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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pada e ra globalisasi m enuntut s egala aspek ke hidupan m asyarakat unt uk 

lebih berkembang dan lebih maju. Salah satu aspek yang terus berkembang di era 

globalisasi ini adalah meningkatnya jumlah perusahaan manufaktur, khususnya di 

kota be sar di  Indonesia. D engan pe ningkatan j umlah pe rusahaan, s ecara t idak 

langsung j uga a kan m eningkatkan t ingkat persaingan. U ntuk m enghadapi 

persaingan a ntar pe rusahaan di  era globalisasi i ni, s etiap p erusahaan dituntut 

untuk dapat meningkatkan keunggulan kompetitif yang mereka miliki. 

Keunggulan kom petitif a dalah m erujuk pa da ke mampuan s ebuah 

organisasi unt uk m emformulasikan s trategi yang m enempatkannya pa da s uatu 

posisi yang m enguntungkan be rkaitan de ngan p erusahaan l ainnya. K eunggulan 

kompetitif muncul bila pelanggan merasa bahwa mereka menerima nilai lebih dari 

transaksi yang dilakukan dengan sebuah organisasi pesaingnya (Setiawan, 2006). 

Kemudian di  da lam K amus B ahasa Indonesia, di nyatakan ba hwa ke unggulan 

kompetitif be rsifat ko mpetisi dan be rsifat p ersaingan, dapat di simpulkan ba hwa 

keunggulan kom petitif adalah ke unggulan yang di miliki ol eh or ganisasi a tau 

perusahaan, di mana k eunggulannya di pergunakan unt uk b erkompetisi da n 

bersaing dengan organisasi atau perusahaan lainnya, untuk mendapatkan sesuatu. 

Dalam r angka m eninggkatkan ke suksesan s uatu pe rusahaan unt uk 

bersaing da lam m encapai s uatu keunggulan kom petitif m aka pe rusahaan 
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membutuhkan suatu strategi ope rasi da n strategi bi snis yang te pat. Hal ini  

berdasarkan pendapat yang dikemukakan oleh laosirihongthong, dkk (2010) yang 

menyatakan ba hwa s alah satu kunci s ukses di  da lam s uatu or ganisasi ada lah 

penyelarasan strategi dan taktik dalam berbisnis, dimana s trategi merupakan visi 

umum yang dapat menyatukan suatu organisasi dengan cara menyediakan acuan 

konsistensi da lam pe mbuatan ke putusan da n m enjadi s alah s atu l andasan a gar 

perusahaan dapat bergerak kearah yang benar (Russel dan taylor, 2000). Strategi 

bisnis a dalah ke bijakan-kebijakan dan ga ris pedoman yang m enentukan c ara 

sebuah perusahaan bersaing dalam sebuah industri dan khususnya cara perusahaan 

untuk membentuk keunggulan be rsaing, sedangkan strategi ope rasi ad alah suatu 

visi f ungsi op erasi yang m enetapkan ke seluruhan a rah a tau da ya do rong unt uk 

pengambilan ke putusan. Visi i ni ha rus di integrasikan de ngan s trategi bi snis da n 

seringkali direfleksikan pada perencanaan formal.  

Strategi ope rasi s eharusnya m enghasilkan suatu pola pe ngambilan 

keputusan ope rasi yang kons isten da n s uatu ke unggulan be rsaing b agi 

perusahaan.  Strategi ope rasi m erupakan penjabaran dari s trategi bi snis. Dengan 

demikian s trategi ope rasi a kan m emberikan arah unt uk m engambil ke putusan 

hubungan antara strategi bisnis dan strategi operasi. 

Dalam me rumuskan suatu strategi o perasi da n persoalan strategi b isnis 

suatu analisis harus dibuat dengan lingkungan eksternal dan internal. Lingkungan 

eksternal bi asanya m eliputi pe rsaingan, pe langgan, e konomi, t eknologi d an 

kondisi sosial. Lingkungan eksternal selain dapat membentuk s trategi bi snis dan 

strategi pe rusahaan,juga da pat m embentuk s trategi op erasi. Hal yang sama, 
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lingkungan internal d apat me mpengaruhi s trategi op erasi m elalui ke tersediaan 

sumber da ya, ke beradaan kul tur or ganisasi, k eahlian da n ke mampuan t enaga 

kerja, lokasi d an f asilitas, be ntuk s istem pe ngendalian dan s ebagainya. Suatu 

analisis lingkungan internal biasanya mengarah pada pengidentifikasian kekuatan 

dan kelemahan operasi yang ada. Strategi operasi mencoba mengatasi kelemahan 

dan mengembangkan kekuatan yang ada pada suatu perusahaan. 

