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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri strategis yang 

memberikan kontribusi besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional 

pada triwulan pertama tahun 2014 yaitu sebesar 23.56%. Badan Pusat Stastistik 

(2014) menyatakan bahwa terdapat pertumbuhan produksi makanan sepanjang 

triwulan 1/2014 menjadi 9%. Pertumbuhan ini meningkat dibandingkan produksi 

makanan pada triwulan 1/2013 sebesar 0.3%. Jumlah industri di subsektor makanan 

pun ikut mengalami peningkatan yang dimulai dari tahun 2008. Data jumlah 

industri perusahaan besar dan sedang dapat dilihat pada Gambar 1.  

 

 
Sumber : Badan Pusat Statistik (2013) 

Gambar 1 Jumlah Industri Perusahaan Besar dan Sedang Subsektor Makanan 

  Industri pengolahan daging merupakan salah satu industri subsektor 

makanan yang mengalami peningkatan persaingan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitas produk. Agrina (2014) mengungkapkan bahwa peningkatan ini akibat dari 

pertumbuhan konsumsi daging di Indonesia seperti konsumsi daging unggas di 

dalam negeri yang terus bertambah dari 4.99 kg/kapita/tahun pada tahun 2010, 

berturut-turut menjadi 6.28 kg, 6.97 kg, 8.08 kg (2011-2013), dan diprediksi 

menjadi 9.15 kg/kapita/tahun pada tahun 2014. Disamping itu, untuk konsumsi 

daging sapi pada 2013 sebesar 2.1 kg /kapita/tahun. Salah satu upaya yang dapat 

dilakukan oleh perusahaan dalam menghadapi persaingan yaitu dengan 

peningkatan kinerja manajemen rantai pasok dengan cara efektivitas dan efisiensi 

rantai pasok. Supply chain management (SCM) merupakan integrasi proses bisnis 

utama dari pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, jasa, 

dan informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan stakeholder 

lainnya (Chan dan Qi 2003). 

 

5,728

5,545

5,248

5,463

5,662

5,852

4,900

5,000

5,100

5,200

5,300

5,400

5,500

5,600

5,700

5,800

5,900

2008 2009 2010 2011 2012 2013

JU
M

L
A

H
 I

N
D

U
S

T
R

I

TAHUN



2 
 

Tabel 1 Kinerja industri pengolahan dan pengawetan daging di Indonesia 

Tahun 2006 2007 2008 2009 2010 

Unit Usaha 36 39 40 42 47 

Tenaga Kerja (Orang) 4,935 6,299 5,990 5,686 6,090 

Nilai Produksi (Milyar Rp) 913.76 858.46 2,302.89 1,830.97 1,309.37 

Nilai Ouput (Milyar Rp) 942.40 900.22 2,335.44 1,908.48 1,349.67 

Biaya Input (Milyar Rp) 670.79 610.08 1,455.96 1,244.62 868.87 

Nilai Tambah Bruto 

(Milyar Rp) 
271.62 290.14 879.48 663.86 480.81 

Sumber : Kementerian Perindustrian (2010) 

CV. Fiva Food merupakan salah satu perusahaan subsektor makanan yang 

bergerak di bidang industri olahan daging yang telah terdaftar sebagai anggota 

National Meat Processor Association (NAMPA) serta telah memiliki sertifikasi 

halal yang dikeluarkan oleh BPOM-MUI (National Meat Processor Association, 

2014). Untuk mengukur kinerja dari manajemen rantai pasok CV. Fiva Food, 

diperlukan suatu sistem pengukuran kinerja yang dapat membantu perusahaan 

dalam mengevaluasi kinerja rantai pasok perusahaan dalam mencapai target yang 

diinginkannya. Salah satu metode pengukuran yang dapat digunakan dalam 

mengukur kinerja manajemen rantai pasok adalah metode Supply chain Operations 

Reference (SCOR). Kelebihan SCOR sebagai process reference model adalah 

kemampuannya dalam mengintegrasikan business process reengineering, 

benchmarking dan best practice analyze ke dalam kerangka kerja rantai pasok 

(Supply chain Coucil 2012). Irfan, Xiaofei dan Seng Chun (2008) menjelaskan 

bahwa suatu sistem manajemen rantai pasok dalam proses aplikasi bisnis, 

keberlanjutan bisnis serta prakteknya dapat diperoleh dari SCOR. Metode SCOR 

memungkinkan bagi perusahaan untuk berkomunikasi, membandingan dan belajar 

dari pesaing serta perusahaan baik di dalam maupun di luar industri mereka. 

