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1   PENDAHULUAN 
 

 

Latar Belakang 
 

Bisnis di industri farmasi masih terus berkembang dan menggiurkan bagi para 

pelaku bisnis farmasi. Hal ini dipicu oleh peningkatan pertumbuhan pengeluaran pada 

obat-obatan tahunan global dari $30 milyar pada tahun 2012 menjadi $70 milyar pada 

tahun 2016. Pertumbuhan ini didorong dengan peningkatan volume di pasar 

pharmerging dan pengeluaran yang lebih tinggi di negara-negara maju (IMS Institute 

report, 2012). 

Negara pharmerging diperkirakan akan menggandakan pengeluaran mereka 

terhadap obat-obatan dalam lima tahun yang akan datang. Diperkirakan pertumbuhan 

pertahun akan meningkat dari $24Bn pada tahun 2012 menjadi $ 35-45Bn pada tahun 

2016. Peningkatan ini terjadi karena meningkatnya pendapatan masyarakat, 

perkembangan ekonomi makro dan meningkatnya akses masyarakat terhadap obat-

obatan yang didukung dengan berbagai kebijakan dan program pemerintah  (IMS 

Institute Report, 2012) seperti terlihat dalam Gambar 1. 

 
Gambar 1  Laju pertumbuhan belanja obat-obatan dunia  

Sumber : IMS Market Prognosis dalam The Global Use of Medicines: Outlook Through 2016 

 

Banyak negara pharmerging melakukan upaya untuk memberikan jaminan 

kesehatan kepada masyarakatnya dengan asuransi kesehatan dan pelayanan 

kesehatan, demikian juga dengan Indonesia  sebagai salah satu negara kelompok 

Pharmerging. Pasar farmasi di Indonesia tumbuh secara signifikan mencapai 13,5% 
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per tahun, angka ini jauh melampaui angka pertumbuhan industri farmasi dunia yang 

hanya 3% pertahun. Dengan jumlah penduduk mencapai 250 juta, Indonesia memiliki 

pangsa pasar terbesar sekitar 37% menguasai pasar industri farmasi Asia Tenggara 

(Anonim, 2012). 

Peningkatan pasar menyebabkan persaingan di dunia industri saat ini tidak 

hanya terbatas secara lokal namun juga secara regional dan global. Maka untuk dapat 

menaklukkan persaingan tersebut tidak hanya inovasi  yang harus terus 

dikembangkan, namun  juga perlu dipikirkan bagaimana agar bisnis dapat dijalankan 

secara efektif dan efisien (low cost). Suatu sistem produksi yang efektif dan efisien 

merupakan keharusan yang perlu dimiliki oleh para pelaku bisnis. Persaingan ini 

menuntut perusahaan untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, tepat 

waktu, dan bervariasi. Untuk dapat memenuhi tuntutan pasar dibutuhkan peran serta 

dari semua pihak mulai dari pemasok yang memasok bahan baku, perusahaan/ pabrik 

yang mengolah bahan baku menjadi produk atau komponen, perusahaan transportasi 

yang mengangkut bahan baku dari pemasok dan mengantar barang jadi kepada 

konsumen akhir, sebagai pemakai produk tersebut. Kesadaran akan pentingnya peran 

serta dari semua pihak inilah kemudian tercipta konsep Supply Chain management. 

Di Indonesia, PT. XYZ Tbk. adalah pemain utama dalam industri farmasi dan 

bahan kimia. Saat ini XYZ., sedang mengalami masa tranformasi yang dilakukan 

secara menyeluruh di semua kantor cabang seluruh dunia dan menamai program  

transformasi ini dengan Fit To 2018 (Sesuai untuk 2018). Hal ini tidak pernah terjadi 

sepanjang sejarah, bagaimanapun PT XYZ sedang  menghadapi tantangan yang 

sangat sulit. Saat ini perusahaan sedang dihadapkan pada perubahan pasar yang 

radikal hampir di semua lini bisnis, persaingan yang ketat pada produk-produk utama, 

dan ketidakefisienan yang sangat besar dalam organisasi. Perusahaan harus 

melakukan sesuatu untuk menghadapi sejumlah masalah dan tantangan ini sekarang, 

jika ingin meraih sukses untuk jangka panjang, karena jika tidak dimulai dari saat ini 

perusahaan akan terancam. 

Untuk itu tahapan yang direncanakan untuk melaksanakan program Fit to 2018 

akan dipecah menjadi 2 tahap.  Pada dua tahun pertama, sampai dengan 2013 yang 

akan dilakukan adalah membentuk organisasi kepemimpinan baru, melaksanakan 

program efisiensi yang telah direncanakan dan mengembangkan strategi jangka 

panjang. Pada tahap kedua dimulai di tahun 2014, perusahaan akan dapat menangkap 

peluang pertumbuhan baru, yang bersifat sangat strategis dan hanya akan dapat 

dicapai apabila permasalahan internal perusahaan sudah dapat ditata dengan baik 

(proIna, 2012). 

