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1 PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Seiring dengan perkembangan waktu, persaingan dalam dunia bisnis 

semakin  meningkat sehingga perusahaan dituntut untuk menciptakan model–

model baru dalam pengelolaan aliran produk dan informasi. Perubahan persaingan 

sekarang ini mulai mengarah pada persaingan antar supply chain perusahaan, 

bukan hanya persaingan antar perusahaan saja. Perusahaan yang sukses adalah 

yang mampu memenuhi kepuasan pelanggan, mengembangkan produk tepat 

waktu, mengeluarkan biaya yang rendah dalam bidang persediaan dan penyerahan 

produk, mengelola industri secara cermat dan fleksibel dengan manajemen supply 

chain.  

Aspek fundamental dalam manajemen rantai pasok adalah manajemen 

kinerja dan perbaikan secara berkelanjutan. Pengukuran manajemen supply chain 

perlu dilakukan karena dalam proses supply chain bukan hanya melibatkan 

kegiatan internal perusahaan saja tetapi juga external perusahaan seperti 

pemilihan supplier, jasa pihak ketiga dan lainnya. Untuk itu diperlukan system 

pengukuran yang mampu mengevaluasi kinerja supply chain secara keseluruhan 

untuk melakukan monitoring dan pengendalian, mengkomunikasikan tujuan 

organisasi ke fungsi-fungsi pada supply chain, mengetahui dimana posisi suatu 

organisasi terhadap pesaing dan menentukan arah perbaikan untuk menciptakan 

keunggulan bersaing.  

PT XYZ merupakan perusahaan multinasional yang bergerak di bidang 

Kimia Tekstil. Perusahaan tersebut merupakan perusahaan multinasional yang 

memiliki tujuh pabrik di dunia salah satunya di Indonesia. Perusahaan ini 

memiliki lima divisi, yaitu: Advanced Materials, Performance Products, 

Pigments-Additives Polyurethanes dan Textile Effects. Produk jadi yang 

dihasilkan oleh PT XYZ akan didistribusikan tidak hanya untuk konsumen lokal 

tapi juga untuk ekspor, sehingga mempunyai rangkaian supply chain yang 

kompleks. Sementara itu dari sisi internal supply chain PT XYZ terdapat beberapa 

bagian atau divisi yang berhubungan dengan bidang ini yaitu bagian procurement, 

warehouse dan delivery.  

Pada awalnya PT. XYZ  menggunakan strategi Push System dalam kegiatan 

supply chain yang dilakukan oleh perusahaan, dimana sistem produksi barang jadi 

dilakukan berdasarkan forecasting yang diberikan oleh divisi marketing dan 

menghasilkan output dalam jumlah besar yang akan masuk kedalam inventori 

sebelum disalurkan ke customer. Seiring dengan semakin meningkatnya 

permintaan pasar, startegi Supply chain perusahaan berubah menjadi Pull System 

dimana produksi didasarkan pada permintaan pasar. Rangkaian supply chain yang 

terjadi pada PT. XYZ saat ini sudah didukung dengan bantuan teknologi IT yaitu 

dengan diterapkannya sistem SAP untuk mempermudah koordinasi antar tiap 

divisi. Pada kenyataannya PT. XYZ belum siap untuk menerapkan startegi Pull 

System, hal ini dapat terlihat dari masih tingginya tingkat persediaan baik untuk 

bahan baku dan barang jadi. Lead time bahan baku yang lama menyebabkan PT. 

XYZ tetap harus memiliki stock di pabrik untuk memenuhi pesanan yang 

sewaktu-waktu melonjak. Lonjakan permintaan yang tidak terpola menyebabkan 
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pemenuhan permintaan customer tidak sesuai dengan target yang ditetapkan 

perusahaan tetapi, apabila hal ini terjadi terus menerus akan menyebabkan 

kepercayaan pelanggan akan menurun kepada perusahaan. Kepercayaan 

pelanggan yang menurun dapat mengakibatkan turunnya permintaan dan 

berkurangnya profit perusahaan 

Data delivery performance yang diambil dari laporan bulanan tahun 2015 

seperti yang terlihat pada Tabel 1. 

 

Tabel 1 Delivery performance pada tahun 2015 

Bulan Persentase Kesesuaian Pengiriman 

Pesanan (%) 

Januari 80.0 

Februari 86.0 

Maret 89.0 

April 88.0 

Mei 91.9 

Juni 79.0 

Juli 88.0 

Agustus 100.0 

September 100.0 

Oktober 83.0 

November 89.0 

Desember 75.0 
Sumber: Laporan bulanan divisi supply chain PT XYZ periode 2015. 

 

 Berdasarkan data diatas diketahui bahwa selama 10 bulan dalam setahun 

pengiriman dilakukan tidak tepat waktu. Target yang ditetapkan perusahaan untuk 

on service delivery time adalah 100 %, sedangkan rata-rata pengiriman barang 

tidak tepat waktu adalah 87%, hal ini mengindikasikan bahwa terdapat suatu 

masalah dalam pengelolaan manajemen supply chain pada perusahaan, sehingga 

apabila  tidak dilakukan pengelolaan yang baik, maka akan menurunkan 

keuntungan yang cukup besar bagi perusahaan.  

Sementara itu dari divisi warehouse PT XYZ diperoleh informasi bahwa 

sampai akhir tahun 2015 terdapat sekitar 30.6% ketidaksesuaian jumlah item yang 

ada di gudang dengan jumlah barang yang ada di sistem (SAP).  