Chopra dan Meindl (2007) menyatakan bahwa kinerja manajemen rantai 

pasok ditentukan oleh beberapa faktor, yaitu sediaan, transportasi, fasilitas dan 

informasi. Fleisch dan Tellkamp (2005) mengemukakan bahwa terdapat beberapa 

alasan yang menyebabkan catatan sediaan tidak akurat, diantaranya yaitu kesalahan 

pengiriman barang yang masuk dan keluar, kesalahan dalam transaksi, dan 

kesalahan dalam peletakan barang. Lorentz (2008) mengungkapkan bahwa 

kurangnya kualitas pasokan bahan baku, terutama dalam pengolahan daging dan 

susu, merupakan masalah yang signifikan dalam industri pengolahan makanan. 

Khalid (2008) dalam penelitiannya mengemukakan bahwa manajemen sediaan 

dalam industri manufaktur perlu mendapatkan perhatian dan kajian kritis untuk 

menghindari terhentinya proses produksi dan meningkatkan kinerja operasi. Rajeev 

(2008) menyatakan ketidaktepatan dalam biaya sediaan menyebabkan adanya 

produktivitas yang hilang, potensi kerugian akibat ketidakmampuan dalam 

memenuhi permintaan pelanggan, dan juga frustasi serta memiliki dampak 

langsung pada kekuatan keuangan perusahaan dan keunggulan kompetitif. 

Berdasarkan hasil dari penelitian-penelitian tersebut dapat diketahui bahwa salah 

satu cara perusahaan dalam meningkatkan kinerja rantai pasokannya yaitu dengan 

mengefisiensikan sediaan. 

Dalam menghasilkan produk-produk unggulannya, CV. Fiva Food 

memerlukan bahan baku utama yang dipesan kepada pemasok yaitu mechanical 

deboned meat (MDM) dan fore quarter (FQ85CL). Sistem pengadaan bahan baku 
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pada CV. Fiva Food menggunakan sistem make to stock untuk produk-produk 

unggulan seperti rolade sapi, sosis sapi, serta kornet ayam dengan berbagai ukuran, 

dimana sampai saat ini pengadaan produk-produk unggulan tersebut dapat 

terpenuhi oleh perusahaan dimana kapasitas produksi produk sebesar 2.5 ton per 

hari serta total penjualan keseluruhan produk sebesar 1.85 ton per hari. Dengan 

sistem make to stock tersebut perusahaan memerlukan sediaan bahan baku yang 

cukup dalam memenuhi permintaan pelanggan sebaik mungkin. Sediaan bahan 

baku yang cukup akan dapat menjamin berlangsungnya kegiatan produksi serta 

pemasaran. Diperlukan adanya pengukuran tentang kuantitas bahan baku yang 

optimum bagi perusahaan agar dihasilkan biaya persediaan yang efisien. Jumlah 

sediaan bahan baku yang berlebih dapat menyebabkan pengeluaran yang berlebih 

pada perusahaan sehingga mengurangi keuntungan perusahaan, sedangkan 

kekurangan sediaan bahan baku dapat berdampak pada penghambatan proses 

produksi serta pengurangan kinerja penjualan hingga risiko kehilangan konsumen 

maupun pelanggan.  

 

Perumusan Masalah 

 

Peningkatan produksi dan jumlah industri makanan olahan menyebabkan 

perusahaan saling bersaing dalam memaksimumkan keuntungan mereka dengan 

cara melakukan efisiensi terhadap proses produksi. CV. Fiva Food merupakan salah 

satu perusahaan di bidang makanan olahan khususnya olahan daging yang telah 

lama menerapkan manajemen rantai pasok. Data yang ditunjukkan pada Tabel 2 

merupakan data salah satu bahan baku utama pada perusahaan yaitu mechanical 

deboned meat (MDM). Data tersebut menunjukkan terdapat jumlah pemesanan 

kepada pemasok dalam satu tahun yang cukup banyak yaitu 68 kali pesanan. 

