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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

 

  Globalisasi dan kondisi persaingan usaha yang semakin ketat 

menyebabkan perusahaan harus menetapkan strategi yang tepat agar dapat 

meningkatakan efektifitas dan efesiensi pemakaian sumber daya agar perusahaan 

dapat menurunkan biaya produksi sehingga mempertinggi profit yang didapat dan 

guna mendapatkan kepercayaan dari konsumen. Untuk itu pengukuran kinerja 

diperlukan untuk memonitor keberhasilan implementasi strategi yang telah 

ditetapkan para pimpinan perusahaan. Sehingga meskipun daya tahan perusahaan 

tersebut terhadap goncangan perekonomian di Indonesia kuat, tetapi daya saing 

bisnis di domestik masih tergolong rendah. Kondisi seperti ini tidak 

menguntungkan untuk membangun perekonomian Indonesia. Pengukuran kinerja 

dapat didefinisikan sebagai proses mengukur efisiensi dan efektivitas tindakan 

masa lalu, Sebuah sistem pengukuran kinerja memungkinkan keputusan yang 

harus dibuat dan tindakan yang akan diambil karena mengkuantifikasi efisiensi 

dan efektivitas tindakan masa lalu melalui akuisisi, pengumpulan, pemilahan, 

analisis dan interpretasi data yang sesuai (

 Salah satu aspek penting yang memerlukan pengukuran kinerja adalah 

supply chain perusahaan, dalam pengukuran kinerja supply chain ada beberapa 

Neely et al dalam Thakkar. 2009).  
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metode yang meiliki keunggulan dan kekurangan masing-masing , seperti Supply 

Chain Operations Reference (SCOR) yang dikembangkan oleh Supply Chain 

Council, Balance Scorecard (BSC) yang merupakan alat pengukuran kinerja yang 

dibangun oleh Kaplan and Norton, Design Operations Reference (DCOR) yang 

dikembangkan oleh Hewlett-Packard (HP). Supply Chain Operations Reference 

(SCOR) adalah suatu model konsensus yang dikembangkan oleh Supply Chain 

Council (SCC) untuk mengevaluasi supply chain (Supply Chain Council, 2010).  

Design Operations Reference (DCOR) adalah alat diagnostik lintas industri 

untuk manajemen desain-rantai. DCOR memungkinkan pengguna untuk 

mengatasi, meningkatkan dan mengkomunikasikan praktek manajemen desain 

rantai dalam dan di antara pihak yang berkepentingan. Ini mencakup 

pengembangan produk dan penelitian dan pengembangan, tetapi tidak 

menggambarkan penjualan dan pemasaran (generasi demand) dan posting 

dukungan pelanggan pengiriman (DCOR overview 1.0) . Metode lain yang 

populer lainnya ini adalah Balance scorecard (BSC) yang menekankan pada 

keseimbangan antara penggunaan keuangan dan tindakan nonfinansial untuk 

mencapai keselarasan strategis (Kaplan dan Norton dalam Thakkar et al, 2009). 

Namun dalam balance scorecard tidak menyediakan mekanisme untuk 

mempertahankan relevansi yang mendefinisikan ukuran, balance scorecard juga 

gagal untuk mengitegrasikan pengukuran top level, scorecard strategis, dan tingkat 

operasional yang berpotensi membuat pelaksanaan strategi bermasalah (Thakkar 

et al, 2009). Maka dari itu supply chain council menawarkan Supply Chain 

Operations Reference (SCOR) yang mengadopsi pendekatan pembangunan blok 
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dan menawarkan penelusuran lengkap serta jelas dalam mendefinisikan jenis 

proses (perecanaan, pelaksanaan dan enabling) dan mengkonfigurasi mereka 

untuk memenuhi persyaratan rantai pasokan. 

