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ABSTRAK

Dalam persaingan global saat ini, manajemen rantai suplai (Supply Chain
Management atau SCM) menjadi alat penting untuk membantu manajer dalam
meningkatkan produktivitas, profitabilitas dan kinerja organisasi mereka
khususnya pada kontrol persediaan. Bullwhip Effect menjadi tantangan yang
harus dihadapi untuk mengontrol persediaan. Pada PT. Nippon Indosari
Corpindo Tbk (Sari Roti), besar produksi harian roti tawar special (RTS)
menunjukkan sekitar 20% dari total rata-rata produksi seluruh jenis roti sebesar
150.000 bungkus sehingga produk RTS dapat mewakili penelitian untuk kontrol
persediaan bahan baku untuk produksi. Sesuai dengan hal tersebut diatas, Sistem
Informasi Manufaktur (Manufacturing Information System atau ManufIS) secara
signifikan dapat berkontribusi untuk manajemen rantai suplai global seperti yang
disarankan untuk memenuhi kebutuhan di atas dengan menyediakan informasi
yang lebih akurat, rinci dan up-to-date dalam semua kegiatan dan proses dalam
organisasi.

Penerapan Supply Chain Management (SCM) pada prosedur pengadaan
bahan baku tepung berdasarkan model Manufacturing Information System (Mc
Leod & Schell, 2007), dapat membantu managemen mengurangi kemungkinan
bullwhip effect. Prosedur pemesanan diawali dengan pemisahan permintaan
antara traditional market dan modern market untuk mengurangi kesalahan
estimasi permintaan pembelian.

Kata Kunci: Sistem Informasi Manufaktur (ManufIS), bullwhip effect,
Manajemen Rantai Suplai (SCM), kontrol persediaan
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ABSTRACT

In today's global competition, supply chain management (Supply Chain

Management or SCM) becomes an important means to assist managers in

increasing productivity, profitability and performance of their organizations

especially on inventory control. Bullwhip Effect to be a challenge that must be

overcome to control inventory. At PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti),

the daily production of special bread (RTS) shows that about 20% of the total

average production of all types equals to 150,000 packs. Thus RTS product

represent inventory control of raw materials for production research. In

accordance with the notion above, Manufacturing Information System (ManufIS)

can significantly contribute to global supply chain management as suggested to

anser the problems mentioned before by providing a more accurate, detailed and

up-to-date activities and processes within the organization.

Implementation of Supply Chain Management (SCM) on the

procurement of flour raw material based on Manufacturing Information System

(Mc Leod & Schell, 2007) can help the management in reducing the possibility of

the bullwhip effect. The booking procedure begins with the separation between

the traditional market and modern market demand to reduce the non-accurate

estimation of purchase requisition.

Keywords: Manufacturing Information Systems (ManufIS), the bullwhip effect,

Supply Chain Management (SCM), inventory control
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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Persaingan di dunia bisnis yang berlangsung di seluruh belahan dunia,

baik disadari maupun tidak, kini semakin meningkat. Perusahaan-perusahaan yang

masih hidup atau berdiri saat ini, berusaha mempertahankan kegiatan operasional

perusahaannya dengan berbagai cara. Begitu juga dengan perusahaan yang

bergerak dalam produksi roti. Salah satu upaya yang dilakukan perusahaan roti

adalah dengan menyediakan roti yang sesuai dengan selera masyarakat. Hal ini

dilakukan karena perusahaan hanya dapat tetap berdiri, bila barang dan jasa yang

telah diberikan pada masyarakat dapat dimanfaatkan dan perusahaan memperoleh

balas jasa dari masyarakat yang menggunakan produk yang ditawarkan

perusahaan itu. Jika tujuan tersebut tidak tercapai, maka perusahaan akan

kehilangan sumber dana dari masyarakat dan modal perusahaan berangsur-angsur

lemah, sehingga perusahaan tidak mempunyai kedudukan yang kuat untuk

melakukan persaingan dengan perusahaan-perusahaan sejenis lainnya dalam suatu

industri di pasaran, dalam hal ini pada industri roti. Sebelum produk sampai

kepada masyarakat luas berupa barang jadi, tentunya barang tersebut telah melalui

suatu proses yang dinamakan proses produksi.

Produksi merupakan salah satu faktor utama dalam mempertahankan

kelangsungan hidup perusahaan khususnya pada perusahaan manufaktur. Setiap

perusahaan berkompetisi untuk mencapai kualitas dan efektivitas terbaik antara
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satu dengan lain. Kini perusahaan berlomba-lomba mendapatkan laba tertinggi,

dimana salah satu caranya adalah dengan menekan biaya produksi sekecil

mungkin. Mereka dituntut untuk bekerja lebih profesional dan selalu mengacu

pada visi dan misi perusahaan. Untuk mencapai hal tersebut, mereka

menggunakan suatu sistem untuk mendapatkan pasokan bahan baku yang cukup

dalam memenuhi target produksi setiap periodenya. Sistem yang mengatur berapa

besar dan dari mana bahan baku diambil untuk kemudian diolah di bagian

produksi dinamakan Supply Chain Management atau Manajemen Rantai Suplai.

Supply Chain Management merupakan jaringan organisasi dan proses

bisnis untuk pengadaan bahan baku, mengubah bahan-bahan menjadi produk

setengah jadi dan produk jadi, lalu mendistribusikan produk jadi kepada

pelanggan. Sistem ini menghubungkan pemasok, pabrik, pusat distribusi, outlet

ritel, dan pelanggan untuk menyediakan barang dan jasa dari sumber melalui

konsumsi. Bahan baku, informasi, dan pembayaran mengalir melalui rantai

pasokan di kedua arah (Kenneth C. Laudon & Jane P Laudon, 2010:370). Supply

Chain Management telah digunakan pada perusahaan manufaktur roti yaitu PT

Nippon Indosari Corpindo, Tbk.

Kelemahan pada aliran informasi dan koordinasi seringkali menimbulkan

distorsi informasi yang salah satunya berupa kurang akuratnya analisis variabilitas

permintaan dari aliran hulu ke hilir yang dinamakan dengan fenomena bullwhip

effect. Keberadaan bullwhip effect akan menyebabkan inefisiensi pada supply

chain, terutama dalam hal ketersediaan produk, aliran informasi, dan pengiriman

produk. Pemakaian istilah “Bullwhip Effect” pertama kali diperkenalkan oleh
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perusahaan Procter & Gamble (P&G) pada permintaan popok bayi “Pampers”

yang mengalami amplifikasi permintaan, dimana tingkat konsumsi “Pampers”

berjalan konstan tetapi P&G menemukan bahwa di distributor tingkat permintaan

produk tersebut mengalami perubahan yang sangat cepat. Informasi tentang

permintaan produk terdistorsi saat berpindah dari satu entitas ke entitas berikutnya

di seluruh rantai pasokan. Sedikit kenaikan permintaan produk dapat

menyebabkan anggota yang berbeda dalam rantai pasokan untuk memenuhi

persediaan sehingga masing-masing bagian hanya cukup "berjaga-jaga" (“just in

case”). Perubahan kecil yang terjadi di seluruh rantai pasokan, berpengaruh besar

di masa depan sejak kebijakan direncanakan, karena hal ini menciptakan

kelebihan persediaan, produksi, pergudangan, dan biaya pengiriman (Kenneth C.

Laudon & Jane P Laudon, 2010:372).

Munculnya bullwhip effect bukan upaya yang disengaja, melainkan

terdistorsinya informasi di seluruh rantai pasokan yang merupakan hasil umum.

Eksekutif logistik di Procter and Gamble (P&G) dan organisasi lainnya telah

menyebut hal ini dengan bullwhip effect (Handfield dan Nicholas, 2005).

Dalam persaingan yang ketat global saat ini, penggunaan sistem

manajemen rantai suplai (SCM atau Supply Chain Management) untuk efektivitas

kinerja untuk menekan biaya semakin meningkat. Pembuatan order pembelian

berdasarkan perhitungan bahan baku secara manual pada serta peramalan

permintaan yang kurang akurat merupakan kelemahan sistem yang berlaku

sehingga kurang efisien. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa volume

pesanan produksi rata-rata harian lebih dari 150.000 roti menjadi salah satu issues
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yang perlu dicermati khususnya terkait dengan pemesanan pembelian dan

prosedur pemrosesan pesanan produksi itu sendiri. Sedangkan untuk produk Roti

Tawar Special, penggunaan bahan baku tepung terigu rata-rata per hari

menghabiskan 20% dari rata-rata total penggunaan tepung dari semua jenis roti

per hari.

Maka dibutuhkan sebuah Management Information System yang berbasis

sistem informasi manufaktur (Manufacturing Information System atau ManufIS)

untuk dapat membantu manajemen dalam mengelola supply chain management

organisasi terutama menentukan bahan baku yang dibutuhkan untuk proses

produksi yang efektif dan dapat mengurangi besarnya bullwhip effect (Kenneth C.

Laudon & Laudon, 2010:372) bagi kinerja manajemen PT. Nippon Indosari

Corpindo Tbk tersebut. Manajemen rantai suplai diharapkan dapat menyajikan

informasi pemenuhan bahan baku yang memadai dan terintegrasi dengan rantai-

rantai lainnya setelah produksi. Diharapkan melalui penelitian ini, dengan

penerapan ManufIS pada sistem supply chain management perusahaan akan

menghasilkan masukan berupa sistem informasi mengenai bahan baku yang

memadai dan menciptakan informasi yang terintegrasi dengan kinerja manajemen

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk yang dapat mengurangi bullwhip effect dan

meningkatkan efektifitas dan efisiensi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka

pokok-pokok permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah:

“Bagaimana Rancangan Manufacturing Information System untuk Mengurangi

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI RANCANGAN MANUFACTURING INFORMATION ... RIDLO DWI SUSANTO



5

Bullwhip Effect pada Supply Chain Management PT. Nippon Indosari Corpindo

Tbk?”

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk menghasilkan

rancangan Manufacturing Information System yang dapat mengurangi bullwhip

effect pada Supply Chain Management PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.

.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat diadakannya penelitian ini adalah menciptakan rancangan

Manufacturing Information System untuk mengurangi bullwhip effect pada Supply

Chain Management PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.

1.5 Sistematika Skripsi

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, dengan pembahasan sebagai

berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang merupakan landasan

pemikiran secara global mengenai perkembangan bisnis dan

menjelaskan salah satu metode yang diambil untuk mengurangi

bullwhip effect yang dihadapi perusahaan-perusahaan pengguna supply

chain management system dengan menggunakan sistem informasi

manufaktur, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelititan, serta

sistematika penulisan skripsi.
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BAB II : TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisi landasan teori yang akan menjadi acuan dalam penulisan

skripsi ini diantaranya Manufacturing Information System (Mc Leod &

Schell, 2008), konsep supply chain management system, bullwhip

effect, integrated database transaction processing systems (Laudon &

Laudon, 2010), dan metode pengembangan sistem.

BAB III : METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan melalui pendekatan kualitatif exploratori

berdasarkan model penelitian yang diungkapkan oleh Robert K. Yin

(2006) dengan melakukan observasi, wawancara, survei lapangan,

penelaahan dokumen langsung, analisis, dan perhitungan biaya pada

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.

BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dikemukakan analisis hasil penelitian yang meliputi

sejarah singkat dari PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk, struktrur

organisasi, langkah-langkah produksi Roti Tawar Special, serta

analisis perhitungan efektivitas biaya dan rancangan desain sistem

untuk mengatasi kelemahan sistem yang ada.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan berisi simpulan hasil penelitian, hasil analisis berbasis

teori, dan usulan mengenai penggunaan teori Manufacturing

Information System pada Supply Chain Management perusahaan

manufaktur PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk.
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BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Sistem Informasi Akuntansi

Akuntansi menyediakan cara untuk menyajikan dan meringkas kejadian-

kejadian bisnis dalam bentuk informasi keuangan kepada para pemakainya.

Accounting Information System (AIS) atau Sistem Informasi Akuntansi (SIA)

adalah kumpulan sumberdaya, seperti manusia dan peralatan, yang diatur untuk

mengubah data akuntansi menjadi sebuah informasi (Bodnar dan Hopwood,

2009:1). Peran atau fungsi penting SIA pada sebuah organisasi antara lain

mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas dan transaksi, memproses

data menjadi informasi yang dapat digunakan dalam proses pengambilan

keputusan serta melakukan kontrol.

2.1.1.1 Tujuan Sistem Informasi Akuntansi

Dalam memperoleh informasi, sistem informasi akuntansi (SIA)

mempunyai 3 tujuan utama (Wilkinson, 2000:17) sebagai berikut ini:

1. Untuk mendukung operasi sehari-hari (to support the day-to-day

operation).

Sistem informasi akuntansi mempunyai sistem bagian yang disebut

dengan TPS (transaction processing system) yang mengolah data

transaksi menjadi informasi yang berguna untuk melakukan kegiatan-

kegiatan operasi sehari-hari.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI RANCANGAN MANUFACTURING INFORMATION ... RIDLO DWI SUSANTO



8

Pemakai informasi ini misalnya adalah:

a. Pelanggan yang menerima faktur

b. Pemasok yang menerima order pembelian

c. Kasir yang menerima perintah pembayaran, dan lain

sebagainya.

2. Mendukung pengambilan keputusan manajemen (to support decision

making by interval decision makers).

Informasi yang diperoleh SIA diperlukan oleh manajemen sebagai

dasar pengambilan keputusan. Manajemen tingkat menengah

membutuhkan informasi akuntasi untuk melihat penyimpangan yang

terjadi antara nilai anggaran dengan nilai realisasi atau aktual yang

dilaporkan oleh sistem informasi akuntansi. Manajemen tingkat atas

juga membutuhkan informasi akuntansi untuk perencanaan, misalnya

informasi penjualan untuk perencanaan arus kas.

3. Untuk memenuhi kewajiban yang berhubungan dengan

pertanggungjawaban (to fulfill obligation relating to stewardship)

Manajemen perusahaan perlu melaporkan kegiatannya pada

stakeholder. Stakeholder dapat berupa pemilik, pemegang saham,

kreditor, serikat pekerja, pemerintah, otoritas pasar modal dan lain

sebagainya. Informasi akuntansi yang dibutuhkan oleh stakeholder

adalah informasi tentang laporan keuangan yang terdiri dari neraca

(posisi keuangan pada tanggal tertentu, misalnya pada tanggal akhir

tahun), laporan laba rugi (laba atau rugi yang diperoleh organisasi
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selama satu periode tertentu, misalnya selama satu tahun) dan laporan

arus kas.

2.1.1.2 Sistem Informasi Pembelian

Sistem Informasi Pembelian (procurement) adalah proses bisnis dari

pemilihan sumber daya, pemesanan dan mendapatkan barang atau jasa. Sistem

enterprise resource planning (ERP) mampu menyimpan dan memproses sejumlah

informasi yang sangat besar yang berkaitan dengan proses bisnis prokuremen.

Bagian ini diproses dan disimpan dalam proses bisnis prokuremen dengan

menggunakan SAP R/3. Dokumen sistem informasi pembelian ini dapat dicetak

dan dan ditukarkan secara manual. Proses pembelian tersebut adalah sebagai

berikut (Bodnar & Hopwood, 2009:345):

1. Menentukan Kebutuhan

Permintaan pembelian adalah dokumen internal yang dibuat untuk

meminta sesuatu pada suatu waktu tertentu. Permintaan pembelian

diproses baris demi baris sehingga setiap baris menunjukkan kebutuhan

yang terpisah. Permintaan pembelian dilanjutkan secara elektronik ke

suprvisor untuk disetujui.

2. Memilih Sumber Daya

Proses ini adalah langkah untuk menentukan sumber penyedia

untuk permintaan pembelian. R/3 mengelola daftar sumber persediaan

yang disetujui dan yang tidak disetujui, serta dapat memilih pemasok

yang akan dipanggil untuk penawaran permintaan, berdasarkan

rekomendasi data yang telah disimpan sebelumnya.
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3. Permintaan untuk Quotation

Permintaan ini dibuat untuk item atau jasa yang sangat mahal atau

untuk item atau jasa yang penawarannya diperlukan sebagai kebijakan

perusahaan. Dokumen ini dikirim ke pemasok yang akan dipakai untuk

konfirmasi harga dan jangka waktu pembayaran untuk suplai produk

atau jasa.

4. Memilih Pemasok

R/3 membandingkan kebutuhan prokuremen dengan catatan

pemasok yang telah dicatat dalam dokumen quotation dan

mengindikasikan quotation yang pantas untuk permintaan. R/3 akan

mengirimkan surat penolakan ke pemasok untuk penawaran yang tidak

diterima.

5. Menerbitkan Pesanan Pembelian

Dokumen pesanan pembelian mengidentifikasi pemasok dan

mengonfirmasi barang yang dipesan, jumlah, harga, tanggal pengiriman,

dan jangka waktu pembayaran.

6. Penerimaan Barang

Ketika pemasok melakukan pengiriman, dokumen penerimaan

barang disiapkan dalam R/3. Tipe dokumen ini sering disebut laporan

penerimaan. Jika barang rusak dalam pengiriman, dapat dimasukkan

sebagai retur atau tidak diterima pada saat pengiriman.
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7. Verifikasi Faktur

Faktur harus diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen

penerimaan barang dan pesanan pembelian ke pembayaran. Proses ini

dikenal dengan nama verifikasi faktur untuk memastikan bahwa biaya

dan kebutuhan kuantitas sudah dipenuhi.

8. Pembayaran Kepada Pemasok

Pembayaran dibuat sesuai dengan jangka waktu pembayaran dan

persyaratan yang ditentukan dalam pesanan pembelian atau record

master pemasok. Pembayaran diproses melalui hutang dagang dalam

akuntansi keuangan.

Pengendalian siklus transaksi pembelian memiliki karakteristik utama terutama

pada flowchart yaitu pemisahan fungsi sebagai berikut : Permintaan

(penyimpanan), pembelian penerimaan, hutang dagang, pengeluaran kas, dan

buku besar (Bodnar & Hopwood, 2009:350).

2.1.2 Supply Chain Management Systems

Supply Chain Management (SCM) adalah sistem yang berisi jaringan pada

organisasi dan proses bisnis dalam memenuhi bahan baku, merubahnya ke produk

setengah jadi, dan menghasilkan produk jadi, dan mendistribusikannya ke

pelanggan. Sistem ini menghubungkan para pemasok, pabrik, pusat distribusi

(distribution centers), retail outlets, dan pelanggan untuk memberikan barang dan

pelayanan dari hulu ke hilir. Informasi mengenai bahan dan pembayaran mengalir

melalui kedua arah rantai suplai. Manajemen Rantai Suplai merupakan bagian
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dari Manajemen Information System (MIS) yang berfokus pada Enterprise System

(Laudon & Laudon, 2010:370).

Menurut Pujawan dan Mahendrawathi (2010), “SCM adalah metode atau

pendekatan integratif untuk mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara

terintegrasi yang melibatkan pihak-pihak dari hulu ke hilir yang terdiri dari

supplier, pabrik, jaringan distribusi, maupun jasa-jasa logistik”.

Lima bagian utama dalam sebuah perusahaan manufaktur yang terkait

dengan fungsi-fungsi utama supply chain antara lain (Pujawan, Nyoman &

Mahendrawathi, 2010:10) :

1. Pengembangan produk

Melakukan riset pasar, merancang produk baru, melibatkan supplier

dalam perancangan produk baru

2. Pengadaan

Memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, melakukan

pembelian bahan baku dan komponen, memonitor supply risk,

membina dan memelihara hubungan dengan supplier

3. Perencanaan dan Pengendalian

Demmnd planning, peramalan permintaan, perencanaan kapasitas,

perencanaan produksi dan persediaan

4. Operasi / Produksi

Eksekusi produksi, pengendalian kualitas
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5. Pengiriman / Distribusi

Perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan pengiriman, mencari dan

memelihara hubungan dengan perusahaan jasa pengiriman, memonitor

service level di tiap pusat distribusi.

2.1.2.1 Efektivitas Biaya

Definisi efektivitas (effectiveness) adalah suatu ukuran untuk

mengetahui seberapa baik organisasi membentuk dan mencapai goal yang

diinginkan. Berbeda dengan efisiensi, yaitu ratio dari output aktual dengan

output yang mungkin. Efektif dan efisien dapat diistilahkan dengan “doing

the right job and doing the job right” seperti misalkan mengupas buah kenari

dengan menggunakan palu sangatlah efektif namun kurang efisien, sedangkan

membuat dinding tanpa semen sangatlah efisien (dapat selesai lebih cepat)

namun tidak efektif (Walters, 2002:250).

Sedangkan efektivitas biaya adalah ukuran bahwa manfaat sebuah

desain harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk desain tersebut.

Prinsip efektivitas biaya harus diaplikasikan terhadap seluruh elemen dalam

sistem karena sebuah investasi dalam sistem informasi merupakan sebuah

pengeluaran anggaran modal yang harus dievaluasi berdasarkan biaya

manfaat. Tujuannya adalah memaksimalkan rasio manfaat terhadap biaya

dengan tetap mencapai tujuan sistem (Bodnar & Hopwood, 2007:459).

2.1.2.2 Bullwhip Effect

Bullwhip effect terjadi karena informasi tentang permintaan produk

terdistorsi saat berpindah dari satu entitas ke entitas berikutnya di seluruh
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rantai pasokan. Sedikit kenaikan permintaan produk dapat menyebabkan

anggota yang berbeda dalam rantai pasokan untuk memenuhi persediaan

sehingga masing-masing bagian hanya cukup "berjaga-jaga"(“just in case”).

Perubahan kecil yang terjadi di seluruh rantai pasokan, berpengaruh besar di

masa depan sejak kebijakan direncanakan, karena hal ini menciptakan

kelebihan persediaan, produksi, pergudangan, dan biaya pengiriman (Laudon

& Laudon, 2010:372).

Sumber : Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon. Management Information
System, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, Eleventh Edition.
2010: 373

Gambar 2.1

The Bullwhip Effect
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Bullwhip diselesaikan dengan mengurangi ketidakpastian tentang

permintaan dan penawaran ketika semua anggota rantai pasokan memiliki

informasi yang akurat dan up-to-date. Jika anggota rantai pasokan berbagi

semua informasi secara dinamis tentang tingkat persediaan, jadwal,

peramalan, dan pengiriman, mereka memiliki pengetahuan yang lebih tepat

tentang bagaimana untuk menyesuaikan sumber daya, manufaktur, dan

rencana distribusi mereka. Rantai pasokan sistem manajemen menyediakan

jenis informasi yang membantu anggota rantai pasokan membuat pembelian

yang lebih baik dan keputusan penjadwalan. (Kenneth C. Laudon & Jane P

Laudon, 2010:372). Gambar 2.1 menjelaskan bagaimana bullwhip effect

terjadi.