Dengan jumlah pemesanan tersebut, terdapat rata-rata penyimpanan per bulan yang 

cukup besar yaitu sebesar 3.5 ton.   

Tabel 2 Jumlah pemesanan dan penggunaan bahan baku MDM di CV. Fiva Food 

Bulan 
Jumlah 

pemesanan 

Stok 
Awal 

(Ton) 

Pembelian 

(Ton) 

Pemakaian 

(Ton) 

Stok 
akhir 

(Ton) 

Sediaan 
Rata-rata 

(Ton) 

Oktober 5 2.00 12.50 12.27 2.23 2.12 

November 7 2.23 16.00 10.93 7.30 4.77 

Desember 3 7.30 7.50 12.79 2.02 4.66 

Januari 6 2.02 14.00 12.82 3.20 2.61 

Februari 6 3.20 13.00 12.57 3.63 3.42 

Maret 5 3.63 12.50 13.31 2.82 3.22 

April 6 2.82 15.49 13.96 4.35 3.58 

Mei 5 4.35 12.50 12.89 3.96 4.16 

Juni 6 3.96 15.00 15.39 3.57 3.77 

Juli 6 3.57 15.00 13.45 5.12 4.35 

Agustus 6 5.12 12.50 15.73 1.89 3.51 

September 7 1.89 17.50 17.44 1.95 1.92 

Total 68 42.10 163.49 163.53 42.05 42.07 

Rata-Rata 5.67 3.51 13.62 13.63 3.50 3.51 

Sumber : CV. Fiva Food (2013 dan 2014) 
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Total biaya sediaan didapatkan berdasarkan penjumlahan antara jumlah 

biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. Jumlah pemesanan bahan baku yang 

cukup banyak dalam setahun oleh perusahaan akan mengakibatkan meningkatnya 

total biaya pemesanan yang dikeluarkan oleh perusahaan sehingga total biaya 

sediaan yang dikeluarkan oleh perusahaan meningkat dan akan mengurangi 

keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Hasil penelitian Nugroho (2005) 

mengenai analisis kinerja rantai pasokan dengan pendekatan inventory dan 

peranannya terhadap keunggulan kompetitif (studi kasus PT. Capsugel Indonesia) 

menunjukkan bahwa penggunaan metode EOQ dapat menurunkan biaya hingga 

50.1% dari biaya sediaan, sedangkan hasil penelitian Permana (2011) yang 

menganalisis pengadaan bahan baku sebagai bagian dari internal supply chain 

management di PT.Hadinata Brothers menggunakan metode empat teknik lot sizing 

yang berbeda yaitu teknik lot for lot, Economic order quantity (EOQ), Period order 

quantity  (POQ), dan Part Period Balancing (PPB menunjukkan bahwa teknik POQ 

menghasilkan total biaya sediaan terendah untuk bahan baku plywood dimana 

menghasilkan penghematan sebesar 11.44%. 

Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja rantai pasok adalah sediaan. 

Sediaan yang diukur merupakan sediaan bahan baku yaitu MDM dan FQ85CL. Ini 

dikarenakan sediaan bahan baku memegang peranan penting dalam menghasilkan 

produk setengah jadi dan produk jadi dengan jenis dan ukuran yang berbeda-beda 

pada CV Fiva Food. Selain itu, faktor ketidakmampuan perusahaan dalam 

menghasilkan bahan baku sendiri serta adanya ketersediaan bahan baku dari suplier 

yang terbatas juga menjadi pertimbangan bahwa pengukuran kinerja sediaan 

didasarkan pada sediaan bahan baku. Ketiadaan sediaan bahan baku yang cukup 

akan menghambat CV Fiva Food dalam memproduksi produk. Perlunya bagi 

perusahaan dalam menentukan jumlah sediaan bahan baku yang optimum dan 

efisien untuk menjaga keberlanjutan proses produksi maupun menjaga agar 

pengadaan sediaan tersebut tidak berlebihan serta meminimalisasi biaya 

penyimpanan. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis terhadap pengendalian 

bahan baku perusahaan sehingga dapat meningkatkan efisiensi terhadap kinerja 

rantai pasok perusahaan. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan dalam 

pengendalian bahan baku seperti metode EOQ dan metode POQ. Berdasarkan 

penjabaran tersebut, maka dilakukan perumusan tentang beberapa permasalahan 

berikut : 