Salah s atu s trategi yang di pakai pe rusahaan unt uk unt uk m eningkatkan 

keunggulan kom petitifnya a dalah de ngan c ara m eningkatkan e fisiensi da ri 

pengelolaan persediaan. Menurut  Mumayah dalam Danfar ( 2009) m engatakan 

bahwa e fisiensi m erupakan s uatu ukur an da lam membandingkan r encana 

penggunaan masukan dengan  penggunaan yang direalisasikan 

Persediaan adalah sebagai s uatu aktiva l ancar yang m eliputi ba rang–

barang milik perusahaan dengan maksud untuk dijual dalam suatu periode usaha 

normal at au persediaan ba rang–barang yang masih dalam pe kerjaan pr oses 

produksi a taupun pe rsediaan ba han ba ku yang menunggu pe nggunaanya da lam 

suatu pr oses pr oduksi ( Assauri, 2005), s edangkan m enurut Indrajit dkk (2002) 

persediaan diterjemahkan dari kata inventory yang merupakan jenis barang yang 

disimpan di gudang yang m empunyai s ifat pe rgerakan yang agak b erbeda s atu 

dengan yang lain. 

Tujuan persediaan m enurut C hase d an Jacobs (2011) antara l ain adalah 

untuk mempertahankan berlangsungnya p roses operasi pa da pe rusahaan ka rena 

sebuah pasokan bahan persediaan di sebuah perusahaan adalah pusat fleksibilitas 

dalam proses operasi perusahaan. 
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Persediaan merupakan investasi yang penting dan merupakan bagian yang 

cukup besar d ari ke seluruhan aktiva l ancar pe rusahaan, ol eh karena i tu 

pengelolaan pe rsediaan bagi s ebuah pe rusahaan m erupakan faktor yang sangat 

mendasar da lam p embentukan ke unggulan ko mpetitif da lam j angka panjang 

(Hansen dan Mowen, 2005). 

Perusahaan manufaktur dituntut unt uk m eningkatkan p erputaran 

persediaan dengan selalu menyediakan kesiapan, kelengkapan, keberadaan barang 

produk atau jasa apa  s aja yang di nginkan pelanggan sekaligus m emaksimalkan 

profit da ri pe njualaan b arang s erta meminimalisir be ban bi aya pe mbelian dan 

penyimpanan (Ramdas da n Spekman, 2000) . Persediaan merepresentasikan 

strategi da sar p ada pe rusahaan, yang b erimplikasi pa da ke naikan keuntungan 

perusahaan (Misrha dkk, 2013). Pengendalian persediaan yang efisien merupakan 

faktor utama untuk mendapatkan keunggulan kompetitif pa da pa sar dimana 

perusahaan dituntut untuk selalu mampu menyediakan kebutuhan dari konsumen 

dengan bi aya s eminimal m ungkin a tas pe rsediaan yang pe rusahaan milik i 

(Rajagopalan dan Kumar, 1994). 

Dalam perusahaan manufaktur pengelolaan persediaan sangat diperlukan, 

dimana perusahaan tersebut harus menjaga tingkat persediaan berada pada posisi 

yang opt imal yaitu persediaan tidak terlalu tinggi ma upun terlalu rendah a gar 

persediaan menjadi efisien. Pengelolaan persediaaan bukanlah sesuatu yang 

mudah hal ini dikarenakan apabila jumlah persediaan terlalu besar mengakibatkan 

timbulnya dana yang dikeluarkan terlalu besar, meningkatnya biaya penyimpanan 

seperti biaya pegawai, b iaya operasional pabrik, bi aya gedung, dan resiko 
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kerusakan barang yang lebih besar. N amun bila persediaan terlalu sedikit 

mengakibatkan resiko terjadinya kekurangan persediaan (stock out) ka rena 

seringkali barang persediaan tidak dapat didatangkan secara mendadak yang 

menyatakan terhentinya pr oses pr oduksi, t ertundanya keuntungan, ba hkan 

hilangnya pelanggan. 

