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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis telah menjadi semakin sensitif terhadap waktu dan

persaingan. Untuk bisa bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat, hal

utama yang perlu diperhatikan oleh perusahaan adalah bagaimana memenuhi

permintaan pelanggan. Untuk mewujudkan hal tersebut, perusahaan perlu

didukung oleh komponen-komponen yang mempengaruhi kinerja perusahaan.

Perusahaan yang dikatakan stabil fokus utamanya adalah tentang value-added.

Sebuah produk perlu memberi nilai lebih yang membuat beda dengan produk lain

yang sejenis. Total value merupakan nilai bagi dari kualitas pada biaya. Oleh

sebab itu adanya persaingan yang ketat dalam hal meningkatkan kualitas produk

dan menekan biaya merupakan salah satu upaya perusahaan untuk mendapatkan

posisi layak dalam pilihan pelanggan. Tuntutan konsumen terhadap kualitas

produk, harga, ketepatan pengiriman serta ketersediaan produk di pasaran juga

sangat dibutuhkan guna memenuhi kebutuhan pelanggan.

Berdasarkan uraian tersebut maka terlihat bahwa persediaan merupakan

salah satu hal yang sangat besar bagi perusahaan karena dengan adanya

perencanaan dan pengaruh persediaan yang baik maka perusahaan tidak perlu

merasa khawatir mengenai persediaan untuk memenuhi kebutuhan permintaan

konsumen. Pengendalian persediaan sebagai penentuan suatu kebijakan

pemesanan dalam antrian, kapan bahan itu dipesan dan berapa banyak bahan yang

dipesan secara optimal untuk dapat memenuhi permintaan para pelanggan, atau

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDENTIFIKASI PENYEBAB ... PRAPTO NUGROHO SARDI



2

dengan kata lain pengendalian persediaan adalah suatu usaha atau kegiatan untuk

menentukan tingkat optimal dengan biaya persediaan yang minimum sehingga

perusahaan dapat berjalan lancar. Sehingga dapat disimpulkan bahwa besar

kecilnya keuntungan perusahaan juga dipengaruhi oleh jumlah persediaan produk

yang digunakan untuk memenuhi permintaan konsumen. Oleh karena itu

perusahaan harus merencanakan dengan baik kebutuhan akan permintaan

konsumen melalui pendistribusian produk yang baik atau dengan kata lain

menerapkan konsep supply chain dengan penyediaan produk yang sesuai.

Pendekatan supply chain berkembang seiring dengan meningkatnya

kebutuhan dunia usaha untuk menekan biaya secara menyeluruh. Salah satu

permasalahan yang muncul adalah kelemahan pada aliran informasi dan

koordinasi seringkali menimbulkan distorsi informasi yang salah satunya berupa

terjadinya amplifikasi permintaan yang semakin besar pada upstream channel

dibandingkan downstream channel yang dinamakan dengan fenomena bullwhip

effect. Dalam kondisi ini maka fungsi dari sistem supply chain untuk

menyediakan produk atau jasa yang tepat, pada tempat yang tepat, waktu yang

tepat, dan kondisi yang diinginkan. Dimana teknologi telah mengubah logistik

dari pengaturan persediaan dan transportasi menjadi suatu peningkatan nilai

tambah dari barang dan jasa. Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain

Management) merupakan bidang kajian yang terletak pada efisiensi dan efektifitas

aliran barang, informasi, dan aliran uang yang terjadi secara simultan sehingga

dapat menyatukan supply chain dengan pihak yang terlibat.
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Inti dari supply chain adalah adanya sinkronisasi dan koordinasi ke arah

hulu dan hilir. Hal ini mutlak dilakukan untuk menjaga efektifitas suatu rantai

yang dibangun. Supply chain dapat diterapkan untuk mengintegrasikan

manufaktur, pemasok, retailer, dan penjual secara efisien sehingga barang dapat

diproduksi dan didistribusikan dengan jumlah yang tepat dan biaya keseluruhan

yang minimum. Untuk menghasilkan supply chain yang efektif dan efisien perlu

dibuat peta sistem logistik dan distribusi secara keseluruhan yang digunakan

untuk melihat perilaku pergerakan aliran produk yang ditujukan untuk

pendistribusian yang terjadi disetiap elemen. Untuk menciptakan pelayanan yang

diinginkan, koordinasi antar pihak-pihak supply chain sangat diperlukan.