Informasi yang tidak akurat dapat menyebabkan fluktuasi kecil dalam

permintaan untuk produk yang akan diperkuat saat bergerak lebih jauh ke

belakang dalam rantai pasokan. Fluktuasi kecil dalam penjualan eceran

untuk produk dapat menciptakan kelebihan persediaan untuk distributor,

produsen, dan pemasok.

Menurut Pujawan dan Mahendrawathi (2010), bullwhip effect

memiliki empat penyebab utama dan pengaruhnya dapat dikurangi dengan

lima pendekatan. Empat penyebab munculnya bullwhip effect antara lain :

1. Demand forecast updating

Peramalan permintaan tidak mungkin mengetahui dengan pasti berapa

besar permintaan yang diterima. Akurasi ramalan akan meningkat ketika

mendekati periode yang diramalkan.
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2. Order batching

Order batching diperlukan untuk meningkatkan nilai ekonomis jika

dilakukan dalam ukuran besar. Hal ini dapat memicu jumlah persediaan

yang berlebihan.

3. Fluktuasi harga

Saat terjadi penurunan harga atau diskon, produsen atau retailer akan

merespon terhadap pembelian. Akibatnya pesanan persediaan akan

semakin besar.

4. Rationing & Shortage Gaming

Pada situasi dimana permintaan lebih tinggi dari persediaan, penjual sering

melakukan rationing, yakni memenuhi seratus persen pesanan pelanggan,

namun hanya delapan puluh persen yang jadi membeli. Hal ini akan

membuat barang terlalu banyak tersisa. (Pujawan, Nyoman &

Mahendrawathi, 2010:214)

Sedangkan cara untuk mengurangi bullwhip effect antara lain :

1. Information sharing

Membagi informasi permintaan ke seluruh pemain pada supply chain,

termasuk pusat distribusi, pabrik, maupun pemasok komponen atau bahan

baku.

2. Memperpendek atau mengubah struktur supply chain

Supply chain yang pendek memungkinkan terjadinya pertukaran informasi

dengan lebih lancar.
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3. Pengurangan ongkos-ongkos tetap

4. Menciptakan stabilitas harga

Untuk menghindari forward buying atau pembelian yang terlalu besar

maka frekuensi promosi harus dikurangi.

5. Pemendekan lead time

Lead time yang pendek akan memperkecil bullwhip effect. Pemendekan ini

dapat dilakukan misalnya dengan memilih pemasok yang lebih dekat.

(Pujawan, Nyoman & Mahendrawathi, 2010:218)

2.1.2.3 Pengendali Permintaan Supply Chain : Dari Push ke Pull-Based

Model

Untuk menambah pengurangan biaya, sistem supply chain

management memberikan respon pelanggan yang efisien, membuat kinerja

dalam bisnis dapat terkendali dengan permintaan pelanggan. Sistem supply

chain management terdahulu dikendalikan dengan model push-based. Pada

model push-based, (biasa juga dikenal dengan build-to-stock) master jadwal

produksi didasarkan pada ramalan atau permintaan terbaik untuk produk, dan

produk “didorong” ke pelanggan. Dengan aliran informasi saat ini membuat

fasilitas Web-based (menggunakan web/ jaringan) menjadi mungkin, supply

chain management lebih mudah menggunakan model pull-based. Pada model

pull-based, yang juga dikenal dengan build-to-order, pelanggan aktual

memesan atau memicu untuk membeli di dalam rantai suplai. Transaksi yang

terjadi dari produksi dan pengiriman hanya dari yang dipesan pelanggan

menaikkan rantai suplai dari pengecer ke distributor, ke pabrik dan akhirnya
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ke pemasok. Hanya memproduksi untuk memenuhi pesanan tersebut akan

menurunkan kembali rantai suplai ke pengecer. Pabrik hanya menggunakan

informasi permintaan pesanan aktual untuk mengendalikan jadwal produksi

dan pembelian bahan baku (Laudon & Laudon, 2010:379).

Internet dan tehnologi internet membuat perpindahan urutan rantai

suplai menjadi mungkin, dimana informasi dan aliran material yang berurutan

dari perusahaan ke perusahaan, ke rantai suplai secara bersamaan, dimana

informasi mengalir di banyak arah secara serentak diantara anggota jaringan

rantai suplai. Anggota jaringan secara rutin menyesuaikan perubahan dari

jadwal dan pesanan (Laudon & Laudon, 2010:379).

Supplier Manufacturer Distributor Retailer Customer

Supplier Manufacturer Distributor Retailer Customer

Supply to forecast Production based
on forecast

Inventory based
on forecast

Stock based on
forecast

Purchase what in
on shelves

Supply to order Produse to order Automatically
replenish

warehouse

Automatically
replenish stock Customer orders

Sumber : Laudon, Kenneth C. and Jane P. Laudon. Management Information
System, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, Eleventh Edition.
2010: 379

Gambar 2.2

Perbedaan Push dengan Pull-Base Model
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2.1.2.4 Just-In-Time

Just-In-Time (JIT) adalah filosofi yang dipusatkan pada pengurangan

biaya melalui eliminasi persediaan. Semua bahan baku dan komponen tiba di

lokasi kerja pada saat dibutuhkan secara tepat waktu. Pada JIT, produk

diselesaikan dan tersedia bagi pelanggan tepat di saat pelanggan

menginginkannya. Dalam pemenuhan pembelian bahan baku, JIT ditujukan

untuk meminimumkan persediaan bahan baku di gudang. Pendekatan JIT

untuk pembelian menekankan pada pengurangan jumlah pemasok serta

memperbaiki mutu bahan baku maupun fungsi pembelian (Carter & Usry,

2006:323). Heizer dan Render (2006) menjabarkan bahwa filosofi JIT

dilakukan secara berkelanjutan dan selalu menekan pada problem solving

pada penyisihan biaya yang sia-sia.

Menurut Kenneth C. Laudon & Laudon (2010:372), “If a

manufacturer had perfect information about exactly how many product

customers wanted, when they wanted them, and when they could be produced,

it would be possible to implement a highly efficient just-in-time strategy.

Components would arrive exactly at the moment they were needed and

finished goods would be shipped as they left the assembly line”.

Dalam filosofi Just In Time konsep yang bekerja di dalamnya adalah

“pull system”. Pull system adalah konsep dimana material atau bahan baku

hanya diproduksi ketika di dipesan/diinginkan dan dipindah saat dibutuhkan

dan saat benar-benar dibutuhkan (Heizer & Render, 2006:614).
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Heizer dan Render (2006) menerangkan bahwa dalam Just In Time

diperlukan teknik dalam mengelola inventory antara lain : penggunaan pull

system untuk pergerakan inventory, pengurangan variabilitas, pengurangan

persediaan, ukuran lot yang kecil (small lot size), dan pengurangan waktu set

up.

Faktor keberhasilan penerapan sistem Just In Time dipengaruhi oleh

beberapa faktor antara lain (Heizer & Render, 2006: 615):

1. Supplier (pemasok)

Untuk mendukung sistem Just In Time, pihak industri manufaktur harus

menekankan konsep kemitraan (partnership) sejak awal dengan pemasok.

Sasarannya adalah menetapkan sistem yang menyederhanakan pemasokan

material dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak. Sistem Just

In Time akan menurunkan waktu tunggu pemasok (supplier lead time)

sehingga pihak manufaktur dapat mengeluarkan pesanan material sesuai

dengan tingkat konsumsi aktual.

2. Layout (tata letak)

Menampilkan sel-kerja (work-cell) dengan mengetes setiap tahapan dalam

proses. Adanya teknologi grup akan memungkinkan mesin dapat lebih

mudah dipindahkan, dirubah, dan lebih fleksibel. Mengurangi tempat

kosong untuk persediaan dapat membuat manajemen persediaan lebih

efektif dan efisien.
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3. Inventory (persediaan)

Ukuran lot yang kecil (small lot size), pengurangan waktu set up, dan

pengurangan inventory dapat mengurangi beban dan biaya yang

dikeluarkan. Engineering drawing menunjukkan toleransi, bahan baku,

dan hasil akhir sebuah komponen produk. Engineering drawing akan

menjadi sebuah Bill Of Materials (BOM) yang mendata komponen,

penjelasan, dan kuantitas yang dibutuhkan masing-masing untuk

membuat sebuah unit produk

4. Scheduling (penjadwalan)

Jadwal yang efektif dikomunikasikan di dalam organisasi dan kepada

pemasok sangat mendukung penerapan Just In Time. Penjadwalan yang

lebih baik juga meningkatkan kemampuan untuk memenuhi pesanan

konsumen, menurunkan persediaan dan mengurangi barang dalam proses.

Just In Time mempersyaratkan (a). mengkomunikasikan penjadwalan

kepada supplier, (b). jadwal yang bertingkat, (c). menekankan bagian dari

jadwal paling dekat dengan jatuh tempo, (d). lot kecil, dan (e). teknik

kanban.

5. Preventive Maintenance (pemeliharaan dan pencegahan)

Preventive maintenance merupakan semua aktivitas yang dilakukan untuk

menjaga peralatan dan mesin tetap bekerja dan untuk mencegah

kerusakan. JIT membutuhkan preventive mantenance yang terjadwal dan

adanya pemeliharaan rutin harian. Selain itu diperlukan keterlibatan para

pekerja dengan mampu mengoperasikan peralatan dan mesin dalam jalur
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produksi. Selain itu, mereka juga diharapkan mampu untuk melakukan

pemeliharaan dan perbaikan kecil alat-alat yang menjadi tanggung

jawabnya.

6. Employee Empowerment

Pemberdayaan pekerja (employee empowerment) berarti melibatkan

pekerja pada setiap langkah proses produksi. Pemberdayaan pekerja

dengan meluaskan pekerjaan pekerja sehingga tanggung jawab dan

kewewenangan tambahan dipindahkan sedapat mungkin pada tingkat

terendah dalam organisasi. Dalam Just In Time, pekerja memberikan

pengetahuannya dan terlibat dalam keseharian operasi, dan adanya

training, cross training, serta sedikit klasifikasi pekerjaan bagi para

pekerja untuk pengayaan pekerjaan (job enrichment) Pengayaan pekerjaan

(job enrichment) adalah metode yang memberikan pekerja tanggung

jawab lebih yang meliputi perencanaan dan pengendalian yang diperlukan

dalam penyelesaian pekerjaan.

2.1.3 Pengembangan Sistem Informasi

Pengembangan sistem dilakukan oleh perusahaan pada sistem yang lama

dianggap tidak mampu menyelesaikan permasalahan yang terjadi di perusahaan,

artinya suatu sistem yang baru atau sistem yang telah dikembangkan akan

menggantikan sistem yang sedang digunakan perusahaan. Menurut Bodnar dan

Hopwood (2006:437), “Pengembangan sistem adalah proses modifikasi atau

mengganti sebagian atau semua sistem informasi”. Tujuan utama dari

pengembangan sistem (Stair, 2009:494) adalah untuk mencapai tujuan perusahaan
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dengan menyampaikan informasi yang tepat kepada orang yang membutuhkan

disaat yang tepat. Ada beberapa hal yang menyebabkan perusahaan melakukan

pengembangan atau perubahan sistem (Romney dan Steinbart, 2005:267), antara

lain:

1. Perubahan kebutuhan pemakai atau bisnis, seperti peningkatan persaingan,

pertumbuhan bisnis, merger, atau perubahan dalam hubungan regional

serta global. Pengembangan sistem diperlukan agar tetap responsif atas

kebutuhan perusahaan.

2. Perubahan teknologi. Sejalan dengan semakin majunya teknologi,

perusahaan dapat memanfaatkannya untuk menunjang pengembangan

sistem.

3. Peningkatan proses bisnis. Pengembangan sistem diperlukan apabila

proses bisnis yang selama ini diterapkan tidak efisien.

4. Keunggulan kompetitif. Peningkatan kualitas, kuantitas, dan kecapatan

informasi dapat meningkatkan produk atau layanan serta dapat membantu

mengurangi biaya.

5. Perolehan produktivitas. Pengembangan sistem diperlukan apabila

produktivitas yang dihasilkan selama ini belum maksimal.

6. Pertumbuhan. Perusahaan semakin berkembang lebih besar dari sistem

yang telah ada sehingga perlu meningkatkan atau mengganti sistem

tersebut secara keseluruhan.
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7. Penciutan. Perusahaan sering berpindah dari mainframe terpusat ke

jaringan PC atau sistem berbasis internet untuk memanfaatkan rasio

harga/kinerja mereka.

2.1.3.1 Proses Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem informasi merupakan suatu proses yang

berisikan satu set aktivitas, metode, praktek terbaik, siap dikirimkan dan

peralatan-peralatan terotomasi yang digunakan stakeholder untuk

mengembangkan dan memelihara sistem informasi dan perangkat lunak.

(Whitten dkk., 2004:32)

Proses pengembangan sistem di kebanyakan organisasi mengikuti

pendekatan pemecahan masalah. Ada empat tahap dalam pemecahan

masalah yang harus dilalui untuk setiap proyek pengembangan sistem

(Whitten dkk., 2004:37), yaitu:

1. Perencanaan Sistem

Tujuan dari perencanaan sistem adalah untuk menentukan

permasalahan yang sebenarnya dihadapi oleh perusahaan, tentunya

permasalahan tersebut bersifat genting untuk segera ditangani dan

berdampak besar bagi kelangsungan usaha.

Pada tahap ini ditentukan lingkup permasalahan, tujuan proyek

pengembangan, jadwal proyek, dan anggaran yang ditetapkan untuk

menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang paling berkepentingan dan
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bertindak sebagai penentu dalam tahap ini adalah pemilik sistem dimana

pemilik sistem inilah yang melalui pengembangan sistem informasi.

2. Analisis Sistem

Tahap berikutnya adalah analisis sistem. Analisis sistem dilakukan

guna memberikan pengetahuan dan pemahaman lebih mendalam kepada

tim proyek atas permasalahan yang dihadapi melalui dilaporkannya

berbagai kebutuhan penanganan masalah, ekspektasi solusi dan prioritas

permasalahan. Dengan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam atas

permasalahan yang dibahas diharapkan dapat ditemukan alternatif solusi

sehingga solusi terbaik dan aplikatif dapat ditentukan secara jelas dan

bertanggung jawab.

Manajer proyek, analis sistem dan pengguna sistem merupakan pihak-

pihak yang berkepentingan pada tahap ini. Manajer sistem merupakan

orang yang berkepentingan dalam penentuan cara mengelola proyek yang

akan berjalan yang sesuai dengan ekspektasi solusi dan prioritas

permasalahan. Analis sistem berkepentingan dalam menentukan kebutuhan

sistem dan dengan prioritas permasalahan. Pengguna sistem dalam

penyelesaian masalah yang dihadapinya dalam menggunakan sistem yang

ada sekarang dengan mengharapkan kemudahan dan tercapainya segala

kebutuhan informasi pada pengembangan sistem yang baru.
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3. Desain Sistem

Desain sistem dapat didefinisikan sebagai tugas yang fokus pada

spesifikasi solusi detail berbasis komputer (Whitten dkk., 2004:39).

Berdasarkan pemahaman yang diperoleh pada tahap analisis sistem,

kemudian dilakukan desain sistem. Selama desain sistem berlangsung,

diperlukan eksplorasi solusi teknis yang ada. Setelah alternatif teknis

dipilih dan disetujui, maka dikembangkan cetak biru sistem dan spesifikasi

yang dibutuhkan untuk implementasi desain akhir sistem.

Terdapat berbagai strategi atau teknik untuk melakukan desain sistem

yaitu meliputi: desain struktur modern, teknik informasi, prototyping, Joint

Application Development (JAD), Rapid Aplication development (RAD),

dan desain berorientasi objek. (Whitten dkk., 2004:448)

4. Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap terakhir dalam proses

pengembangan sistem. Pada tahap ini, hardware, system software,

application software, dan database yang baru diinstal dan diuji. Setelah

semua komponen sistem terpasang dan telah diuji secara terpisah,

selanjutnya harus diuji apakah sistem baru secara keseluruhan telah

berjalan secara semestinya dan telah mampu memenuhi kebutuhan dan

ekspektasi user. Bila terdapat ketidaksesuaian maka akan dilakukan

peninjauan kembali ke tahap dilakukannya kesalahan atau kesalahan

perhitungan.
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2.1.3.2 Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Pengembangan sistem adalah proses memodifikasi atau

mengubah sebagian atau seluruh sistem informasi. Pengembangan sistem

dilakukan saat sistem yang lama dianggap tidak mampu menyelesaikan

permasalahan yang ada.

Ada beberapa alasan yang menyebabkan perlunya dilakukan

pengembangan sistem (Bodnar dan Hoopwood, 2009: 356), antara lain:

1. Kekacauan dalam kegiatan operasional,

2. Terjadi kesalahan dari kegiatan operasional yang telah dilakukan.

Setiap proyek pengembangan sistem akan melalui siklus hidup

pengembangan sistem (system development life cycle) yaitu perencanaan

dan analisis, perancangan, dan implementasi. Pengabaian setiap porsi dari

siklus hidup akan menyebabkan konsekuensi yang serius. Konsep siklus

hidup menyediakan kerangka untuk perencanaan dan pengendalian

aktifitas-aktifitas pengembangan rinci.

Definisi siklus hidup pengembangan sistem ini relatif umum.

Dalam praktek, tahap dalam siklus hidup lebih rinci. Tabel 2.1

menunjukkan tahap-tahap rinci dari siklus hidup pengembangan sistem.

Analisis, perancangan dan implementasi dipecah menjadi beberapa sub-

tahap. Dalam prakteknya, setiap sub-tahap dapat dibagi lagi menjadi

aktifitas-aktifitas rinci yang relevan dengan proyek yang akan

dikembangkan. Meskipun terdapat banyak cara berbeda untuk membagi
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analisis, namun konsep siklus hidup selalu menggunakan tiga tahap umum

dalam keseluruhan skema mereka.

Tabel 2.1

Siklus Hidup Pengembangan Sistem

Fase Umum Fase Rinci

Analisis

Desain

Implementasi

Penaksiran kelayakan

Analisis informasi

Desain sistem

Pengembangan program

Pengembangan prosedur

Konversi

Operasi dan pemeliharaan

Audit dan telaah

Sumber : George H. Bodnar dan William S. Hopwood. Accounting Information System.

2009: 106

2.1.3.3 Hubungan antara Proses Pengembangan Sistem dan

Pendekatan Problem Solving

Keempat tahap proses pengembangan sistem tersebut biasanya

dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan problem solving. Ada
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beberapa langkah yang digunakan dalam rangka pendekatan tersebut

(Whitten dkk., 2004:32), yaitu:

1. Mengidentifikasi permasalahan

2. Menganalisa dan memahami masalah

3. Mengidentifikasi persyaratan dan ekspektasi penyelesaian masalah

4. Mengidentifikasi alternatif solusi yang ada dan memilih solusi terbaik

dan aplikatif

5. Pendesainan solusi terpilih

6. Mengimplementasikan desain

7. Evaluasi hasil implementasi

2.1.3.4 Hubungan Traditional Waterfall System Development dan

Prototyping

Pada pengembangan sistem terdapat satu sistem yang dinamakan

traditional waterfall. Pengembangan sistem ini merupakan dasar pada

pengembangan sistem yang ada, sehingga dibutuhkan improvisasi untuk

desain yang lebih baik.

Pada sistem ini satu fase dimulai ketika yang lain selesai, sedikit

kemunduran dan dilakukannya perulangan. Masalah yang terjadi dalam

pengembangan sistem ini antara lain :

1. Sistem harus "terkunci" (locked-in) setelah ditentukan dan tidak dapat

berubah.

2. Keterlibatan pengguna terbatas.
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3. Terlalu banyak fokus pada tenggat waktu sehingga merugikan praktek

pembangunan yang sehat.

Sumber : http://www.sit.kmutt.ac.th/wichian/INT605/1%20Intro%20Stu.pdf,

diakses pada 27 September 2012, pukul 03.24 WIB

Gambar 2.3

Metodologi Prototyping

Kelemahan atau kendala yang terjadi pada traditional waterfall ini

dapat dikendalikan dengan improvisasi pengembangan sistem yaitu

Prototyping. Prototyping dapat diuraikan sebagai berikut dan dijelaskan

melalui Gambar 2.3 :

1. Proses pembangunan sistem dilakukan secara berulang.

2. Kebutuhan cepat dikonversi ke sistem kerja.
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3. Sistem terus direvisi.

4. Tutup kolaborasi antara pengguna dan analis.

(Whitten dkk., 2007)

2.1.3.5 Diagram Arus Data (Data Flow Diagram/DFD)

Diagram arus data merupakan representasi grafis yang

menggambarkan komponen sebuah sistem, data yang melalui komponen

tersebut, serta sumber, tujuan dan penyimpanan data. (Gellinas dan Dull

,2007:108)

Ada tiga tahap penggambaran diagram arus data, yaitu (Gellinas

dan Dull, 2007:108-111):

1. Context diagram

Diagram konteks merupakan level teratas dari penggambaran DFD.

Diagram ini menggambarkan sistem dan menunjukan arus data yang

masuk dan keluar dari sistem dan entitas eksternal.

2. Physical data flow diagram

Diagram arus data fisik menggambarkan entitas internal dan

eksternal dalam sistem, beserta data yang masuk dan keluar dari entitas

tersebut. Diagram ini menunjukkan dimana, bagaimana dan oleh siapa

proses sistem dijalankan, namun tidak mengenai apa yang sedang

dijalankan.
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3. Logical data flow diagram

Diagram arus data logis menunjukkan proses dari sebuah sistem,

penyimpanan data dan aliran data yang masuk dan keluar dari proses dan

penyimpanan data. Diagram inilah yang nantinya akan menunjukkan apa

yang sedang dijalankan oleh proses tersebut.

2.1.3.6 Diagram Alur (Flowchart)

Bagan arus merupakan sebuah representasi dari proses informasi

yang meliputi aktivitas-aktivitas, aliran data logis, masukan, keluaran dan

penyimpanan data yang berkaitan dengan proses operasi (Gellinas dan Dull,

2007:112), yaitu entitas, aliran data logis, dan aktivitas operasi.

Bagan arus akan menggambarkan mengenai siapa, bagaimana, dan

dimana proses operasi dan informasi berjalan. Bagan arus ini juga

menyajikan konteks manajemen untuk sebuah sistem sehingga auditor dan

pihak manajemen dapat menggunakan bagan arus sebagai alat untuk

memahami sistem dan menganalisa pengendalian sistem.

2.1.4 Transaction Processing System

Sistem Pengelolaan Transaksi atau TPS (Transaction Processing

System) merupakan sistem informasi yang diaplikasikan untuk level operasional.

