
 

BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1.  Supply Chain Management 

2.1.1. Definisi  Supply Chain Management 

Supply chain management adalah hubungan timbal balik antara penyedia dan 

pelanggan untuk menyampaikan nilai-nilai yang sangat optimal kepada 

pelanggan dengan biaya yang cukup rendah namun memberikan keuntungan 

supply chain secara menyeluruh (Christopher, 2011:4). Fokus dari SCM adalah 

manajemen hubungan untuk menciptakan hasil dan keuntungan optimal bagi 

seluruh pihak yang terdapat dalam mata rantai supply chain management. Inovasi 

bisnis yang semakin berkembang dewasa ini menggambarkan supply chain 

management secara lebih luas lagi dari sekedar mata rantai tapi juga sebagai 

sebuah jaringan. Aitken dalam Ballou (2004:6) supply chain management adalah 

jaringan dari organisasi–organisasi yang saling berhubungan dan saling 

membutuhkan satu sama lain dan mereka bekerjasama untuk mengatur,  

mengawasi dan meningkatkan arus komoditi dan informasi semenjak dari tititk 

supplier hingga ke end user. 

Menurut Heyzer dan Render (2011:451), Supply chain managemnt  yang 

mengikuti konsep supply chain managemnt yang benar dan baik akan dapat 

memberikan dampak peningkatan keunggulan kompetitif terhadap produk 
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maupun pada sistem rantai pasokan yang dibangun perusahaan tersebut. Lebih 

lanjut Heyzer dan Render (2011:453) menyatakan bahwa, perusahaan perlu 

mempertimbangkan masalah rantai pasokan untuk memastikan bahwa rantai 

pasokan mendukung strategi perusahaan. Hal tersebut didukung oleh pendapat 

Chopra and Meindl (2007:7) bahwa, desain rantai pasokan, perencanaan, dan 

keputusan operasi memberikan peranan yang penting dalam menentukan 

keberhasilan atau kegagalan sebuah organisasi. 

Supply chain management sebenarnya sudah dikenal sejak beberapa tahun yang 

lalu dan terintegrasi dengan logistik. Supply chain management menegaskan 

interaksi antar fungsi pemasaran, produksi pada suatu perusahaan. Memanfaatkan 

kesempatan untuk meningkatkan pelayanan dan penurunan biaya dapat dilakukan 

melalui koordinasi dan kerjasama antara pengadaan bahan baku dan 

pendistribisiannya. Hal ini terkait dengan kegiatan rantai pasokan yang secara 

tidak langsung terkontrol dari kegiatan logistik. Saat ini tidak dapat dipungkiri 

bahwa perusahaan besar maupun kecil pasti melakukan kegiatan logistik, baik 

logistik di dalam perusahaan maupun di luar perusahaan. Saluran persediaan 

bahan baku sampai penyaluran barang jadi, sangat membutuhkan logistik 

(Siagian, 2005:6).  

Kegiatan–kegiatan ini mencangkup fungsi pembelian tradisional ditambah 

kegiatan penting lainnya yang berhubungan antara pemasok dengan distributor. 

Dan supply chain management bisa meliputi penetapan seperti pada gambar 1.1 
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Gambar 1.1. Supply Chain 
Sumber : Siagian, 2005 : 8 

 

Mentzer dalam Christhoper (2011:3) mendefiniskan Supply chain management  

(SCM) sebagai strategi manajemen dari seluruh fungsi bisnis yang meliputi 

beberapa aliran, hulu atau hilir, untuk beberapa aspek pada sistem rantai pasokan. 

Supply chain management meliputi seluruh fungsi bisnis yang dikoordinasikan di 

dalam perusahaan dan perusahaan lain yang terdapat pada rantai pasokan. Heizer 

dan Render (2011:457) menambahkan bahwa supply chain management sebagai 

pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi 

barang setengah jadi dan produk akhir, serta pengiriman ke pelanggan. Seluruh 

aktivitas ini mencakup aktivitas pembelian dan outsourcing, ditambah fungsi lain 

yang penting bagi hubungan antara pemasok dan distributor. 

Chopra dan Meindl (2007:6) menyatakan bahwa supply chain melibatkan seluruh 

bagian, baik secara langsung atau tidak langsung, untuk memenuhi permintaan 

konsumen. Rantai pasokan tidak hanya berkaitan dengan manufaktur dan 

pemasok, tetapi juga melibatkan transportasi, gudang, retailer, dan pelanggan itu 

sendiri. Tujuan dari supply chain adalah memaksimalkan keseluruhan nilai. 

 Informasi penjadwalan 
 Arus kas 
 Arus pesanan 
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Keseluruhan value supply chain adalah perbedaan diantara nilai dari produk akhir 

terhadap pelanggan dan upaya rantai pasokan dalam memenuhi permintaan. 

Handfield, Monczka, Giunipero, dan Patterson (2009:44) menyatakan supply 

chain management sebagai suatu fungsi integrasi manajerial terhadap bagian–

bagian yang terkait dengan supply chain melalui hubungan kerjasama, efektivitas 

proses bisnis, dan informasi yang dapat diraih pada level manajerial tertentu 

untuk menciptakan nilai–nilai performa yang tinggi sehingga memberikan 

keuntungan kompetitif yang baik. Menurut Handfield, Monczka, Giunipero, dan 

Patterson (2009:89) mendeskripsikan supply chain management sebagai filosofi 

dan perencanaan bisnis yang dapat membuat sebuah badan usaha melakukan 

koordinasi mengenai aktivitas dengan supplier, distributor, hingga konsumen dan 

pengecer. 

Hugos dalam Faharani, Asgari, dan Davarzani (2009:4) menyatakan rantai 

pasokan mencakup perusahaan dan kegiatan usaha yang diperlukan untuk 

merencanakan, sumber, membuat dan menyampaikan. Pengusaha tergantung 

pada pasokan mereka rantai untuk menyediakan mereka dengan apa yang mereka 

butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang. Setiap bisnis cocok menjadi 

satu atau lebih rantai pasokan dan memiliki peran untuk bermain dimasing-

masing.  

