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ABSTRAK 

Penelitian ini mengusulkan rancangan dan implementasi supply chain dengan 

menggunakan model SCOR 11.0 yang dikembangkan oleh Supply Chain Council. 

Model ini mengembangkan indikator kinerja berdasarkan enam aktivitas supply chain 

yang terjadi pada sebuah event antara lain, plan, source, make, deliver, return, dan 

enable. Keenam aktivitas tersebut mempunyai masing-masing atribut kinerja yaitu, 

reliability, responsiveness, flexibility, cost, dan assets. Implementasi pada penelitian 

ini dilakukan pada perusahaan yang bergerak dibidang event organizer, PT. Dyandra 

Promosindo pada event Pameran Otomotif Surabaya 2016. 

 Hasil dari rancangan dan identifikasi key performance indicator terdapat 17 

indikator kinerja. Terdiri dari 4 indikator kinerja aktivitas plan, 5 indikator kinerja 

aktivitas source, 3 indikator kinerja make, 2 indikator kinerja deliver, 2 indikator 

kinerja aktivitas return, dan 1 indikator kinerja enable. Metode yang digunakan dalam 

melakukan pembobotan pada masing-masing key performance indicator adalah 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan menggunakan software Expert Choice 

11.0. Dari tahap pembobotan menghasilkan tingkat kepentingan secara berurut dari 

yang tertinggi adalah aktivitas return (0,402), aktivitas deliver (0,254), aktivitas make 

(0,102), aktivitas plan (0,096), aktivitas enable (0,083), dan aktivitas source (0,062). 

Selanjutnya dilakukan scoring system dengan metode larger is better dan traffic light 

system dengan nilai agregasi 76% yang artinya berada pada warna kuning. Oleh karena 

itu penelitian ini memberikan informasi baru pada PT. Dyandra Promosindo event 

Pameran Otomotif Surabaya 2016 agar melakukan prioritas perbaikan terhadap kinerja 

terendah yang mengakibatkan nilai agregasi berwarna kuning. 

 

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Supply Chain, Event, Supply Chain, SCOR, key 

performance indicator (KPI), Analytical Hierarchy Process (AHP), dan Traffic 

Light System 
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