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2.1 Konsep Manajemen Rantai Pasok (Supply Chain Management) 

Manajemen rantai pasok (supply chain management) merupakan isu yang 

sedang hangat dibicarakan saat ini. Sebagai dasar untuk memahami mengenai 

bagaimana manajemen rantai pasok dilakukan, sebelumnya akan dijelaskan 

definisi manajemen rantai pasok. 

2.1.1 Definisi Manajemen Rantai Pasok 

Untuk memahami apa yang dimaksud dengan manajemen rantai pasok (supply 

chain management), terlebih dahulu akan dipaparkan mengenai definisi rantai 

pasok (supply chain). Sampai saat ini belum ada sebuah definisi yang baku untuk 

menjelaskan pengertian dari rantai pasok. Namun, dalam bukunya Hugos (2003, 

2-3) memberikan beberapa definisi rantai pasok, sebagai berikut : 

• ”A supply chain is the alignment of firms that bring products or services to 

market” (Lambert, Stock and Ellram di dalam Hugos, 2003, 2). 

• “A supply chain consists of all stages involved, directly or indirectly, in 

fulfilling a customer request. The supply chain not only includes the 

manufacturer and suppliers, but also transporters, warehouses, retailers, and 

customers themselves.” (Chopra and Meindl, di dalam Hugos, 2003, 2). 

• “A supply chain is a network of facilities and distribution options that 

performs the functions of procurement of materials, transformation of these 

materials into intermediate and finished products, and the distribution of 

these finished products to customers” (Ganeshan and Harrison di dalam 

Hugos, 2003, 3). 

Menurut Chopra and Meindl (2007, 20), rantai pasok memiliki sifat yang 

dinamis namun melibatkan tiga aliran yang konstan, yaitu aliran informasi, 

produk dan uang. Disamping itu, Chopra and Meindl juga menjelaskan bahwa 
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tujuan utama dari setiap rantai pasok adalah untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen dan menghasilkan keuntungan. Sementara itu, Ling Li (2007, 3) 

memaparkan bahwa rantai pasok lebih menekankan pada semua aktivitas dalam 

memenuhi kebutuhan konsumen yang di dalamnya terdapat aliran dan 

transformasi barang mulai dari bahan baku sampai ke konsumen akhir dan disertai 

dengan aliran informasi dan uang. 

Setelah mengetahui beberapa definisi rantai pasok, maka selanjutnya akan 

dijelaskan definisi dari manajemen rantai pasok (supply chain management) itu 

sendiri. Seperti rantai pasok yang memiliki beberapa definisi, manajemen rantai 

pasok juga memiliki beberapa definisi. Berikut ini dua buah definisi manajemen 

rantai pasok di dalam Hugos (2003, 3-4) : 

• “The systematic, strategic coordination of the traditional business function 

and the tactics across these business functions within a particular company 

and across businesses within the supply chain, for the purposes of improving 

the long-term performance of individual companies and the supply chain as a 

whole” (Mentzer, DeWitt, Deebler, Min, Nix, Smith, and Zakaria di dalam 

Hugos, 2003, 3). 

• “Supply Chain Management is the coordination of production, inventory, 

location, and transportation among the participants in a supply chain to 

achieve the best mix of responsiveness and efficiency for the market being 

served” (Hugos, 2003, 4). 

Definisi lain mengenai manajemen rantai pasok diberikan oleh Ling Li (2007, 

5) sebagai berikut: merupakan sekumpulan aktivitas dan keputusan yang saling 

terkait untuk mengintegrasikan pemasok, manufaktur, gudang, jasa transportasi, 

pengecer dan konsumen secara efisien. Dengan demikian barang dan jasa dapat 

didistribusikan dalam jumlah, waktu dan lokasi yang tepat untuk meminimumkan 

biaya demi memenuhi kebutuhan konsumen. 

Terdapat perbedaan antara konsep manajemen rantai pasok dengan konsep 

logistik secara tradisional. Logistik umumnya mengacu pada aktivitas-aktivitas 

yang terjadi di dalam sebuah organisasi, sedangkan rantai pasok mengacu pada 

jaringan beberapa organisasi yang saling bekerjasama dan berkoordinasi untuk 
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memenuhi kebutuhan konsumen. Perbedaan lainnya, logistik lebih fokus pada 

aktivitas-aktivitas seperti pengadaan, distribusi, pemeliharaan dan manajemen 

persediaan. Sedangkan fokus manajemen rantai pasok selain yang dilakukan 

dalam logistik juga beberapa aktifitas lain meliputi pemasaran, pengembangan 

produk baru, keuangan dan layanan konsumen (Hugos, 2003, 4). 