Standtler dalam Faharani, Asgari, dan Davarzani  (2009:4) menyatakan bahwa 

koordinasi material, informasi dan arus keuangan dalam multinasional besar 

perusahaan adalah tugas yang menantang dan bermanfaat. Jelas, membentuk 

rantai pasokan dari kelompok perusahaan individu dengan tujuan bertindak 
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seperti satu kesatuann bahkan lebih sulit. Perubahan dan ketidakpastian tentang 

bagaimana pasar akan berkembang telah membuatnya menjadi semakin penting 

bagi perusahaan untuk menyadari rantai pasokan mereka berpartisipasi dalam dan 

memahami peran mereka bermain. Itu perusahaan yang belajar bagaimana 

membangun dan berpartisipasi dalam rantai pasokan yang kuat akan memiliki 

keuntungan yang berkelanjutan kompetitif di pasar mereka. 

Supply chain management adalah seperangkat pendekatan yang digunakan untuk 

efisien mengintegrasikan pemasok, produsen, gudang, dan toko sehingga barang 

dagangan diproduksi dan didistribusikan pada jumlah yang tepat, ke tempat 

lokasi, dan pada waktu yang tepat untuk meminimalkan biaya systemwide 

sedangkan persyaratan tingkat layanan yang memuaskan. Definisi ini mengarah 

ke beberapa pengamatan. Pertama, supply chain management 

mempertimbangkan setiap fasilitas yang memiliki dampak 

penekanan biaya dan memainkan peran dalam membuat produk sesuai dengan 

persyaratan pelanggan dari pemasok dan fasilitas manufaktur melalui 

gudang dan pusat distribusi ke pengecer serta toko. Memang, di 

beberapa analisis supply chain, perlu untuk memperhitungkan  

pemasok dan pelanggan karena mereka memiliki dampak 

pada kinerja supply chain (Simichi-Levi, 2004:2). 

Bowersox et al dalam Wolf (2008 : 11) supply chain management dapat 

didefinisikan sebagai strategi berdasarkan kolaboratif untuk menghubungkan 

operasi bisnis interorganizational untuk mencapai peluang pasar bersama. Supply 

chain manaagement  adalah konsep yang berkaitan dengan kegiatan untuk 
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merencanakan, melaksanakan dan mengendalikan sumber yang efisien dan 

efektif, manufaktur dan proses pengiriman produk, layanan, dan informasi terkait 

dari titik asal bahan ke titik konsumsi utama untuk tujuan sesuai dengan end 

customer persyaratan. 

Menurut Chopra dan Meindl (2007:4), rantai pasokan menimbulkan gambaran 

atas pergerakan produk atau pasokan dari supplier kepada pembuat produk, 

distributor, pengecer, pelanggan sepanjang rantai. Rantai pasokan biasanya 

melibatkan variasi dari tahapan, tahapan ini meliputi: 1) Pelanggan (Custumer), 

2) Pengecer (Retailer), 3) Distributor, 4) Pembuat produk (Manufacturer), 5) 

Komponen atau supplier bahan baku (Supplier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2. Tahapan Supply Chain 
Sumber : Chopra dan Meindl, 2007 : 5 

Lee & Whang dalam Anatan dan Ellitan (2008:46) supply chain management 

sebagai integrasi proses bisnis dari pengguna akhir melalui pemasok memberikan 

produk, jas, informasi, dan bahkan peningkatan nilai untuk konsumen dan 

karyawan. Melalui supply chain management, perusahaan dapat membangun 
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kerjasama melaalui penciptaan jaringan kerja (network) yang terkordinasi dalam 

penyediaan barang maupun jasa bagi konsumen secara efisien. 

2.1.2. Konsep Supply Chain Management 

Supply chain management menekankan pada penekanan lebih pada bagaimana 

perusahaan memenuhi permintaan konsumen tidak hanya sekedar menyediakan 

barang. supply chain management merupakan proses penciptaan nilai tambah 

barang dan jasa yang berfokus pada efisiensi dan efektifitas dari persediaan, 

aliran kas dan aliran informasi. Aliran informasi merupakan aliran terpenting 

dalam pengelolaan rantai pasokan kareana dengan adanya informasi maka pihak 

pemasok dapat menjamin ketersediaan material lebih tepat waktu, memenuhi 

permintaan konsumen lebih tepat waktu, memenuhi permintaan konsumen lebih 

cepat dengan kuantitas yang tepat sehingga pada akhirnya dapat meningkatkan 

kinerja rantai pasok secara keseluruhan (Anatan dan Ellitan, 2008:98). 

Tujuan utama membangun supply chain management  untuk memperkuat 

hubungan baik antara manufaktur dengan pemasok dan saluran distribusinya. 

Artinya manufaktur perlu menyertakan mereka baik dalam resiko ataupun 

peluang bisnis dengan pembagian responbility sebagai sesama produsen. Maka 

dengan supply chain management perusahaan akan lebih responsif dan 

kapabilitasnya memungkinkan untuk memenuhi permintaan konsumen. Supply 

chain management  tidak dapat berjalan secara terpisah, tetapi harus merupakan 

suaatu kesatuan sehingga akan menghasilkan sinergi. Rantai pasokan yang 

terpenting adalah saling berbagi informasi, oleh karena itu dalam aliran material, 
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aliran informasi merupakan keseluruhan elemen dalam supply chain yang perlu 

diintegrasikan (Anatan dan Ellitan, 2008:98). 