Kurangnya koordinasi seringkali menimbulkan kesalahan informasi, yang salah

satu akibatnya adalah variasi permintaan yang terjadi pada saluran supply chain.

Variasi tersebut mengarah dari arah hilir ke hulu yang dinamakan fenomena

bullwhip effect. Pada arah hilir yang berkaitan dengan retailer dan end user

sedangkan arah hulu yang berkaitan langsung dengan manufacture.

Menurut Peter J Metrz (1998) dalam artikelnya yang berjudul

“Demystifying Supply Chain Management” mengungkapkan bahwa dengan

memanfaatkan konsep supply chain management perusahaan dapat memperoleh

keuntungan seperti mereduksi persediaan barang jadi, out of stock incident

berkurang, pendapatan perusahaan meningkat, cumulative cycle time berkurang,

on time delivery naik, total cost share of revenue berkurang, serta inventory cost

berkurang. Dan menurut Indrajit dan Djokopranoto (2002), keuntungan

menerapkan supply chain management adalah mengurangi jumlah persediaan.
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Barang-barang persediaan yang merupakan aset perusahaan berkisar antara 30%-

40% dari total aset perusahaan, sedangkan biaya persediaan berkisar antara 20%-

40% dari nilai barang yang disimpan. Supply chain dapat menjamin kelancaran

arus barang.

Sedangkan Bullwhip effect menurut Davids Simchi-levi (2000) dalam buku

Designing and managing the supply chain, adalah sebagai berikut: “Peningkatan

variability dari level bawah menuju level atas dan dalam suatu jaringan supply

chain.” Jadi dapat didefinisikan bahwa bullwhip effect sebagai peningkatan

variabilitas permintaan yang terjadi pada setiap level supply chain sebagai akibat

adanya distorsi informasi. Dalam situasi ini perusahaan tidak mempunyai

informasi permintaan yang akurat (Lee etal,1997). Handfield dan Nichols (2002)

menyatakan bahwa informasi yang tidak akurat atau informasi yang terdistorsi

pada setiap level supply chain dari bawah ke atas dapat menimbulkan beberapa

masalah penting, diantaranya adalah persediaan yang berlebihan, hilangnya

pendapatan, turunnya tingkat kepuasan konsumen, pengiriman yang tidak efektif,

kesalahan dalam penjadwalan produksi, serta penggunaan sumber daya yang tidak

efisien.

PT Alfian Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang

manufaktur yang sebagian besar hasil-hasil produksinya berupa sandal spon yang

dijual hampir ke seluruh wilayah Jawa, Bali, Kalimantan. Dan beberapa jenis

produknya adalah type sandal Woles, sandal Okley, sandal Converse, sandal

Rafila dan sandal KiddRock. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1977

tersebut awalnya merupakan usaha dagang dam hanya memiliki 15 orang
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karyawan serta wilayah jangkauan pemasaran hanya meliputi wilayah Jawa Timur

yaitu meliputi kota Kediri, Malang, Sidoarjo, Pasuruan, kini telah menjadi

perusahaan berskala besar.

Seiring berjalannya waktu maka perusahaan berkembang pesat, kapasitas

produksi melaju pesat, volume pesanan semakin meningkat dan wilayah

pemasaran juga berkembang, hingga mencakup jangkauan seluruh pulau Jawa,

Bali dan Kalimantan. Oleh sebab itu perusahaan akhirnya beralih menjadi bentuk

usaha Perseroan Terbatas dengan jumlah karyawan lebih dari 500 orang dan luas

area + 1200m2.

Kapasitas produksi yang begitu besar, sesuai dengan jangkauan pemasaran

membutuhkan saluran distribusi yang lengkap agar barang produksi sampai ke

tempat tujuan sesuai dengan waktu yang ditentukan. CV. Mega Raya adalah

adalah distributor tunggal yang memasarkan produk hasil produksi PT Alfian Jaya

hingga keseluruh pulau Jawa, dan sebagian wilayah Bali dan Kalimantan. CV.

Mega Raya melayani pesanan yang dilakukan oleh masing-masing agen-agen

yang mana para agen-agen tersebut akan menyebarkan ke ritel-ritel yang akan

menjual produk tersebut hingga sampai kepasar sasaran.