Untuk mengetahui apakah rantai supplai chain sudah beroperasi dalam 

perusahaan dengan baik, maka dalam hal ini akan dilakukan evaluasi terhadap 

kinerja manajemen supply chain PT XYZ dengan menggunakan metode Supply 

chain Operations Reference (SCOR).  Dari studi literature yang dilakukan, penulis 

tidak menemukan aplikasi evaluasi manajemen kinerja dengan menggunakan 

metode Supply chain Operations Reference (SCOR) pada Industri Kimia Tekstil. 

Supply chain Operations Reference (SCOR) adalah suatu model yang 

dikembangkan oleh supply chain council. Model ini adalah suatu metode untuk 

benchmarking dan mengukur peningkatan performa supply chain. SCOR didesain 

untuk membantu perusahaan belajar dari dalam maupun luar industri mereka, dan 

memiliki kerangka yang kokoh dan fleksibel sehingga memungkinkan model ini 

digunakan dalam segala macam industri yang memiliki supply chain. SCOR 

memberikan langkah demi langkah pendekatan rekayasa yang dapat membantu 
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dalam menganalisa, mendesain dan meningkatkan performa supply chain.  Model 

Supply chain Operation Reference (SCOR) ini mengukur ; Reliability, 

Responsiveness, Flexibility, Cost, dan  Assets. Menurut McCormark et al. (2008), 

metode SCOR menyediakan “scorecard” yang dapat digunakan untuk pengukuran 

performa. Scorecard yang ada pada metode SCOR berbentuk metrik-metrik 

pengukuran. AHP akan digunakan untuk melihat performance attributes mana 

yang dipentingkan oleh perusahaan. Setelah didefinisikan metrik-metrik SCOR 

yang sesuai dengan perusahaan dan didapatkan nilai performa, maka selanjutnya 

dilakukan benchmark antara hasil pengukuran performa dengan target perusahaan. 

Perbedaan utama yang membedakan SCOR model dan model-model yang 

lain dalam supply chain adalah kemampuan SCOR model untuk mendefinisikan 

hubungan antara proses dan elemen-elemen apa yang berpengaruh dalam proses 

tersebut dengan ruang lingkup yang tercakup meliputi seluruh elemen permintaan 

yang ada. SCOR model berdasarkan deskripsi yang terjadi dalam rantai supply 

dengan pendekatan antar organisasi, segmen industri dan geografis.    

Dengan metode SCOR, diharapkan dapat mengetahui nilai performasi 

perusahaan. Sehingga dapat diketahui prioritas indikator-indikator yang 

memerlukan perbaikan dan dapat diberikan usulan perbaikan yang dapat 

membangun performasi perusahaan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target 

yang diharapkan perusahan. Dalam kesempatan ini penulis akan mengevaluasi 

kinerja dengan pendekatan metode SCOR di PT XYZ.  

 

 

Perumusan Masalah 

Beberapa permasalahan yang terjadi di PT. XYZ seperti yang telah 

disampaikan pada uraian diatas diantaranya adalan inventori barang yang tidak 

sesuai antara actual dengan sistem (SAP), pengiriman barang yang tidak tepat 

waktu, lamanya waktu pemrosesan prosedur supply chain secara internal dan 

lainnya merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan untuk diadakannya 

penelitian ini.  

Dengan mempertimbangkan masalah tersebut diatas dapat dirumuskan 

beberapa permasalahan diantaranya adalah:  

1. Bagaimana kinerja manajemen supply chain PT. XYZ yang berjalan saat ini 

diukur dengan menggunakan pendekatan Supply chain Operations Reference 

(SCOR)? 

2. Bagaimana menentukan bobot masing-masing metrik pengukuran kinerja 

supply chain?  

 

Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi, dan perumusan masalah, maka 

penelitian ini bertujuan untuk: 

1. Melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen supply chain PT. XYZ saat 

ini dengan menggunakan pendekatan metode  Supply chain Operations 

Reference (SCOR).  

2. Menganalisa bobot  masing-masing metrik pengukuran kinerja Supply chain. 
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3. Memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilakukan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja supply chain. 

 

Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan 

wawasan tentang pengukuran kinerja supply chain berbasiskan SCOR serta 

memberikan sumbangan pemikiran kepada perusahaan mengenai strategi 

perusahaan untuk menghadapi resistensi yang terjadi sebagai akibat dari 

perubahan. 

2. Bagi perusahaan, sebagai masukan untuk mengembangkan pengukuran kinerja 

supply chain perusahaan dengan model SCOR (supply chain operations 

reference) yang lebih spesifik sehingga dapat memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan nyata serta memudahkan perusahaan dalam melakukan 

pengukurannya kinerjanya.  

3. Bagi akademisi, diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai 

referensi dan masukan bagi peneliti yang ingin melakukan penelitian lanjutan 

dan pembahasan terhadap masalah yang sama pada masa yang akan datang. 

 

 

Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. XYZ yang merupakan perusahaan 

multinasional dan bergerak di bidang Kimia Tekstil. Penelitian ini disusun untuk 

mempelajari Strategi manajemen perubahan yang mengacu pada penilaian kinerja 

supply chain untuk menganalisa kinerja rantai pasok dan merumuskan dan 

menyusun program-program strategis yang perlu dilakukan oleh perusahaan agar 

tetap dapat bersaing. Batasan penilaian dikhususkan pada atribut kinerja customer 

focused yaitu supply chain realibility, supply chain responsiveness dan supply 

chain agility dengan mengaanlisa proses supply masing-masing level manajemen 

proses mulai dari plan, source, make, deliver dan return yaitu dari proses 

perencanaan pembelian material sampai ke proses distribusi ke customer Negara-

negara importir di International. Pengukuran kinerja dengan model Supply chain 

Operation Reference (SCOR) mencakup level 1-3. Benchmark dilakukan dengan 

membandingkan nilai pengukuran kinerja perusahaan dengan target yang 

ditetapkan perusahaan. 

 

 

 