Sistem ini menangkap transaksi-transaksi bisnis yang terjadi, mencatatnya di

dokumen-dokumen dasar, memasukkannya ke dalam sistem informasi dan

merekamnya ke basis data serta mengolahnya menjadi informasi-informasi

pencatatan nilai (Score-keeping information). Laporan-laporan yang berisi

informasi pencatatan nilai digunakan oleh (Turban.dkk, 2009):
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1. Pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi (misalnya pelanggan yang

menerima faktur karena pemesanan barang, pengirim barang yang

menerima informasi perintah pengiriman barang).

2. Manajer level bawah yang menggunakan informasi ini untuk pengendalian

operasi (misalnya mandor untuk mengontrol karyawan yang tidak masuk,

supervisor penjualan yang mengontrol penjualan harian).

3. Stakeholders yang meminta pertangggung jawaban manajer (misalnya

stakeholders, kreditor, pemerintah yang meminta laporan keuangan yang

berupa ringkasan transaksi keuangan perusahaan).

Tabel 2.2

Karakteristik dari Sistem Proses Informasi

TIPE
SISTEM

INPUT PEMROSESAN OUTPUT PENGGUNA

MIS

Rangkuman data
transaksi (dari TPS),
data berjumlah besar,

model sederhana

Laporan rutin, model
sederhana, analisis

tingkat dasar

Ringkasan dan
laporan akhir,

termasuk
laporan

penyimpangan

Manajer
madya

TPS
Transaksi-transaksi,
kejadian-kejadian

Pensortiran, Listing,
Merging, Updating

Laporan rinci,
daftar, dan
rangkuman

Personil operasi,
pengawas/
supervisor

Sumber: Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2010. Management
Information System, Ninth Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Transaksi-transaksi bisnis terjadi di tingkat bawah (operasional)

organisasi. Transaksi bisnis ini dapat berupa transaksi keuangan dan non

keuangan. Transaksi bisnis keuangan operasional ini ditangani oleh TPS sistem

informasi akuntansi, sedang transaksi-transaksi bisnis nonkeuangan operasional

ini ditangani oleh TPS masing-masing sistem informasinya. Karena sebagian

besar transaksi bisnis operasional ini merupakan transaksi keuangan, maka TPS

banyak dihubungkan dengan sistem informasi akuntansi untuk mengolah transaksi
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order file
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accounting
file

order
processing
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system
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system

MIS FILES

sales data

unit
product cost

data

product
change

data

expense
data

MIS
reports

managers

MANAGEMENT
INFORMATION SYSTEM

tingkat operasional. Tabel 2.1 menjelaskan mengenai input, proses, output, dan

pengguna dari sistem MIS dan TPS.

Sumber: Laudon, Kenneth C., dan Jane P. Laudon. 2010. Management
Information System, Ninth Edition, New Jersey: Pearson Prentice Hall

Gambar 2.4

Hubungan TPS dan MIS

Jika organisasi telah memiliki TPS yang baik, maka organisasi ini juga

telah memiliki basis data yang berisi dengan transaksi-transaksi bisnis yang telah

direkam oleh TPS tersebut. Oleh karena itu, basis data ini perlu dimanfaatkan

sebaik mungkin. Kemudian timbul pemikiran untuk menambah basis data ini

dengan data non-transaksi lainya dan data dari luar organisasi untuk melengkapi
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basis data sebelumnya. Basis data ini kemudian dapat dimanfaatkan untuk

pembuatan laporan yang dibutuhkan , tidak hanya untuk manajemen bawah, tetapi

juga untuk manajemen menengah dan atas di semua fungsi organisasi. Gambar

2.4 menjelaskan mengenai proses pemanfaatan basis data yang berisi data dari

TPS.

Sistem informasi di fungsi organisasi yang memanfaatkan basis data ini

untuk pelaporan manajemen disebut dengan sistem informasi fungsional

(functional information system) atau sistem informasi bisnis (business information

system),yang dapat terdiri dari sistem informasi akuntansi (SIMAK atau SIA),

sistem keuangan (SISMKEU), sistem informasi pemasaran (SINPEM), sistem

informasi produksi (SIMPRO) dan sistem informasi sumber daya manusia

(SIMSDM).

2.1.5 Database Management System (DBMS)

Database adalah suatu koleksi data komputer yang terintegrasi, disusun

dan disimpan dalam suatu cara yang memudahkan pengambilan data kembali.

Sedangkan konsep database merupakan konsep logis beberapa file, dengan tujuan

utama membuat perubahan struktur data tanpa membuat perubahan pada program

yang memproses data (McLeod dan Schell, 2007: 140).

Tujuan dari konsep database adalah meminimumkan pengulangan data

dan mencapai independensi data. Pengulangan data adalah duplikasi data yang

sama disimpan dalam beberapa file. Independensi data adalah kemampuan untuk

membuat perubahan dalam struktur data tanpa membuat perubahan pada program
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yang memproses data. Independensi data dapat dicapai dengan menempatkan

spesifikasi data dalam tabel dan kamus yang terpisah secara fisik dari program.

Terdapat beberapa istilah dalam konsep database yang menjadi perhatian

(McLeod dan Schell, 2007: 190), antara lain:

1. Data Warehousing

Data Warehousing adalah perkembangan dari konsep database yang

menyediakan sumber daya data yang lebih baik bagi para pengguna dan

memungkinkan para pengguna untuk memanipulasi dan menggunakan

data tersebut.

2. Data Mart

Data Mart adalah database yang berisi data yang menjelaskan satu segmen

operasi perusahaan, misalnya perusahaan mungkin memiliki data mart

pemasaran, data mart sumber daya manusia, dan lain sebagainya.

3. Data Mining

Data Mining adalah proses menemukan hubungan dalam data yang tidak

diketahui oleh pengguna. Data Mining membantu pengguna dengan

mengungkapkan berbagai hubungan dan menyajikannya dengan suatu cara

yang dapat dimengerti sehingga dapat menjadi dasar pengambilan

keputusan.

Database Management System (selanjutnya disebut DBMS) adalah

penyederhanaan software agar perusahaan dapat memusatkan data, mengelola

data secara efisien, dan menyediakan akses terhadap penyimpanan data melalui

program aplikasi (Laudon dan Laudon, 2010: 221).
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Database Management System menyediakan software interface diantara

para pengguna dan database. DBMS membantu pengguna agar dengan mudah

mengakses records ke dalam database. Jadi Manajemen database melibatkan

kegunaan software manajemen database untuk mengendalikan bagaimana

database diciptakan, diperiksa, dan dipertahankan untuk menyediakan informasi

yang dibutuhkan oleh end-users dan organisasinya.

2.1.5.1 Model Database

Dalam membantu perusahaan untuk mengelola data,

disediakan beberapa tipe database sesuai dengan kebutuhannya. Tipe

database tersebut, antara lain (Laudon dan Laudon, 2010: 224):

1. Model Relasi (Relational DBMS)

Model data relasi menginterpretasikan semua data dalam database

adalah sesederhana tabel dua dimensi yang disebut relation.

2. Model Data Hirarki (Hierarchical DBMS)

Merupakan salah satu dari model database yang mengorganisasi

data dalam struktur serupa pohon.

3. Model Data Jaringan (Network DBMS)

Adalah salah satu variasi dari model data hirarki. Database dapat

diubah dari hirarki ke network dalam mengoptimalkan processing dan

kenyamanan pemakai. Dalam data network dapat memiliki beberapa

anak, dan satu anak dapat memiliki lebih dari satu parent.

4. Model Orientasi Tujuan (Object-Oriented Databases)
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Pendekatan untuk mengatur data yang tersimpan, dimana data

dan prosedur keduanya bertindak sebagai tujuan yang secara otomatis

memperbaiki dan membaginya.

2.1.5.2 Manfaat dan Kerugian Penerapan DBMS

Keuntungan yang diperoleh dari penggunaan DBMS (McLeod

dan Schell, 2007: 152), antara lain memungkinkan perusahaan maupun

pemakai individu untuk:

1. Mengurangi pengulangan data yang mencegah ketidakkonsistenan.

Jumlah total file dikurangi dengan menghapus file duplikat.

2. Mencapai independensi data

Spesifikasi data dalam skema. Dengan perubahan yang dibuat pada

struktur data tanpa mempengaruhi program yang mengakses data.

3. Mengambil data dan informasi secara cepat

Hubungan-hubungan logis dan SQL memungkinkan pemakai

mengambil data dalam hitungan detik atau menit.

4. Meningkatkan keamanan

Baik DBMS mainframe maupun komputer mikro dapat

menyertakan beberapa tingkat keamanan seperti kata sandi

(password), directory pemakai, dan bahasa sandi (encryption).

Sedangkan kerugian-kerugian dari pengguna DBMS (McLeod

dan Schell, 2007: 152), antara lain:
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1. Memperoleh perangkat lunak yang mahal

DBMS mainframe masih sangat mahal. DBMS berbasis komputer

mikro, walau biayanya beberapa ratus dollar, dapat

menggambarkan suatu organisasi kecil secara berarti.

2. Mencapai konfigurasi perangkat yang besar

DBMS memerlukan kapasitas penyimpanan primer dan sekunder

yang lebih besar, untuk memudahkan mengambil informasi.

3. Mempekerjakan dan mempertahankan staf database administrator

(DBA)

DBMS memerlukan pengetahuan khusus yang diberikan oleh

pengelola database (DBA), agar dapat memanfaatkan

kemampuannya secara penuh.

2.1.6 Manufacturing Information System

Sistem informasi manufaktur (Manufacturing Information

System) terdiri dari tiga input subsistem diantaranya transaction

processing system, industrial engineering subsystem, dan manufacturing

intelligence subsystem beserta empat subsistem output diantaranya

production subsystem, inventory subsystem, quality subsystem, dan cost

subsystem. Dalam sistem informasi manufaktur, manajemen akan

menggunakan teknologi komputer, yaitu sistem konseptual dan elemen

fisik dari sistem produksi. Sistem informasi manufaktur menyediakan

informasi yang berfokus pada kegiatan operasi produksi (Mcleod and

Schell, 2001:412).
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2.1.6.1 Input Subsystem

2.1.6.1.1 Transaction Processing System

Transaction Processing System (Hall, 2008:8) merupakan

salah satu subsistem sistem informasi akuntansi (Gambar 2.5) yang

mendukung operasi bisnis harian dengan berbagai laporan, dokumen

maupun pesan untuk pengguna diseluruh organisasi.

Sumber : Mcleod, Raymond Jr and Schell, George P. Management Information
System, Prentice Hall Inc., Upper Saddle River, New Jersey, Ninth
Edition. 2004: 415

Gambar 2.5
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Kegunaan dari transaction processing system adalah untuk

menjawab pertanyaan rutin dan untuk mengikuti aliran informasi dalam

organisasi. Manajer membutuhkan transaction processing system untuk

memonitor status operasi internal dan hubungan perusahaan dengan

lingkungan eksternal. Transaction processing system merupakan sistem

yang memproduksi informasi untuk sistem lainnya. (Laudon & Laudon,

2010:76)

2.1.6.1.2 Industrial Engineering Subsytem

Industrial engineering merupakan analisis sistem khusus

yang mempelajari operasi manufaktur dan membuat saran-saran

perbaikan (McLeod, 2001:416). Industrial Engineering berfungsi

menetapkan standar produksi. Untuk menentukan lama waktu produksi

dan standar pemakaian material pada proses produksi. Standar tersebut

disimpan dalam database dan dibandingkan dengan kinerja aktual yang

disediakan oleh sistem informasi akuntansi. Selanjutnya jika terjadi

penyimpangan yang cukup besar, maka penyimpangan ini dilaporkan

kepada manajemen untuk dievaluasi. Hasil evaluasi tersebut menjadi

input pada Industrial Engineering Subsystem.

2.1.6.1.3 Manufacturing Intelligence Subsystem

Subsistem ini berisi kumpulan informasi eksternal pada

perusahaan. Informasi tersebut berguna untuk mengetahui

perkembangan terakhir mengenai informasi pekerja, informasi

mengenai pemasok dan informasi mesin maupun informasi mengenai
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perkembangan teknologi (McLeod, 2001:417). Khususnya informasi

mengenai pemasok dapat sangat berguna bagi perusahaan untuk

mengetahui informasi secara detail mengenai kinerja pemasok dalam

menyediakan material atau bahan baku, kualitas bahan baku serta

ketepatan dalam pengiriman bahan baku. Sehingga dalam pemilihan

pemasok, dapat dipilih pemasok yang tepat.

2.1.6.2 Output Subsystem

2.1.6.2.1 Production Subsystem

Subsistem ini terdiri dari penelusuran flow of job, bill of

material, penjadwalan produksi (production schedule). Dari ketiga

subsistem tersebut akan menghasilkan suatu informasi kegiatan

operasional manufaktur perusahaan (McLeod, 2001:419). Yang

menjadi titik utama dalam flow proses produksi adalah penjadwalan

produksi, yang mencakup proses produksi yang akan dilaksanakan.

Program yang terdapat dalam subsistem produk ini akan menghasilkan

penjadwalan setiap proses produksi yang dilakukan oleh suatu

organisasi. Subsistem produksi ini tidak hanya menyediakan informasi

bagi manajemen dengan gambaran dari perencanaan proses produksi,

namun juga mencakup dari aktivitas produksi yang sedang berjalan

(current status) dengan cara melakukan query database, dan akan

menampilkan job status dari sebuah proses produksi. (McLeod and

Schell, 2001: 420)
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2.1.6.2.2 Inventory Subsystem

Subsistem persediaan memiliki definisi setiap produk yang

ada di perusahaan baik disimpan atau diperlukan. Subsistem persediaan

menyediakan informasi tentang jumlah saham, memegang biaya, safety

stock, dan lainnya berdasarkan dari data olahan dari input (Yahya,

2001:3). Subsistem ini memiliki pembelian dan kegiatan penyimpanan.

Juga proses lain dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan

perusahaan.

Menurut Liar (2002:4) kontrol persediaan adalah kegiatan

yang mengatur ketersediaan barang ke pelanggan. Kontrol ini

mengkoordinasikan fungsi pembelian, manufaktur, dan fungsi distribusi

untuk memenuhi kebutuhan pemasaran. Dalam proses pengadaan,

manajer perlu mendokumentasikan proses pemilihan pemasok hingga

datangnya material baru. Proses pengadaan harus dihitung dengan

mempertimbangkan korelasi antara pembelian dan penyimpanan. Jika

tingkat persediaan rendah maka manajer pembelian perlu meningkatkan

kuantitas untuk memesan tetapi jika tingkat persediaan tinggi, sehingga

frekuensi pembelian akan berkurang dan juga akan meminimalkan

biaya pesanan. Dalam subsistem persediaan ada beberapa hal yang

terkait dengan persediaan (Mcleod dan Schell, 2001:412) seperti:

1. Pentingnya tingkat persediaan

Tingkat persediaan perusahaan sangat penting karena

merupakan investasi dana yang besar yang terikat dalam persediaan
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dan tidak dapat digunakan di tempat lain. Biaya tahunan untuk

menjaga persediaan bergantung pada jenis bahan yang disimpan.

Biaya pemeliharaan, atau biaya tercatat biasanya dinyatakan sebagai

persentase tahunan dari biaya item. Karakteristik dari biaya

pemeliharaan adalah fakta bahwa adanya variasi tingkat persediaan,

jika tingkat lebih tinggi, semakin tinggi pula biaya.

2. Biaya pembelian

Perusahaan meminimalkan biaya pemeliharaan dengan

menjaga tingkat persediaan yang rendah. Salah satu cara untuk

melakukannya adalah memesan dalam jumlah kecil. Tapi ini

meningkatkan biaya pembelian, yang menyebabkan biaya tersebut

ditambahkan saat material dipesan.

3. Economic Order Quantities (EOQ)

Sebuah teknik pengendalian persediaan yang meminimalkan

total pemesanan dan biaya simpan

4. Economic Manufacturing Quantities (EMQ)

Disebut juga besar ukuran ekonomis, keseimbangan biaya

EMQ dapat membuat inefisiensi biaya produksi dari persediaan.

EMQ digunakan untuk memesan saham pengisian (replenishment

stock) dari fungsi manufaktur perusahaan.

Melalui penggunaan praktek manajemen persediaan ilmiah

dengan menggabungkan konsep-konsep seperti EOQ dan EMQ,

subsistem persediaan dapat memungkinkan perusahaan untuk
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mencapai keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dalam bentuk

minimalisasi biaya persediaan.

2.1.6.2.2.1 Inventory System

Ada dua macam sistem pencatatan untuk menentukan persediaan

terutama dalam persediaan makanan (Ojugo, 2009:213).

1. Sistem Persediaan Perpetual

Dalam persediaan perpetual, catatan rinci tentang biaya dari

setiap pembelian persediaan dan penjualan dipertahankan. Sistem ini

terus-menerus menunjukkan persediaan yang harus di tangan untuk

setiap item. Berdasarkan sistem persediaan perpetual, harga pokok

penjualan ditentukan setiap penjualan waktu terjadi.

2. Sistem Persediaan Periodik

Dalam persediaan periodik, catatan barang di tangan tidak

disimpan sepanjang masa. Biaya barang yang dijual ditentukan

hanya pada akhir dari periode akuntansi. Untuk menentukan harga

pokok penjualan berdasarkan sistem persediaan periodik, langkah-

langkah berikut diperlukan. Pertama menentukan biaya barang di

tangan pada awal periode akuntansi. Kedua menambahnya biaya

barang yang dibeli. Ketiga kurangi biaya barang di tangan pada akhir

periode akuntansi.

2.1.6.2.2.2 Metode Penilaian Persediaan

Pada metode persediaan FIFO nilai valuasi mengakibatkan biaya

makanan lebih rendah, yang di atas kertas akan menghasilkan tingkat
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yang lebih tinggi dari keuntungan dan tingkat yang lebih tinggi dari

pajak penghasilan. Sebaliknya, persediaan LIFO nilai penilaian akan

menghasilkan biaya makanan yang lebih tinggi. Produk makanan yang

sangat tidak stabil dalam harga dan kualitas. Karena itu metode yang

digunakan akan mempengaruhi biaya makanan. Ada beberapa metode

melakukan penilaian persediaan makanan ke dalam laporan keuangan

(Ojugo, 2005:215-216) seperti:

1. First In First Out (FIFO)

Dalam metode ini harga pokok penjualan dibebankan dengan

harga pembelian terbaru untuk bahan baku, barang dalam proses, dan

barang jadi. Metode ini mengasumsikan bahwa, bahan makanan yang

mudah rusak dan gudang adalah ruang terbatas, kita akan menggunakan

persediaan tertua sebelum membeli yang lebih baru

2. Last In First Out (LIFO)

Hal ini tidak umum digunakan metode dalam industri jasa

makanan, tapi mungkin berharga dalam keadaan tertentu. Dalam LIFO,

item paling baru dianggap yang pertama digunakan.

3. Metode rata-rata (Average)

Metode ini juga disebut metode rata-rata tertimbang. Metode ini

dihitung dengan menambahkan semua harga yang dibayarkan,

kemudian membaginya dengan jumlah harga yang berbeda.
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4. Metode Aktual

Metode ini memperluas jumlah persediaan akhir berdasarkan

harga beli individu. Hal ini dimungkinkan jika menulis harga pembelian

pada setiap item.

5. Metode Harga Akhir

Hal ini mirip dengan metode FIFO kecuali penggunaan harga

pembelian terakhir untuk memperpanjang persediaan dihitung. Konsep

FIFO berlaku untuk rotasi produk, tetapi penilaian persediaan

berdasarkan harga pembelian terakhir, atau yang lebih baru.

2.1.6.2.2.3 Probabilistic Order Model

Model Probabilistik rangka mengingat permintaan pelanggan

fluktuasi produk dan ketidakpastian penggunaan beberapa jenis bahan

makanan kemudian menentukan urutan pembelian yang optimal dengan

menggunakan pendekatan probabilistik (Wiyasha, 2006:37).

Sumber : Wiyasha, I.B.M, 2006. Food and Beverage Cost Control untuk hotel

dan restaurant. 1 edition. Yogyakarta:Penerbit ANDI. hal: 43

Gambar 2.6

Rumus Safety Stock

Dalam model ini, pendekatan dilakukan dengan menggunakan

skor Z tingkat probabilistik untuk mendapatkan bahan makanan. Safety

√LT = Lead time

ܵܽ ݂݁ ݕݐ ܿܵݐ ݇ = ܼ× √LT × σD 
Safety stock
Z = score Z

σD   = total square deviation  
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stock adalah jumlah aman stok bahan pangan untuk menghindari

perusahaan mengalami kekurangan stok bahan pangan (Gambar 2.6).

Lead time adalah periode antara pesanan pelanggan dan pengiriman

produk akhir.

Reorder point (ROP) adalah Inventarisasi tingkat item yang

menandakan perlunya penempatan order pengisian ulang, dengan

mempertimbangkan konsumsi barang selama waktu pemesanan

memimpin dan jumlah yang diperlukan untuk safety stock. Selanjutnya

Formula untuk menghitung titik pemesanan kembali (Gambar 2.7).

Sumber : Wiyasha I.B.M, 2006. Food and Beverage Cost Control untuk hotel

dan restaurant. 1 edition. Yogyakarta:Penerbit ANDI. hal: 44

Gambar 2.7

Rumus Reorder Point

2.1.6.2.3 Quality Subsystem

Quality subsystem memiliki definisi yang sangat kompleks dari

semua berpikir yang berkaitan dengan kualitas seperti waktu, biaya

seleksi, kinerja, dan pemasok. Menurut Bernard Davis (1998:35)

kualitas pada operasional makanan dan minuman berarti dapat

dipercayakan dalam menyediakan makanan, pelayanan, dan lingkungan

yang memenuhi harapan pelanggan dengan kami dan jika mungkin

ܴ ݀ݎ݁ ݅݁ݎ =ݐ݊ ܦ) × ܶܮ ) + ܵܽ ݂݁ ݕݐ ܿܵݐ ݇

LT = Lead time

Reorder point
D = Average request per day
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menemukan cara untuk menambahkan nilai untuk melebihi harapan dan

menghasilkan kepuasan. Proses yang harus didokumentasikan dalam

subsistem ini adalah proses kontrol, pemeliharaan, dan spesifikasi

produk jadi atau pasokan bahan. Kualitas produk dipengaruhi oleh

keinginan konsumen. Konsumen memiliki standar kepuasan yang

diterjemahkan ke dalam spesifikasi, dan dapat digunakan sebagai

patokan untuk kualifikasi produk.

2.1.6.2.4 Cost Subsystem

Biaya merupakan komponen yang termasuk dalam subsistem

yang ada. Oleh karena itu, sistem informasi tidak akan pernah lepas dari

biaya yang dikeluarkan. Biaya subsistem memiliki tiga tujuan yang luas

untuk memberikan informasi (Hansen dan Mowen, 2007:5), antara lain:

1. Biaya produk, layanan, dan objek lain yang menarik bagi

manajemen.

Informasi biaya yang dibutuhkan untuk nilai persediaan

untuk neraca dan menghitung harga pokok penjualan pada laporan

laba rugi.