2.1.3. Strategi Supply Chain Management 

 

Strategi supply chain management diperlukan untuk membantu pencapaian 

tujuan perusahaan yang diiginkan dalam strategi perusahaan. Inovasi terhadap 

pendekatan–pendekatan strategi supply chain management akan membuat 

perusahaaan dapat unggul dalam bersaing. Perencanaan strategi supply chain 

management diperlukan beberapa sumber–sumber pengambilan keputusan. Suatu 

perspektif strategi untuk sumber dari dalam dan dari luar perusahaan bertujuan 

agar mampu bersaing berdasarkan differensiaasi produk atau fokus. Unsur – 

unsur pembuatan strategi supply chain management menurut Sisilan dan Satir 

dalam Siagian (2005:20) terdiri dari faktor primer (keunggulan bersaing, 

fleksibilitas permintaan) dan faktor sekunder (kapabilitas proses, batas waktu 

proses, dan risiko strategi): 

a. Faktor Primer 

1. Keunggulan Bersaing 

Secara umum keunggulan bersaing dapat diperoleh melalui diferensiasi 

produk, kepeloporan biaya (berusaha meminimalisasi biaya tanpa 

mengurangi nilai dan kualitas produk), respon yang cepat dimana ditandai 

dengan sifat fleksibel, reliabel, dan cepat tanggap terhadap perubahan-

perubahan. 
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2. Fleksibilitas Permintaan 

Fleksibilitas dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu produk itu sendiri, 

campuran produk, volume, dan tipe pengantaran. Pengukuran dan 

fleksibilitas dapat dilihat dari ketepatan pengantaran dan peramalan 

permintaan yang tepat.  

b. Faktor Sekunder 

1. Kapabilitas proses 

Faktor kapabilitas berkaitan dengan sejauh mana perusahaan dapat 

menjalankan aktivitas-aktivitas yang dibutuhkan dan sangat tergantung 

pada tipe kegiatan. 

2. Kematangan proses  

Faktor kematangan proses sangat berkaitan dengan tingkat kinerja proses, 

bagaimana proses ini dapat tanggap dan memenuhi penawaran pasar. 

3. Risiko strategi  

Risiko strategi mencakup penyebaran risiko, yaitu risiko yang diterima 

perusahaan akibat adanya kebocoran informasi tentang produk dan 

layanannya, baik itu yang diterima atau diberikan pemasok, sehingga 

pesaing dapat mengetahui strategi-strategi perusahaan. 

Strategi operasional dalam supply chain management lebih dikenal dengan 

strategi supply chain. Strategi ini didefinisikan sebagai kumpulan kegiatan dan 

aksi strategis di sepanjang supply chain yang menciptakan rekonsiliasi antara apa 

yang dibutuhkan pelanggan akhir dengan kemampuan sumber daya yang ada 

pada supply chain, Pujawan dalam Anatan dan Ellitan (2008:65). Strategi supply 
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chain mengarah pada perencanaan jangka panjang untuk menciptakan produk 

yang murah, berkualitas, tepat waktu, bervariasi, dan mendukung supply chain 

untuk mencapai tujuan–tujuan strategis yang telah ditetapkan. Tujuan dapat 

dicapai dengan cara perusahaan harus harus memiliki kemampuan untuk 

beroperasi secara efisien, menciptakan kualitas produk yang tinggi, respon cepat 

terhadap kebutuhan konsumen, fleksibel, dan inovatif dalam merespon perubahan 

yang terjadi dalam perusahaan. 

2.1.4. Perencanaan Supply Chain Management 

Menurut Siagian (2005:23), penerapan supply chain management terdiri dari 6 

topik, yaitu tingkatan perencanan, luasnya daerah perencanan, tujuan pelayaanaan 

konsumen, strategi fasilitas lokasi, keputusan persediaan, dan strategi 

transportasi. 

a. Tingkat Perencanaan  

Perencanaaan scm bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang apa, 

kapan, bagaimana, hal tersebut berlangsung pada tiga tingkatan, yaitu 

strategis, taktikal, dan operasional. Perencanaan strategis, digolongkan 

sebagai rencana jangka panjang logistik, dimana waktu yang dibutuhkan 

lebih dari satu tahun. Perencanaan ini biasanya berhubungan dengan 

kebijakan–kebijakan dalam menjalankan perusahaan. Perencanaan taktis, 

merupakan perencanaan logistik jangka menengah, biasanya berlaku pada 

jangka waktu menengah yang tidak terlalu lama, kurang dari satu tahun. 

Perencanaan operasional, berorientasi pada kegiatan operasionaal logistik 

sehari–hari, sehingga jangka waktunya sangat pendek, bahkan bisa 

direncanakan secara harian atau jam. Setiap tingkatan perencanan 
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mempunyai perspektif yang berbeda. Perencanaan strategis bersifat 

umum, karena data yang diperoleh untuk membuat perencanaan tersebut 

sering diperoleh dari data yang tidak lengkap dan akurat, sedangkan 

perencanaan operasional harus bersifat pasti, karena menggambarkan 

kegitan logistik per kegiatan, hal ini sangat mempengaruhi kegiatan 

logistik secara terperinci. 

b. Luasnya Daerah Perencanaaan 

Kegiatan logistik menyangkut empat keputusan penting, meliputi  

1. tingkat layanan kepada pelanggan 

2. lokasi fasilitas logistik, yaitu menentukan strategi logistik dapat 

berjalan lancar dan menjamin akan mendapatkan stock 

3.  keputusan persediaan, berkaitan dengan persediaan yang dimiliki dan 

kecukupan stock barang 

4. keputusan transportasi, yaitu memilih model transportasi yang akan 

digunakan. Hubungan keempat masalah tersebut, dapat digambarkan 

dalam segitiga pengambilan keputusan logistik, yakni pada gambar 

1.3. 