Perusahaan menjelaskan bahwa perusahaan mentargetkan penghematan biaya 

tahunan dari setiap divisi yang dimiliki oleh Group XYZ. PT XYZ menyadari bahwa 

akan menghadapi tekanan pasar pada 2 tahun kedepan. PT XYZ mengetahui tidak 

mungkin melanjutkan kesukseskan perusahaan jika tidak memiliki struktur biaya 

yang kompetitif yang sejalan dengan perusahaan pesaing. Oleh karena itu perusahaan 

menggunakan kesempatan dalan 2 tahun kedepan untuk memperkuat posisi keuangan 

hingga tahun 2014, agar mampu meningkatkan kinerja demi pertumbuhan di masa 

depan (proIna, 2012). 



3 

 

PT. XYZ Tbk., merupakan cabang yang beroperasi di Indonesia dan merupakan 

salah satu cabang yang memiliki fasilitas manufaktur di Asia Tenggara. Pada saat ini 

PT. XYZ Tbk.dihadapkan dengan masalah perubahan secara global dan di saat yang 

bersamaan secara lokal PT. XYZ Tbk., juga dihadapkan dengan masalah operasional 

baik internal maupun eksternal yang dapat mempengaruhi pada proses operasional 

perusahaan, kepuasan pelanggan dan tingkat keuntungan perusahaan.  

Secara internal telah terjadi ketidakefisienan dalam struktur organisasi, struktur 

desentralisasi terlalu mahal sehingga pada beberapa kasus pengambilan keputusan 

menjadi lamban. Lebih jauh, struktur organisasi yang dimiliki tidak cukup sesuai 

dengan kebutuhan bisnis. Secara operasional, produktivitas yang rendah, kemudian 

juga dari sisi struktur biaya juga lebih tinggi dibandingkan dengan para kompetitor, 

kurangnya jangkauan perusahaan di daerah yang merupakan pangsa pasar potensial 

menyebabkan perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan. Dalam hal 

operasional pabrik, perusahaan mempunyai masalah dalam hal kapasitas produksi, 

dalam upaya pemenuhan kebutuhan pasar sebagian masih belum bisa terpenuhi, 

sehingga dapat juga mempengaruhi komitmen terhadap jadwal ketersediaan produk. 

Hal tersebut diatas menyebabkan tidak tercapainya beberapa target KPI (key 

performance indicator) utama perusahaan. 

Secara lokal perusahaan menghadapi masalah eksternal yaitu kenaikan harga 

energi dan bahan bakar, yang menyebabkan meningkatnya biaya produksi. Fluktuasi 

nilai tukar rupiah juga menyebabkan aktual revenue yang dihasilkan juga tidak stabil, 

mengingat 30 % dari volume yang dihasilkan merupakan produk ekspor. Belum lagi 

biaya pembelian bahan baku yang tidak pasti juga menyebabkan terjadinya selisih 

pada biaya produksi terhadap standar biaya yang sudah ditetapkan. Tingginya biaya 

produksi juga menyebabkan harga produk tidak kompetitif dipasaran.  

Persaingan pasar yang cukup ketat juga merupakan tantangan tersendiri. 

Pertumbuhan pasar obat generik, dan upaya pemerintah yang mulai menjalankan 

program asuransi kesehatan merupakan peluang yang besar dalam upaya untuk 

meningkatkan keuntungan perusahaan dan market share. 

Salah satu upaya yang harus dikembangkan dalam menghadapi berbagai 

persoalan yang terjadi tersebut adalah melalui strategi perubahan yang akan 

diarahkan kepada upaya perusahaan dalam mengendalikan proses Supply Chain. 

Upaya pengendalian proses Supply Chain yang dianggap dapat mewakili kebutuhan 

perusahaan untuk dapat memenuhi kebutuhan konsumen secara tepat dan efisien 

(Rossetti et al. 2011). Proses-proses yang berpengaruh terhadap proses operasional 

perusahaan adalah penanganan persediaan dan pembelian, penyerdehanaan flow 

proses produksi, fasilitas, transportasi dan sistem informasi. 

 

 

Rumusan Masalah 
 

Perumusan masalah untuk penulisan ini berawal dari masalah yang terjadi 

dalam perusahaan secara global, perusahaan sedang melakukan transformasi secara 

menyeluruh, dan berawal dari permasalahan tranformasi global ini perlu dianalisa 

bagaimana PT. XYZ Tbk yang merupakan perwakilan yang berada di Indonesia yang 
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memiliki fasilitas manufaktur ini menyikapi arahan transformasi dari kantor pusat 

dari sisi operasional. Berdasarkan uraian di atas, PT. XYZ Tbk, khususnya divisi 

Produksi Pharma, melihat perlu dilakukan upaya untuk dapat merencanakan dan 

mengelola perubahan untuk masa yang akan datang agar tetap dapat memiliki daya 

saing dan keunggulan kompetitif untuk keberlangsungan bisnis.  