Didalam mengelola persediaan, pe rusahan m emerlukan pe ran t eknologi 

informasi agar m ampu menyebarkan i nformasi yang t erkait de ngan k ebutuhan 

persediaan perusahaan sehingga perusahaan dapat menjalankan aliran persediaan 

dengan efisien, h al i ni s esuai de ngan pe rnyataan haag dan keen (1996) 

yaitu teknologi i nformasi s ebagai s eperangkat alat yang membantu A nda unt uk 

bekerja d engan informasi dan melakukan tugas-tugas yang be rhubungan dengan 

pemrosesan i nformasi. Menurut H aag da n C ummings ( 1998) dalam A rsono da n 

Muslichah ( 2002), t eknologi i nformasi be rguna da lam m enangkap i nformasi, 

menyampaikan informasi, m enciptakan i nformasi, m enyimpan i nformasi, da n 

mengkomunikasikan informasi oleh teknologi informasi dapat membantu manajer 

dalam m embuat pe rencanaan, pe ngkoordinasian, pe ngawasan, investigasi, 

evaluasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja manajerial. 

Teknologi infirmasi telah terbukti me miliki pengaruh t erhadap 

kinerja operasional perusahaan, seperti l ayanan pelanggan, lead time dan biaya 

produksi (Vickery dkk, 2003) K emajuan d alam teknologi seperti internet, EDI 

(electronic data interchange), ERP (enterprise resource planning), SAP (system 

application and product)  dan e-bisnis  memungkinkan pe rusahaan unt uk 
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mempercepat pertukaran produk, informasi 

Pada perkembangan saat ini  ternyata teknologi i nformasi tidak cukup 

dalam peningkatan e fisiensi dalam pengelolaan pe rsediaan, maka d ari i tu 

diperlukan aliran koor dinasi supply chain yang te rintegrasi dengan baik sebagai 

penghubung unt uk m eningkatkan efisiensi antara t eknologi informasi dan 

persediaan. Menurut Lee ( 2000) koordinasi supply chain sebagai m edia untuk 

merancang ul ang alur kerja p engambilan keputusan, da n s umber daya ant ara 

anggota supply chain untuk meningkatkan kinerja yang lebih baik seperti margin 

keuntungan yang lebih t inggi, peningkatan kinerja layanan pelanggan dan waktu 

respon lebih cepat. 

dan mengefisienkan persediaan pada 

perusahaan. 

Dalam aliran koordinasi supply chain menurut hill da n s ccuder ( 2002) 

terdapat 2  f aktor yang d igunakan da lam koor dinasi supply chain tersebut, yaitu 

koordinasi supplier dan koordinasi customer, sehingga jika kedua faktor ini dapat 

berkoordinasi da n be kerjasama de ngan ba ik m aka pr oses supply chain yang 

terdapat pada perusahaan akan berjalan dengan baik. 

Menurut Ramdas dan Spekman (2000) kurangnya koordinasi pada supply 

chain di perusahaan dapat mengakibatkan kinerja yang buruk dari supply chain. 

Konsekuensi da ri kur angnya koor dinasi a dalah pemanfaatan kapasitas r endah, 

persediaan yang be rlebihan, l ayanan pelanggan yang t idak memadai, perputaran 

persediaan, bi aya p ersediaan, w aktu ke  p asar, r espon pe menuhan pe sanan, 

kualitas, fokus pelanggan dan kepuasan pelanggan.  
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Penerapan al iran koordinasi supply chain yang terintegrasi de ngan baik 

harus dibantu oleh teknologi agar mampu berdampak langsung pada peningkatan 

kinerja persediaan perusahaan (Devaraj dkk, 200 7), maka dari itu pengaplikasian 

teknologi inf ormasi akan berdampak pada int egrasi s istematik yang 

memungkinkan pe rusahaan unt uk m elakukan pe nyebaran i nformasi da n 

otomatsasi dengan lebih efisien (Hill dan Scudder, 2002). 

Keterikatan teknologi informasi pada persediaan t elah m enjadi s ebuah 

efek rantai yang b erkesinambungan dalam j aringan pada pr oses m anajemen 

persediaan hingga m anajemen operasional pa da setiap perusahaan (Misrha dkk, 

2013). Menurut Donath, (2002) cakupan dalam kajian persediaan seperti 

pengurangan pe rsediaan, t ingkat akurasi p encatatan persediaan da n kecepatan 

serta ke tepatan persediaan telah menjadi f okus ut ama di setiap pe rdebatan da n 

penelitian dalam implementasi dari pengembangan teknologi. 

