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ABSTRAKSI 
 
 Untuk dapat bersaing dengan para kompetitornya, perusahaan harus mempunyai 
profit dan selalu menjaga kepuasan konsumennya. Salah satu cara adalah berusaha menjaga 
Fleksibilitas Supply Chain. Supply Chain itu sendiri didukung oleh faktor eksternal maupun 
internal. 
 PT. X sebagai perusahaan  yang bergerak di bidang Garment, hanya menilai 
fleksibilitas dalam konteks sistem manufaktur saja,  sehingga dengan adanya penilaian 
fleksibilitas dalam konteks supply chain diharapkan perusahaan dapat melakukan perbaikan-
perbaikan ditingkat fleksibilitas mulai dari Delivery System, Production System, Product 
Design, Supplier System 

Oleh karena itu tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah mengukur serta 
mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fleksibilitas supply chain dan 
memberikan usulan perbaikan terhadap faktor prioritas utama di PT. X. 

Dari penelitian didapatkan tingkat fleksibilitas Supply Chain di PT. X adalah sebesar 
70,35%, dan tingkat fleksibilitas supply chain untuk dimensi utama secara berurutan adalah 
Delivery System 72,20%, Production System 65,80%, Product Design 77,5%, Supplier 
System 65,90%. Untuk prioritas utama perbaikan adalah kemudahan merencanakan sistem 
penjadwalan (supplier system) 
 
Kata Kunci : Faktor Prioritas, Fleksibilitas 
 
1. PENDAHULUAN 

Fleksibilitas perusahaan menjadi faktor yang dipertimbangkan dalam 
menghadapi persaingan, karena dengan fleksibilitas diharapkan kepuasan pelanggan 
dapat tercapai. Namun saat ini masih banyak perusahaan yang hanya menilai level 
fleksibilitas dalam konteks sistem produksi, padahal fleksibilitas manufaktur belum 
cukup untuk menentukan apakah perusahaan dapat berkompetisi. 

Fleksibilitas supply chain perusahaan dititik beratkan pada kemampuan 
mengakomodasi fluktuasi yang terjadi pada komponen-komponen dari supply chain 
yaitu supplier, distributor, dan konsumen. Pengukuran fleksibilitas supply chain ini 
sangat diperlukan untuk mengetahui seberapa fleksibel suatu supply chain terhadap 
perubahan dan fluktuasi yang mungkin akan dihadapi. 

Adapun tujuan yang diharapkan dapat dicapai dalam penelitian ini adalah : 
1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap fleksibilitas supply 

chain di perusahaan sehingga bisa diketahui fleksibilitas sistem supply chain 
yang perlu mendapat perbaikan. 

2. Dapat melakukan kuantifikasi terhadap tingkat fleksibilitas supply chain. 
3. Mendapatkan prioritas peningkatan fleksibilitas supply chain 
4. Memberikan usulan pemecahan masalah pada prioritas pertama sebagai 

pokok pertama masalah. 
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2. DASAR TEORI 
Menurut Groover (2000) sebuah sistem manufaktur baru bisa dikatakan 
fleksibel jika : 

1. Mempunyai kemampuan untuk mengidentifikasi dan memisahkan proses 
produksi yang mempunyai ciri yang berbeda ataupun benda yang berbeda 
berdasarkan sistem. 

2. Mampu dengan cepat mengubah instruksi operasi 
3. Mampu dengan cepat mengubah dari physical set up.  
 

Tabel 1. Parameter Fleksibilitas Supply Chain 
SUPPLIER SYSTEM 

1. Pengumpulan supplier-suplier 
2. Pengiriman dengan jumlah beragam 
3. Kemudahan merencanakan system penjadwalan 
4. Penggunaan beragam alat transportasi 
5. Pengiriman Permintaan mendesak 
6. Lead time suplier 
7. Kapasitas total suplier 

PRODUCT DESIGN 
1. Menghasilkan desain berkualitas dengan cepat 
2. Menghasilkan beragam desain 
3. Kewenangan untuk memutuskan pilihan desain 
4. Uji coba bahan dengan cepat 
5. Kemampuan mengkonfirmasikan supplier untuk menyediakan bahan baku 

pendukung produk baru 
6. Penyediaan perangkat lunak atau alat bantu lain untuk memudahkan dalam 

memodifikasi serta mengkreasikan desain 
PRODUCTION SYSTEM 

1. Menghasilkan beragam produk yang berbeda 
2. Menggunakan beragam lintasan produksi 
3. Merubah  jadwal produksi dengan cepat 
4. Perbaikan mesin yang rusak dengan cepat 
5. Penggunaan tenaga sub kontrak dalam rangka pemenuhan kapasitas 
6. Penggunaan bahan pengganti 
7. Penggunaan komponen yang umum 
8. Produksi dengan kuantitas yang fleksibel 

DELIVERY SYSTEM 
1. Pengiriman dengan kuantitas yang fleksibel 
2. Pemenuhan permintaan yang mendesak 
3. Penggunaan berbagai alat untuk pengiriman permintaan 
4. Pengiriman informasi permintaan dengan mudah dan cepat 
5. Pengkombinasian produk berbeda dalam satu macam alat angkut. 
6. Pemenuhan permintaan berasal dari lebih dari satu distributor 
7. Melakukan perubahan jadwal pengiriman dengan cepat. 