Manajemen rantai pasok yang efektif membutuhkan pengembangan-

pengembangan yang dilakukan secara simultan baik dari sisi tingkat layanan 

konsumen maupun internal operating efficiencies dari perusahaan-perusahaan 

dalam sebuah rantai pasok. Beberapa hal yang harus diperhatikan dari tingkat 

layanan konsumen adalah tingkat pemenuhan pesanan (order fill rates), ketepatan 

waktu pengiriman (on-time delivery) dan tingkat pengembalian produk oleh 

konsumen dengan berbagai alasan (rate of products returned by customer for 

whatever reason). Sementara, dari sisi internal efficiencies, apakah sebuah 

organisasi dalam sebuah rantai pasok memperoleh hasil yang baik dari investasi 

atas persediaan dan aset lainnya dan menemukan cara untuk mengurangi 

pengeluaran operasional dan penjualan. Atau dengan perkataan lain bagaimana 

mengelola rantai pasok agar dapat responsif sekaligus efisien. 

2.1.2 Anggota Rantai Pasok 

Aktivitas dalam rantai pasok dimulai dengan adanya permintaan dari 

konsumen dan diakhiri dengan aktivitas pembayaran oleh konsumen setelah 

permintaannya terpenuhi. Ilustrasinya adalah sebagai berikut: Seseorang pergi ke 

suatu toko serba ada untuk membeli minuman ringan. Rantai pasok dimulai dari 

orang ini dan kebutuhannya akan minuman ringan. Rantai berikutnya adalah toko 

serba ada yang dikunjungi oleh orang ini. Toko serba ada menyediakan minuman 

ringan dalam rak-rak di tokonya yang dipasok oleh pemasok minuman ringan. 

Pemasok ini memasok minuman ringan menggunakan truk dari satu toko ke toko 

lainnya. Minuman ringan tersebut dikirim dari produsen minuman ringan yang 

bahan bakunya diperoleh dari beberapa pemasok. Rangkaian rantai pasok yang 

dimulai dari pemasok bahan baku untuk pabrik pembuat minuman ringan dan 

berakhir di tangan konsumen yang membutuhkan minuman ringan, merupakan 

mata rantai yang saling terkait. 
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Elemen yang termasuk dalam rantai pasok meliputi seluruh perusahaan atau 

organisasi yang berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan 

focal company (dalam ilustrasi di atas adalah pabrik pembuat minuman ringan), 

baik sebagai pemasok bahan baku maupun konsumen, dari point of origin to the 

point of consumption. Menurut Stock and Lambert (2001, 63), seluruh perusahaan 

atau organisasi yang terkait tersebut dibagi menjadi dua, yaitu primary member 

dan supporting member. 

Primary member atau anggota utama dari sebuah rantai pasok adalah semua 

unit bisnis yang secara nyata melakukan aktivitas operasional atau manajerial 

dalam sebuah proses bisnis. Proses bisnis ini dirancang untuk menghasilkan 

produk atau jasa untuk konsumen tertentu atau pasar, dalam contoh di atas adalah 

pabrik pembuat minuman ringan.  

Sedangkan supporting member atau anggota pendukung dalam rantai pasok 

adalah perusahaan yang menyediakan bahan awal, ilmu, utilitas, atau aset lain 

yang penting tapi tidak langsung berpartisipasi dalam aktivitas yang menghasilkan 

atau merubah sebuah input menjadi output untuk konsumen. Dalam contoh di atas 

yang termasuk dalam anggota pendukung ini adalah pemasok bahan baku, 

perusahaan penyewaan truk, toko-toko swalayan dan lain sebagainya. 

Satu unit yang sama dapat menjadi anggota utama pada satu proses, namun 

dapat juga menjadi anggota pendukung pada proses lainnya. Hal ini dipengaruhi 

oleh jenis proses bisnis dimana unit itu berperan. 

2.1.3 Proses Bisnis dalam Rantai Pasok 

Menurut James R. Stock dan Douglas M. Lambert (2001, 68 – 71), 

pengelolaan rantai pasok yang sukses membutuhkan sistem yang terintegrasi. 

Masing-masing unit dalam rantai pasok menjadi satu kesatuan, tidak berdiri 

sendiri-sendiri sebagaimana halnya dengan rantai pasok tradisional. Kegiatan 

operasi pada rantai pasok membutuhkan aliran informasi yang berkesinambungan 

untuk menghasilkan produk yang baik pada saat yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan konsumen. Dalam hal ini konsumen menjadi fokus dalam setiap 

operasi yang dilakukan. 
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James R. Stock dan Douglas M. Lambert (2001, 68 – 71) juga menyatakan 

bahwa dalam rantai pasok yang terintegrasi terdapat proses-proses berikut ini : 

1. Customer Relationship Management 

Merupakan pengelolaan hubungan baik dengan konsumen, dimulai dengan 

mengidentifikasi siapa konsumen kita, apa kebutuhannya, seperti apa spesifikasi 

yang dikehendaki oleh konsumen. Dengan demikian, secara periodik dapat 

dilakukan evaluasi sejauh mana tingkat kepuasan konsumen telah terpenuhi. 

