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ABSTRAK 

 
 Salah satu aspek penting yang akhir-akhir banyak diteliti dan didiskusikan oleh para 
peneliti dan praktisi sehingga perlu mendapat perhatian dalam pengelolaannya adalah 
manajemen Suplly Chain.  Konsep Supply Chain yang sering pula disebut sebagai Logistics 
Network) sebenarnya telah banyak terlibat dalan kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan 
individu, pabrik / perusahaan  maupun organisasi secara umum. 
 Salah satu industri dalam negeri yang akhir-akhir banyak terkena dampak pasar 
bebas dan sulit bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara Asia adalah industri gula.  
Penelitian ini dilakukan di salah satu Pabrik Gula milik pemerintah yang berlokasi di 
Kabupaten Magetan.  Masalah yang dihadapi pabrik gula ini adalah rendahnya efisiensi yang 
disebabkan salah  satunya oleh kurang baiknya rantai pasokan (supply Chain) pabrik gula.  
Akibatnya produktifitas sebagian besar industri gula dalam negeri  masih kalah bersaing 
dengan produktifitas industri-industri gula dari negara-negara Asia. 
  Dalam penelitian supply chain ini digunakan 4 dimensi fleksibilitas supply chain : 
delivery, produksi, produk dan supplier.  Kempat dimensi fleksibilitas supply chain tersebut 
selanjutnya dibobot dengan metode Analitical Hierarchy Process (AHP).  Data diperoleh 
melalui 2 metode, yaitu : observasi ke pabrik (untuk memperoleh data-data sekunder) dan 
melalui survey dengan kuisioner (untuk memperoleh data-data primer).   
 Hasil penelitian menunjukkan Dimensi delivery mempunyai bobot tertinggi (0,488), 
diikuti system produksi, supplier dan terakhir design produk.  Sedangkan subfaktor 
keragaman alat transportasi menunjukkan bobot tertinggi (0,312), kemudian diikuti 
pengiriman dengan kuantitas yang flexible,  penggunaan berbagai alat untuk pengiriman 
permintaan,  pengiriman informasi permintaan dengan mudah dan Pemenuhan permintaan 
kepada lebih dari  1 distributor.  Sementara semua skor kemampuan menunjukkan nilai 
feksibilitas sedang dan lebih kecil dibanding skor kebutuhan, hal ini menunjukkan masih 
rendahnya fksibilitas supply chain di pabrik gula. 
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PENDAHULUAN 
 Arus globalisasi dan berlakunya pasar bebas tingkat ASEAN (AFTA) telah 
menimbulkan persaingan yang semakin ketat antara produk dalam negeri dengan  
produk-produk impor.  Untuk menyikapi hal tersebut maka industri dalam negeri 
perlu melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kinerjanya,  guna mencapai  
keunggulan kompetitif yang kuat sehingga   mampu bertahan dan memenagi 
persaingan dalam  pasar bebas.   
 Salah satu aspek penting yang akhir-akhir banyak diteliti dan didiskusikan 
oleh para peneliti dan praktisi sehingga perlu mendapat perhatian dalam 
pengelolaannya adalah manajemen Suplly Chain.  Konsep Supply Chain yang sering 
pula disebut sebagai Logistics Network) sebenarnya telah banyak terlibat dalan 
kehidupan sehari-hari, baik dalam kegiatan individu, pabrik / perusahaan  maupun 
organisasi secara umum. 
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 Salah satu industri dalam negeri yang akhir-akhir banyak terkena dampak 
pasar bebas dan sulit bersaing dengan produk sejenis dari negara-negara Asia adalah 
industri gula.  Penelitian ini dilakukan di salah satu Pabrik Gula milik pemerintah 
yang berlokasi di Kabupaten Magetan.  Manajemen suplly chain di Industri gula 
(yang sebagian besar merupakan perusahaan milik Negara / BUMN) selama ini 
masih dikelola secara tradisional, akibatnya produktifitas sebagian besar industri gula 
dalam negeri  masih kalah bersaing dengan produktifitas industri-industri gula dari 
negara-negara Asia. 
 