Menurut Donath (2002) dalam bukun ya IOMA logistic and inventory 

management menyatakan bahwa teknologi informasi da n Supply chain 

Management merupakan s alah satu faktor yang pa ling signifikan dan pa ling 

menentukan dalam pe nentuan t ingkat p erputaran pe rsediaan yang m enjadi t olak 

ukur e fisien a tau t idaknya s ebuah pe ngelolaan persediaan. B ob D onath dalam 

bukunya juga m enambahkan beberapa f aktor l ain yang be rpangaruh pada 

perputaran persediaan antara lain bagaimana perusahaan memprediksi permintaan 

serta pe njualan, mengurangi lead time pengiriman da n di stribusi, m engurangi 

tingkat s tok di gudang a tau Stock Keeeping Unit  (SKU), dan  meningkatkan 

perputaran persediaan melalui penjualan. 
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Dalam pe nelitian sebelumnya ke terkaitan antara t eknologi informasi, 

supply chain coordination dan persediaan telah banyak dibahas dan pada saat ini 

banyak di pakai ol eh perusahaan-perusahaan di  dunia. D i Indonesia salah satu 

yang menerapkan keterkaitan antara t eknologi i nformasi, supply chain 

coordination dan persediaan adalah  PT S inar M as A gro Resource a nd 

Technology T bk ( PT. SMART Tbk ) dan s ekaligus m erupakan objek da ri 

penelitian ini. PT. SMART Tbk adalah salah satu perusahaan manufaktur terbesar 

di Indonesia, hal ini dibuktikan berdasarkan survey yang dilakukan  AC Nielsen 

pada t ahun 2007  di t ingkat pa sar m odern PT.SMART Tbk  merupakan y ang 

terbesar di  Indonesia, terutama da lam produksi m inyak g oreng dan m argarine 

dengan m enggunakan b ahan ba ku ke lapa s awit. PT S MART Tb k memiliki dua  

merek minyak goreng t erkemuka di  Indonesia yaitu FILMA da n K unci M as, 

sedangkan untuk produk margarine, produk utama adalah Palm Boon dan FILMA, 

merk tersebut telah dikenal sebagai produk berkualitas tinggi dan memiliki pangsa 

pasar yang signifikan di Indonesia. 

Perusahaan  ini berlokasi di kawasan industri SIER Surabaya. Tepatnya di 

Jl. Rungkut Industri R aya no 19 S urabaya. P roses pr oduksi m inyak g oreng 

tersebut diolah dari crude palm oil (CPO) yang diperoleh dari perkebunan kelapa 

sawit yang ada di Indonesia khususnya perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang 

ada di  w ilayah Kalimantan dan Sumatera. PT S MART T bk t elah m enggunakan 

teknologi i nformasi pa da s etiap pr oses bi snisnya t ermasuk pa da pe ngelolaan 

persediannya melalui koordinasi supply chain, hal ini dikarenakan mereka sangat 

menyadari salah satu cara untuk memenangkan persaingan di era modern ini salah 
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satunya adalah dengan cara m enimalisir bi aya yang ada pa da pe rsediaan serta 

mengefisienkan persediaan yang mereka miliki. PT. SMART Tbk menjadi objek 

penelitian ini karena cara pasokan, serta jenis persedian dalam perusahaan sangat 

kompleks membutuhkan t ingkat pengelolaan yang mengharuskan pengaplikasian 

teknologi i nformasi u ntuk m eningkatkan k emampuan pe rusahaan da lam 

mengelola persediaan guna mencapai tingkat efisiensi yang baik. 