Perubahan-perubahan tersebut menuntut agar PT. XYZ Tbk melakukan 

pengelolaan bisnis dengan cara-cara yang baru. dalam hal manajemen rantai pasok 

sehingga tujuan organisasi lebih efektif dalam lingkungan yang terus berubah. PT. 

XYZ Tbk. harus dikelola dengan cara-cara yang tepat sesuai dengan kondisi dan 

perubahan yang terjadi dan PT. XYZ Tbk. harus terus belajar dalam menghadapi 

perubahan. 

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut diatas, perlu dilakukan analisa, 

dan perencanaan strategi perubahan perusahaan dan mengantisipasi perubahan serta 

melakukan monitor terhadap perubahan yang dilakukan. Perumusan masalah yang 

dikemukakan dalam penelitian ini,  adalah sebagai berikut :  

1. Bagaimana strategi dan kinerja Supply Chain pada PT. XYZ Tbk? 

2. Bagaimama rumusan tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan oleh divisi pabrik 

dalam menghadapi arahan perubahan/transformasi dari kantor pusat? 

3. Bagaimana strategi yang perlu dilakukan oleh perusahaan di bagian Supply 

Chain untuk mengantisipasi dampak resistensi yang terjadi akibat dari perubahan 

yang dilakukan?  

4. Bagaimana program-program strategis yang perlu dilakukan dalam manajemen 

Supply Chain untuk menghadapi perubahan tersebut? 

 

 

Tujuan Penelitian 
 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah :  

1. Mengidentifikasi dan menganalisa strategi dan kinerja Supply Chain yang terjadi 

di PT. XYZ Tbk.  dengan menggunakan metode SCOR  

2. Merumuskan tujuan dan sasaran yang perlu dilakukan di bagian Supply Chain 

perusahaan untuk menghadapi perubahan. 

3. Merumuskan strategi dalam Supply Chain perusahaan  untuk menghadapi 

resistensi sebagai dampak dari perubahan  

4. Merumuskan dan menyusun program-program strategis yang perlu dilakukan 

dalam Supply Chain manajemen oleh perusahaan untuk mengantisipasi 

perubahan yang terjadi. 

  

 

Manfaat Penelitian  
 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai :  

1. Sumbangan pemikiran dan alternatif bagi perusahaan tentang bagaimana 

a. meningkatkan kinerja Supply Chain 
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b. rumusan tujuan dan sasaran  

c. strategi perusahaan untuk menghadapi resistensi yang terjadi sebagai akibat 

dari perubahan 

d. program-program strategis yang perlu dilakukan dalam Supply Chain 

manajemen oleh perusahaan untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. 

2. Kesempatan bagi penulis untuk mengaplikasikan teori dan pengetahuan lainnya 

yang diperoleh selama menempuh masa pendidikan di MB-IPB, sehingga dapat 

mengarahkan penulis dalam mengembangkan kemampuan analisis, pemecahan 

masalah dan penyusunan strategi perusahaan.  

 

 

Ruang Lingkup Penelitian  
 

Penelitian ini disusun untuk mempelajari Strategi Manajemen perubahan yang 

mengacu pada penilaian kinerja Supply Chain dalam suatu organisasi dalam hal ini 

PT. XYZ Tbk.. Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ Tbk.yang memiliki fasilitas 

manufaktur untuk menganalisa kinerja rantai pasok dan merumuskan dan menyusun 

program-program strategis yang perlu dilakukan perusahaan agar tetap dapat 

bersaing. Penelitian ini hanya dibatasi untuk mengulas dan menganalisis 

permasalahan Supply Chain di PT. XYZ Tbk. 

 

 

2  TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PEMIKIRAN 

 

 

Manajemen Perubahan 
 

Manajemen perubahan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam 

mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena terjadinya perubahan dalam 

organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam 

maupun dari luar organisasi. Menurut Kotter (1996), manajemen perubahan adalah 

suatu pendekatan sistematis yang berhubungan dengan perubahan dilihat dari 

perspektif organisasi dan tingkat individual. Artinya, kita tengah menghadapi 

berbagai tantangan perubahan yang sangat besar, baik, terhadap kehidupan pribadi 

dan keluarga dalam interaksinya dengan masyarakat di sekitar maupun terhadap 

organisasi dan karyawan dalam konteks persaingan bisnis. Dalam beberapa istilah 

yang berbeda, manajemen perubahan sedikitnya memiliki tiga aspek utama yang 

berbeda, yaitu mengadaptasi perubahan, mengendalikan perubahan, dan 

mempengaruhi perubahan (Walsh, 2005). 

Dalam cara-cara melakukan perubahan organisasi, adapun yang pertama harus 

diperhatikan adalah apa masalah yang dihadapi organisasi saat ini, apa yang 

menyebabkan, dari mana asal penyebabnya apakah berasal dari dalam organisasi 

(faktor internal) atau berasal dari luar organisasi (faktor eksternal) atau keduanya, 
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