 
TINJAUAN PUSTAKA 

 
Manajemen Supply Chain 

Manajemen Supply Chain  mulai dikenal pada awal tahun 1990-an. Manajemen 
Supply Chain  adalah proses terintegrasi atau utilisasi supplier, manufaktur, 
warehouse, dan retailer agar dapat dihasilkan produk yang baik, dan delivery pada 
waktu dan jumlah yang tepat, sesuai dengan kebutuhan konsumen dengan biaya yang 
minimum. 

Definisi Supply Chain  (tradisional) menurut Beamon (1999) adalah 
serangkaian proses manufaktur mulai bahan baku yang diproses  sampai dengan 
produk jadi yang kemudian disampaikan pada konsumen melalui proses distribusi, 
retail, atau keduanya. Menurut Global Suplly Chain Forum dalam Suparno (2004), 
Supply chain  adalah integrasi proses bisnis ini dari pmakai akhir sampai dengan 
suplie terdepan yang menyediakan produk, jasa, dan informasi yang mempunyai nilai 
tambah untuk customer dan stakeholder lainnya.  Menurut Suparno (2004), 
manajemen supply chain adalah sekelompok pendekatan yang diterapkan untuk 
mengintegrasikan para pemasok, pusat manufaktur, warehouse, pusat distribusi dan 
penjual secara efisien sedemikian sehingga barang dapat diproduksi dan 
didistribusikan dengan jumlah yang tepat, ke lokasi yang benar dalam waktu yang 
tepat dan biaya keseluruhan yang minimum.  Perbaikan sebuah proses supply chain 
hanya dapat dilakukan apabila dapat diketahui bagaimana kinerja dari proses bisnis 
tersebut.  Langkah  awal yang mungkin dapat dilakukan adalah memetakan proses 
bisnis.  

Supply chain dapat dibagi atas dua proses yang terintergrasi yaitu :  
1. Production Planning and Inventory Control Process; 
2. Distribution and Logistics Process 

Gambar 4.1 menunjukkan bingkai kerja dasar untuk konversi dan pergerakan 
mulai bahan baku sampai produk jadi. 
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Gambar 4.1. Struktur Tradisional Supply Chain (Beamon,1998) 
    
Desain, model, dan analisis tradisional supply chain terutama pada optimasi 

ketersediaan bahan baku dari supllier dan distribusi produk pada pelanggan, dengan 
ruang lingkup analisis sebagai berikut (Beamon, 1998) : 
• Penjadwalan produksi dan distribusi, yaitu penjadwalan proses produksi dan/atau 

distribusi; 
• Tingkat persediaan, penentuan jumlah dan lokasi dari setiap bahan baku, sub-

assembly, dan gudang final assembly; 
• Jumlah tingkatan, yaitu penentuan jumlah tingkatan (Number of stages atau 

eselon) yang membentuk supply chain. Termasuk peningkatan atau penurunan 
jumlah tingkatan  (chain’s level) secara vertikal dengan penggabungan (atau 
pengurangan) stages atau pemisahan (atau penambahan) stages; 

• Pusat distribusi  (distribution centre)-customer assignment, yaitu penentuan 
distribution centre yang mana yang akan melayani pelanggan; 

• Plant-product assignment, yaitu penentuan pabrik yang mana yang akan 
memproduksi produk yang mana; 

• Hubungan pembeli-supplier, yaitu penentuan dan pengembangan aspek kritis 
pada hubungan pembeli-supplier; 

• Tahap spesifikasi pada diferensiasi produk, yaitu penentuan tahap proses produk 
manufaktur yang telah dilakukan diferensiasi (spesialis); 

• Jumlah tipe/jenis produk yang akan disimpan , yaitu penentuan jumlah jenis 
produk yang akan disimpan sebagai finished good inventory. 