c. Tujuan Pelayanan Konsumen 

Faktor berikut ini sangat berbeda dengan faktor lainnya, bagaimana usaha 

untuk memenuhi pelayanan konsumen sangat membutuhkan “seni”. Pada 

tingkat pelayanan jasa yang rendah pemutusan persediaan dapat dilakukan 

di beberapa tempat, akibatnya biaya menjadi lebih mahal. Tetapi, pada 

usaha dengan pelayanan jasa yang tinggi maka akan terjadi sebaliknya. 
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Strategi Persediaan :                                        Strategi Persediaan 
- Tingkatan Persediaaan                         -     Model Transportasi     
- Penyebaran Persediaan                        -     Penjadwalan / rute 

pengiriman 
- Metode Pengendalian 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Strategi Lokasi 

- Nomor, Ukuran dan fasilitas Lokasi 
- Penyimpanan untuk persiapan sumber daya 
- Antisipasi permintaan 

- Penggudangan 

  Gambar 1.3 Segitiga Pengambilan Keputusan Logistik (Siagian, 2005 : 26) 

d. Stategi Fasilitas Lokasi 

Perencanaan logistik terhadap fasilitas lokasi, sangat tergantung pada 

posisi geografis dari tempat penyimpanan dan tempat sumber daya. 

Menetapkan jumlah, lokasi, besarnya fasilitas, dan menentukan pasar 

yang dituju adalah cara penentuan produk yang tepat untuk dipasarkan. 

Menentukan biaya rendah atau mendapatkan keuntungan yang maksimal 

adalah tujuan dari perencanaan strategi fasilitas lokasi. 

e. Keputusan Persediaan 

Keputusan persediaan menunjukan tata cara bagaimana persediaan diatur. 

Kebijakan yang diambil perusahaaan biasanya mempengaruhi keputusan 

fasilitas lokasi, untuk itu kebijakan ini digolongkan sebagai strategi 

logistik. 

f. Strategi Transportasi 

Keputusan transportasi yang digunakan sangat bergantung pada mode, 

seperti ukuran pengiriman, rute pengiriman, dan penjadwalan. Selain itu, 

Tujuan Pelayanan 
Konsumen 
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untuk melihat problem perencanaan logistik dapat dilihat dari jaringan 

kerjanya. Jaringan tersebut menggambarkan pergerakan barng mulai dari 

toko pengecer – gudang – pabrik – atau vendor. 

2.1.5. Permasalahan dalam Supply Chain  yang Terintegrasi 

Heizer dan Render (2011:480) menyatakan ada tiga permasalahan dalam 

mengembangkan rantai pasokan yang efisien dan terintegrasi: 

a. Optimasi Lokal (Local Optimalization) 

Anggota rantai pasokan harus memusatkan perhatian untuk 

memaksimalkan keuntungan lokal atau meminimalkan biaya langsung 

berdasarkan pada pengetahuan mereka yang terbatas. Sedikit kenaikan 

kenaikan dan penurunan stock selalu diantisaipasi dengan berlebihan 

karena perusahaan tidak ingin kekurangan stock atau kelebihan. 

b. Insentif (Incentives) 

Insentif memasukkan barang dagangan ke rantai pasokan untuk 

penjualan yang belum terjadi. Hal ini menimbulkan fluktuasi yang mahal 

bagi semua anggota rantai pasokan. 

c. Lot Besar (Large Lot) 

Hal ini seringkali terjadi bias yang mengarah pada lot besar karena 

cenderung mengurangi biaya per unit. Manajer logistik ingin 

mengirimkan lot besar terutama dengan truk yang penuh dengan muatan, 

dan manajer produksi menginginkan produksi berjalan jangka panjang. 

Kedua hal ini menurunkan biaya per unit, namun gagal menunjukkan 

penjualan yang nyata, tetapi tidak merefleksikan nilai penjualan 

sebenarnya. 
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Selain itu implementasi MRP membutuhkan dukungan dari berbagai pihak mulai 

dari internal dalam hal ini seluruh manajemen puncak dan eksternal, dalam hal ini 

seluruh partner yang ada. Berikut ini merupakan hambatan-hambatan yang akan 

dialami dalam implementasi MRP yang semakin menguatkan argumen bahwa 

implementasi MRP memang membutuhkan dukungan berbagai pihak seperti 

pada penjelasan Chopra & Meindl, 2007: 

a. Incerasing Variety of Products  

Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen, hal ini kita lihat 

semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga kita 

lihat strategi perusahan yang selalu berfokus pada konsumen (customer 

oriented). Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan 

pembagian segment pada customer, maka sekarang konsumen lebih 

dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap 

individu bukan menurut keinginan segment tertentu. Banyaknya jenis 

produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk 

membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan 

dari konsumen.  

b. Decreasing Product Life Cycles  

Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahan semakin 

kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang, karena untuk 

mengatur pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan 

waktu yang tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur 

produk tersebut dipasaran.  
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c. Increasingly Demand Customer  

MRP berusaha mengatur (manage) peningkatan permintaan secara 

cepat, karena sekarang customer semakin menuntut pemenuhan 

permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat 

mendadak dan bukan produk yang standar (customize). 

d. Fragmentation of Supply Chain Ownership  

Hal ini menggambarkan rantai pasok itu melibatkan banyak pihak yang 

mempunyai masing-masing kepentingan, sehingga hal ini membuat 

MRP semakin rumit dan kompleks.  

e. Globalization  

Globalisasi membuat rantai pasok semakin rumit dan kompleks karena 

pihak-pihak yang terlibat dalam rantai pasok tersebut mencakup pihak-

pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi diberbagai 

pelosok dunia. 