Panjangnya mata rantai pemasaran tersebut berdampak pada keputusan

tentang jumlah pemesanan (order quantity), kebijakan persediaan (inventory

policy), dan biaya (cost). Fenomena terjadinya perubahan permintaan pelanggan

akhir yang relatif stabil dari hari ke hari akan menjadi order mingguan atau dua

mingguan dari perusahaan ritel sehingga pusat distribusi akan menerima order

yang lebih fluktuatif dibandingkan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan
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ritel. Permintaan distributor tunggal juga akan berfluktuatif yang berdampak pada

cost yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dalam penyimpanan.

Salah satu cara untuk menganalisa beberapa faktor penyebab terjadinya

bullwhip effect pada sebuah perusahaan adalah dengan menganalisis factor-faktor

yang menyebabkan terjadinya. Tanya jawab dengan pihak ritel sangat diperlukan

dalam penehuan imformasi permasalahan yang terjadi dan upaya yang akan

diambil dalam rangka menyelesaian permasalahan perusahaan. Sebagaimana

faktor yang dapat memicu terjadinya bullwhip effect pada supply chain, sehingga

perlu dilakukan analisa seberapa jauh pengaruh terjadinya bullwhip effect dan

faktor penyebab lainnya. Besarnya nilai bullwhip effect perlu diukur untuk

mengetahui bullwhip effect yang dapat dilakukan dengan metode agregasi data

Fransoo dan Wouters.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah:

1. Berapakah besar nilai bullwhip effect yang terjadi pada distribusi produk

pabrik Alfian Jaya di Surabaya?

2. Faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya bullwhip effect distribusi

produk pada pabrik Alfian Jaya di Surabaya?

3. Bagaimanakah usulan perbaikan untuk mengurangi bullwhip effect pada

pabrik Alfian Jaya di Surabaya?
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1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui nilai bullwhip effect pada distribusi produk pabrik

Alfian Jaya di Surabaya.

2. Untuk mengetahui faktor penyebab bullwhip effect distribusi produk pada

pabrik Alfian Jaya di Surabaya dengan menggunakan fishbone diagram.

3. Menentukan alternatif solusi yang tepat untuk mengurangi bullwhip effect

pada pabrik Alfian Jaya di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Peneliti

Memberikan pengetahuan tambahan bagi peneliti dalam penerapan teori-

teori manajemen operasional yang selalu berkembang terutama cara

pengukuran bullwhip effect, evaluasi dampak, dan solusi.

2. Bagi Perusahaan

Memberikan informasi dan masukan pada pihak perusahaan untuk

pengambilan keputusan secara tepat dalam mereduksi pengaruh bullwhip

effect sehingga kinerja perusahaan semakin meningkat.

3. Bagi ilmu pengetahuan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi yang dapat

dipergunakan sebagai dasar penelitian lebih lanjut di Fakultas Ekonomi

dan Bisnis Universitas Airlangga.
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1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika ini akan disusun dengan urutan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang latar belakang masalah,

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan

sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan tentang landasan teori dan kerangka

konsep pemikiran. Di dalam landasan teori akan diuraikan

mengenai pengertian supply chain, pengertian bullwhip effect,

penjelasan mengenai pengukuran bullwhip effect, dan pengertian

diagram fishbone.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tentang metodologi yang digunakan

dalam penelitian ini, yaitu meliputi pendekatan penelitian yang

digunakan, ruang lingkup penelitian, jenis dan sumber data yang

dibutuhkan serta digunakan, prosedur pengumpulan data dan teknik

analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini berisi tentang gambaran umum perusahaan.
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BAB V : Pada bab ini berisi tentang pembahasan hasil analisa data dalam

tiga titik, yaitu teknik analisa kuantitatif terjadinya bullwhip effect,

analisa visualisasi data produksi dan penjualan, teknik analisa

penyebab terjadinya bullwhip effect.

BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang

dilakukan dan saran yang diberikan untuk efisiensi penerapan

supply chain management di pabrik Alfian Jaya di Surabaya

dengan meminimalisasi terjadinya bullwhip effect di perusahaan

tersebut.

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA

SKRIPSI IDENTIFIKASI PENYEBAB ... PRAPTO NUGROHO SARDI