 
Menurut Min dan Zhou (2002), Supply chain dapat dipandang sebagai sebuah 

system terintegrasi yang mengkoordinasikan suatu rangkaian proses bisnis yang 
saling terkait dalam rangka untuk : 
• Penjadwalan bahan baku dan part 
• Transformasi bahan baku dan part menjadi produk jadi dengan proses nilai 

tambah (added value) 
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• Melakukan pertukaran informasi antar berbagai elemen bisnis yang terkait dalam 
supply chain (supplier, manufaktur, distributor penyedia fasilitas logistik dan 
pedagang. 

Tujuan utama memodelkan proses bisnis supply chain adalah untuk 
meningkatkan efisiensi operasional, profitabilitas dan kemampuan berkompetisi dari 
perusahaan  dan termasuk juga mitra supply chain. 

 
Kinerja Supply Chain 
 Kriteria pengukuran kinerja supply chain yang efektif antara lain adalah sbb.: 
• Mengukur kinerja supply chain sebagai satu kesatuan dan tidak hanya mengukur 

anggota individu supply chain. 
• Berfokus pada perbaikan berkesinambungan dari pelayanan end-customer 
• Memungkinkan manajer tidak hanya mengidentifikasi, tetapi juga mengeliminasi 

penyebab masalah operasional dari supply chain. 
 Menurut Supply chain council (Suparno,2004), Model SCOR dikembangkan 

untuk mendeskripsikan aktifitas bisnis yang terkait dengan semua tahapan untuk 
memuskan permintaan customer.  Model SCOR terdir dari 5 proses manajemen 
utama, yaitu : plan, source, make, deliver dan return.  Supply chain council juga 
menyarankan 5 atribut  kinerja supply chain, yaitu : reliability, responsiveness, 
flexibility, costs, dan asset manajemen.   

Menurut Supply chain council,  ada hubungan antara 5 atribut kinerja supply 
chain dengan  matriks tingkat .  Hubungan  5 atribut kinerja supply chain dengan  
matriks tingkat 1  adalah : 

 
Tabel 1.  Hubunga atribut kinerja supply chain dengan  matriks tingkat 1 

Atribut Kinerja Metriks Tingkat 1 
Reliabilitas supply chain Delivery performance 

Fill rate 
Perfect order fulfillment 

Responsif supply chain 
 

Order Fulfillment lead time 

Flexibility supply chain Supply chain response time 
Production flexibility 

Ongkos supply chain Cost of goods sold 
Total supply chain management costs 
Value addedproductivity 
Warranty/returns processing costs 

Asset manajemen supply chain Cash to cash cycle time 
Inventory days to supply 
Assets turns 

 
 Reliability supply chain adalah kinerja supply chain  dalam mengirimkan 
produk yang sesuai  ke tempat yang ditentukan pada waktu yang tepat, dalam kondisi 
dan kemasan yang baik, dengan jumlah dan dokumen yang tepat kepada customer 
yang tepat. 
Responsif supply chain adalah kecepatan sebuah supply chain menyediakan produk 
untuk customer.  Flexibilitas supply chain adalah agilitas dari sebuah supply chain 
dalam merespon perubahan permintaan pasar untuk memperoleh  atau menjaga 
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keunggulan kompetitif.   Biaya supply chain adalah biaya yang terkait dengan 
pengoperasian supply chain.  Asset manajemen supply chain adalah efektifitas 
sebuah organisasi dalam mengelola asset (asset tetap dan modal kerja) untuk 
memuaskan permintaan customer.  
 Menurut Duclos et.al. (2001), ada 6 komponen flexibilitas supply chain, 
yaitu : 
1.  Production system flexibility 
2.  Market flexibility 
3.  Logistic flexibility 
4.  Supply flexibility 
5.  Organizational flexibility 
6.  Information System flexibility 
Sedangkan Swafford (2001), menyatakan  ada 4 dimensi  Flexibilitas supply chain, 
yaitu : sourcing/supplier, product development,  production dan delivery.  
Selanjutnya ke empat dimensi tersebut diuraikan  menjadi parameter-parameter yang 
lebih spesifik sebagai berikut : 
Tabel 2.  Dimensi dan parameter FleksibilitasSupply Chain 
No Dimensi  Parameter 
1 Delivery 

system 
a.  Pengiriman dengan kuantitas yang flexible 
b.  Pemenuhan permintaan yang mendesak 
c.  Penggunaan brbagai alat pengiriman permintaan 
d.  Pengkombinasian produk berbeda dalam 1 macam alat 
angkut 
e.  Pengiriman informasi permintaan dengan mudah 
f.  Pemenuhan permintaan yang berasal lebih dari 1 distributor 
g.  Melakukan perubahan jadwal pengiriman dengan cepat 