2.1.6. Strategi Persediaan 

Persediaan merupakan bahan atau barang yang disimpan untuk tujuan tertentu, 

anatara lain untuk proses produksi, jika berupa bahan mentah maka akan diproses 

lebih lanjut, jika berupa komponen maka akan dijual kembali menjadi barang 

dagangan. Persediaan merupakan bagian yang terbesar dalaam penggunaan 

modal kerja perusahan dan merupakan aktiva yang selalu mengalami perubahan 

setiap saat. Persediaan juga menglami perputaran yang berbeda–beda, tinggi 

rendahnya perputaran akan berpengaruh langsung terhadap besar kecilnya dana 

yang ditawari atau dibutuhkan dalam persediaan tersebut (Siagian, 2005:161). 
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Pembelian item berulang sering diadakan strategi persediaan. Dengan demikian, 

kebijakan persediaan memiliki pengaruh yang besar terhadap keputusan 

pembelian kuantitas. Beberapa pertanyaan banyak untuk memesan, kapan, dan 

berapa banyak untuk dibawa dalam saham adalah keputusan kunci dikenakan 

pemeriksaan perbaikan terus-menerus bersama dengan fokus pada kualitas dan 

pelanggan, karyawan, dan  kepuasan pemasok. Penting dalam membuat 

pengiriman, persediaan, atau keputusan ukuran pesanan pembelian untuk 

memahami mengapa persediaan ada dan apa trade-off yang relevan(Lenders, 

Fearon, Flynn, dan johnson, 2002:200). Semakin tinggi perputaran persediaan 

berarti semakin pendek waktu yang dibutuhkan dalam persediaan, sehingga 

kebutuhan dan relatif lebih kecil dan sebaliknya semakin lamban perputaran 

persediaan akan semakin lama waktu yang dibutuhkan dalam persediaan, 

sehingga kebutuhan dana untuk persediaan relatif besar. Strategi persediaan 

meliputi beberapa bagian, yaitu: 

a. Fungsi Persediaan 

Persediian memiliki berbagai fungsi penting menambah fleksibilitas dari 

operasi suatu perusahaan. Fungsi dasar persediaan sebenarnya sangat 

sederhana, yaitu meningkatkan profability perusahaan. Persediaan 

kebijakan perushaan yang aman adalah memiliki persediaan dalam jumlah 

banyak, tetapi ternyata hal ini akan menyebabkan tingginya biaya untuk 

penyimpanan dan pembelian bahan atau barang yang bersangkutan, 

sedangkan kelebihan persediaan juga akan menyebabkan banyaknya dana 

yang terserap dalam persediaan sehingga tidak efisien. Sebaliknya, bila 

persediaan terlalu sedikit akan berisiko kekurangan bahan atau barang dan 
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akan menggangu kelancaran proses produksi, selain itu juga biaya 

pembelian dan biaya persediaan juga semakin besar. Selain fungsi dasar 

persediaan, ada beberapa fungsi persediaan yang lainnya, yaitu: 

1. Fungsi pemisahan wilayah, merupakan spesialisasi ekonomis antara 

unit pembuatan (manufacturing) dan unit distribusi yang dibagikan 

dalam wilayah – wilayah yang ditangani. 

2. Fungsi decoupling, merupakan fungsi suatu produk yang di proses dan 

didistribusikan dalam ukuran yang ekonomis. 

3. Fungsi penyeimbang dengan permintaan, Persediaan berfungsi untuk 

menyeimbangkan kebutuhan konsumsi dengan produksi, agar 

kebutuhan konsumsi dapat dipenuhi dengan lancar dari proses 

produksi yang dilakukan. Sifat permintaan dapat bersifat stabil dan 

musiman. 

4. Fungsi penyangga (buffer stock). Persediaan memiliki fungsi sebagai 

penyangga agar proses produksi berjalan lancar tanpa hambatan. 

Fungsi penyangga dilaksanakan dengan menetapkan persediaan 

pengaman (safety stock). 

b. Jenis – Jenis Persediaan 

Secara umum, persediaan dapat dibedakan dari beberapa jenis, anatar a 

lain sebagi berikut. 

1. Persediaan bahan baku atau  yang disebut juga persediaan bahan 

mentah, yaitu bahan atau barang yang akan di proses lebih lanjut 

menjadi barang jadi. Bahan mentah dapat digunakan pada proses 

produksi untuk pemasok yang berbeda. 
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2. Persediaan barang dalam proses, merupakan persediaan yang telah 

mengalami perubahan, tetapi belum selesai. 

3. Supplies inventory adalah persediaan yang berfungsi sebagai 

penunjang dalam proses operasi atau produksi agar berjaalan lancar. 

4. Persediaan barang dagangan, merupakan persediaan yang akan dijual 

kembali sebagai barang dagangan. 

5. Persedian barang jadi, merupakan yang dipenuhi dari hasil operasi 

atau produksi yang sudah selesai dan masih disimpan di gudang 

perusahaan. 

c. Biaya–biaya Persediaan 

Tujuan dari kebanyakan model persediaan adalah untuk meminimlkan 

biaya total secara keseluruhan. Dalam menetapkan kebijakan persediaan, 

biaya–biaya yang ditimbulkannya dapat diklasifikasikan menjadi 

beberapa biaya. Biaya–biaya tersebut akan menjadi pertimbangan dalaam 

menentukan jumlah persediaan, yang sifatnya saling berlawanan, antra 

lain: 

1. Biaya simpan, biaya untuk menyimpan/menjaga ataau merawat 

persedian.  

2. Biaya pesan, biaya yang timbul selama proses pemesanan, misalnya 

biaya administrasi pemesanan, biaya proses pesan, biaya bongkar 

muatan dan sebagainya. 

3. Biaya penyiapan, biaya yang timbul untuk menyiapkan mesin atau 

proses untuk produksi jika barang/komponen yang diperlukan 

diproduksi sendiri oleh perusahaaan. 