 

1. Bagaimana kinerja manajemen rantai pasok saat ini yang dilakukan oleh CV. 

Fiva Food? 

2. Metode pengadaan bahan baku apakah yang paling efisien untuk CV. Fiva Food 

diantara metode EOQ, POQ, dan perusahaan? 

3. Apa alternatif solusi yang dapat dilakukan dalam mengefisiensikan sediaan 

bahan baku? 

Tujuan Penelitian 

Berkaitan dengan permasalahan yang telah dipaparkan di atas, maka tujuan dari 

penelitian ini adalah : 

1. Menganalisis kinerja manajemen rantai pasok saat ini yang dilakukan oleh CV. 

Fiva Food 
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2. Mengidentifikasi metode pengadaan bahan baku yang paling efisien di CV. 

Fiva Food diantara metode EOQ, POQ dan perusahaan 

3. Memberikan alternatif solusi dalam pengendalian sediaan bahan baku yang 

efisien  

Manfaat Penelitian 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi 

ataupun alternatif solusi dalam peningkatan kinerja manajemen rantai pasok 

dan juga dalam proses pengadaan bahan baku. 

2. Bagi institusi pendidikan, penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai 

bahan pustaka dan studi lanjutan 

3. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menjadi sarana dalam menambah 

wawasan dan mengembangkan teori serta konsep berbagai ilmu yang diperoleh 

untuk diaplikasian ke dalam dunia bisnis nyata. 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dibatasi pada lingkup bahasan sebagai berikut : 

1. Data pemesanan, pemakaian serta sediaan bahan baku yang digunakan dimulai 

pada bulan Oktober 2013 sampai dengan bulan September 2014 

2. Bahan baku yang diamati merupakan bahan baku yang masuk ke dalam kelas 

A pada klasifikasi ABC. 

3. Analisis pengadaan bahan baku menggunakan metode economic order quantity 

(EOQ) dan metode Period Order Quanity (POQ) dengan asumsi harga bahan 

baku, jumlah pemesanan maupun jarak antar pemesanan konstan. 

4. Pengukuran kinerja manajemen rantai pasokan menggunakan pendekatan 

SCOR difokuskan pada level satu. 

 

2 TINJAUAN PUSTAKA 

Manajemen Rantai Pasok 

Manajemen rantai pasok merupakan integrasi proses bisnis utama dari 

pengguna akhir melalui pemasok asli yang menyediakan produk, jasa, dan 

informasi yang memberikan nilai tambah bagi pelanggan dan stakeholder lainnya 

(Chan dan Qi 2003). Heizer dan Render (2011) menambahkan, manajemen rantai 

pasokan  merupakan suatu proses pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan 

pelayanan, pengubahan bahan baku menjadi barang setengah jadi dan produk akhir 

serta pengiriman barang tersebut menggunakan sistem distribusi.  Russell dan 

Taylor (2009) menyatakan bahwa manajemen ratai pasok mengatur aliran barang 

dan jasa, serta informasi yang diteruskan ke pesanan untuk mencapai tingkat 

keselarasan atau sinkronisasi dalam memenuhi kebutuhan  pelanggan. 

 Rantai pasokan mencakup semua aktifitas yang berhubungan dengan aliran 

transformasi barang dan jasa dari bahan baku menjadi barang jadi kepada 

pelanggan. Tujuan dari dilakukannya rantai pasokan adalah untuk mencapai 

kepuasan pelanggan. Tracey, Lim dan Vonderembse (2005) melakukan penelitian 

untuk menguji dampak dari kemampuan manajemen rantai pasok dan untuk 
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