2 Production 
system 

a.  Menghasilkan beragam produk yang berbeda 
b.  Menggunakan beragam lintasan produksi 
c.  Merubah jadwal produksi dengan cepat 
d.  Penjadwalan permintaan produksi dengan cepat 
e.  Perbaikan mesin yang rusak dengan cepat 
f.  Penggunaan tenag subkontrak 
g.  Penggunaan bahan pengganti 
h.  Penggunaan komponen yang umum 

3 Product 
design 

a.  Menghasilkan design berkualitas dengan cepat 
b.  Menghasilkan beragam design 
c.  Kewenangan untuk menghasilkan design baru 
d.  Uji coba bahan dengan cepat 
e. Kemampuan mengkonfirmasikan ke supplier untuk 

menyediakan bahan pendukung produk baru 
4 Supplier 

system 
a.  Pengumpulan supplier-supplier 
b.  Pengiriman dengan jumlah beragam 
c.  Pengiriman permintaan mendesak 
d.  Penggunaan beragam alat transportasi 
e.  Kemudahan menjalankan system penjadwalan 
f.  Lead time supplier 
g.  Kepastian total supplier 
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Pengukuran Flexibilitas Supply Chain 
 Swafford (2001), menyatakan Analisa Flexibilitas Supply Chain dilakukan 
dengan melakukan penilaian mengenai seberapa flexible kebutuhan pasar dan 
seberapa besar kemampuan yang dimiliki oleh supply chain untuk memenhi 
flexibilitas tersebut.  Kondisi flexibilitas supply chain dapat digambarkan sbb.: 
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Gambar 2.  Kuadran Fleksibilitas 
 

Kuadran I dan III merupakan keadaan yang seimbang, yaitu kebutuhan dan kapasitas 
sebanding.  Kuadran II dan IV merupakan keadaan yang tidak seimbang, kebutuhan 
dan kapasitas tidak sebanding.  Pada kuadran II terjadi over-design, fleksibilitas 
kapasitas lebih tinggi disbanding kebutuhan, akibatnya terjadi inefisensi.  Sementara 
pada kuadran IV terjadi Nervousness, fleksibilitas kebutuhan lebih tinggi disbanding 
kapasitas yang ada, akibatnya terjadi lost opportunity. 
 
Penilaian  Flexibilitas Supply Chain 
 Menurut Swafford (2001), Penilaian Fleksibilitas Suplly Chain pada 
umumnya menggunakan Skor Gap, yaitu perbedaan antara skor kebutuhan dengan 
skor kemampuan.  Skor menggunakan skala 1 – 5, yang mana skala masing-masing 
parameter  mempunyai nilai sebagai berikut : 
Nilai skala pada parameter kebutuhan (requirement) adalah : 

1 : elemen fleksibilitas tidak relevan sehingga tidak perlu diperhatikan 
2 : Elemen fleksibilitas mempunyai tingkat kepentingan yang rendah. 
3 : Elemen fleksibilitas mempunyai tingkat kepentingan yang sedang. 
4 : Elemen fleksibilitas mempunyai tingkat kepentingan yang tinggi 
5 : Elemen fleksibilitas mempunyai tingkat kepentingan yang sangat tinggi. 
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Nilai skala pada parameter kemampuan adalah : 
1 : supply sangat tidak fleksibel  untuk elemen yang bersangkutan. 
2 : supply chain berfleksibilitas rendah untuk elemen yang bersangkutan 
3 : supply chain berfleksibilitas sedang untuk elemen yang bersangkutan 
4 : supply chain berfleksibilitas tinggi untuk elemen yang bersangkutan 
5 : supply chain berfleksibilitas sangat tinggi  untuk elemen yang 

bersangkutan 
 

Skor fleksibilitas sama dengan skor gap adalah : 
 Skor Gap = Skor Kebutuhan – Skor Kemampuan 
Tingkat fleksibilitas Supply Chain adalah : 
 TFSC = Total nilai kemampuan terbobot 
    Total nilai kebutuhan terbobot 
 