2. Customer Services Management 

Berfungsi sebagai pusat informasi bagi konsumen, menyediakan informasi 

yang dibutuhkan secara real time mengenai jadwal pengiriman, ketersediaan 

produk, keberadaan produk, harga dan lain sebagianya. Termasuk pula di 

dalamnya pelayanan purna jual yang dapat melayani konsumen secara efisien 

untuk penggunaan produk dan aplikasi lainnya. 

3. Demand Management 

Manajemen permintaan (demand management) berfungsi untuk 

menyeimbangkan kebutuhan konsumen dengan kapasitas perusahaan yang 

menyediakan produk atau jasa yang dibutuhkan. Didalamnya termasuk 

menentukan apa yang menjadi kebutuhan konsumen dan kapan dibutuhkannya. 

Sistem manajemen permintaan yang baik menggunakan point of sale dan data 

konsumen untuk mengurangi ketidakpastian serta meningkatkan efisiensi aliran 

barang dalam rantai pasok. Kebutuhan pemasaran dan rencana produksi harus 

dikoordinasikan, kebutuhan konsumen dan kapasitas produksi harus diselaraskan 

agar persediaan secara global dapat dikelola dengan baik.  

4. Customer Order Fulfillment 

Proses pemenuhan permintaan konsumen tepat waktu, bahkan lebih cepat dari 

yang disepakati dengan biaya pemenuhan yang seminimal mungkin, memerlukan 

koordinasi yang baik dari setiap anggota rantai pasok. Tujuan utamanya adalah 

menciptakan satu proses pemenuhan permintaan dengan lancar mulai dari 

pemasok bahan baku sampai konsumen akhir. 
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5. Manufacturing Flow Management 

Proses produksi diupayakan sedemikian rupa agar secepat mungkin dapat 

menyediakan produk yang diperlukan dengan tingkat persediaan yang minimal. 

Untuk itu diperlukan persiapan yang memadai dan kesesuaian permintaan dengan 

kapasitas produksi. Termasuk persiapan proses produksi adalah ketersediaan 

bahan baku yang terjamin sehingga kelancaran proses produksi dapat 

dipertahankan. Untuk itu perlu dijalin hubungan yang baik dengan pemasok-

pemasok terkait. 

6. Product Development and Commercialization 

Dimulai dengan evaluasi kebutuhan konsumen dan keluhan-keluhan yang ada 

dari produk yang telah ada. Pengembangan produk baru memerlukan kerjasama 

yang baik dengan para pemasok untuk menjamin ketersediaan bahan baku yang 

diperlukan. Selain itu, perlu dipersiapkan pula teknologi dalam bidang produksi 

yang dapat menunjang pengembangan produk ini. 

7. Returns 

Pengelolaan produk kembalian merupakan proses yang penting dan dapat 

dijadikan sebagai salah satu keunggulan daya saing perusahaan. Kinerja 

pengelolaan produk kembalian bisa diukur dengan parameter ”Return to 

Available”, yaitu waktu yang diperlukan untuk mengganti produk kembalian 

menjadi produk yang dapat digunakan kembali. 

2.1.4 Pengukuran Kinerja Rantai Pasok 

Pada bagian sebelumnya telah disebutkan dua buah karakteristik yang dapat 

menggambarkan kinerja rantai pasok adalah responsiveness dan efficiency. 

Dengan sifatnya yang dinamis, rantai pasok mampu menyesuaikan terhadap 

perubahan yang terjadi pada pasokan dan permintaan. Untuk mengetahui 

kinerjanya harus dilakukan pemantauan dan pengendalian pada setiap aktivitas di 

dalamnya setiap hari. Agar kedua karakteristik tersebut dapat diukur secara 

obyektif, Hugos (2003, 140-150) membagi keduanya menjadi 4 kategori sebagai 

berikut : 
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1. Customer Service Metrics 

Metrik ini digunakan untuk mengukur seberapa baik sebuah perusahaan 

melayani konsumennya dan sejauh mana rantai pasok dapat mendukung hal 

tersebut. Menurut Waren Hausman seorang profesor dari Stanford University di 

dalam Hugos (2003, 144), service menggambarkan kemampuan untuk 

mengantisipasi, membaca dan memenuhi kebutuhan konsumen sesuai dengan 

produk yang dikehendaki dan tepat waktu. 

