pasok Produksi Keju 

Mozarella di CV. Brawijaya 

Dairy Industry (Ariani & Jakfar, 

2017) 

4 Kinerja Supplier dalam memenuhi pesanan  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

5 Jangka  waktu supplier mengirim pesanan   

Penentuan dan Pembobotan Key 

Performance Indicator (KPI) 

sebagai Alat Pengukuran Kinerja 

Rantai Pasok Produksi Keju 

Mozarella di CV. Brawijaya 

Dairy Industry (Ariani & Jakfar, 

2017) 

6 Jumlah hari yg diperlukan oleh supplier untuk Penentuan dan Pembobotan Key 
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mengirim barang   Performance Indicator (KPI) 

sebagai Alat Pengukuran Kinerja 

Rantai Pasok Produksi Keju 

Mozarella di CV. Brawijaya 

Dairy Industry (Ariani & Jakfar, 

2017) 

7 Ketepatan jumlah pengiriman sesuai yang di order  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

8 
Lead time pemenuhan order dari PO di terima hingga 

barang tiba di gudang distributor  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

9 
Pemenuhan perubahan order baik secara kuantitas dan 

waktu  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

10 
Performance pemenuhan order distributor secara 

kualitas   

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 

11 Ketepatan pengembalian barang return  

Perancangan dan Pengukuran 

Kinerja Rantai Pasok Dengan 

Metode SCOR dan AHP di PT. 

BSI Indonesia (Akmal, 2018) 