METODE PENELITIAN 
 Dalam penelitian supply chain ini digunakan 4 dimensi fleksibilitas supply 
chain : delivery, produksi, produk dan supplier.  Kempat dimensi fleksibilitas supply 
chain tersebut selanjutnya dibobot dengan metode Analitical Hierarchy Process 
(AHP).  Data diperoleh melalui 2 metode, yaitu : observasi ke pabrik (untuk 
memperoleh data-data sekunder) dan melalui survey dengan kuisioner (untuk 
memperoleh data-data primer).  Survey dilakukan terhadap 40 responden yang 
berasal dari manajemen pabrik, supplier, karyawan dan konsumen.   
 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
 Faktor-faktor dan subfaktor yang mempengaruhi fleksibilitas supply chain di 
Pabrik Gula Poerwodadi Magetan adalah sbb: 
 
Tabel 3.  Faktor-faktor dan Subfaktor Fleksibilitas Supply Chain  
NO FAKTOR / 

DIMENSI 
 

SUBFAKTOR-SUBFAKTOR 
1 Delivery 

system 
a).Pengiriman dengan kuantitas yang flexible 
b).Penggunaan berbagai alat untuk pengiriman permintaan 
c).Pengiriman informasi permintaan dengan mudah 
d).Pemenuhan permintaan kepada lebih dari  1 distributor 

2 Production 
system 

a).Menghasilkan beragam produk  
b).Menggunakan beragam lintasan produksi 
c).Merubah jadwal produksi dengan cepat 
d).Perbaikan mesin yang rusak dengan cepat 

3 Product 
design 

a).Menghasilkan design berkualitas dengan cepat 
b).Kreatifitas membuat design 
c).Kegiatan rekayasa nilai 
d).Uji coba bahan dengan cepat 

4 Supplier 
system 

a).Pengumpulan supplier-supplier 
b).Keragaman alat transportasi 
c).Pengiriman permintaan mendesak 
d).Lead time supplier 
e).Kapasitas supplier 
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Tabel 4.  Skor Kemampuan, Kebutuhan , Gap dan Bobot 

 
FAKTOR / DIMENSI 

SKOR  
KEMAM-
PUAN 

SKOR KE-
BUTUHAN 

SKOR 
GAP 

BO- 
BOT 

SKOR 
 GAP  TER-
BOBOT 

Delivery    0,488  
Produksi    0,201  
Produk    0,153  
Suplier    0,158  
DELIVERY SISTEM :  

3,46 
 
3,18 
 
3,20 
 
3,08 
 

 
4,36 
 
4,28 
 
4,26 
 
4,06 

 
0,9 
 
1,1 
 
1,06 
 
0,98 

 
0,181 
 
0,117 
 
0,114 
 
0,074 

 
0,162 
 
0,120 
 
0,128 
 
0,005 

a).Pengiriman dengan kuantitas 
yang flexible 

b).Penggunaan berbagai alat untuk 
pengiriman permintaan 

c).Pengiriman informasi permintaan 
dengan mudah 

d).Pemenuhan permintaan kepada 
lebih dari  1 distributor 

PRODUCTION SISTEM :  
3,08 
3,10 
 
3,08 
 
3,12 

 
4,14 
3,82 
 
3,84 
 
4,22 

 
1,06 
0,72 
 
0,76 
 
1,1 

 
0,060 
0,050 
 
0,042 
 
0,048 

 
0,058 
0,053 
 
0,030 
 
0,052 

a).Menghasilkan beragam produk  
b).Menggunakan beragam lintasan 

produksi 
c).Merubah jadwal produksi dengan 

cepat 
d).Perbaikan mesin yang rusak 

dengan cepat 
PRODUKCT DESIGN :  