2. Perencanaan dan pengendalian

Informasi biaya juga digunakan untuk perencanaan dan

kontrol. Ini akan membantu manajer memutuskan apa yang harus

dilakukan, mengapa hal itu harus dilakukan, bagaimana harus

dilakukan, dan seberapa baik dilakukan.
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3. Pengambilan keputusan

Informasi biaya merupakan masukan penting bagi keputusan

manajerial banyak. Untuk informasi contoh pada biaya produk,

pelanggan, proses, dan objek lain yang menarik bagi manajemen

dapat menjadi dasar mengidentifikasi masalah.
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2.2 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.3

Persamaan dan Perbedaan dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian Sebelumnya Persamaan Perbedaan

Designing Food

Inventory Management

System Based On

Manufacturing

Information System

Model Focus In Inventory

Control And Food

Production Cost (Steve

Daniar Anggara, 2011).

Menggunakan model

Manufacturing

Information System dan

Transaction Processing

System

1. Perancangan Inventory

Subsystem berbasis

ManufIS menggunakan

output Costing System

dengan depreciation

method, sedangkan

penyempurnaan supply

chain management

berbasis ManufIS

menggunakan konsep

just-in-time

2. Penelitian ini bertujuan

untuk melakukan

simulasi pengukuran alur

supply chain

management roti tawar

spesial yang sudah ada

untuk disempurnakan,

bukan merancang sistem

baru.
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2.3 Kerangka Berpikir

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

“Bagaimana simulasi

perhitungan biaya SCM

pada roti tawar spesial

menggunakan model

ManufIS dibandingkan

proses produksi roti pada

PT. Nippon Indosari

Corpindo, Tbk?”

Manufacturing

Information System

(McLeod, 2001),

Pengembangan sistem

(Bodnar dan Hopwood,

2009:103)

Pendekatan kualitatif

eksploratoris dengan

metode studi kasus (Yin,

2003)

-Desain penelitian

(pertanyaan, proposisi,

unit analisis, logika yang

mengaitkan data dengan

proposisi, kriteria

menginterpretasikan

temuan)

-Ruang lingkup

penelitian

-Jenis data (data primer

dan sekunder)

-Prosedur pengumpulan

data (survei pendahuluan

dan wawancara)

-Teknik analisis

(mengolah dan

menganalisis data secara

studi kasus dengan

pendekatan kualitatif

Menganalisis sistem informasi

pengadaan pada PT. Nippon

Indosari Corpindo, Tbk dan

mengidentifikasi kesalahan

dalam pemesanan bahan baku

Roti Tawar Spesial

Penyempurnaan sistem

Manufacturing Information System

untuk mensimulasi perhitungan

pembelian bahan baku serta produksi

Roti Tawar Special dibandingkan

dengan produksi yang telah ada
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BAB 3

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam menyusun skripsi ini adalah

pendekatan metode penelitian kualitatif yang bersifat eksploratori, dengan

menggambarkan secara sistematis fakta secara aktual dan cermat. Pendekatan

metode kualitatif adalah suatu pendekatan yang menitikberatkan pada logika

berpikir, memilih antara rumusan masalah, tujuan teknik, dan paradigma atau

konsep berpikir untuk mengetahui makna dari suatu fenomena. Keputusan untuk

menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitian ini didasarkan atas

karakteristik dari penelitian kualitatif tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti

merupakan instrumen kunci untuk meneliti objek penelitian, yaitu supply chain

management system di PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk. Dari penelitian ini

akan diperoleh data dari hasil wawancara, dokumen, dan catatan lapangan, yaitu

data yang berupa gambar ataupun kata-kata.

Objek yang diteliti bersifat alamiah dan pendekatan ini lebih banyak

mementingkan segi “proses” daripada “hasil”. Hal ini disebabkan oleh hubungan

bagian-bagian yang sedang diteliti akan jauh lebih jelas apabila diamati dalam

proses. Hasilnya dapat berupa konsep, teori baru, penemuan baru, pengetahuan

aplikatif, solusi praktis, dan berbagai kajian atau pemikiran ilmiah lainnya.

Sedangkan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif adalah

metodologi studi kasus (case study) dengan satu objek penelitian.
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Studi kasus adalah suatu penelitian empiris menyelidiki fenomena di

dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan

konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan

(Yin, 2006: 18).

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum

memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Namun,

analisis data akan lebih difokuskan selama proses di lapangan bersamaan dengan

pengumpulan data. Setelah analisis data dilakukan, akan dibuat laporan hasil

penelitian.

Penelitian ini dibatasi pada masalah yang berkaitan dengan alur supply

chain management PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, dengan fokus penelitian

sebagai berikut:

1. Penelitian dititikberatkan pada efektifitas SCM dan pemanfaatannya

menggunakan Manufacturing Information System di PT. Nippon

Indosari Corpindo Tbk.

2. Penelitian difokuskan pada tahap analisa Inventory Control dan

Production Cost yang sekarang digunakan, untuk dicari kemungkinan

rancangan yang lebih tepat untuk menghasilkan rancangan baru

dengan membandingkan biaya baru yang akan dikeluarkan dengan

semua biaya dan resiko yang dihadapi saat ini berdasarkan

manufacturing information system.

3. Hal-hal yang berkaitan dengan supply chain management system

perusahaan yang akan diteliti meliputi sejarah organisasi, struktur
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organisasi, sistem SCM yang berlaku saat ini, dan pembebanan biaya

pada titik-titik kontrol persediaan hingga menjadi barang jadi sehingga

dapat dilakukan pengendalian pada tiap titik kritis tersebut.

3.2 Desain Penelitian

3.2.1. Definisi Penelitian

Desain penelitian adalah suatu rencana tindakan untuk berangkat dari sini

ke sana, di mana ”di sini” bisa diartikan sebagai rangkaian pertanyaan awal yang

harus dijawab, dan “di sana” merupakan serangkaian konklusi (jawaban) tentang

pertanyaan-pertanyaan tersebut. Antara sini dan sana mungkin ditemukan

sejumlah langkah pokok, termasuk pengumpulan dan analisis data yang relevan

(Yin, 2006:27).

Cara berpikir lainnya tentang desain penelitian adalah sebagai blue print

(induk) penelitian, berkenaan dengan sekurang-kurangnya empat problem, yaitu

pertanyaan apa yang harus diajukan, bagaimana data relavan, data apa yang harus

dikumpulkan, dan bagaimana menganalisis hasilnya (Yin, 2006:28).

3.2.2. Rancangan Penelitian

Sudut pandang penelitian menurut Yin ada tiga jenis, yaitu berbentuk

deskriptif, eksplanotori, dan eksploratori. Perbedaan antara ketiganya terletak

bukan pada hirarkinya, namun terletak pada kondisi penggunaanya. Ada tiga

kondisi dalam penggunaanya, yaitu tipe pertanyaan yang diajukan dalam

penelitian, ruang lingkup kontrol peneliti, dan tingkat fokus penelitian terhadap

peristiwa yang telah terjadi. Semua jenis penelitian dapat menggunakan kelima

jenis strategi penelitian, yaitu eksperimen, survei, analisis, histori, dan studi kasus.
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Perbedaan tujuan menentukan pula dalam memilih jenis penelitian

yang akan diaplikasikan. Untuk jenis penelitian eksploratori bertujuan untuk

membuat sesuatu yang baru dan memiliki hipotesis, serta dapat dilakukan

pengembangan hipotesis yang ada untuk mencapai suatu kesimpulan benar akan

suatu riset penelitian baru tersebut. Selain tujuan tersebut, terdapat tujuan lain dari

jenis penelitian eksploratori, yaitu menguraikan suatu insiden atau pengaruh dari

suatu fenomena. Berbeda dengan penelitian eksploratori, penelitian jenis

eksplanotori lebih bertujuan menggambarkan suatu urutan peristiwa dari awal

hingga akhir. Tujuan penelitian ini menjelaskan suatu urutan peristiwa hal yang

telah terjadi tanpa menjelaskan lebih dalam mengenai frekuensi kejadian atau

alasan terjadinya peristiwa tersebut, sedangkan penelitian jenis deskriptif

bertujuan untuk menjelaskan suatu perisitwa yang terjadi dengan detail mulai dari

ukuran, waktu, jumlah, atau lainnya yang berhubungan dengan suatu kebutuhan

akan detail peristiwa. Penelitian jenis ini tidak menjelaskan tentang urutan

kejadian, alasan, pengaruh, maupun dampak peristiwa yang menjadi objek

penelitian.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bersifat

eksploratori (exploratory) dengan alasan bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk

menciptakan sistem baru yang dapat diuji kebenaran serta ketepatannya, dan dapat

menguraikan keunggulan sistem serta dampak dari aplikasi sistem baru

tersebut.Penggunaan pendekatan exploratory ini untuk mengembangkan

rancangan sistem SCM yang lebih efektif pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

Sistem estimasi permintaan dan inventory control yang selama ini masih
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digunakan oleh PT Nippon Indosari Corpindo Tbk dinilai kurang efektif dan

efesien mengingat perkembangan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat

pesat. Jika sebuah perusahaan memiliki sistem yang sudah terhubung dengan

jaringan on-line, akan dapat meningkatkan keefesiensian dan keefektivan sistem

kerja institusi tersebut.

3.2.3. Komponen-Komponen Desain Penelitian

Untuk studi kasus, ada lima komponen desain penelitian yang sangat

penting (Yin, 2006:29), yaitu:

1. Pertanyaan-pertanyaan penelitian

Pertanyaan penelitian memberikan petunjuk penting terhadap strategi

penelitian yang akan digunakan. Strategi studi kasus (case study) merupakan

strategi yang paling cocok untuk pertanyaan ”apa”, ”bagaimana”,”mengapa”,

dan”siapa”. Dalam penelitian ini, pertanyaan disusun untuk mendukung suatu

pertanyaan dasar “Bagaimana perancangan supply chain management system

untuk menghasilkan cost efficiency pada produk roti tawar spesial di PT

Nippon Indosari Corpindo Tbk ?”

2. Proposisi

Suatu proposisi mengarahkan perhatian peneliti kepada sesuatu yang harus

diselidiki dalam ruang lingkup studinya. Proposisi dalam penelitian ini adalah

”Perancangan Manufacturing Information System dengan menggunakan input

yang tepat sehingga menghasilkan output yang mampu membantu manajemen

PT Nippon Indosari Corpindo Tbk, Cabang Pasuruan, dalam pelaksanaan

operasional pengelolaan bahan baku, proses produksi, dan pengiriman barang
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jadi yang nantinya mampu mengurangi bullwhip effect dan menghemat biaya

(cost saving) berdasarkan studi kasus yang dilakukan di PT Nippon Indosari

Corpindo Tbk Cabang Pasuruan.”

3. Unit analysis

Secara fundamental berkaitan dengan masalah penentuan apa yang dimaksud

dengan “kasus” dalam penelitian yang bersangkutan. Dalam penelitian ini akan

meneliti sistem aliran , yaitu dengan mencari data sistem yang berlaku saat ini

kemudian merencanakan sistem yang baru dengan Manufacturing Information

System sehingga dihasilkan output yang bermanfaat bagi PT Nippon Indosari

Corpindo Tbk Cabang Pasuruan.

4. Kebutuhan Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain:

 Data raw material di gudang

 Data roti tawar spesial yang ada di gudang FG (finished good)

 Perhitungan aktual dari bagian production planning

 Data supplier dan masa berlaku serta sertifikasinya

5. Logika yang mengaitkan data dengan proposisi tersebut

a. Data dari gudang raw material menghasilkan informasi besarnya bahan baku

yang masuk serta OTF (Order To Factory) yang diminta secara aktual.

b. Data mengenai roti yang tidak teralokasi (overstock) di gudang FG

mengindikasikan keakuratan estimasi pada OTF Divisi Sales dan Marketng.
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c. Studi kasus pada perusahaan P&G yang telah mendapatkan solusi dari kasus

Bullwhip Effect pada produk Pampers, dapat diterapkan dengan metode

Transaction Processing System pada PT Nippon Indosari Corpindo Tbk.

d. Manajemen database Production Planning and Inventory Control (PPIC)

dan Divisi Sales & Marketing dapat menghasilkan rancangan baru dalam

mengolah OTF.

6. Kriteria untuk menginterpretasi temuan.

3.3 Ruang Lingkup Penelitian

Untuk menghindari analisis dan pembahasan yang terlalu luas dan

melebar, maka perlu dibatasi agar penelitian dapat lebih fokus dan terarah.

Penelitian ini dibatasi pada peningkatan efektivitas kinerja PT Nippon Indosari

Corpindo Tbk Cabang Pasuruan dalam supply chain management produk roti

tawar spesial agar dapat dirancang sistem yang lebih baik dan berbasis

Manufacturing Information System.

Ruang lingkup untuk penelitian ini berfokus pada upaya pengelolaan

proses order produksi hingga pendistribusian roti tawar special PT. Nippon

Indosari Corpindo Tbk Cabang Pasuruan. Berdasarkan teori yang dikemukakan

pada tinjauan pustaka mengenai Manufacturing Information System, rumusan

masalah tersebut dapat diuraikan menjadi beberapa unit analisa sebagai berikut:

1. Analisa sistem operasional yang diterapkan saat ini.

2. Hubungan input–process–output dalam Manufacturing Information System

yang mampu menyediakan informasi bagi pengambilan keputusan jumlah

produksi roti tawar spesial.
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3. Pemanfaatan output Manufacturing Information System dalam aktivitas

manajemen.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer

dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari PT Nippon

Indosari Corpindo Tbk Cabang Pasuruan melalui observasi dan wawancara

dengan pihak terkait yang meliputi bagian SCM dan dilakukan survei lapangan

untuk mengetahui keadaan pabrik dan kantor, proses produksi dan aktivitas

operasional dari sistem yang berlaku saat ini. Data sekunder diperoleh dari studi

kepustakaan dan literatur yang terkait serta data yang diperoleh dari dokumen dan

laporan yang berkaitan dengan supply chain management dan manufacturing

information system. Dokumen tersebut meliputi dokumen alur produksi dan data

inventory, juga dokumen lain yang merupakan pencatatan dari aktivitas

operasional PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Cabang Pasuruan. Selengkapnya

mengenai jenis dokumen dan laporan yang digunakan dalam penelitian ini, akan

dijelaskan dalam Bab 4.

3.5 Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian disesuaikan dengan

tujuan penelitian, dimana tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penerapan

supply chain management yang menggunakan manufacturing information system

sehingga dapat menyediakan informasi secara cepat, tepat dan lengkap, yang

akhirnya dapat mengembangkan serta meningkatkan kinerja dan performa PT.

Nippon Indosari Corpindo Tbk Cabang Pasuruan.
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3.5.1. Pertanyaan-Pertanyaan Studi Kasus

Ada dua karakteristik yang membedakan pertanyaan dalam situasi

wawancara survey (Yin, 2006:89):

1. Pertanyaan diajukan kepada peneliti yang bersangkutan dan bukan kepada

responden.

2. Setiap pertanyaan harus disertai daftar tentang sumber bukti yang mungkin bisa

ditemukan.

Pada intinya, sumber bukti yang dapat dijadikan fokus bagi pengumpulan

data studi kasus ada enam, (Yin, 2006:103) yaitu dokumen, rekaman arsip,

wawancara, observasi langsung, observasi pemeran serta, dan perangkat fisik.

3.5.2. Prinsip Pengumpulan Data

Prinsip ini relevan terhadap keenam bukti dan bilamana digunakan secara

semestinya, dapat membantu dalam menghadapi persoalan penyusunan validitas

konstruk dan reliabilitas studi kasus (Yin, 2006:118):

1. Menggunakan multi sumber bukti

2. Menciptakan data dasar studi kasus

3. Memelihara rangkaian bukti

3.5.3. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengunpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah (Yin,

2006:85):

1. Survei Pendahuluan

Dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum tentang organisasi,

melakukan pendekatan kepada manajemen, serta untuk menjelaskan tujuan
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dan manfaat penelitian yang dilakukan kepada manajemen.

2. Survei Lapangan

Survei lapangan dilakukan untuk melakukan pengamatan dan analisa secara

lebih detail terhadap obyek penelitian untuk mendapatkan data penelitian

dengan cara sebagai berikut:

a. Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke obyek

penelitian, dalam hal ini mengamati proses SCM secara keseluruhan

untuk mengetahui alur proses dan seluruh entitas yang terkait di

dalamnya. Penelitian awal dilakukan di PT Nippon Indosari Corpindo

Tbk Cabang PIER Pasuruan pada tanggal 07 Mei 2012 dan tanggal 22

Mei 2012. Observasi dilakukan untuk mengetahui adanya overstock di

gudang finished good dan alur SCM dari departemen SCM. Observasi

berikutnya dilakukan untuk melengkapi informasi lebih mendalam

pada departemen PPIC pada bulan Juni 2012.

b. Wawancara, yakni mengumpulkan data dengan cara mewawancarai

kepala bidang SCM, Bapak Andy, dan perwakilan departemen finished

good, Bapak Deyan Habibie, pada tanggal 7 Mei 2012 dan beberapa

supervisor divisi yang dibawahi untuk mengetahui tentang operasional

perusahaan, proses produksi dan biaya-biaya dalam proses SCM.

Beberapa pertanyaan penting yang diajukan yaitu :

i. Bagaimana sistem operasional SCM di PT Nippon Indosari

Corpindo Tbk Cabang Pasuruan saat ini?
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ii. Bagaimana pengelolaan bahan baku hingga diolah di bagian

produksi dan dikirim ke customer?

iii. Bagaimanakah metode peramalan permintaan oleh managemen

Sales dan Marketing ?

Wawancara lebih lengkap dapat dilihat pada lampiran.

c. Dokumentasi, yaitu meneliti dokumen yang digunakan dalam proses

supply chain management dari hulu ke hilir. Dokumentasi yang

didapat antara lain file OTF (Order to Factory) dan OTP (Order to

Factory) selama bulan Mei 2012, file planning sheet bulan 15 April

2012 hingga Agustus 2012, file alokasi produk bulan Mei 2012,

lembar lead time tiap supplier, flowchart produksi roti, serta company

profile yang didapat pada observasi pertama dan ke-dua. Dokumen

yang berupa berupa foto lokasi divisi finished good, gudang raw

material, dan ruangan serta lab pengembangan produk yang dilakukan

pada tanggal 23 Oktober 2012. Lebih lengkapnya dapat dilihat pada

halaman lampiran.

3.6 Teknik Analisis

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah

analisis data kualitatif, mengikuti konsep dari Robert K.Yin (2006:111) yang

mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara

interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian

hingga tuntas.
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Kelemahan perusahaan saat dilakukan penelitian adalah belum

menggunakan manufacturing information system terprogram komputer secara

otomatis. Segala pencatatan, penghitungan, dan pengelolaan dokumen masih

dilakukan secara manual ke jaringan data pusat bernama SAP. Berdasarkan

keadaan tersebut, maka tahap analisis yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Informasi yang diperoleh dari laporan hasil kegiatan operasional PT.

Nippon Indosari Corpindo Tbk Cabang Pasuruan yang meliputi proses

perencanaan, survei, hingga penyediaan output melalui observasi dan

wawancara pada bidang yang bersangkutan kemudian dievaluasi apakah

sudah terlaksana secara optimal dalam mencapai tujuan peningkatan

efektivitas praktik SCM di PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk Cabang

Pasuruan.

2. Hasil analisis digunakan sebagai acuan dalam menciptakan model

Manufacturing Information System yang menghasilkan informasi kegiatan

operasional untuk mencapai efektifitas kinerja PT Nippon Indosari

Corpindo Tbk Cabang Pasuruan yang akan berdampak positif bagi seluruh

cabang ke depannya.

3. Menganalisis data lain yang telah diperoleh dan mencari letak kekurangan

dari sistem yang telah dimiliki instansi sebelumya serta menarik

kesimpulan dan memberikan usulan mengenai perbaikan dalam

manufacturing information system untuk memperbaiki sistem yang lama,

serta menunjukkan pengaruh usulan sistem tersebut terhadap peringatan
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awal dan penghematan biaya, sehingga dapat menunjang kelancaran

aktivitas SCM.

3.7. Tempat Penelitian

Penelitian akan dilakukan di PT Nippon Indosari Corpindo Tbk Cabang

PIER Pasuruan, Jl Rembang Industri Raya no. 28, yang memiliki relevansi dengan

penelitian yang dilakukan.
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BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Perusahaan

4.1.1 Sejarah Perusahaan

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk (biasa dikenal dengan Sari Roti)

adalah perusahaan yang bergerak pada industri makanan roti. Perusahaan ini

berdiri pada tahun 1995, dan memulai kegiatan pemasarannya pada September

1996. Awal berdirinya, Perusahaan hanya memiliki pabrik di Kawasan Industri

Jababeka-Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi sebanyak 2 line. Pada

Tahun 2002, mengantisipasi permintaan konsumen yang semakin meningkat, PT

Nippon Indosari Corpindo, Tbk menambah kapasitas produksi menjadi total 4

line. Areal pemasaran Sari Roti saat itu meliputi : Jabodetabek, Bandung (Jawa

Barat) dan Lampung. Kemudian pada tahun 2005, PT Nippon Indosari Corpindo,

Tbk mengembangkan usahanya di Wilayah Jawa Timur dengan mendirikan pabrik

di Daerah Pasuruan dengan kapasitas produksi sebanyak 3 line. Dalam

perkembangannya, Pabrik di Pasuruan juga melayani pemasaran di wilayah Jogja,

dan Jawa tengah serta Pulau Bali.

Dengan semakin pesatnya pertumbuhan penjualan Sari Roti di Wilayah

Jabodetabek, tahun 2008 PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk kembali membangun

pabrik yang ke-3 yang juga berlokasi di Kawasan Industri Jababeka – Cikarang,

Jawa Barat dengan kapasitas produksi sebanyak 2 line, yang kemudian di tahun
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2010 mengalami ekspansi kapasitas produksi menjadi 4 line. Seiring dengan

pertumbuhan penjualan di Jawa Tengah dan Yogyakarta, pada tahun 2011, PT.

Nippon Indosari Corpindo Tbk meresmikan pabriknya di Semarang dengan

kapasitas produksi sebanyak 2 line, yang wilayah pemasarannya meliputi kedua

wilayah tersebut. Atas permintaan masyarakat Indonesia, terutama di Pulau

Sumatera, PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk kembali membangun pabriknya di

Kota Medan yang diresmikan pada April 2011; dengan kapasitas produksi

sebanyak 2 line.

Dari lima lokasi pabrik yang didirikan PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk,

penelitian dilakukan pada pabrik yang berlokasi di Kawasan Industri PIER Jl.

Rembang Industri Raya No. 29 Pasuruan, Jawa Timur.