 Supply Chain Operations Reference (SCOR) adalah suatu model 

konsensus yang dikembangkan oleh Supply Chain Council (SCC) untuk 

mengevaluasi supply chain. SCOR sudah banyak diterapkan oleh organisasi untuk 

membantu pengambilan keputusan dalam memecakan masalah dalam supply 

chain. Model Supply Chain Operations Reference (SCOR) menyediakan kerangka 

kerja yang unik yang menghubungkan metrik kinerja, proses, praktik terbaik, dan 

orang-orang menjadi struktur terpadu, dimana kerangka kerja tersebut mendukung 

komunikasi antara mitra rantai pasokan dan meningkatkan efektivitas manajemen 

rantai pasokan, teknologi, dan terkait perbaikan aktivitas rantai pasokan (Supply 

Chain Council, 2010). Ruang lingkup model SCOR mencakup semua elemen 

kepuasan permintaan awal dengan sinyal permintaan awal (order atau ramalan) 

dan berakhir dengan sinyal bahwa permintaan akhir telah puas (invoice final dan 

pembayaran

UKM pengerajin jaket kulit Gugum Gumilar merupakan bisnis pengerajin 

jaket kulit yang sedang berkembang, Bisnis yang terletak di  Jl. Raya Kludan No.2 

Tanggulangin, Sidoarjo ini berdiri sejak tahun 2004. UKM pengerajin jaket kulit 

Gugum Gumilar merupakan salah satu pengerajin jaket kulit yang terletak di senta 

industri olahan kulit yang terletak di tanggulangin. Di tengah persaingan bisnis 

yang amat sangat ketat, maka persaingan harga, kualitas dan ketepatan 

pemenuhan pesanan amat sangat menentukan, maka dari itu UKM pengerajin 

) (Thakkar et al, 2009). 
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jaket kulit Gugum Gumilar berusaha untuk tidak mengecewakan pelanggan 

karena banyaknya pesaing yang berada di sentra yang sama. Selain 

memperhatikan segi produk dan layanan, UKM pengerajin jaket kulit Gugum 

Gumilar juga memeperhatikan segi profit yang mereka dapat, sehingga UKM 

pengerajin jaket kulit Gugum Gumilar berusaha untuk memberikan produk yang 

berkualitas dan mendapatkan profit yang besar, sebagaimana kita ketahui produk 

yang berkualitas membutuhkan biaya produksi yang tinggi sehingga menghambat 

pendapatan profit yang tinggi. 

Bisnis pengerajin jaket kulit tidak lepas dari dukungan pihak supplier yang 

mendukung dalam penyuplai bahan baku kulit. Karena jumlah supplier kulit di 

Indonesia tidak begitu banyak, maka permainan harga terasa amat sensitif. 

Supplier yang diharapkan adalah supplier dengan produk yang berkualitas dan 

ekonomis. Akan tetapi naiknya harga kulit membuat membuat biaya produksi 

sama dengan harga jual jaket kulit sehingga perusahaan tidak memperoleh 

keuntungan sama sekali bahkan merugi. Perusahaan tidak dapat langsung 

menaikkan harga jual dikarenakan rasa takut para pelanggan akan beralih ke 

pesaing mereka yang terletak di sentra yang sama. 

Saat ini perusahaan ingin mengembangkan usahanya menjadi lebih besar. 

Untuk itu, perusahaan akan melakukan perluasan pangsa pasar dan meningkatkan 

kinerjanya agar dapat menekan biaya dari seluruh aktivitas yang dilakukan 

perusahaan, serta membuat suatu inovasi untuk dapat memenangkan persaingan 

pasar. Akan tetapi, perusahaan tidak mengetahui bagaimana kondisi kinerjanya 

saat ini. Perusahaan perlu mengidentifikasi aktivitas yang memerlukan perbaikan 
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kinerja tetapi belum memiliki pengukuran kinerja yang mampu mengidentifikasi 

kinerja dari tiap-tiap aktivitas supply chain yang dilakukan sehingga tidak dapat 

menentukan prioritas dan perbaikan dari aktivitas-aktivitasnya  

Metode pengukuran kinerja Supply Chain Operations Reference (SCOR) 