28 
 

4. Biaya kehabisan bahan, biaya yang timbul jika terjadi kehabisan 

bahan.  

d. Persoalan–persoalan Manajemen Persediaan 

Mengelola persediaan melibatkan berbagai jenis masalah. karena 

mengelola persediaan tidak dapat ditangani dengan menggunakan metode 

solusi tunggal, kita perlu mengkategorikan metode dalam beberapa 

kelompok jurusan. manajemen persediaan menggunakan just-in-time 

metode tidak akan dimasukkan dalam pengelompokan ini. dengan metode 

manajemen persediaan yang tersisa, kami asumsi bahwa kondisi tingkat 

permintaan dan variabilitas, lead time dan variabilitas, dan biaya-

persediaan terkait diketahui, dan bahwa kita harus melakukan yang 

terbaik pengendalian persediaan pekerjaan, mengingat kondisi ini. 

Sebaliknya, just-in-time philosopy (supply langsung untuk menuntut 

seperti itu terjadi) adalah untuk elliminate persediaan dengan mengurangi 

variabilitas permintaan dan siklus pengisian waktu, mengurangi ukuran 

lot, dan menjalin hubungan yang kuat dengan sejumlah pemasok untuk 

memastikan produk berkualitas dan ketertiban mengisi akurat (Ballou, 

2004:331). 

 

2.2. Saluran Distribusi 

Saluran distribusi merupakan suatu jalur yang dilewati barang–barang dari 

produsen ke perantara dan akhirnya sampai kepada pemakai. Namun, American 

Marketing Association mendefinisikan saluran distribusi sebagai suatu struktur 

yaitu organisasi dalam perusahaan dan luara perusahan yang terdiri atas agen, 
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dealer, pedagang besar dan pengecer, yang melaluinya sebuah komoditi, produk 

atau jasa dipasarkan Gottarma dan Walters dalam Kodrat (2009:20). 

Manajemen distribusi adalah mengembangkan strategi yang searah dengan visi 

dan misi perusahaan, berdasarkan pada berbagai keputusan yang berkaitan untuk 

memindahkan barang–barang secara fisik maupun non fisik guna mencapai 

tujuan peruahaan yang berada di dalam kondisi lingkungan tertentu dan sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan konsumen Walters dalam Kodrat (2009:20). 

Permasalahan dalam memilih saluran distribusi merupakan satu permasalahan 

yang ada dalam bidang pemasaran. Perusahaan perlu hati-hati di dalam memilih 

saluran distribusi, hal ini sangat penting guna menyampaikan barang dan jasa 

yang diperlukan oleh konsumen. Sistem distribusi adalah sumber daya eksternal 

yang utama, biasanya perlu bertahun-tahun untuk membangunnya dan tidak 

mudah untuk di ubah (Kotler dan Keller, 2008:388).  

2.2.1. Fungsi Saluran Distribusi 

Distribusi bermanfaaat untuk menciptakan nilai guna tersebut yang pada 

prinsipnya fungsi distribusi dapat dikelompokkan menjadi 3 kelompok Swastha 

dalam Kodrat (2009:25) yaitu: (1) fungsi pertukaran, (2) fungsi penyediaan fisik 

dan (3) fungsi penunjang. Mengfungsikan saluran distribusi dan mengelola pada 

jalur pemasaran sangatlah krusial karena menentukan bagaimana produk tersedia 

bagi para pelanggan sebagai pengguna akhir. Pekerjaan ini biasanya lekat dengan 

tiga  indikator yaitu: spreading, coverage dan penetration. Bila fungsi distribusi 

ini dilakukan dengan baik maka jaminanya adalah produk akan tersedia dengan 

baik di pelanggan dan akan mendominasi pasar. Sehingga pihak prinsipal 
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menuntut distributor untuk melakukan pemerataan produk namun effort untuk 

pemerataan cukup besar yang berarti high cost. Dominasi pasar pratikal dan 

operational issues dilakukan dengan cara membuat merek diterima para penyalur 

dan pengecer sepanjang saluran distribusi (Kodrat, 2009:43). Fungsi saluran 

distribusi menggerakan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Mereka 

memecahkan kesenjangan utama seperti waktu, tempat, pemilikan yang 

memisahkan barang dan jasa dari mereka yang ingin menggunakannya (Kotler 

dan Amstrong 2001:8). 

2.3. Sistem Informasi  

Sistem informasi adalah suatu sistem di dalam organisasi yang mempertemukan 

kebutuhan pengolahan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi 

organisasi yang bersifat manajerial. Sistem informasi didalam dunia bisnis sangat 

membantu dalam proses supply chain dan keberlangsungan dalam dunia bisnis. 

Sistem informasi merupakan penerapan di dalam suatu organisasi untuk 

mendukung informasi–informasi yang dibutuhkan oleh semua tingkatan 

manajemen. Telah diketahui bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting 

bagi organisasi dalam memanajemen di dalam pengambilan keputusan (Sutabri, 

2003:42). 

Sistem Informasi didefinisikan sebagai suatu sistem berbasis komputer yang 

menyediakan informasi bagi beberapa pemakai dengan kebutuhan yang serupa. 

Pemakai sistem informasi biasanya membentuk suatu entitas organisasi formal 

perusahaan atau subunit di bawahnya. Informasi menjelaskan perusahaan atau 

salah satu sistem utamanya mengenai apa yang telah terjadi di masa lalu, apa 
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yang sedang terjadi sekarang dan apa yang mungkin terjadi di masa depan. 

Informasi tersebut tersedia dalam bentuk laporan periodik, laporan khusus, dan 

output dari simulasi. Output informasi digunakan oleh manajer dan non-manajer  

saat membuat keputusan dan memecahkan masalah  (Sukardi, 1995:30). 