4.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk adalah “Menjadi perusahaan roti

terbesar di Indonesia dengan menghasilkan dan mendistribusikan produk – produk

berkualitas tinggi dengan harga yang terjangkau bagi rakyat Indonesia”. Dalam

mencapai visi tersebut, misi yang dijalankan yaitu membantu meningkatkan

kualitas hidup bangsa Indonesia dengan memproduksi dan mendistribusikan

makanan yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman bagi pelanggan.

Untuk misi tersebut PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk senantiasa

menghasilkan produk yang bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman untuk

dikonsumsi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan melalui penerapan

Good Manufacturing Practices (GMP), Sanitation Standard Operating
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Procedures (SSOP), Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan

Sistem Jaminan Halal (SJH) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada

pelanggan secara berkelanjutan.

4.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan

Menurut pengertiannya struktur organisasi merupakan suatu hubungan

dan susunan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi ataupun

perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan

tertentu. Struktur organisasi menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan

pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas

dan fungsi dibatasi. Semua perusahaan memiliki hirarki yang jelas mengenai

pembagian tugas dan tanggung jawab dalam menjalankan perusahaan.

Struktur organisasi di PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk dipimpin oleh

seorang presiden direktur, direktur, direktur operasional yang membawahi

berbagai divisi yang dipimpin oleh seorang manager yang dibantu oleh

supervisor. Divisi-divisi tersebut yaitu divisi Product Development and Quality

Assurance (PDQA), divisi Human Resourches and Development (HRD), divisi

Finance and Accounting, divisi Plant, divisi Sales and Marketing, dan divisi

Supply Chain Management (SCM).

Departemen SCM ini bertugas dalam hal inventori bahan baku,

pendistribusian produk jadi. Depertemen ini terbagi menjadi beberapa sub bagian,

yaitu :
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a. Production Planning and Inventory Control (PPIC)

Divisi Production planning and inventory control secara umum

bertanggung jawab mengatur atau merencanakan banyaknya produk yang akan

diproduksi, menerima, dan mengeluarkan bahan baku. Tangung jawab dilakukan

oleh kedua bagian yaitu bagian inventory control yang bertugas mengatur

pemesanan, penerimaan, penyimpanan bahan baku serta pengunaannya dalam

produksi agar tidak terjadi penumpukan bahan baku di gudang. Sedangkan

product planning bertugas mengumpulkan data tentang estimasi penjualan produk

dalam rangka penentuan permintaan barang OTF (Order To Factory). Setelah

OTF terlaksana, maka bagian ini juga membuat jadwal OTP (Order To Picking)

yaitu jadwal pengambilan barang yang telah diantar yang nantinya dilakukan oleh

divisi Finished Good (FG). Aktivitas ini juga dilakukan bersamaan dengan

departemen lain yaitu PDQA (Product Development and Quality Assurance)

untuk memastikan kondisi raw material yang sampai, sesuai dengan standar

kualitas yang tepat.

b. Finished Goods (FG)

Finished goods bertanggung jawab terhadap barang (produk jadi) yang

akan dikirim. Antara lain adalah pengaturan penempatan barang, jumlah barang

berdasarkan OTF, waktu penerimaan dan pengiriman maksimal barang ke outlet-

outlet, mengatur barang retur serta mengatur dan mengawasi pengaturan keluar-

masuk krat-krat yang digunakan dalam pendistribusian barang.

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI RANCANGAN MANUFACTURING INFORMATION ... RIDLO DWI SUSANTO



70

c. Distribution

Manager distribusi bertanggung jawab mengatur pengiriman barang yang

telah dikemas ke retail outlet, distribution channel dan agen berdasarkan jumlah

barang, agen atau outlet, serta area pemasaran.

4.1.4 Sertifikasi Perusahaan

Di dalam melaksanakan GMP, SSOP, dan HACCP, PT Nippon Indosari

Corpindo, Tbk mengacu pada beberapa pedoman atau regulasi teknis yang

dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang. Pedoman-pedoman yang menjadi

acuan adalah:

1. Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, nomor

23/Men.Kes/SK/I/1978, tanggal 24 Januari 1978 tentang Pedoman Cara

Produksi Makanan yang Baik (CPMB) atau Good Manufacturing Practices

(GMP) atau Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP) untuk

menjamin persyaratan higienis dan sanitasi produk dan pengolahan,

2. Standar Nasional Indonesia (SNI) 01-4852-1998 tentang Sistem Analisis dan

Pengendalian Titik Kritis (Hazard Analysis and Critical Control Point –

HACCP) serta Pedoman Penerapannya,

3. Pedoman BSN nomor 1004 – 2002 tentang Panduan Penyusunan Rencana

Sistem Analisa Bahaya dan Pengendalian Titik Kritis (HACCP),

4. Codex Alimentarius Commission (CAC) RCP 1, Rev. 4 Tahun 2003.
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4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Latar Belakang dan Tujuan Implementasi Supply Chain Management

(SCM)

Supply Chain Management pada NIC (PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk)

diterapkan dari pemilihan dan pemesanan bahan baku hingga pendistribusian

barang jadi ke konsumen. Aliran informasi, uang, dan barang melalui seluruh

bagian SCM dari hulu hingga ke hilir.

Sumber : http://is.its-

by.edu/~wahyu/download/sosiotek/Introduction%20to%20SCM.pdf

Gambar 4.1

Aliran Produk Dari Hulu ke Hilir

Tujuan utama penerapan sistem ini adalah agar tidak terjadi ketersendatan

aliran dari ketersediaan bahan baku hingga ketersediaan retailer dan konsumen.

Seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar internasional lainnya seperti P&G

dan Dell Corporation, SCM di gunakan untuk memperoleh kepuasan pelanggan,
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meningkatkan pendapatan, menurunnya biaya, pemanfaatan aset yang semakin

tinggi, peningkatan laba, dan aset perusahaan yang semakin besar.

Penerapan SCM pada PT. NIC dapat mengurangi ketidakpastian dalam

pemenuhan kebutuhan produksi perusahaan. Dari pemenuhan bahan baku atau

raw material yang berasal dari suppliers yang berbeda-beda hingga bagaimana

produk didistribusikan ke pasar modern (Retail Outlet dan Distribution Channel)

dan pasar traditional (agen) semua telah diatur menggunakan alur SCM yang

terancang dengan teratur. Tantangan yang dihadapi SCM dapat digambarkan

seperti gambar berikut:

Sumber : http://is.its-

by.edu/~wahyu/download/sosiotek/Introduction%20to%20SCM.pdf

Gambar 4.2

Ketidakpastian Pada Bisnis

Praktek SCM yang diterapkan saat ini pada PT. Nippon Indosari Corpindo,

Tbk bermanfaat memberikan infomasi yang memadai untuk menjalankan seluruh

operasional perusahaan. Tanpa koordinasi yang tepat dari tiap divisi atau

departemen yang ada di dalam perusahaan, maka kinerja perusahaan tidak akan

berjalan dengan baik. Misalkan dalam rantai manajemen di departemen PPIC
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tidak dapat memastikan supplier mana yang akan menyediakan plastik

pembungkus roti dalam waktu kurang dari sebulan, semua roti tidak akan terjual

kepada konsumen, melainkan hanya menjadi roti jadi yang hanya disimpan dalam

gudang Finished Good. Hal inilah yang menyebabkan aplikasi SCM sangat

penting dalam rantai manajemen perusahaan.

4.2.2 Sumber Daya Informasi

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan PT Nippon Indosari Corpindo Tbk yang berlokasi di

Kawasan Industri PIER Jl. Rembang Industri Raya No. 29, Pasuruan, Jawa Timur.

sebanyak ± 250 orang. Latar belakang pendidikan tenaga kerja beragam yaitu

SLTA, D1 – D3, S1, dan S2.

Sistem hari kerja di PT. Nippon Indosari Corpindo adalah 5-2 (5 hari kerja

dan 2 hari libur) dan 6-2 (6 hari kerja dan 2 hari libur). Sistem 5-2 berlaku bagi

karyawan bagian kantor (office). Sistem 6-2 berlaku bagi karyawan departemen

produksi dan departemen lain yang menunjang produksi. Sistem jam kerja dibagi

menjadi jam kerja office dan jam kerja shift. Jam kerja normal untuk pekerja

office ditentukan sebagai berikut : Senin - Jumat pukul 08.00-17.00 WIB dan

Sabtu-Minggu libur, serta untuk sebagian pekerja office Senin-Jumat pukul 08.00-

16.00 WIB, Sabtu pukul 08.00-13.00 WIB, dan Minggu libur. Pembagian jam

kerja shift sebagai berikut : Shift 1 pukul 07.00-15.00 WIB, Shift 2 pukul 15.00-

23.00 WIB, dan Shift 3 pukul 23.00-07.00 WIB.

b. Bahan Baku

Bahan baku atau raw material yang dipesan oleh departemen PPIC per

April 2012 dengan jumlah total 76 jenis bahan yang dipesan dari sejumlah
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supplier dari berbagai wilayah antara lain Surabaya, Sidoarjo, Jakarta, Pasuruan,

Tangerang, Serang, Malang, Bandung, Gresik, dan Malaysia. Daftar nama

perusahaan yang menjadi supplier dapat dilihat pada lampiran. Pada lampiran

tersebut juga tertera lamanya Lead Time sebagai Inventory Control dengan

membuat Master Production Schedule berupa jadwal OTF (Order To Factory)

yang diturunkan dari peramalan (forecasting) yang dibuat departemen Sales &

Marketing.

c. Hardware dan Software Jaringan Informasi

Sarana hardware yang digunakan untuk proses komputerisasi dan transfer

informasi pada PT NIC Pasuruan menggunakan seperangkat CPU dan monitor

yang disewa dari agen ACER Computer untuk semua departemen. Sedangkan

software yang digunakan untuk aliran informasi antara satu departemen dengan

departemen lainnya menggunakan sistem server yang terintegrasi bernama SAP.

SAP tersebut memberikan informasi yang jelas dan paling on-time sehingga dapat

memberikan informasi seperti jadwal OTF (Order To Factory), OTP (Order To

Picking), dan OTD (Order To Delivery), tentang apakah aktivitas tersebut lancar,

sesuai ekspektasi atau terdapati kendala dan tidak sesuai ekspektasi.

4.2.3 Aliran Informasi Supply Chain Management

PT. Nippon Indosari Corpindo menerapkan sistem tarik (Pull-Based

Model) berdasarkan permintaan konsumen (Laudon dan Laudon, 2010:379).

Permintaan konsumen yang masuk melalui para distributor (channel) menjadi

dasar pelaksanaan proses produksi. Setelah dilakukan perhitungan kebutuhan

material atau Material Requirement Planning (MRP) untuk membuat sejumlah
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roti yang dipesan, maka bagian produksi menjalankan proses produksi

berdasarkan MRP tersebut.

A. Estimasi Penjualan

Penjualan roti-roti yang diproduksi PT. NIC dilakukan ke retailer-retailer

yang telah memiliki ikatan kontrak kerja sama. Pasar yang menjadi tempat

penjualan Sari Roti dibagi menjadi dua, yaitu pemasaran modern (Modern

Marketing) dan pemasaran tradisional (Traditional Marketing). Pemasaran

modern adalah penjualan melalui retailer yang berbentuk minimarket atau

supermarket seperti Alfamart, Indomaret, Carefour, Hypermart, dan Alfamidi.

Sedangkan pemasaran tradisional adalah penjualan yang dilakukan secara keliling

dengan menggunakan sepeda. Perbandingan besarnya penjualan dan produksi roti

antara pemasaran modern dengan pemasaran tradisional sebesar kurang lebih 63%

: 37%.

PT NIC Pasuruan menangani penjualan wilayah Jawa Timur dan Bali.

Dengan data pemasaran di wilayah tersebut, departemen Sales dan Marketing

melakukan estimasi jumlah roti yang akan di jual. Estimasi yang dilakukan hanya

menggunakan cara manual dengan meramalkan (forecasting) besarnya demand di

semua outlet sekitar 3 bulanan sebelum tanggal delivery order. Setelah pihak

administrasi Sales dan Marketing mengkalkulasi besarnya demand, hasil tersebut

dikirim ke departemen Production Planning (PP).
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B. Perencanaan Produksi

Bagian PP yang dibawahi departemen PPIC menerima laporan permintaan

dari departemen Sales dan Marketing. Setelah pengecekan jumlah dan jenis roti

yang di pesan, PP membuat pembaruan daftar Order To Factory (OTF) dimana

pemesanan bahan baku ke supplier dilakukan satu kali perbulan untuk satu jenis

bahan baku. Bagian Production Planning membuat jadwal produksi berdasarkan

OTF H-2 (2 hari sebelum penerimaan) yang merupakan aktualisasi permintaan

(demand) konsumen terhadap finished good. Selain mengatur bahan baku yang

akan dipesan lagi, pihak PPIC juga mengatur jadwal sampainya bahan baku serta

inventory control. Pengaturan jadwal penerimaan bahan baku dan inventory

control pada PPIC dilakukan secara manual.

Jadwal pengiriman bahan baku dari pemasok direvisi rata-rata 2 hari

sebelum jadwal jatuh tempo (OTF H-2) tergantung bentuk bahan baku yang

berumur lama atau berumur pendek. Apabila terdapat pengurangan atau

penambahan jumlah bahan baku serta tanggal kedatangan harus dikomunikasikan

secara cepat kepada pemasok. Pada penerimaan bahan baku di pabrik, departemen

PDQA (Product Development and Quality Assurance) berkewajiban untuk

memeriksa kondisi barang yang datang. Jika barang yang datang tidak sesuai

dengan pesanan seperti cacat atau salah spesifikasi, maka barang dikembalikan ke

pemasok. Setelah sampai ke PP, informasi tersebut masuk ke admin departemen

Produksi untuk dibuat jadwal Shift Labour (SL). Jadwal SL dibuat untuk

mengatur spesifikasi kerja dan waktu kerja setiap karyawan produksi dalam

memproduksi roti.
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C. Pengendalian Persediaan

Inventory Control atau Pengendali Persediaan yang dibawahi PPIC

bertugas mengetur krluar masuknya bahan baku dari gudang Raw Material.

Bagian inilah yang menghitung persediaan yang datang dari pemasok, bahan baku

yang digunakan, sisa persediaan, dan yang menentukan kebutuhan penambahan

persediaan untuk waktu mendatang. Bagian IC secara rutin melakukan update

jumlah persediaan dan menambahnya lagi jika terdapat permintaan tambahan.

Alur informasi yang terjadi dalam proses pemenuhan bahan baku, dari

datangnya pesanan penjualan hingga sampainya bahan baku dari pemasok dapat

dilihat pada Flowchart Pesanan Penjualan (Gambar 4.3) dan Flowchart Pembelian

dan Penerimaan (Gambar 4.4).

D. Proses Produksi

Urutan produksi campur merata di PT. Nippon Indosari Corpindo

dipengaruhi waktu yang diperlukan untuk memproduksi suatu item roti, kuantitas

yang harus diproduksi, dan kapasitas mesin serta klasifikasi produk yaitu produk

pareto dan produk non pareto. Produk pareto merupakan produk yang diutamakan

untuk diproduksi karena memiliki tingkat permintaan yang tinggi. Produk non

pareto merupakan produk yang tingkat permintaannya tidak terlalu tinggi dan

dapat ditoleransi apabila tidak dapat dipenuhi. Jadwal campur merata diterapkan

dengan memproduksi jenis roti dengan urutan campuran disesuaikan dengan

permintaan aktual finished goods yang harus dikirimkan ke konsumen. Dalam

OTF ditentukan kebutuhan material jenis roti yang perlu diproduksi untuk
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memenuhi permintaan tersebut. Berikut ini adalah daftar nama roti yang

diproduksi PT Nippon Indosari Tbk (Tabel 4.1) :

Tabel 4.1

Kode Produk Roti PT NIC

No Kode Jenis Roti No Kode Jenis Roti

1 RTS Roti Tawar Spesial 15 SRM Roti Isi Krim Mocca

2 RR4 Roti Kismis (Raisin) 16 SRC Roti Isi Krim Coklat

3 RTG
Roti Gandum (Whole
Wheat) 17 SCV

Roti Isi Krim Coklat Vanilla

4 RCC Roti Choco Chip 18 SCC Roti Isi Krim Keju

5 RKU Roti Tawar Kupas 19 SRB Roti Isi Krim Blueberry

6 RTPD Roti Tawar Pandan 20 TCS Roti Sobek Isi Coklat dan Sarikaya

7 ISK Roti Isi Sarikaya 21 TCC Roti Sobek Isi Coklat dan Keju

8 IST Roti Isi Strawberry 22 TOC Roti Sobek Isi Coklat

9 IKJ
Roti Isi Keju

23 TST
Roti Sobek Isi Coklat dan
Strawberry

10 ICK Roti Isi Coklat 24 TCN Roti Sobek Isi Coklat dan Nanas

11 ICC Roti Isi Coklat Keju 25 TCB Roti Sobek Isi Coklat dan Blueberry

12 ISS Roti Isi Sosis Sapi 26 RKS Roti Kasur Susu

13 IBQ Roti Isi Beef Barbeque 27 RKJ Roti Kasur Keju

14 ICT Roti Isi Chicken Teriyaki 28 RSM Roti Sisir Mentega

Sumber : Data olahan, 2012

Order To Factory (OTF) ditentukan untuk memenuhi permintaan

konsumen yang harus dikirimkan sesuai jadwal pengiriman yang ditentukan.

Sehingga sub departemen produksi dituntut untuk memenuhi target produksi item

roti yang diminta sebelum jadwal yang sudah ditentukan. Setiap hasil MRP

dimasukkan ke dalam program SAP yang sudah terintegrasi kepada semua

departemen di PT Nippon Indosari Corpindo. Hal tersebut mempertegas jadwal

produksi sudah dibekukan dan tidak akan terjadi perubahan.

Untuk menghasilkan produk roti yang berkualitas diperlukan proses

produksi yang sebelumnya telah dianalisa oleh departemen Product Development

& Quality Assurance (PDQA). Dalam pembahasan berikut dijelaskan mengenai
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proses umum pembuatan produk roti di PT. Nippon Indosari Corpindo yang

secara garis besar terdiri atas empat bagian (section) yaitu (1) Mixing, (2) Make

Up, (3) Baking, (4) Packing, dan (5) Crating. Sebagai contoh paling sederhana,

berikut adalah proses pembuatan roti tawar :

1. Mixing

Proses pembuatan adonan roti di PT. Nippon Indosari Corpindo

menggunakan sistem sponge and dough yang merupakan dua tahap berbeda.

Tahap pembentukan sponge meliputi pencampuran sebagian bahan adonan

yang diikuti dengan fermentasi pendahuluan. Sponge yang telah

difermentasikan kemudian dijadikan satu dengan setengah bahan yang belum

dimasukkan, dicampur untuk menjadi adonan dough dan dibiarkan untuk

fermentasi yang kedua kalinya dalam waktu yang singkat.

Setelah mengalami fermentasi dan adonan mulai mengembang, selanjutnya

adonan melalui proses mixing kembali dengan penambahan tepung terigu, air,

gula, garam, shortening, kalsium propionat untuk dicampur menjadi adonan

dough. Proses mixing untuk membuat adonan dough memerlukan waktu

sekitar 22 menit.

2. Make Up

Setelah adonan dough terbentuk dan didiamkan sejenak dalam masa floor

time 5 menit, adonan tersebut dinaikkan kedalam devider yang secara

bertahap membagi-bagi adonan sesuai dengan berat yang diinginkan. Devider

membagi adonan dengan kecepatan tertentu (dalam satuan stroke/menit)

sesuai dengan jenis roti yang diproduksi. Stroke adalah proses
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pemotongan/pembagian adonan menjadi ukuran sesuai yang diinginkan.

Adonan tersebut selanjutnya melalui rounder yang berfungsi untuk membuat

adonan berbentuk bulat dan membentuk lapisan tipis pada permukaan

adonan.

Adonan yang berbentuk bulat tersebut memasuki wadah-wadah pada mesin

OHP sebagai proses intermediate proofing selama 17-18 menit pada suhu

ruang. Proses proofing dilakukan untuk membiarkan sejenak atau proses

relaksasi adonan sehingga adonan lebih mudah dibentuk pada proses

selanjutnya.

Proses make up selanjutnya adalah sheeting yaitu proses pemipihan adonan

bertujuan agar gas yang telah terbentuk terdistribusikan secara merata pada

adonan sehingga produk akhir yang dihasilkan memiliki pori-pori yang halus

dan seragam. Adonan yang telah melewati proses sheeting dibentuk sesuai

dengan bentuk produk akhir yang diinginkan (moulding) yang kemudian

diletakkan pada loyang (panning).

Adonan yang sudah masuk kedalam loyang kemudian disusun di dalam rak

dan disimpan kedalam ruangan fermentasi dengan suhu 38 C dan RH 80%

selama 40-50 menit. Fermentasi kedua merupakan fermentasi akhir untuk

mengembangkan adonan hingga mencapai volume yang diinginkan. Waktu

fermentasi terkadang tidak stabil diakibatkan oleh karakteristik adonan yang

berbeda dalam hal waktu untuk mengembang. Indikator fermentasi telah

selesai adalah ketinggian adonan ± 80% dari tinggi loyang.
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3. Baking

Baking merupakan proses pemanggangan adonan. Adonan yang sudah

mengembang dari ruang fermentasi II dimasukkan kedalam oven dengan suhu

195oC selama 33 menit 31 detik. Dalam proses baking, volume adonan

bertambah selama 5-6 menit pertama (ovenspring). Setelah roti keluar dari

oven, maka roti sudah matang dan perlu dilakukan proses pengeluaran roti

dari cetakannya (depanning).

4. Packing

Roti yang telah matang kemudian didinginkan dalam suhu ruang dengan

cooling conveyor. Roti berputar-putar mengikuti aliran conveyor selama ± 2

jam (dalam 1 line). Proses selanjutnya adalah slicing yaitu proses pemotongan

roti tawar setelah pendinginan. Roti yang telah terpotong sesuai dengan

ukuran standar roti tawar selanjutya melalui proses pengemasan (packing).

Proses pengemasan menggunakan mesin packer dengan kecepatan 45

pack/menit. Roti yang sudah berada dalam kemasan di-seal dan diikat dengan

kwik lock. Pengemasan dilakukan agar roti dapat dipasarkan dengan tetap

mempertahankan kadar air produk serta melindungi produk dari kontaminasi.

Pengunaan kwik lock yang berwarna untuk memudahkan bagian Sales dalam

membedakan expired date produk yang berada dipasaran, produk mana yang

masih fresh, dan produk mana yang sudah expired dan harus ditarik.