3,26 
 
3,02 
2,80 
2,70 

 
4,12 
 
3,70 
3,54 
3,68 

 
0,86 
 
0,68 
0,84 
0,88 

 
0,057 
 
0,027 
0,036 
0,031 

 
0,048 
 
0,018 
0,030 
0,027 

a).Menghasilkan design berkualitas 
dengan cepat 

b).Kreatifitas membuat design 
c).Kegiatan rekayasa nilai 
d).Uji coba bahan dengan cepat 
SUPPLIER SISTEM :  

2,84 
2,88 
3,08 
 
3,04 
 

a).Pengumpulan supplier-supplier 
b).Keragaman alat transportasi 
c).Pengiriman permintaan 

mendesak 
d).Lead time supplier 
 

 
e).Kapasitas supplier 3,00 

 
3,78 
3,92 
3,66 
 
3,92 
 
4,3 

 
0,94 
1,04 
0,58 
 
0,88 
 
1,30 

 
0,040 
0,312 
0,035 
 
0,027 
 
0,023 

 
0,037 
0,275 
0,020 
 
0,001 
 
0,029 
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 Dari table 4 tersebut terlihat bahwa dimensi delivery mempunyai bobot 
tertinggi, diikuti system produksi, supplier dan terakhir design produk.  Sedangkan 
subfaktor keragaman alat transportasi mempunyai bobot tertinggi (0,312), kemudian 
diikuti pengiriman dengan kuantitas yang flexible,  penggunaan berbagai alat untuk 
pengiriman permintaan,  pengiriman informasi permintaan dengan mudah dan 
Pemenuhan permintaan kepada lebih dari  1 distributor. 
 Sementara semua skor kemampuan menunjukkan nilai feksibilitas sedang dan 
lebih kecil dibanding skor kebutuhan, hal ini menunjukkan masih rendahnya 
fksibilitas supply chain di pabrik gula. 
 

KESIMPULAN DAN SARAN 
 
KESIMPULAN 
1. Dimensi delivery mempunyai bobot tertinggi (0,488), diikuti system produksi, 

supplier dan terakhir design produk.  Sedangkan subfaktor keragaman alat 
transportasi menunjukkan bobot tertinggi (0,312), kemudian diikuti pengiriman 
dengan kuantitas yang flexible,  penggunaan berbagai alat untuk pengiriman 
permintaan,  pengiriman informasi permintaan dengan mudah dan Pemenuhan 
permintaan kepada lebih dari  1 distributor. 

2.  Sementara semua skor kemampuan menunjukkan nilai feksibilitas sedang dan 
lebih kecil dibanding skor kebutuhan, hal ini menunjukkan masih rendahnya 
fksibilitas supply chain di pabrik gula. 

 
SARAN 
 Perlu dilakukan penelitian suplly chain di perusahaan gula yang lain 
khususnya pabrik gula swasta, sehingga dapat ditarik kesimpulan secara general 
mengenai kinerja supply chain di pabrik-pabrik gula dalam negeri. 
 
 
DAFTAR PUSTAKA 
Beamon, B. (1999), Measuring Supply Chain Performance, International Journal Of 
 Operation and Production Management Vol. 19. No. 3. pp. 275 – 292. 
 
Gaspersz, V., (2000). Manajemen Produktifitas Total, Strategi Perusahaan Dalam 
 Menghadapi Bisnis Global. PT Gramedia. Jakarta. 
 
Min, Hokey and Zhou, G. (2002). Supply Chain Modelling: past, present and Future. 
 Computer and Industrial Engineering, Vol. 43, pp. 231 – 249. 
 
Miranda dan Amin Wijaya Tunggal (2001). Manajemen Logistik dan Supply Chain 
 Management. Harvarindo. Jakarta. 
 
Reddr, R. and Sabine Reddy (2001). Supply Chains To Virtual Integration. Mc Graw 
Hill.  New York. 
 
Suparno (2004). Model dan Pengukuran Kinerja Supply Chain. Journal Optima Vol. 
I,  No. 1. Jurusan Teknik Industri ITS. Surabaya. 
 

E6  9 