2.3.1.   Peran Sistem Informasi Supply Chain 

Perkembangan teknologi membuat sebuah perushaan mencari cara–cara dan 

terobosan–terobosan baru melalui aplikasi teknologi informasi. Diharapkan 

teknologi ini dapat menjadi fasilitatordan interprenter dalam menghadapi setiap 

gejolak yang muncul. Sistem teknologi informasi yang dulu hanya berguna hanya 

terbatas pada pemrosesan data, dengan berkembangnya teknologi tersebut hampir 

semua aktifitas organisassi telah dimasuki oleh aplikasi dan otomatisasi teknologi 

informasi (Anatan dan Ellitan, 2008:103). Teknologi informasi merupakan 

aplikasi ilmu pengetahuan untuk menyelesaikan masalah. Dengan perkataan lain, 

teknologi merupakan satu proses, alat, metode, dan alat pelengkap yang 

digunakan untuk memproduksi barang dan jasa dalam kegiatan operasional 

perusahan. Penggunaan teknologi informasi pada aktifitas perusahaan seperti 

pada rantai nilai dapat mengatasi berbagai masalah yang muncul seperti 

penghematan biaya, mempercepat waktu operasi, meningkatkan produktivitas, 

mempercepat pengiriman produk maupun jasa pada pelanggan. Pilihan teknologi 

melalui penggunaan komputer merupakan metode fundamental untuk 

menetapkan strategi dan keunggulan kompetitif Laudon dalam Anatan dan 

Ellitan (2008:103). 
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Peran penting sistem teknologi informasi dalam merespon perkembangan 

lingkungan bisnis yang dinamis dan makin kompetitif menuntut perusahaan 

untuk mampu mengatasi semua permasalahan yang timbul dengan adanya 

teknologi informasi dan melakukan investasi dibidang teknologi informasi 

sehingga kinerja perusahaan dapat ditingkatkan. berbagai permasalahan tersebut 

dapat diatasi dengan melakukan komunikasi, program pembelajaran, melibatkan 

karyawan atau individu, penerapan peraturan dan prosedur–prosedur yang baru 

Turban et al dalam Anatan dan Ellitan (2008:104).  

Pentingnya perbaikan dalam pengelolaan rantai pasokan bukan merupakan isu 

baru dalam literatur manajemen operasional. Chen et al mengemukakan dalam 

Anatan dan Ellitan (2008:104) bahwa selama dua puluh tahun terakhir perusaan 

telah berupaya memperbaiki supply chain management melalui business process 

reegineering, dan teknik just in time. D’Amours et al dalam Anatan dan Ellitan 

(2008:105) menyatakan bahwa teknologi informasi dan sistem–sistem yang 

terkait telah mentrasformasi cara perusahan dalam menggunakan supply chain 

sehingga memberikan perbedaan dalam prioritas kompetitif. Menurutnya, 

persaingan akan berubah, tidak lagi perusahaan bersaing dengan perusahaan 

tetapi supply chain bersaing dengan supply chain. Hal ini memberikan tantangan 

yang menarik ketika perusahaan mengintegrasikan sistem supply chain 

intraorganisasional maupun interorganisasional. 

Perusahaan tidak lagi dipandang sebaagai suatu perusahan individu melainkan 

sekumpulan partner dalam perdagangan yang melakukan kontrak dengan 

perusahaan, perusahaan logistik, dan organisasi distribusi. Oleh karena itu 
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integrasi proses bisnis secara komprehensif baik dalam akplikasi intra maupun 

interorganisasional dapat diperlukan untuk mendukung koordinasi jangka 

panjang, pertumbuhan, dan kemampuan untuk bersaing dalam persaingan 

(Anatan dan Ellitan, 2008:105). 

2.3.2.   Information Sharing 

Keterlibatan pihak dalam supply chain termasuk partner menimbulkan masalah 

terkait dengan respon konsumen maupun penghantaran yang membutuhkan 

solusi inovatif  Turban et al dalam Anatan dan Ellitan (2008:106). Masalah dapat 

bersumber dari ketidakpastian (terkait dengan perkiraan permintaan dan delivery 

times, maupun masalah kualitas) dan perlunya koordinasi berbagai aktivitas 

dalam unit internal serta partner bisnis. Peran sistem informasi dalam 

mensukseskan integrasi supply chain  tidak dapat dipungkiri. Sistem informasi 

menciptakan kesuksesan link anatara konsumen dan pemasok secara langsung, 

yang memungkinkan pemasok untuk merespon perubahan pasar sehingga 

permintaan dan penawaran dalam pasar seimbang. Informasi sangat diperlukan 

dalam pembuatan keputusan supply chain managemnt melalui perputaran produk 

maupun jasa di sepanjang jalur supply chain (Anatan dan Ellitan, 2008:106). 

Supply chain managemnt yang efektif dalam lingkungan bisnis yang kompetitif 

saat ini ditandai dengan pemberian produk yang tepat pada konsumen pada waktu 

yang tepat. Integrasi aliran persediaan melalui supply chain management 

merupakan kunci untuk mencapai kapabilitas dimana level integrasi tersebut 

memerlukan kesadaran organisasi akan meningkatkan persaingan antar organisasi 

sehingga bagian jaringan kerja. Sharing informasi juga sangat penting dalam 
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integrasi supply chain management karena organisasi perlu informasi tentang 

perubahan permintaan yang diinterpretasikan untuk menilai pola perminytaan 

konsumen. Dalam supply chain management mencangkup information flow dan 

material flow yang keduanya secara bersama–sama sangat penting untuk 

mencapai kinerja perusahaan yang optimal. Teknologi informasi dalam sharing 

information interorganisasi memungkinkan untuk merangkaikan aliran informasi 

dari aliran material dan mengelola informasi sebagai sumber yang memberikan 

informasi penting untuk koordinasi proses bisnis dan aliran material (Anatan dan 

Ellitan, 2008:108). 