Pengunaan kwik lock berdasarkan hari produksi : Senin berwarna kuning,

Selasa berwarna biru, Rabu berwarna merah, Kamis berwarna hijau, Jumat

berwarna orange, Sabtu berwarna coklat, dan Minggu berwarna putih.
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Sumber : Data Internal, 2012

Gambar 4.5

Alur Prosedur Proses Produksi RTS
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Produk yang sudah terkemas dilewatkan ke alat Metal Detector untuk

mendeteksi apabila terdapat campuran logam dalam produk. Hal ini perlu

dilakukan untuk menghindari adanya logam berat yang bisa berasal dari

mesin produksi, loyang, dan lain sebagainya.

5. Crating

Dari ruangan produksi yang terhubung dari awal roti di aduk (mixing) hingga

dikemas, roti yang telah jadi disimpan dalam krat-krat untuk segera diperiksa

dan dilakukan serah terima dari produksi kepada gudang finished goods.

Alur proses produksi pada Roti Tawar Spesial (RTS) PT Nippon Indosari

Tbk dapat digambarkan seperti berikut:

E. Distribusi Barang Jadi (Finished Good)

Roti yang telah dirapikan dalam krat-krat dari ruangan produksi dilakukan

penyimpanan sementara di gudang Finished Goods (FG) untuk masing-masing

jenis produk. Untuk didistribusikan ke pelanggan, harus dilakukan proses picking

terlebih dahulu, yaitu memisahkan dan mengelompokkan roti sesuai dengan

permintaan dari pelanggan. Proses picking untuk setiap produk akhir sesuai

dengan estimasi yang merupakan data permintaan aktual dari pelanggan. Proses

picking berdasarkan pesanan (order) dari distributor yang terdiri atas Depot,

Reguler Outlet (RO), Institusi, DC (Distribution Channel) untuk Indomaret serta

Alfamart, Branch, Stock Point, serta untuk sample QA.

Proses pendistribusian dilakukan dengan bantuan perusahaan

transporter/ekspedisi yang diatur untuk mendistribusikan ke masing-masing
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wilayah distribusi. Dalam sekali pendistribusian menggunakan truk berukuran

sedang, pengiriman ke distributor dapat dilakukan hanya sekali atau beberapa

transit, tergantung distributor yang dituju. Untuk DC dan Stock Point, setiap

armada truk transit hanya di outlet tersebut karena jumlah pesanan dari setiap

outlet berbeda. Produk yang telah sampai kepada distributor, pada hari yang sama

disalurkan kepada konsumen akhir.

Pada saat pengiriman melalui truk-truk telah sampai pada gudang agen

setempat, misalkan pada daerah Surabaya roti hanya diantar hingga satu agen

terpusat, maka roti disebar agen ke seluruh RO di Surabaya. Sesampainya di

setiap RO, departemen Sales dan Marketing harus memasukkan lembaran bukti

serah terima ke software Entry Data Processing (EDP) perusahaan.

Dalam penyimpanan finished goods seringkali terdapat kelebihan stock

akibat kelebihan produksi. Jumlah stock berlebih tersebut merupakan sisa

produksi kemarin ditambah POC (Product Output Control) setelah dikurangi

produk yang telah didistribusikan per 24 jam. Waktu penyimpanan maksimum

stock adalah 2 hari dikarenakan masa kadaluarsa roti hanya 5 hari dari tanggal

produksi.

4.2.4 Analisa Sistem Informasi

Menurut Imai (1997), sistem produksi di pabrik yang dibuat berdasarkan

ramalan penjualan, memiliki beberapa kelemahan yaitu :

1. Sangatlah sulit melakukan perkiraan terhadap permintaan konsumen

secara tepat. Karena waktu tempuh produksi yang panjang, ramalan
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penjualan perlu dilakukan jauh ke depan, namun rencana yang dibuat

itu pun tak bisa diandalkan.

2. Jadwal produksi harus diubah-ubah setiap saat. Menanggapi

perubahan informasi sangatlah sulit karena melibatkan perubahan

rencana pada banyak proses.

3. Banyak pemborosan yang terjadi. Untuk menghindari kekurangan

barang, maka cenderung memproduksi dalam batch atau lot berukuran

besar.

4. Sebuah gudang diperlukan untuk menghindari kekurangan barang

dalam proses, tentu saja menimbulkan biaya tambahan.

Permintaan konsumen untuk NIC cabang Pasuruan diketahui berdasarkan

permintaan dari Sales Office daerah seputar Jawa Timur dan Bali. Sales Office

tersebut terdiri atas Depot, Reguler Outlet (RO), Distribution Channel (untuk

Supermarket, Minimarket, Alfamart, Indomart), Agen, Stock Point, Institusi, dan

sample QA.

Peramalan permintaan yang dilakukan departemen Sales dan Marketing

terbukti kurang akurat jika dilihat dari selisih antara barang jadi (FG) aktual dan

pemesanan (OTF) yang didapat. Akibatnya pada gudang pabrik Pasuruan sering

terjadi over stock atau kelebihan persediaan. Contohnya pada produksi jenis roti

tawar yang terjadi pada bulan April 2012, terjadi produksi sebesar 39.945

bungkus roti tawar special (RTS), dan hanya teralokasi 15.133. sehingga muncul

over stock sebesar 24.812 bungkus roti. Hal ini menunjukkan bahwa estimasi

yang dikalkulasi pihak Sales dan Marketing kurang akurat.
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Data tentang stock roti PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk dapat dilihat

pada Lampiran.

4.3 Analisa Sistem yang Telah Ada

PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk telah dianalisa menggunakan model

sistem informasi manufaktur dengan maksud memberikan rancangan baru. Sistem

yang telah ada pada perusahaan antara lain:

1. Just In Time

Strategi sistem perencanaan dan pengendalian manufakturing yang

diterapkan oleh PT. Nippon Indosari Corpindo adalah sistem Just In Time.

Menurut Gaspersz (1998), sistem Just In Time merupakan suatu konsep filosofi

yaitu memproduksi produk yang dibutuhkan, pada saat dibutuhkan oleh

pelanggan, dalam jumlah sesuai kebutuhan pelanggan, pada tingkat kualitas

prima, dari setiap tahap proces dalam sistem manufakturing, dengan cara yang

paling ekonomis dan efisien melalui eliminasi pemborosan (waste elimination)

dan perbaikan proses terus menerus (continuous process improvement).

Penerimaan pesanan produk (Order To Factory) oleh bagian production planning

saat ini tidak sesuai dengan pengiriman aktual ke konsumen yang di tuju. Hal ini

akan menyebabkan kurangnya akurasi dan inefisiensi.

Metode persediaan yang digunakan oleh perusahaan adalah FIFO (First In

First Out). Jika persediaan pada penyimpanan melewati batas kuantitas minimum

atau buffer stock, maka pesanan pembelian segera dibuat. Buffer stock digunakan

untuk mengantisipasi ketidakpastian permintaan relatif terhadap ramalan yang

dibuat. Gambar 4.3 Merupakan penjelasan dari fluktuasi presentase persediaan,
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yang merupakan pernbandingan antara persediaan tepung terigu di gudang dengan

penggunaan di hari berikutnya.

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.6

Grafik Tingkat Persediaan Tepung Terigu

Tingkat persediaan tepung terigu CKE (Cakra Kembar Emas) pada periode

Mei 2012 berfluktuasi dengan mengikuti pola yang acak (Gambar 4.7). Tingkat

persediaan terendah (minimum) pada periode tersebut sebesar 28400 kg dan

maksimum sebesar 57041 kg. Rata-rata persediaan tepung terigu CKE untuk

periode tersebut adalah 39103 kg dengan standar deviasi senilai 13685 kg.

Tingkat persediaan tepung terigu CKE memiliki buffer stock sebanyak ±

32619.35 kg (2 hari pengunaan). Tingkat persediaan yang terus berfluktuasi

secara acak beresiko akan munculnya kekurangan bahan baku yang dibutuhkan

pada hari tersebut.
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2. Transaction Processing System (TPS)

Kumpulan data yang diperoleh dari PT. NIC menunjukkan bahwa terdapat

aktifitas sistem rutin harian mencakup aktifitas pemesanan, penerimaan,

penyimpanan, produksi, dan penyaluran produk jadi ke konsumen. Data keluar

masuknya bahan baku dari gudang, penggunaan bahan dalam produksi tidak

dinilai secara tepat menggunakan database. Hal ini akan mengakibatkan

kurangnya kualitas dan akurasi karena data transaksi antar divisi tidak diinput

secara tepat.

3. Industrial Engineering Subsystem

Data yang di berikan dari bagian production planning tidak berkorelasi

dengan tepat terhadap aktivitas produksi, khususnya data tentang jumlah roti yang

akan diproduksi dalam satu OTF. Data untuk memasukkan bahan baku diambil

dari besarnya perhitungan dari PPIC pengambilan bahan baku tidak dikontrol

dengan baik sehingga kelebihan produksi dapat terjadi. Kesalahan perhitungan

manual ini dapat terjadi dan akan membuat kuantitas dalam setiap produksi roti

tawar special terlalu besar, sehingga mengakibatkan overstock.

4. Manufacturing Intellegence Subsystem

Perusahaan memiliki sedikit pilihan supplier untuk beberapa bahan baku

seperti tepung, air, dan kwik lock. Jika terjadi kemacetan distribusi bahan baku

dari pemasok, maka produksi secara tepat waktu tidak dapat terjadi. Tidak adanya

data intelijen dari pihak exsternal terutama data pemasok bahan makanan lain

yang mengumpulkan informasi mengenai harga yang ditawarkan akan
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menyebabkan akurasi biaya, syarat pembayaran dan kualitas bahan baku

berkurang.

4.4 Kebutuhan akan Management System Persediaan Bahan Baku

Sistem manajemen persediaan bahan baku manufaktur menggunakan

model sistem informasi yang dapat membantu perusahaan mengendalikan

aktivitas persediaan dalam memproduksi roti tawar special, sehingga perusahaan

perlu merancang basis data pembuatan model sistem informasi yang difokuskan

pada alur supply chain management berdasarkan rumusan masalah “Bagaimana

Rancangan Supply Chain Management di PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk

untuk menghasilkan cost effectivity?”. Berikutnya adalah penjelasan dari masing-

masing subsistem diikuti dengan sosok model sistem informasi manufaktur.

4.4.1 Input Subsystem

4.4.1.1 Transaction Processing System

Transaksi data yang berlangsung pada perusahaan dimulai dari

diterimanya data pemesanan dari bagian Sales dan Marketing. Modern Market

(Distributioon Channel dan Retail/Outlet) dan traditional agent yang melakukan

penjualan menggunakan sepeda keliling memberikan order pembelian roti kepada

Sales dan Marketing.
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Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.7

Diagram Korteks Siklus Pembelian Sari Roti

Pada sistem yang sudah ada pemesanan yang dilakukan oleh pihak

DC, RO, dan agent dilakukan setiap hari dengan gambaran sebagai berikut:

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.8

Ilustrasi Sederhana OTF

Pemesanan (OTF) yang dilakukan kepada PPIC memiliki ketentuan sebagai

berikut :

1. Pada Modern Market (DC dan RO), presentase dari total jumlah

pemesanan yang diterima PPIC dan diproduksi sebesar 63%.
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Perubahan pemesanan harus dikonfirmasi pihak DC dan RO

sebelum manajer Sales dan Marketing mengirimkan laporannya ke

pihak PPIC untuk kemudian diproduksi di bagian produksi pada

esok harinya. Perubahan order ke DC dan RO yang telah disetujui

tidak bisa diterima dan harus tetap dikirim sejumlah yang dipesan.

2. Pada Traditional Market (agent) presentase dari total jumlah

pemesanan yang diterima PPIC dan diproduksi sebesar 37%.

Berbeda dengan DC dan RO, agent dapat merubah pesanan yang

dikirim walaupun produk sudah keluar atau masih diproduksi. Hal

ini dapat menyebabkan kurangnya akurasi biaya dan efektifitas

SCM. Perubahan pada prosedur pemesanan agent dapat menambah

efektifitas dengan menentukan pemesanan dua hari lebih awal.

Sehingga keterlambatan update pemesanan tidak terjadi dan

overstock dapat dikurangi.

Contoh bentuk OTF pada PT NIC, Tbk digambarkan seperti pada Tabel

4.2. Tabel OTF berisi 5-6 shift kerja OTP, jumlah barang jadi tiap jenis roti,

pengalokasian stok kemarin, serta tanggal dan hari pesanan. Dengan usulan

perubahan prosedur pada pesanan penjualan (sales order), OTF yang

digambarkan pada Tabel 4.2 tersebut tidak terlihat berubah, karena jumlah roti

yang tercatat pada OTF tersebut adalah hasil penjumlahan antara sales order atau

permintaan dari Modern Market hari ini ditambah permintaan dari Traditional

Market 2 hari lalu. Baris OTF ORIGINAL adalah total pesanan murni dari

customer pada hari tersebut. Stock Gudang FG adalah jumlah roti yang belum
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teralokasi dari hari sebelumnya yang dialokasikan pada OTF hari ini. Sedangkan

OTP (Order To Picking) adalah prosedur pengambilan roti jadi yang keluar dari

bagian produksi untuk dibagi di dalam krat-krat (krating).

Tabel 4.2

Order To Factory 1 Mei 2012

Sumber : Data internal, 2012

Alur Order To Factory (OTF) melibatkan empat divisi yaitu Sales &

Marketing, PPIC, Produksi, dan Gudang Finish Good (FG). Order yang diterima

PPIC diolah manajemen untuk menghasilkan jadwal produksi yang dilakukan

departemen produksi. Lembar OTF dikirim ke manajer produksi untuk dapat

mengetahui jumlah roti yang akan diproduksi dan manajer gudang FG untuk

mengecek jumlah yang akan ditata pada proses krating pada enam shift produksi

dengan nama Order To Picking (OTP). PPIC menampilkan ke bagian produksi

jumlah bahan baku yang akan digunakan setelah diproses dengan ROP dan Safety

Stock. Alur penerimaan sales order (OTF) digambarkan seperti berikut

(Gambar4.9) :
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Selanjutnya pembelian dilakukan sesuai Lead Time Schedule yang

dilakukan secara manual oleh bagian PPIC. Lead time adalah metode pemesanan

yang menggunakanIlustrasi lead time pada bahan baku RTS untuk pemesanan

pembelian pada perusahaan dapat dilihat Tabel 4.3.

Tabel 4.3

Lead Time Bahan Baku Roti Tawar Special

Sumber : Data olahan, 2012

Dari jadwal yang dikalkulasi berdasarkan kapasitas gudang, bahan baku

dipesan jika sudah melewati batas buffer time. Buffer time dihitung bersama

dengan bahan baku roti jenis lain. Analisa menggunakan transaction processing

system dapat dilakukan berdasarkan tahap-tahap berikut :

1. Data Bahan Baku (raw material data)

Data bahan baku yang terdiri dari tabel item master, master unit id,

supplier id, dan storage id. Data bahan baku berkorelasi antara tabel database

pemasok dan storage id. Data ini membantu perusahaan memantau persediaan

bahan baku di tempat yang berbeda. Korelasi pada setiap tabel akan mengurangi
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kesalahan interpretasi data tentang persediaan bahan baku. Hubungan antara tabel

pemasok, master unit ID, and detail storage ID dapat dilihat pada gambar di

bawah (Gambar 4.10).

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.10

Data Bahan Baku

Unit ID adalah unit data bahan makanan yang digunakan sebagai standar

pengukuran dalam pembelian dan proses produksi. Kolom keterangan adalah

penjelasan dari inisial Unit Id yang ditulis di sebelah kiri sebagai ukuran bahan

baku. Contoh unit input data adalah sebagai berikut.
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Tabel 4.4

Master Unit Id

Unit id Keterangan

Bag Karung

Kg Kilogram

Ton Ton

Sumber : Data olahan, 2012

Data input master supplier (Tabel 4.5) terdiri dari contact person, alamat,

nomor telepon, kota, negara, nomer serifikat dan batas kontrak.

Tabel 4.5

Input Data Id Pemasok

Id Pemasok S-001

Nama Pemasok PT. ISM Bogasari Flour Mills

Contact person Agung

Alamat St. Jaksa agunk suprapto no. 25

Kota Jakarta

Negara Indonesia

Nomor telepon 021-7450045

Email @bogasariflour.com

Batas Berlaku 31 Mei 2013

Sertifikat MUI - 00220006410997
Sumber : Data olahan, 2012

Data ID bahan baku pada tabel 4.6 mengandung spesifikasi dari setiap

item untuk menciptakan pemahaman yang sama tentang kualitas dari setiap item

antara pemasok dan manajer pembelian. Shelf life setiap item menunjukkan daya

tahan bahan baku sebelum sudah rusak dan pembusukan. Setiap item makanan

berisi informasi tentang jumlah minimum, mereka adalah tingkat persediaan

minimum sebelum menempatkan menyusun ulang dan kuantitas maksimum
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adalah jumlah jumlah maksimum ketika diperintahkan. Di bawah ini adalah

contoh dari input data untuk item tepung terigu (Tabel 4.6).

Tabel 4.6

Input Data Id Bahan Baku

Id bahan baku RM-001

Nama bahan baku Tepung Terigu

Merek Cakra Kembar Emas

Spesifikasi Putih halus

Shelf life 7 Hari

Id Gudang Rak-01

Id Pemasok S-001

Id Unit Kg
Min order 16500 kg

Max order 33000 kg
Sumber : Data olahan, 2012

Master storage data dalam tabel 4.7, terdiri bidang Id Gudang, Nama item,

dan, kapasitas penyimpanan.

Tabel 4.7

Input Data Gudang

Id gudang Rak-01
Nama bahan Tepung Terigu
Kapasitas 5.7 ton

Sumber : Data olahan, 2012

2. Data order pembelian (purchase order data)

Perusahaan membuat dokumen pesanan pembelian (PO) untuk memesan

bahan makanan dari pemasok secara otomatis berdasarkan kondisi aktual

persediaan dan kebutuhan produksi di masa yang akan datang. Dokumen pesanan

pembelian berisi nama bahan baku, pemasok, jumlah, harga, tanggal pengiriman,
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dan jangka waktu pembayaran. PO dokumen dapat dikirim langsung ke pemasok

menggunakan email atau telepon.

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.11

Data Flow Diagram (DFD) Pembelian Bahan Baku

Proses pemesanan dibuat ketika persediaan menunjukkan kuantitas

minimum dan jumlah pada kuantitas pesanan sama dengan jumlah maksimum

order pengurangan stok di gudang bahan baku.
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Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.12

Database Pembelian Bahan Baku

Contoh dokumen pembelian untuk dikirim ke pemasok ditunjukkan di

bawah ini (Tabel 4.8).

Tabel 4.8

Data Pesanan Pembelian

Po id 20.240412 Tanggal Order 24-Apr-2012

Tanggal terima 1-Mei-2012 Id Pemasok S-001

Jangka waktu 7 hari

Id bahan
baku

Nama bahan
baku

Unit Id Kuantitas Id gudang

RM-001
Tepung
Terigu

Ton 16.5 Rak-01

Sumber : Data olahan, 2012

3. Penerimaan pesanan (receiving order)

Setelah bahan baku diterima, departemen gudang bahan baku harus

mengakses file pesanan pembelian dari PPIC dan mencocokkannya dengan

pengiriman dari pemasok setelah barang diterima. Departemen PDQA akan

memeriksa kualitas bahan baku dengan spesifikasi standar dan menginput
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penerimaan yang berisi item daftar dan kuantitas. Penerimaan laporan secara

otomatis akan memperbarui master inventory pada database SAP yang terpusat

(Gambar 4.13).

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.13

Database Laporan Penerimaan Bahan Baku

Pada data laporan penerimaan, ada kode PO digunakan untuk

membandingkan pesanan pembelian yang telah dibuat oleh PPIC (Tabel 4.9).

Pembelian bahan baku PT. NIC PIER Pasuruan dimulai dari pengendalian

persediaan bahan baku yang telah melewati ROP (dijelaskan pada sub-bab

selanjutnya) dan sudah sampai pada batas minimum. Database yang berbasis SAP

terpusat memungkinkan seluruh manajer departemen dapat melihat perkembangan

departemen lainnya namun tidak bisa merubahnya (hanya departemen yang

dikepalainya saja).

ADLN – PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA 

SKRIPSI RANCANGAN MANUFACTURING INFORMATION ... RIDLO DWI SUSANTO



103

Tabel 4.9

Data Laporan Penerimaan

RR Id 01.010512 Po id 20.240412

Tanggal terima 1-Mei-2012 Id Pemasok S-001

Id bahan
baku

Nama bahan
baku Unit Id Kuantitas Id gudang

RM-001 Tepung Terigu Ton 16.5 Rak-01

Sumber : Data olahan, 2012

Pada alur pembelian departemen yang terlibat antara lain PPIC, PDQA,

dan departemen Gudang Bahan Baku. Setiap divisi memiliki jalur ke system SAP

dimana dokumen atau laporan kinerja harian dapat dipantau secara terpusat.

Departemen PDQA melakukan pengecekan terhadap jumlah dan qualitas bahan

baku setiap kali pengiriman bahan baku dari pemasok sampai. PPIC dan bagian

Gudang Bahan Baku mengatur bahan baku dalam gudang, lalu melakukan update

bahan baku yang baru di dalam gudang. Gambaran alur pembelian dan

penerimaan bahan baku ke supplier dapat dilihat pada Gambar 4.14.

4. Data reorder point (ROP) dan safety stock

Perusahaan telah menggunakan metode tingkat nominal dengan

menerapkan batas minimum dan maksimum dari tingkat persediaan untuk

menentukan kuantitas untuk melakukan pembelian. Kelemahan metode ini adalah

tidak dapat memprediksi kebutuhan bahan makanan secara akurat karena tren

penjualan roti tawar special (RTS) yang berfluktuasi setiap hari. Itu membuat

PPIC sulit untuk menentukan jumlah pembelian yang tepat sehingga diusulkan

untuk menggunakan model rangka probabilistik untuk menghitung safety stock

dan reorder point dari setiap item bahan baku.
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Pada pesanan pembelian pemesanan yang dilakukan ke pemasok

dilakukan 7 hari sesuai lead time yang berlaku pada tepung terigu.Akurasi

persediaan bahan baku yang digunakan terhadap persediaan aktual akan kurang

tepat karena penggunaan bahan baku sama dengan OTF yang diterima sehari

sebelum proses produksi berlangsung.

Model rangka probabilistik ditentukan oleh banyak kemungkinan yang

muncul. Dalam hal ini, permintaan produksi RTS dan tingkat penggunaan bahan

baku tidak memberikan keyakinan sehingga akan dieksekusi menggunakan

pendekatan estimasi. Gambar 4.15 di bawah ini adalah database relasional yang

diusulkan menggunakan model rangka probalistic untuk membantu perusahaan

dalam menentukan safety stock dan reorder point (ROP).