 
 

Terdapat beberapa tipe fleksibilitas manufaktur, yaitu : 
1. Fleksibilitas mesin yaitu kemampuan untuk menyesuaikan dengan mesin atau 

stasiun kerja pada sistem dengan operasi produksi. 
2. Fleksibilitas produksi yaitu range / keseluruhan dari bentuk part yang bisa 

diproduksi pada sistem. 
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3. Fleksibilitas campuran yaitu kemampuan untuk mengubah campuran produk 
dimana pada saat yang sama untuk menangani produk secara keseluruhan, 
sehingga produk part yang sanma hanya berbeda pada proporsinya saja. 

4. Fleksibilitas volume yaitu kemampuan untuk mengakomodasikan produksi 
part yang tinggi dan merendahkan kuantitas total pada produksi, memberikan 
invers tetap pada sistem. 

 
3. METODE PENELITIAN 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi variabel, karena yang diteliti adalah 
kualitas layanan jasa, maka variabelnya berbentuk atribut kepuasan pelanggan yang 
berfungsi sebagai definisi operasional yang didasarkan pada empat dimensi kualitas, 
keempat dimensi itu adalah : 
Pada level  1 : Fleksibilitas Supply Chain pada perusahaan akan dibentuk oleh 4 

variabel yang  sangat mendukung satu sama lain. 
Pada Level 2 : Variabel-variabel pembentuk terjadinya Fleksibilitas Supply chain 

adalah  Delivery System, Production System, Product design, Supplier 
System. 

 Pada tahapan selanjutnya adalah penyusunan kuesioner yang dilanjutkan 
dengan penyebaran kuesioner, yang mana respondennya adalah  karyawan dan pihak 
manajemen perusahaan. Data tiap parameter Fleksibilitas yang berupa data 
kuantitatif diambil untuk kemudian dimasukkan dalam uji validitas dan reliabilitas. 
 Setelah data valid dan reliable, maka dilakukan analisa Nilai Gap kemampuan 
dan kebutuhan Fleksibilitas Supply Chain. Setelah nilai Gap didapatkan maka dapat 
dilakukan perhitungan bobot setiap parameter dengan menggunakan AHP-Expert 
Choice. 
 Apabila data telah memenuhi uji konsistensimaka dapat ditentukan bobot 
parameternya. Dari data ini dapat dilakukan analisa Gap terbobot dan prioritas 
Perbaikan, dan analisa nilai tingkat fleksibilitas Supply Chain. Setelah dilakukan 
analisa nilai tingkat Fleksibilitas perusahaan maka dapat dibuat usulan perbaikan atai 
pemecahan masalah pada skala prioritas yang pertama dengan metode yang 
mendukung. 
 Langkah-langkah Supply Chain adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan Parameter Fleksibilitas Supply Chain 
2. Penentuan Fleksibilitas yang sesuai dengan Supply Chain pada perusahaan 
3. pengolahan data menggunakan Expert Choice dalam penyelesaian masalah. 

 
4. HASIL DAN DISKUSI 

Setelah dilakukan pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner dan 
wawancara, maka dapat dihitung nilai gap antara kebutuhan dan kemampuan yang 
dmiliki perusahaan. Sehingga dalam penelitian ini digunakan 2 macam kuesioner 
yaitu : 

1. Kuesioner kebutuhan dan kemampuan fleksibilitas Supply Chain 
2. Kuesioner Pembobotan fleksibilitas Supply Chain 

 
Analisa nilai tingkat Fleksibilitas Supply Chain yang dimiliki dapat dihitung 

dengan membandingkan nilai kemampuan dan kebutuhan yabg dipunyai. Suatu 
Supply Chain dapat dikatakan fleksibel apabila nilai kemampuan sebanding dengan 
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nilai kebutuhan yang dimiliki. Contoh salah satu analisa nilai fleksibilitas Supply 
Chain pada dimensi utama pada parameter Supplier System sebagai berikut : 
 
Total terbobot nilai kebutuhan Production System    = 0,77 
Total terbobot nilai kemampuan Production system  = 0,5 
 
Total nilai Gap terbobot Production system      = 0,27 
 
Tingkat Fleksibilitas Supply Chain yang dimiliki Perusahaan : 
 
 =  Total nilai Kemampuan terbobot  x 100 % 
     Total nilai Kebutuhan terbobot 
 
 =    0,5   x 100 %  =  65,8 % 
      0,77 
 
Untuk selanjutnya hasil analisa dapat dilihat pada tabel berikut : 
 

Tabel 2. Hasil analisa total nilai Gap terbobot dengan tingkat fleksibilitas Supply Chain 
Dimensi utama Kemampuan Kebutuhan Gap Tingkat  

Fleksibilitas  
(%) 

Production System 0,5 0,77 0,27 65,8 
Product Design 0,32 0,42 0,1 77,5 
Supplier System 1,32 2,01 0,69 65,9 
Delivery System 1,12 1,55 0,43 72,2 

 
5. SIMPULAN 

Dari penelitian ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut : 
 tingkat Fleksibilitas Supply Chain pada Perusahaan X masih cukup fleksibel 

dari masing-masing dimensi dan parameternya sebesar 70,35 % sedangkan 
tingkat fleksibilitas supply chain dimensi utama secara berurutan adalah 
Product design 77,5 %, Delivery System 72,20 %, Supplier System 65,90 %, 
Production System 65,80 %. 

 Dari hasil perhitungan tingkat prioritas dapat dilihat prioritas yang harus 
diutamakan untuk meningkatkan tingkat fleksibilitas perusahaan adalah 
kemudahan merencanakan system penjadwalan (supplier System) dan 
prioritas terakhir adalah perbaikan pada kewenangan untuk memutuskan 
pilihan desain (product design) 
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