2.4. Penelitian Terdahulu 

Beberapa penelitian yang menganalisis supply chain management diantaranya: 

Wolf (2011) menganalisis keberlangsungan perusahaan melalui intergrasi supply 

chain managemengt sebuah penelitian kualitatif di perusahaan manufaktur 

German; Vasiliu dan Dobrea (2015) menganalisis penerapan supply chain 

management pada perusahaan di Romania; Ariani dan Anwar (2011) 

menganalisis manajemen rantai pasokan (supply chain management) : konsep dan 

hakikat; Widyarto (2012) menganalisis peran supply chain managemnt dalam 

sistem produksi dan operasi perusahaan; Dwiyanto (2013) menganalisis pengaruh 

supply chain management terhadap kinerja perusahaan studi pada industri kecil 

dan menengah makanan olahan khas Padang Sumatera Barat. Kelima peneliti 

tersebut sepakat bahwa supply chain management mempunyai penting dalam 

keberlangsungan bisnis. Oleh karena itu kelima peneliti menggunakan analisis 

supply chain dalam penelitiannya. 
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Tabel 2.1. 
Penelitian Terdahulu 

 
NO NAMA ISI PENELITIAN 

1 Wolf  (2011) tujuan dalam penelitian ini menguji bagaimana 
keberlangsungan perusahaan manufaktur di Jermaan 
dengan menggunakan sistem supply chain management 
yang terintegrasi. Konsep dan strategi penerapan supply 
chain management dalam penelitian ini membuktikan 
bahwa adanya kesinambungan dalam berjalannya suatu 
bisnis dengan didukung sistem yang terintegrasi. Metode 
yang digunakan penelitian ini adalah pengumpulan data 
secara kualitatif yang menggunakan pendekatan dari 
beberapa teori supply chain management. 
 

2 Vasiliu dan 
Dobrea (2015) 

penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi negara di 
mana pelaksanaan supply chain management di 
perusahaan yang ada di Rumania. Metode penelitian 
yang digunakan adalah metode kuantitatif yang dimana 
menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data di 
penelitian ini. Hasil penelitian ini memperoleh kondisi 
bahwa proses pengembangan supply chain management 
pada perusahaan di Rumania dari selalu mengalami 
peningkatan yang signifikan dengan peningkatan sistem 
yang semakin membaik. 

3 Ariani dan 
Anwar (2013) 

Penelitian  menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Populasi dalam penelitian ini adalah industri kecil dan 
menengah di kota Padang yang bergerak dibidang 
produksi olahan makanan. Penulisbahwa supply chain 
management  mempunyai pengaruh nyata terhadap 
kinerja suatu perusahaan  Hasil penelitian yang 
dilakukan, semua variable berpengaruh signifikan 
terhadap penerapn supply chain management pada 
kinerja perusahaan. Hal ini mendukung dari data yang 
diolah dengan menggunakan uj regresi linear berganda. 

4 Widiyarto 
(2012) 

Penelitian ini menggunakan metode kepustakaan. Yaitu 
metode penelitian yang mencari sumber dari beberapa 
buku dan artikel yang telah ada. Penelitian ini 
menyatakan bahwa untuk dapat menerapkan supply 
chain management secara efektif, perusahaan harus 
mampu menyediakan dan mengelola database terkait 
yang memadai serta membangun partnership dengan 
supplier maupun distributor yang terpilih. Dan supply 
chain management secara menyeluruh dapat 
menciptakan sinkronisasi dan koordinasi aktivitas – 
aktivitas yang berkaitan dengan aliran material di dalam 
maupun di luar perusahaan. 
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5 Dwiyanto 
(2013) 

Metode penelitian kuantitatif digunakan pada penelitian 
ini  menguji beberapa variabel dalam analisis pengaruh 
supply chain management terhadap kinerja perusahaan. 
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh 
Dwiyanto (2013) semua variabel dalam penelitian ini 
yaitu information sharing, long term relaitionship, 
cooperation, dan process integration berpengaruh positif 
dan signifikan terhadap penerapan supply chain 
management pada kinerja perusahaan. Data ini 
mendukung dari data yang diolah dengan menggunakan 
uji regresi linear berganda, dengan nilai standardized 
coefficients yang bernilai positif. Untuk meningkatkan 
kinerja perusahaan, perlu adanya strategi supply chain 
management yang diterapkan terutama variabel yang 
diteliti dalam penelitian ini . yaitu, information sharing, 
long term relationship, cooperation, dan process 
integration. 

 

2.5. Kerangka Pemikiran 

Perusahaan industri pengolahan udang beku (frozen shrimp) semakin hari 

semakin meningkat nilai dan volume ekspor. Dan udang beku (frozen shrimp) 

menjadi komoditi ekspor terbesar dari hasil kelautan dan perikanan yang dimiliki 

Indonesia. Peningkatan ditandai dengan permintaan pasar dunia yang tiap 

tahunnya mengalami peningkatan. Salah satu strategi yang dikembangkan dalam 

menghadapi fenomena yang ada pada saat ini adalah melalui penerapan supply 

chain management. Aplikasi supply chain management tersebut dapat 

memberikan dampak yang cukup berarti dalam ketersediaan suatu barang bahan 

baku yang akan diolah dan peningkatan keunggulan kompetitif terhadap produk 

maupun pada sistem yang dibangun itu sendiri. 

Konsep supply chain management yang telah digunakan bertujuan untuk 

menciptakan kolaborasi serta kerjasama di antara pelaku supply chain dalam 

pengolahan udang beku (frozen shrimp) untuk menjamin ketersediaan bahan 
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baku. Penerapan supply chain management pengolahan frozen shrimp tersebut 

bertujuan untuk menciptakan kepuasan anggota yang ada dalam supply chain 

melalui pengembangan komitmen yang teransparan dan berkeadilan dalam 

jangka panjang. Oleh karena itu, supply chain management yang komprehensif 

diterapkan untuk mengetahui dan mengevaluasi ke efisienan pelaksanaan supply 

chain management dan ketepatan suatu barang sampai yang menjamin persediaan 

bahan baku di industri pengolahan udang beku (frozen shrimp) pada perusahaan 

PT. Indokom Samudra Persada. 

 