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.15

ROP & Safety Stock Data
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Data kebutuhan bahan baku tepung terigu didapatkan dari tabel item

standart master untuk produk RTS dikalikan dengan jumlah penjualan per hari

dari data penjualan RTS (tabel 4.10), maka akan menghasilkan persyaratan

standar bahan pangan per hari (tabel 4.11). Tabel master item standar adalah

informasi tentang bahan baku dan jumlah yang dibutuhkan untuk menghasilkan

RTS.

Tabel 4.10

Penjualan RTS Perhari

Id produk : RTS

Tanggal
Pesanan Penjualan

(OTF)

1 Mei 12924

2 Mei 12911

3 Mei 14091

4 Mei 15965

5 Mei 15128

6 Mei 10469

7 Mei 13001

Sumber : Data olahan, 2012

Setelah permintaan beras diketahui, itu dihitung rata-rata permintaan

selama tujuh hari sehingga deviasi standar dan persegi dapat dihitung. Setelah

dilakukan perhitungan menggunakan model perilaku probalistic, dapat ditentukan

penyusunan reorder point titik dan safety stock untuk item tepung terigu selama

seminggu ditunjukkan dalam tabel 4.10. Model ini diharapkan dapat berpengaruh

terhadap perusahaan untuk dapat secara optimal memesan bahan makanan dan

menghindari kehabisan stok atau kekurangan pasokan bahan baku.
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Tabel 4.11

Permintaan Tepung Terigu

Id bahan baku Tepung terigu

Tanggal OTF
Standar
bahan

per roti

Total
kebutuhan

unit
id

Rata-
rata

Deviasi
Deviasi
kuadrat

1 Mei 12924 0.255 3295.62 Kg 3274.83 20.790 432.224

2 Mei 12911 0.255 3292.31 Kg 3274.83 17.475 305.376

3 Mei 14091 0.255 3592.31 Kg 3274.83 318.375 101363

4 Mei 15965 0.255 4071.08 Kg 3274.83 796.245 634006

5 Mei 15128 0.255 3857.54 Kg 3274.83 582.810 339667

6 Mei 10469 0.255 2669.60 Kg 3274.83 -605.235 366309

7 Mei 13001 0.255 3315.26 Kg 3274.83 40.425 1634.18

Sumber : Data olahan, 2012

Setelah perhitungan pada sampel total kebutuhan dari perkalian jumlah

penjualan roti tawar special selama 7 hari dari tanggal 1 hingga 7 Mei dan

ditemukan besarnya mean (rata-rata), deviasi, dan kuadrat deviasi. Tabel 4.12 di

bawah berisi data Re-Order Point dan Safety Stock yang didapat dari tabel 4.11.

Tabel 4.12

ROP and Safety Stock

Id bahan baku RM-001

Nama bahan baku Tepung terigu

Score z 3.09

Lama (hari) 7 days

Rata-rata kebutuhan 3274.83

Total deviasi kuadrat 1443717

Akar kumulatif 1201.5

Lead time 7

Safety stock 3713

ROP 26637
Sumber : Data olahan, 2012
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5. Data tenaga kerja dan gaji

Data tenaga kerja mengandung master gaji dan detail tenaga kerja. Di

dalam master tenaga kerja menunjukkan kerja profile, posisi ID yang

menghubungkan dengan rincian tabel gaji yang berisi informasi tentang gaji per

bulan, deskripsi pekerjaan, waktu efektif setiap pekerja dan tingkat per menit yang

diperoleh dari gaji dibagi waktu efektif. Tingkat per menit akan menentukan biaya

tenaga kerja ketika melakukan proses produksi.

Sumber : Data olahan,2012

Gambar 4.16

Database Tenaga Kerja dan Upah

4.4.1.2 Industrial Engineering Subsystem

Teknik Industri memberikan informasi dari bahan makanan standar sistem

dan standar operasional (SOP) dalam pengolahan bahan makanan untuk

menghasilkan produk yang berkualitas baik. Ini merupakan fungsi subsistem

untuk mengumpulkan, merancang, menganalisa, dan membuat laporan terkait

dengan kondisi proses produksi saat ini dan proses produksi di masa depan.

Proses produksi RTS menggunakan metode batch produksi di mana proses

produksi dilakukan secara bertahap dan berurutan dalam langkah-langkah
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spesifik. Setelah masing-masing bahan baku selesai diproses maka roti tawar

special telah siap untuk dikemas, di-krating, dan dikirimkan.

Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.17

Database Proses Produksi

Data masukan terkait dengan subsistem termasuk (Gambar 4.17):

1. Master proses produksi

Master proses produksi berisi data produk dari proses produksi, berkaitan

dengan proses meja detail dan standar bahan makanan terkait dengan item tabel

master standar. Portion serving adalah standar porsi untuk satu siklus produksi

batch. Bagian standar adalah ukuran standar bahan baku untuk setiap proses

produksi per RTS. Standard food cost didefinisikan sebagai harga pokok

produk yang disetujui dan diterima oleh manajemen. Standar-standar yang
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ditetapkan oleh manajemen dan digunakan untuk menilai sejauh mana hasil

kontrol memenuhi harapan.

2. Tabel master standar item

Tabel master item standar memberikan informasi tentang bahan baku dan

jumlah yang diperlukan dalam pengolahan bahan baku menjadi roti tawar

special. Item standar adalah yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan oleh

departemen produksi. Hal ini diperlukan bagi perusahaan untuk menjaga

kualitas, ukuran, dan jumlah penggunaan bahan baku.

3. Tabel rincian proses

Tabel rincian proses memberikan informasi langkah-langkah mengolah bahan

baku dan proses menjadi RTS pada proses produksi.

4. Data peralatan

Proses bahan makanan semua kebutuhan peralatan yang berbeda untuk

memproses sehingga perusahaan harus membuat peralatan standar dalam setiap

proses. Di meja peralatan menunjukkan informasi tentang peralatan yang

diperlukan dan tanggal pembelian untuk mengetahui berapa lama peralatan

telah digunakan dan fungsinya. Setiap peralatan yang berhubungan dengan

proses produksi disusutkan dengan menggunakan metode waktu dan

banyaknya penggunaan.
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Tabel 4.13

Laporan Proses Produksi Standar

Id produk Roti Tawar Special Nomer batch 200

Biaya standar 5545

Standar per porsi 370 gr Tanggal 01-05-12

Id BB Nama bahan baku Kuantitas Unit id

RM-001 Tepung terigu 255 gr

RM-002 Margarin 30 gr

RM-003 Fresh Yeast 15 gr
Id

Pegawai
Id perlengkapan Menit Listrik Id BB

Process
id

1 Oven 35 2,20 Kwh 101,102 Baking

2 Mixer 5 1 Kwh Mixing

3 cooling conveyor 150 1,5 Kwh 103 Cooling

Sumber : Data olahan, 2012

4.4.1.3 Manufacturing Intelligence System

Subsistem ini bertujuan untuk mengumpulkan informasi dari perusahaan

eksternal untuk memenuhi kebutuhan informasi terkait yang membantu Pecel Bu

Kus restaurant dalam mendukung proses produksi. Subsistem ini membantu

perusahaan dalam memilih calon pemasok yang memiliki barang-barang

berkualitas terbaik dengan harga murah. Data calon pemasok berisi profil

pemasok, jangka waktu pembayaran, dan item pemasok terhubung dengan

pemasok barang table detail (Gambar 4.18). Tabel pemasok barang rinci terdiri

dari data harga penawaran per unit, harga pengiriman, lead time, dan ID unit. Pada

subsistem ini, perusahaan dapat membandingkan harga penawaran per item,

jangka waktu pembayaran, jangka waktu pengiriman, dan biaya transportasi dari

setiap pemasok untuk membantu dalam memilih pemasok yang tepat.
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Sumber : Data Olahan, 2012

Gambar 4.18

Database Kandidat Pemasok

Sedangkan bentuk report dari database kandidat pemasok seperti pada

Tabel 4.11 berikut :

Table 4.14

Laporan Kandidat Pemasok

Item id RM-001

Item name Tepung Terigu
Supplier
name

Price
per unit

Shipping
price

Lead
time

Unit
id

Item
specification

PT. Bogasari
Flour Mills

7500 400 7 day kg
Cakra Kembar
Emas

PT. Pundi
Kencana

7200 500 7 day kg Peacock Emas

Sumber : Data olahan, 2012

4.4.2 Database

Database adalah sebuah sistem komputer untuk menangkap fakta

relevansi yang berkorelasi dan terorganisir untuk menghasilkan informasi yang

berguna bagi para pengambil keputusan. Sistem manajemen database (Database
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Management System/DBMS) yang digunakan untuk menyimpan dan memproses

semua data dari input yang outputnya dapat menghasilkan informasi yang relevan.

DBMS juga digunakan untuk menyimpan data historis.

DBMS implementasi membutuhkan perangkat lunak dan staf yang

berdedikasi yang mengetahui dan memahami teknik DBMS. Pada penelitian ini,

pembuatan sistem informasi memiliki tiga input; Transaction processing system,

industrial engineering system, and manufacturing intelligence system maka

mereka disimpan dan diolah oleh database yang menghasilkan empat input,

production subsystem, inventory subsystem, cost subsystem and quality

subsystem. Penelitian ini difokuskan pada dua output, inventory subsystem dan

cost subsystem.

4.4.3 Output Subsystem

4.4.3.1 Inventory Subsystem

Subsistem persediaan adalah output yang memainkan peran penting dalam

proses produksi. Dalam subsistem ini, perusahaan memproduksi laporan

persediaan harian per item (Gambar 4.19). Ketersediaan laporan persediaan dapat

membantu perusahaan untuk mengembangkan pengendalian persediaan yang

baik, sehingga perusahaan dapat menghindari kekurangan atau bahan baku yang

berlebihan. Inventarisasi makanan berlebih, menyebabkan banyak limbah dan

pembusukan dalam proses produksi dan membuat biaya produksi meningkat dan

kekurangan pasokan persediaan makanan dapat menyebabkan perusahaan

kehilangan potensi keuntungan mereka dari pelanggan, karena tidak mampu

memenuhi permintaan produk.
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Dalam output subsistem persediaan dihasilkan setelah proses pemesanan

dan menerima bahan makanan pada subsistem pemrosesan transaksi dan setelah

pengolahan bahan makanan dengan menggunakan prosedur standar operasi (SOP)

pada industrial engineering subsystem. Laporan persediaan juga digunakan

sebagai dasar perhitungan manual apakah bahan makanan di database memiliki

jumlah yang sama dengan kondisi persediaan aktual pada penyimpanan.

4.4.3.2 Cost Subsystem

Subsistem ini menghasilkan produksi pangan laporan biaya dari proses

produksi bahan baku menjadi Roti Tawar Special. Laporan yang akurat dari biaya

produksi dapat membantu perusahaan dalam memantau kegiatan produksi mereka

untuk mencapai efisiensi produksi. Laporan biaya produksi juga dapat membantu

perusahaan mengetahui keuntungan dari pecel nasi saat itu dijual dan digunakan

sebagai titik standar dalam menentukan harga produk.

Perhitungan biaya produksi pangan menggunakan job order costing

metode di mana jika order diterima, segera mengeluarkan perintah untuk membuat

produk sesuai spesifikasi dari setiap pesanan. Dalam metode ini detemination

biaya produksi dipisahkan menjadi tiga jenis biaya langsung, seperti biaya bahan

makanan, biaya tenaga kerja dan biaya overhead.
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Biaya bahan baku mengambil dari bahan baku standar untuk memproduksi

RTS yang dikombinasikan dengan harga bahan baku dalam database persediaan

(gambar 4.21). Pendekatan mengalokasikan menggunakan metode FIFO di mana

harga dari satu periode ke periode berikutnya perubahan untuk menghasilkan

biaya per unit akurat.

Sumber : Data Olahan, 2012

Gambar 4.21

Laporan Persediaan Bahan Baku

Biaya tenaga kerja ditentukan dari menit efektif untuk menghasilkan

produk yang dikalikan dengan biaya per menit. FOH biaya diperoleh dari

penggunaan peralatan dalam proses produksi berdasarkan pada menit digunakan

untuk equipement elektronik yang digunakan dan dikalikan dengan biaya per

driver unit atau tingkat yang telah ditentukan. Laporan biaya produksi (Gambar

4.22) dapat memberikan informasi biaya produksi pangan dari roti tawar special

termasuk biaya item, tenaga kerja, dan FOH.
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Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.22

Laporan Biaya Produksi

Berdasarkan hasil perhitungan biaya produksi per item, dapat membuat

laporan biaya varians yang membandingkan biaya produksi pangan aktual dan

biaya standar per produk. Jika varians memiliki makna yang berbeda, ada

kemungkinan proses produksi sesuai dengan SOP atau fluktuasi harga bahan

pangan. Standar cost merupakan pengalian dari raw material yang dibutuhkan

dengan harga per unit raw material.
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Sumber : Data olahan, 2012

Gambar 4.23

Laporan Biaya Varians
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BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya,

kesimpulan dari penelitian ini adalah:

1. Sistem Rantai Manajemen Suplai (Supply Chain Management System/SCM)

telah diaplikasikan sejak awal pada PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk. Rantai

supplai dimulai dari pesanan penjualan hingga pengiriman penjualan dengan

metode Just In Time. Pesanan penjualan hanya memiliki jarak waktu sehari

dengan waktu produksi. Memberi jarak yang lebih lama antara masuknya order

penjualan yang disetujui dengan waktu produksi dimulai, terutama untuk

permintaan dari agen, akan memperkecil resiko kesalahan input jumlah

pesanan.

2. Rancangan sistem manajemen persediaan bahan baku dapat di sempurnakan

untuk mengurangi bullwhip effect menggunakan model manufacturing

information system dengan mengumpulkan data dari tiga subsistem utama.

Tahap pertama ManufIS dimulai dari transaction processing system yang

mengumpulkan data bahan makanan, data pesanan pembelian, laporan

penerimaan, dan data ROP & safety stock. Kedua adalah industrial engineering

system termasuk prosedur operasional standar untuk menghasilkan roti tawar

special. Dan ketiga manufacturing intelligence subsystem yang berisi data
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eksternal seperti pemasok bahan baku, di mana data yang diperoleh dapat

digunakan sebagai alat dalam memilih perusahaan pemasok bahan makanan.

3. Inventarisasi barang bahan baku tepung terigu untuk menghasilkan Roti Tawar

Special menggunakan model probabilistic order models untuk menghasilkan

informasi tentang reorder point dan safety stock, sehingga manajemen dapat

menentukan jumlah yang optimal untuk membeli dan dapat mengoptimalkan

kontrol persediaan untuk menghindari berlebihan atau kekurangan pasokan

bahan.

4. Data yang diambil dari transaction processing system dibandingkan dengan

SOP di industrial engineering subsystem dapat menghitung laporan biaya

produksi Roti Tawar Special. Laporan biaya produksi pangan akan mendukung

perusahaan untuk mengevaluasi efektifitas dan efisiensi dalam kegiatan

produksi RTS.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran-saran sebagai berikut:

1. PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk disarankan untuk memperpanjang

waktu konfirmasi Order To Factory dari agen ke departemen Sales dan

Markeing paling tidak dua hari hingga produksi dimulai. Supply Chain

Management System diadopsi dengan tujuan untuk meningkatkan

efektifitas dan efisiensi. Sehingga sangat perlu untuk menjaga akurasinya

sejak dari hulu yaitu dengan inventory control. Pengurangan jumlah

presentase permintaan yang diterima juga dapat mengurangi resiko

kelebihan persediaan.
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2. Penelitian lebih lanjut diperkirakan akan membahas lebih mendalam

tentang peralatan dan tenaga kerja yang digunakan dalam proses produksi

di perusahaan manufaktur yang sama, juga difokuskan di subsistem

produksi dan subsistem kualitas.

3. Peneliti menyarankan adanya penelitian lebih mendalam dalam

mengembangkan estimasi penjualan khususnya pada jalur penjualan

melalui agent. Karena jalur agent merupakan jalur yang fleksibel namun

dapat beresiko menyebabkan overstock dan bullwhip effect pada gudang

finish good.
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WAWANCARA DAN PENGAMBILAN DATA UNTUK PENELITIAN PADA

PT NIPPON INDOSARI CORPINDO, TBK, PASURUAN

A. Pertanyaan wawancara pada manajer departemen SCM (Bpk. Andy) tanggal 7 Mei 2012

pukul 10.00 :

1. Bagaimanakah gambaran umum sistem SCM yang diterapkan di PT Nippon Indosari

Corpindo, Tbk?

”Kurang lebih sama seperti yang diceritakan pada gambar (papan tulis)”

2. Bagaimana struktur dalam departemen
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3. SCM?

” SCM membawahi 4 bagian seperti di atas dimana pada PPIC sendiri dibagi menjadi

production planning dan raw material”

4. Bagaimana proses umum roti tawar special diproduksi?

Proses produksi roti tawar special secara garis besar adalah :

1. Mixing

Proses pembuatan adonan roti menggunakan sistem sponge and dough yang merupakan

dua tahap berbeda. Tahap pembentukan sponge meliputi pencampuran sebagian bahan

adonan yang diikuti dengan fermentasi pendahuluan. Sponge yang telah difermentasikan

kemudian dijadikan satu dengan setengah bahan yang belum dimasukkan, dicampur

untuk menjadi adonan dough dan dibiarkan untuk fermentasi yang kedua kalinya dalam

waktu yang singkat.

Setelah mengalami fermentasi dan adonan mulai mengembang, selanjutnya adonan

melalui proses mixing kembali dengan penambahan tepung terigu, air, gula, garam,

shortening, kalsium propionat untuk dicampur menjadi adonan dough. Proses mixing

untuk membuat adonan dough memerlukan waktu sekitar 22 menit.
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2. Make Up

Setelah adonan dough terbentuk dan didiamkan sejenak dalam masa floor time 5 menit,

adonan tersebut dinaikkan kedalam devider yang secara bertahap membagi-bagi adonan

sesuai dengan berat yang diinginkan. Devider membagi adonan dengan kecepatan

tertentu sesuai dengan jenis roti yang diproduksi. Stroke adalah proses

pemotongan/pembagian adonan menjadi ukuran sesuai yang diinginkan. Adonan

tersebut selanjutnya melalui rounder yang berfungsi untuk membuat adonan berbentuk

bulat dan membentuk lapisan tipis pada permukaan adonan.

Adonan yang berbentuk bulat tersebut memasuki wadah-wadah pada mesin OHP

sebagai proses intermediate proofing selama 17-18 menit pada suhu ruang. Proses

proofing dilakukan untuk membiarkan sejenak atau proses relaksasi adonan sehingga

adonan lebih mudah dibentuk pada proses selanjutnya.

Proses make up selanjutnya adalah sheeting yaitu proses pemipihan adonan bertujuan

agar gas yang telah terbentuk terdistribusikan secara merata pada adonan sehingga

produk akhir yang dihasilkan memiliki pori-pori yang halus dan seragam. Adonan yang

telah melewati proses sheeting dibentuk sesuai dengan bentuk produk akhir yang

diinginkan (moulding) yang kemudian diletakkan pada loyang (panning).

Adonan yang sudah masuk kedalam loyang kemudian disusun di dalam rak dan

disimpan kedalam ruangan fermentasi dengan suhu 38 C dan RH 80% selama 40-50

menit. Fermentasi kedua merupakan fermentasi akhir untuk mengembangkan adonan

hingga mencapai volume yang diinginkan. Waktu fermentasi terkadang tidak stabil

diakibatkan oleh karakteristik adonan yang berbeda dalam hal waktu untuk
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mengembang. Indikator fermentasi telah selesai adalah ketinggian adonan ± 80% dari

tinggi loyang.

3. Baking

Baking merupakan proses pemanggangan adonan. Adonan yang sudah mengembang

dari ruang fermentasi II dimasukkan kedalam oven dengan suhu 195oC selama 33 menit

31 detik. Dalam proses baking, volume adonan bertambah selama 5-6 menit pertama

(ovenspring). Setelah roti keluar dari oven, maka roti sudah matang dan perlu dilakukan

proses pengeluaran roti dari cetakannya (depanning).

4. Packing

Roti yang telah matang kemudian didinginkan dalam suhu ruang dengan cooling

conveyor. Roti berputar-putar mengikuti aliran conveyor selama ± 2 jam (dalam 1 line).

Proses selanjutnya adalah slicing yaitu proses pemotongan roti tawar setelah

pendinginan. Roti yang telah terpotong sesuai dengan ukuran standar roti tawar

selanjutya melalui proses pengemasan (packing). Proses pengemasan menggunakan

mesin packer dengan kecepatan 45 pack/menit. Roti yang sudah berada dalam kemasan

di-seal dan diikat dengan kwik lock. Pengemasan dilakukan agar roti dapat dipasarkan

dengan tetap mempertahankan kadar air produk serta melindungi produk dari

kontaminasi.

Pengunaan kwik lock yang berwarna untuk memudahkan bagian Sales dalam

membedakan expired date produk yang berada dipasaran, produk mana yang masih

fresh, dan produk mana yang sudah expired dan harus ditarik. Pengunaan kwik lock

berdasarkan hari produksi : Senin berwarna kuning, Selasa berwarna biru, Rabu
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berwarna merah, Kamis berwarna hijau, Jumat berwarna orange, Sabtu berwarna coklat,

dan Minggu berwarna putih.

Produk yang sudah terkemas dilewatkan ke alat Metal Detector untuk mendeteksi

apabila terdapat campuran logam dalam produk. Hal ini perlu dilakukan untuk

menghindari adanya logam berat yang bisa berasal dari mesin produksi, loyang, dan lain

sebagainya.

5. Crating

Dari ruangan produksi yang terhubung dari awal roti di aduk (mixing) hingga dikemas,

roti yang telah jadi disimpan dalam krat-krat untuk segera diperiksa dan dilakukan serah

terima dari produksi kepada gudang finished goods.

5. Bagaimanakah bukti pengiriman yang telah sampai ke konsumen diterima oleh

bagian Account Receivable?

“Bukti penerimaan transaksi roti dengan Distribution Channel dikirim oleh pihak

yang telah mengirimkan roti yang dipesan melalui program EDP ke bagian AROP.

Setelah itu bagian AROP mencetak kwitansi dan faktur pajak untuk disimpan ke AR

Collection. Pihak konsumen (DC atau R/O) yang telah menerima barang juga

menyetujui Faktur Penerimaan (stempel, ttd), Delivery Note (stempel, ttd), check

product, lalu memajang produk. Pengirim roti juga mengambil sisa stock roti beserta

crat-nya dan menandatangani nota penarikan barang.”
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B. Pertanyaan wawancara pada departemen Finished Good (Bpk. Deyan) tanggal 7 Mei

2012 pukul 13.00:

1. Bagaimana departemen FG menerima informasi untuk melakukan picking?

“OTF yang disetujui setiap hari dari pihak PPIC mengirimkan lembar OTF yang juga

berisi waktu OTP (Order to Picking). OTP dilakukan 5 kali dalam sehari.”