dirasa tepat untuk digunakan dalam penelitian yang berfokus pada UKM 

pengerajin jaket kulit Gugum Gumilar, karena Model Supply Chain Operations 

Reference (SCOR) menyediakan kerangka kerja yang unik yang menghubungkan 

metrik kinerja, proses, praktik terbaik, dan orang-orang menjadi struktur terpadu, 

dimana kerangka kerja tersebut mendukung komunikasi antara mitra rantai 

pasokan dan meningkatkan efektivitas manajemen rantai pasokan, teknologi, dan 

terkait perbaikan aktivitas rantai pasokan (Supply Chain Council, 2010). Dengan 

Supply Chain Operations Reference (SCOR) pihak perusahaan dapat menganalisis 

dan meningkatkan kinerja dari perusahaan. Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut, maka penulis melakukan penelitian tentang pengukuran kinerja supply 

chain pada UKM pengerajin jaket kulit Gugum Gumilar dengan judul 

“Perancangan Pengukuran Kinerja Menggunakan Metode Supply Chain 

Operations Reference (SCOR) Pada Usaha Kecil dan Menengah (UKM)  

(Studi kasus pada UKM Pengerajin Jaket Kulit Gugum Gumilar, Sidoarjo)”. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Rumusan Masalah berdasarkan latar belakang diatas yang akan ditelaah 

dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Bagaimana rancangan pengukuran kinerja supply chain dengan 

menggunakan metode Supply Chain Operations Reference (SCOR) pada 

UKM pengerajin jaket kulit Gugum Gumilar? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Sesuai dengan rumusan masalah yang telah disebutkan diatas maka tujuan 

dari penelitian ini adalah : 

1. Membuat rancangan pengukuran kinerja dengan menggunakana metode 

Supply Chain Operations Reference (SCOR) pada UKM pengerajin jaket 

kulit Gugum Gumilar. 

1.4 Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut : 

1. Bagi pihak perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan 

rancangan pengukuran kinerja supply chain yang sesuai dengan 

perusahaan sehingga dapat dimanfaatkan untuk menggali informasi yang 

dijadikan pahan pertimbangan dalam meningkatkan kinerja perusahaan. 

2. Bagi pihak universitas, penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam 

penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pengukuran kinerja. 

3. Bagi peneliti, penelitian ini bermanfaat untuk mengaplikasikan teori-teori 

yang pernah dipelajari dalam pengukuran kinerja 
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1.5 Sistematika Penelitian 

BAB I : Pendahuluan 

Bab ini terdiri dari latar belakang masalah yang akan 

mengantarkan pada permasalahan yang akan dibahas pada 

penelitian ini yaitu pentingnya pengukuran kinerja pada 

perusahaan dalam upaya penentuan strategiyang tepat. 

Selanjutnya akan diuraikan pula rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penelitian. 

BAB II : Tinjauan Pustaka 

Bab ini secara garis besar menjelaskan tentang teori-teori, 

konsep, argumentasi yang relevan dengan permasalahan, 

dan bahasan hasil penelitian sebelumnya. Teori serta konsep 

yang digunakan sebagai landasan pemikiran dalam 

pembahasan penelitian seperti pengukuran kinerja secara 

umum, metode Supply Chain Operations Reference (SCOR) 

. Bab ini juga berisi antara lain penelitian sebelumnya, 

ruang lingkup penelitian dan kerangka berpikir. 

BAB III : Metode Penelitian 

Bab ini menjelaskan metode penelitian yang digunakan 

dalam penulisan adalah metode kualitatif eksploratif. Jenis 
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dan sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. 

Bab ini juga berisi tentang tahapan penelitian. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan 

Bab ini menjelaskan bagaimana gambaran perusahaan 

sebagai objek penelitian, bagaimana perusahaan melakukan 

pengembangan dalam bisnis, bagaimana hasil rancangan 

pengukuran kinerja dan apakah strategi yang selama ini 

diterapkan perusahaan telah sesuai dan dapat menimbulkan 

kepuasan pada pelanggan. 

BAB V : Simpulan dan Saran 

Bab ini berisi kesimpulan dan seluruh hasil akhir analisis 

penelitian dan saran-saran yang disampaikan oleh penulis. 
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