Dalam penelitian ini penulis mencoba meneliti pengaruh antara teknologi 

informasi, supply chain coordination dan persediaan yang ad a pe rusahaan,  

dimana da lam s kripsi i ni menjelaskan bahwa t erdapat ke terkaitan antara s atu 

faktor dengan faktor penentuan tingkat perputaran persediaan yang lain sehingga 

factor t ersebut m embentuk s ebuah pol a yang nantinya ak an berperan s ecara 

signifikan t erhadap p engendalian p ersediaan p ada pe rusahaan. D alam beberapa 

literature dalam p enelitian sebelumnya ba nyak menyebutkan ba hwa t eknologi 

informasi tida k berdampak secara l angsung pada persediaan m elainkan unt uk 

memaksimalkannya di butuhkan supply chain coordination sebagai pe nghubung 

antara kedua variabel tersebut. Dari latar belakang yang sudah disebutkan diatas 

maka pe nulis te rtarik menulis pe nelitian yang b ejudul “P engaruh T eknologi 

Informasi t erhadap Efisiensi P engelolaan Persediaan melalui Supply Chain 

Coordination pada PT SMART Tbk” 
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1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas dan faktor-faktor yang 

berpenagruh pada tinjauan penelitian, maka rumusan masalah yang diangkat 

dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagaimana pengaruh teknologi i nformasi terhadap efisiensi 

pengelolaan  persediaan? 

2. Bagaimana pengaruh teknologi i nformasi terhadap supply chain 

coordination? 

3. Bagaimana p engaruh teknologi i nformasi terhadap efisiensi 

pengelolaan  persediaan melalui supply chain coordination? 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang t elah diuraikan diatas, maka 

tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Untuk m enguji pe ngruh t eknologi i nformasi terhadap efisiensi 

pengelolaan  persediaan perusahaan 

2. Untuk m engeuji pengaruh teknologi i nformasi terhadap supply chain 

coordination 

3. Untuk m enguji pengaruh teknologi i nformasi terhadap efisiensi 

pengelolaan  persediaan melalui supply chain coordination. 
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1.4. Manfaat Penilitian 

Pada skripsi ini kami selaku peneliti juga berharap bahwa penelitian ini 

nantinya akan memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi Penulis  

Penelitian ini diharapkan sebagai studi kajian dan pembelajaran bahwa 

pengaplikasian t eknologi be rperan pe nting pe ningkatan e fisiensi 

persediaan melalui supply chain coordination pada perusahaan. 

2. Bagi Pembaca 

Penelitian i ni di harapkan s ebagai r efrensi ke pada pe mbaca unt uk 

mengetahui sejauh mana peran teknologi dalam pengaplikasian supply 

chain coordination pada peningkatan efisiensi pengelolaan persediaan. 

3. Bagi Perusahaan  

Penelitian ini di harapkan sebagai r efrensi da n pe mbelajaran aka n 

pentingnya p eran supply chain coordination berbasis si stem yang 

ditunjang de ngan t eknologi l ebih m ampu m eningkatkan t ingkat 

keefisienan persediaan perusahaan 

1.5. Sistematika Skripsi 

Dalam penyusunan penulisan skripsi ini kami selaku penulis membagi 

penelitian ini menjadi lima bab yang secara garis besar berisi: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini te rdiri da ri la tar be lakang pe milihan t opik pe rmasalahan, r umusan 

masalah,  tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian.  
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang teori-teori yang digunakan sebagai 

landasan pikiran dalam penelitian, penelitian sebelumnya yang digunakan sebagai 

tuntunan untuk merumuskan hipotesis dan memecahkan masalah. Landasan teori 

ini berbentuk kuantitatif atau model analisis yang berkaitan dengan penelitian. 

BAB III METODE PENELITIAN 

Bab i ni m enjelaskan m etode pe nelitian yang di gunakan da lam pe nulisan a dalah 

metode kua ntitatif. S elain i tu ba b i ni j uga m eliputi pe mbahasan p endekatan 

penelitian, ruang l ingkup penelitian, jenis dan sumber data yang dibutuhkan dan 

digunakan, prosedur  pengumpulan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Merupakan bab yang  berisi tentang gambaran umum mengenai subjek dan objek 

penelitian yang rlevan de ngan r umusan masalah. Dekripsi ha sil p enelitian 

merupakan pe njelasan singkat m engenai p elaksanaan penelitian dan da lam 

analisis yang m engemukakan data da n teknik analisisnya, pe njelasan tentang 

proses analisis dan interpretasi. 

BAB V SIMPULAN DAN SARAN 

Merupaka b ab yang be risi te ntang kesimpulan yang m erupakan j awaban da ri 

rumusan masalah atau hipotesis yang telah diajukan, dan saran yang di  tunjukan 

untuk perusahaan serta peneliti-peneliti berikutnya. 
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