2. Kapan saja picking dilakukan?

“Pada waktu-waktu berikut : “

3. Adakah roti yang sudah jadi yang akhirnya tidak terjual atau overstock?

Ada, setiap hari tentu ada jatah lebih karena tidak mungkin roti diproduksi dengan

jumlah tepat.

4. Pada hari ke berapa roti yang overstock tidak boleh dijual ke luar?

“Pada hari ke 4 atau 5”

5. Roti yang overstock dan tidak dijual ke luar di alokasikan untuk apa saja?

“Roti overstock yang tidak bisa dijual biasanya untuk sample, dibagikan ke

karyawan, hingga di hancurkan untuk dijual ke perusahaan pakan ternak.”

6. Seperti apakah contoh OTF dan OTP yang diterima dari PPIC?
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7. Bagaimanakah proses krating dilakukan?

“Setelah dari ruangan produksi roti dikeluarkan dalam bentuk sudah di packing, roti

ditempatkan dalam krat sesuai tujuan dan pesanan. Proses ini memakan waktu sekitar

2 jam sebelum dikirim oleh bagian distribusi. Untuk roti tawar special, satu krat

berisi 12 pack. Sedangkan satu trolly berisi 22 krat.”

8. Apakah overstock suatu hari dapat menjadi tambahan pengiriman untuk hari

berikutnya?

“Tidak, setiap roti yang hari ini diproduksi lebih dari pesanan akan dialokasikan ke

DC untuk OTF hari berikutnya.”

C. Pertanyaan wawancara pada departemen Production Planning & Inventory Control

(PPIC) (Bpk. Iswant) tanggal 22 Mei 2012 pukul 11.00:

1. Bagaimanakah metode pemenuhan bahan baku untuk kebutuhan produksi?

“Kontrol raw material yang ada di gudang menggunakan konsep lead time. Setiap

hari penggunaan bahan baku dicatat dan dikalkulasi untuk mengontrol jumlahnya
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agar tidak terlalu kelebihan (terlalu penuh) atau kekurangan. Bahan yang dibutuhkan

dipesan sebulan sebelum digunakan. Lead time untuk setiap bahan baku beraneka

ragam, dari satu minggu hingga 3 bulan. Bahan baku darang setiap hari, dicek,

apakah sesuai pesanan, dan dikembalikan jika tidak sesuai standar kualitas.

Perhitungan kebutuhan setiap harinya dilakukan secara manual.”

2. Bagaimanakah penerimaan pesanan dari pihak sales diterima?

“Sales mengirimkan laporan berupa jumlah dan nama pemesan serta data lainnya

melalui program SAP. Pihak PPIC mengambil data tersebut dan mengolahnya untuk

dijadikan OTF yang akhirnya diteruskan ke Finished Good.”

3. Siapa sajakah suppliers yang mengirimkan bahan baku?

“Nama suppliers dan lead time yang sekarang bekerja sama ada pada lembaran

berikut (setelah halaman wawancara).”

4. Siapa yang mengecek bahan baku yang sampai ke pabrik dan kapan?

“Setiap hari, raw material yang datang di periksa oleh PDQA (Product Development

and Quality Assurance) pada jam-jam yang ditentukan.”

5. Apakah pesanan pembelian dari sales langsung diterima atau disesuaikan terlebih

dahulu sebelum disetujui untuk menjadi OTF?

“Pesanan langsung diterima dan diolah tanpa dirubah.”

6. Bagaimanakah overstock di Sari Roti bisa sering terjadi?

”Kebanyakan karena kurang akuratnya estimasi pada agen. Kadang juga kesalahan

produksi waktu memasukkan bahan baku atau kesalahan teknis lain.”

7. Adakah program, software atau system computer yang menyeleksi dan mengolah

pesanan dari sales hingga langsung masuk ke bagian produksi?
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“Tidak ada, semua dilakukan secara manual. Kita hanya menggunakan SAP sebagai

alat komunikasi tiap departemen dan itupun dimasukkan secara manual juga.”

8. Roti yang overstock biasanya digunakan untuk apa saja?

(Sudah dijelaskan pada jawaban B5)

9. Bagaimanakah pemilihan suppliers untuk memenuhi bahan baku?

“Supplier dipilih sesuai kualifikasi dari PDQA. Jika ada pemasok baru pun kita

langsung terima sesuai rekomendasi PDQA.”

10. Bagaimanakah pembelian untuk raw material dilakukan?

“Pemesanan dilakukan melalui pihak purchasing. Data-data kita kirim lalu

dihubungkan ke supplier.”

11. Misalkan bahan baku ada yang rusak diterima dan telah lolos pengecekan tindakan

apa yang dilakukan?

“Ketika ditemukan kerusakan pada saat akan digunakan maka tetap akan dilaporkan

ke suppliernya oleh PDQA.”

12. Bila ada supplier yang tidak mampu, bagaimanakah kualifikasi supplier yang baru

yang akan dipilih?

“Itu masuk pada wewenang PDQA”

13. Bagian PPIC juga kah yang menentukan besarnya adonan yang diolah produksi?

“Iya benar, sesuai dengan kebutuhan untuk pemenuhan OTF, maka besarnya adonan

juga PPIC yang menentukan dan mengeluarkan.”

14. Kapankah roti yang tersisa di toko diambil kembali sebelum expired?

“Ketika hari ke 4 roti yang tersisa diambil kembali.”
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15. Bahan baku apa yang lead-time nya paling lama?

“Kwiklock adalah bahan baku dengan lead time paling lama yaitu 3 bulan, karena

produk tersebut impor dari Malaysia.”

16. Apakah perhitungan batas stock (buffer stock) dilakukan secara manual?

“Iya, disesuaikan dengan kebutuhan dan batas kapasitas gudang.”

Pertanyaan tambahan pada tanggal 26 Desember 2012 pukul 11.30 :

17. Mengenai terdapatnya order yang terlambat dalam mengonfirmasi jumlah pesanan

manakah yang lebih banyak antara pesanan dari pihak modern market dan traditional

market ?

“Biasanya yang sering ganti pesanan itu pihak Retail/Outlet (termasuk dalam modern

market). Seringkali mereka mengganti jumlah pesanan pada saat h-1 sebelum roti

akan dikirim tepatnya pada saat bahan baku sudah dicampur, sehingga produksi

dapat berakibat kelebihan barang jadi atau malah kekurangan. Bisa juga pada agen

namun kejadian lebih sering pada R/O”

18. Bukankah agen memiliki lebih sering mengganti pesanan yang akhirnya berakibat

overstock?

“ Benar memang agen cenderung menurunkan jumlah pesanan. Hal ini terjadi karena

agen secara bawaan memiliki resiko seperti itu dengan gudang mereka yang terbatas.

Agen biasanya memiliki jumlah perubahan pesanan yang cukup besar”

19. Seperti apakah bentuk estimasi dari bagian sales dan marketing?

“Seperti berikut : “
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D. Pertanyaan wawancara pada departemen Product Development & Quality Assurance

(PDQA) (Ibu Soffahmi P.S.) tanggal 22 Mei 2012 pukul 14.30 :

1. Secara umum sejak kapan Sari Roti (PT. Nippon Indosari Corpindo Tbk) terbentuk

dan bagaimanakah profil perusahaan ini kini?

“Perusahaan ini berdiri pada tahun 1995, dan memulai kegiatan pemasarannya

pada September 1996. Awal berdirinya, Perusahaan hanya memiliki pabrik di

Kawasan Industri Jababeka-Cikarang, Jawa Barat dengan kapasitas produksi

sebanyak 2 line. Pada Tahun 2002, mengantisipasi permintaan konsumen

yang semakin meningkat, PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk menambah

kapasitas produksi menjadi total 4 line. Areal pemasaran Sari Roti saat itu
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meliputi : Jabodetabek, Bandung (Jawa Barat) dan Lampung. Kemudian pada

tahun 2005, PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk mengembangkan usahanya di

Wilayah Jawa Timur dengan mendirikan pabrik di Daerah Pasuruan dengan

kapasitas produksi sebanyak 3 line. Dalam perkembangannya, Pabrik di

Pasuruan juga melayani pemasaran di wilayah Jogja, dan Jawa tengah serta

Pulau Bali.

PT Nippon Indosari Corpindo, Tbk senantiasa menghasilkan produk yang

bermutu tinggi, sehat, halal, dan aman untuk dikonsumsi dalam rangka

pencapaian visi dan misi perusahaan melalui penerapan Good Manufacturing

Practices (GMP), Sanitation Standard Operating Procedures (SSOP), Hazard

Analysis and Critical Control Point (HACCP), dan Sistem Jaminan Halal

(SJH) sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan secara

berkelanjutan.

Hal lain lebih mendetail mengenai perusahaan dapat dilihat pada file profil

perusahaan (soft copy).”

2. Bagaimanakah penggunaan SAP dalam membantu manajemen organisasi

perusahaan ini?

“Program SAP digunakan manajemen untuk menyampaikan informasi atau

laporan terbaru tentang hasil kinerja yang dapat berubah setiap waktu pada

setiap departemen. Dalam setiap ruangan kerja departemen memiliki minimal
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satu komputer yang dapat melakukan input ke dalam SAP yang menjadi

bagiannya. Sehingga setiap ada informasi penting dan ter-update, karyawan

dari dpartemen lain dapat membaca laporan yang di input oleh satu

departemen. Namun hanya departemen yang bersangkutanlah yang dapat

merubah isi laporan tersebut.”

3. Periode kapan saja bagian purchasing membayar kepada supplier yang

bersangkutan atas bahan baku yang dibeli?

“Departemen Purchasing menerima laporan melalui SAP dari PPIC tentang

update raw material setiap hari. Sehingga setiap hari pula purchasing

melakukan pesanan ke supplier yang bersangkutan terhadap RM yang

dibutuhkan. Setiap hari juga RM diterima dan masuk ke Gudang RM.

Pembayaran dilakukan sebulan sekali kepada setiap supplier sesuai dengan

jumlah seluruh RM yang telah diterima.”

4. Dalam produksi Roti Tawar Special prosedur apakah yang harus

diperhatikan?

(Prosedur telah terlampir setelah halaman wawancara)
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PERSETUJUAI\ KEBENARAN INFORMASI NARASUMBER

Dengan ini, kami menyatakan bahwa data mengenai wawancaradan pengambilan

data untuk penelitian pada PT. Nippon Indosari Corpindo, Tbk. , Pasuruan oleh

saudara Ridlo Dwi Susanto dengan NIM. 040710779, adalahbenar.

2. DEYAN HABIBIE (FINISHED GOOD DEPAR

3. ISWANT WAHYU SOBIRIN (PPIC DEP

4. SOFFAHMI P. S (PDQA ST PERVISOR)

uq(t'(Ar
SCM MANAGER)

Sr1 
x'["
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:f_=r--
Lampiran 3

DAFTAR SUPPLIER

',,i-"',, MATERIAL

TERIGU. KERETA KENCANA MAS
PALMIA BUTTER OIL SUBTITUTE
PALMIA MARGARINE SPECIAL

PT, ARIES CENTAURUS
RM 1 01 007
RM1 01 008 MALINDA BAKER'S FAT

RM101010

RM101012 EMULSIFIER RIMULSOFT S

RM1 01 01 3 K. SKIM POWDER
K FULL CREAM POWDER

RM101015
RM101016

Ri,4101027

RM'101028
RMI 01 033
RMI 01 037

SIUM LACTATE
RMI 01047 HI-DHA 25N FOOD OIL L7OO3

PREMIXVIT.A&D
FILLER SARIKAYA

FILLER COKLAT DC

PT. KRAFI ULTRAJAYA

RM31 1001

11011

ETIKET ROTI TAWAR GAN
RM31'1014 ETIKET ROTI TAWAR KUPAS
RM31 101 5 INNER PLASTIK ROTI TAWAR KUPAS

ET TAWAR GANDUM 4 SLICE
RM31 1 020
RM31 1021 ETIKET TAWAR RAISIN 4 SLICE

ROTI ISI SARIKAYA

ETIKET ROTI

ETIKET ROTI KRIM COKIST VANILLA
ETIKET ROTI MINI

ETIKET ROTI SOBEK

ETIKET ROTI ISI
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Lampiran Contoh Planning Sheet dan Pemasok Global

PLANNING SHEET

INVENTORY CONTROL

kamis jumat sabtu minggu senin selasa rabu kamis jumat sabtu Minggu

Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11 Des-11

15-Des 16-Des 17-Des 18-Des 19-Des 20-Des 21-Des 22-Des 23-Des 24-Des 25-Des

856 857 858 859

RM101001
Kereta Kencana

Emas 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500 16500

1 GIT 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00 16500,00

usage/day 16800,00 15500,00 9500,00 14500,00 13500,00 12800,00 14300,00 16800,00 15500,00 9500,00 14500,00

Estimasi Stok 39454,00 40454,00 45841,00 31341,00 32998,00 36698,00 37341,00 37041,00 37155,00 43201,00 28701,00

DoS 2,55 4,26 3,16 2,32 2,58 2,57 2,22 2,39 3,91 2,98 2,13

RM101028 Fine Brand
arries Blm di

Rubah 800,00

2 GIT 800,00

usage/day 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10 81,10

Estimasi Stok 450,00 368,90 300,00 218,90 937,80 856,70 775,60 694,50 613,40 532,30 451,20

DoS 5,55 4,55 3,70 2,70 11,56 10,56 9,56 8,56 7,56 6,56 5,56

RM101003 BOS-Palmia 675,00 825,00

3 GIT 825,00

usage/day 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00 114,00

Estimasi Stok 870,00 756,00 642,00 528,00 414,00 1125,00 1011,00 897,00 783,00 669,00 555,00

DoS 7,63 6,63 5,63 4,63 3,63 9,87 8,87 7,87 6,87 5,87 4,87

RM101004
Marg.special-

Palmia 3225,00 3750,00

4 GIT 1500,00 2250,00

usage/day 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00 503,00

Estimasi Stok 4170,00 3667,00 3164,00 2661,00 2158,00 3155,00 4902,00 4399,00 3896,00 3393,00 2890,00

DoS 8,29 7,29 6,29 5,29 4,29 6,27 9,75 8,75 7,75 6,75 5,75
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Daftar Bahan Baku, Tambahan,
dan Penolong untuk Seluruh
Produk PT. Nippon Indosari
Corpindo, Tbk.

No

JENIS BAHAN BAKU PLANT PRODUSEN

PEMASOK
PENJELASAN

&
KETERANGAN

Status
NAMA

BAHAN

TYPE /
KODE /
BRAND

CKG PSN SMG MDN CBT
NAMA

PRODUSEN &
NEGARA

LSH & NO.
SERTIFIKAT

SKet
BERLAKU
SAMPAI

BAHAN
BAKU

UTAMA

1
Tepung
Terigu

Cakra
Kembar
Emas v v v v v

PT. ISM
Bogasari Flour
Mills, Indonesia

PT. ISM
Bogasari Flour
Mills

MUI -
00220006410997

31 Mei
2013

Kompas v v

PT. Eastern
Pearl Flour
Mills, Indonesia

PT. Prima
Makmur
Langgeng
Perkasa

MUI -
00220007510899

No.
KP12/SH/LPPOM

MUI/I/XII/11

28 Maret
2012

Peacock
Emas v

PT. Pundi
Kencana

PT. Pundi
Kencana

MUI -
00220051760809

12 Juli
2013

2 Gandum

Fine Wheat
Bran

v v v v v
PT. ISM
Bogasari Flour
Mills, Indonesia

PT. ISM
Bogasari Flour
Mills - -

Keterangan
Halal

Manufacturer
Diagram Alir

Proses

v
PT. Halim
Sarigandum
Prima

PT. Halim
Sarigandum
Prima

MUI Sumut -
09220003391010

11 Oktober
2012

3 Air - v v

PAM Jababeka,
Bekasi -
Indonesia

PAM Jababeka,
Bekasi -
Indonesia - -

- v

PDAB PIER
Pasuruan -
Indonesia

PDAB PIER
Pasuruan -
Indonesia - -

- v

PAM KIW
Semarang -
Indonesia

PAM KIW
Semarang -
Indonesia - -

v
PAM KIM Star,
Medan -

PAM KIM Star,
Medan -
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Indonesia Indonesia

4 Ragi Segar

Pinnacle
Compressed
Yeast v v v v v

PT. Sama
Indah,
Indonesia

PT. Jaya
Fermex

MUI -
00310020060502

23 Maret
2012

5
Butter Oil
Substitute

Palmia
Butter Oil
Substitute

v v

PT. Salim
Ivomas
Pratama,
Indonesia

PT. Adyaceda
Amandelis MUI -

00080004170399
17 Agustus

2013

v
PT. Aries
Centaurus

v
UD. Luciana
Jaya

v CV. Asia Jaya

Gold Bullion
Butter Oil
Substitute

v v v

PT. Sinar
Meadow
International,
Indonesia

PT. Sinar
Meadow
International

MUI -
00080006611097

23 Juni
2012

6 Margarin
Palmia
Margarin v v

PT. Salim
Ivomas
Pratama,
Indonesia

PT. Adyaceda
Amandelis MUI -

00080004170399
17 Agustus

2013

v
PT. Aries
Centaurus

v
UD. Luciana
Jaya

v CV. Asia Jaya

Blue Band
Margarine v v

PT. Unilever
Indonesia

PT. Unilever
Indonesia

MUI
0080000140898

26
November

2012

BB-
211/SH/LPPOM

MUI/V/2011

7
Minyak
Nabati /

Bimoli
Cooking Oil v v

PT. Salim
Ivomas
Pratama,
Indonesia

PT. Adyaceda
Amandelis MUI -

00080004170399
17 Agustus

2013
Pemoles
Divider /
Pemoles v

PT. Aries
Centaurus
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Roti

v
PT. Inti Prima
Makmur

v CV. Asia Jaya

Nabati
Lestari v v

PT. Sinar
Meadow
International,
Indonesia

PT. Sinar
Meadow
International

MUI -
00080006611097

23 Juni
2012

8 Shortening
Palmia
Shortening v v

PT. Salim
Ivomas
Pratama,
Indonesia

PT. Adyaceda
Amandelis MUI -

00080004170399
17 Agustus

2013

v
PT. Aries
Centaurus

v
UD. Luciana
Jaya

v CV. Asia Jaya

Simas
Baker's Fat v v

PT. Salim
Ivomas
Pratama,
Indonesia

PT. Indomarco
Adi Prima MUI -

00080004170399
17 Agustus

2013

Maestro
Baker's Fat v v

PT. Sinar
Meadow
International,
Indonesia

PT. Sinar
Meadow
International

MUI -
00080006611097

23 Juni
2012

Cita
Shortening v v v

PT. Sinar
Meadow
International,
Indonesia

PT. Sinar
Meadow
International

MUI -
00080006611097

23 Juni
2012

9
Coklat
Bubuk

A-000-T
Windmolen
Alkalised
Cocoa
Powder

v v v v v

PT. General
Food
Industries,
Indonesia

PT. Nirwana
Lestari

MUI -
00110001470699

14
September

2013
BT 1000HA
Cocoa
Powder
Alkalized

v v

PT.
Bumitangerang
Mesindotama,
Indonesia

PT.
Bumitangerang
Mesindotama

MUI -
00110035720705

17 Agustus
2013
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10
Garam
Halus

Garam
Beryodium

v v v PT. Fajar Lintas
Damai,
Indonesia

UD. Sumber
Laut

MUI Jabar -
01061001720501

18 Mei
2013

Garam
Cyclone

v v PT. Susanti
Megah,
Indonesia

PT. Susanti
Megah

MUI Jatim -
07060000690805

16 Oktober
2013

11 Gula Pasir

Gula Pasir
R1 Bermis

v v v v v PT. Angels
Products,
Indonesia

PT. Nusa Indah
MUI -

00230028800304
19 Mei
2012

v v PT. Trikarsa
Multi
Niagatama

v v PT. Sumber
Roso

v CV. Irja Jaya

v PT. Brataco

Gula Pasir
R1 Intan

v PT.
Dharmapala
Usaha Sukses

PT.
Dharmapala
Usaha Sukses

MUI -
00230048000508

19 Juli
2012

12 Gula Cair

High
Fructosa
Syrup (HFS-
55) v v v v

PT. Puncak
Gunung Mas,
Indonesia

PT. Puncak
Gunung Mas

MUI -
00120006190999

23 Maret
2013

v
PT. Hakiki
Donarta

Fructose
HFS-55 v v v

PT. Associated
British Budi,
Indonesia

PT. Sungai
Budi

MUI -
00220033370205

26 April
2013

Fructose
Syrup 55% v

PT. Rockindo
Agro

PT. Rockindo
Agro

MUI Sumut -
09220003220610

28 Juni
2012

BB-
61/SH/LPPOM
MUI/VIII/2011

13
Butter
Unsalted

MG Unsalted
Butter

v v v v

Murray
Guolburn
Co.Op., Co.
Ltd, Australia

PT. Anta Tirta
Kirana AHFS -

V113/2009/mg

31
Desember

2012
Tatura
Unsalted
Butter

v v v v v
Tatura Milk
Industries Ltd.,
Australia

PT. Multi Prima
Abadi

ICCV -
24052010/TMI

103
31 Mei
2012

BB-
113/SH/LPPOM

MUI/XI/2009
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v v v v v
PT. Sukanda
Jaya

Anchor
Unsalted
Butter

v

Fonterra
Cooperation
Group Ltd.,
Australia

PT. Segar Mas
Prima MUI -

00040013410900
17 Agustus

2013

v
PT. Sentra Agri
Mulia Lestari

Orchid
Unsalted
Butter

v v v
PT. Indolakto,
Indonesia

PT. Indolakto MUI -
00040009041098

18 Januari
2013

BB-
123/SH/LPPOM

MUI/VI/2010
Australian
Unsalted
Butter

v v v
PT. Indolakto,
Indonesia

PT. Indolakto MUI -
00040009041098

18 Januari
2013

BB-
123/SH/LPPOM

MUI/VI/2010

v
PT. Indomarco
Adi Prima

Jongman
Creamy
Butter

v
PT. Tanjungsari
Dairy
International

PT. Tanjungsari
Dairy
International

MUI Jabar -
01041056130111

22 Februari
2013
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LAMPIRAN GAMBAR LOKASI

Pengisian silo tepung terigu dari Bogasari

Mobil-mobil box siap diisi

roti yang akan dikirim ke

customer
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Bapak Deyan (bag. Gudang Finished Good) mengecek krat roti di gudang FG

Gudang Finished Good setelah diisi roti dari bagian produksi
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Bapak Iswant (Bag. PPIC) di

gudang Raw Material

Gudang Food Material
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Gudang Ra Material

Ibu Soffahmi di ruang PDQA beserta sample roti
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Laboratorium Quality Control

Rak roti dan penelitian terhadap sample
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Paket oleh-oleh untuk tamu dan pengunjung

Pabrik PT Nippon Indosari Corpindo Tbk (Sari Roti)
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