Metrik-metrik yang digunakan dalam customer service tergantung pada jenis 

proses dalam sebuah perusahaan, yaitu apakah termasuk dalam build to stock 

(BTS) atau build to order (BTO). 

a. Build to Stock 

Perusahaan yang memiliki proses build to stock (BTS) dalam memenuhi 

permintaan konsumen biasanya memproduksi barang-barang komoditi untuk 

pasar yang cukup besar. Dengan tipe proses BTS ini konsumen dapat memperoleh 

produk yang dibutuhkan kapan saja karena barang selalu tersedia di persediaan. 

Metrik-metrik yang sering digunakan untuk tipe build to stock adalah : 

• Complete Order Fill Rate and Order Line Item Fill Rate 

• On-Time Delivery Rate 

• Value of Total Backorders and Number of Backorders 

• Frequency and Duration of Backorders 

• Line Item Returns Rate 

b. Build to Order 

 Produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan tipe proses build to order 

(BTO) baru akan dibuat bila terdapat permintaan dari konsumen. Permintaan 

tersebut biasanya dibuat berdasarkan spesifikasi yang dikehendaki oleh 

konsumen, misalnya permintaan akan pesawat terbang. 

Metrik-metrik yang sering digunakan untuk tipe build to order adalah : 

• Quoted Customer Response Time and On-Time Completion Rate 
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• On-Time Delivery Rate 

• Value of Late Orders and Number of Late Orders 

• Frequency and Duration of Late Orders 

• Number of Warranty Return and Repairs 

2. Internal efficiency 

Internal efficiency mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan 

keuntungan yang maksimal dengan menggunakan aset-aset yang dimiliki. 

Beberapa ukuran yang sering digunakan adalah : 

• Inventory value 

Inventory merupakan aset utama dalam rantai pasok yang harus diukur setiap 

waktu sepanjang rantai pasok. Perusahaan bersama dengan rantai pasoknya 

terus berusaha mencari cara menekan persediaan seminimal mungkin namun 

tetap menjaga tingkat layanan yang tinggi. 

• Inventory turns 

Merupakan salah satu cara untuk mengukur tingkat keuntungan dari 

persediaan dengan memperhitungkan kecepatan terjualnya persediaan dalam 

kurun waktu tertentu. Inventory turn dihitung berdasarkan rumus :  

Turns = Annual Cost of Sales / Annual Average Inventory Value 

Secara umum, semakin tinggi nilainya semakin baik internal efficiency dari 

suatu perusahaan. 

• Return on Sales 

Ukuran ini digunakan untuk mengukur seberapa baik pengelolaan fixed cost 

dan variable cost dan bagaimana penjualan menghasilkan laba kotor. Return 

on sales merupakan satu parameter pengukuran yang digunakan secara luas 

untuk mengetahui seberapa baik kegiatan operasional perusahaan dijalankan. 

Untuk mengetahui nilainya digunakan formula : 

Return on Sales = Earnings before Interest & Tax / Saving 
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Interpretasi dari nilai ini adalah, semakin besar maka semakin baik internal 

efficiency dari suatu perusahaan. 

• Cash-to-Cash cycle time 

Digunakan untuk mengukur lamanya waktu mulai dari pembayaran material 

oleh perusahaan kepada pemasok sampai perusahaan menerima pembayaran 

dari konsumen. Lamanya waktu tersebut dapat diukur dengan rumus berikut 

ini : 

Cash-to-Cash Cycle Time = Inventory Days of Supply + Days Sales    

                            Outstanding – Average Payment Period on Purchases 

Semakin pendek waktu yang diperlukan semakin baik internal efficiency 

dari suatu perusahaan 

3. Demand Flexibility 

Menggambarkan kemampuan perusahaan dalam merespon permintaan baru 

dari konsumen baik dari sisi kuantitas maupun jenis produk dan bertindak secara 

cepat dalam memenuhi permintaan tersebut. Perusahaan atau rantai pasok harus 

mempunyai kemampuan dalam area ini agar mampu menghadapi kondisi yang 

tidak pasti pada pasar yang mereka layani. Terdapat beberapa ukuran yang dapat 

digunakan untuk melihat seberapa fleksibel suatu perusahaan, yaitu :  

• Activity Cycle Time 

Merupakan ukuran yang menunjukkan waktu yang dibutuhkan untuk 

melakukan aktivitas dalam rantai pasok seperti order fulfillment, product 

design, product assembly dan aktivitas lain yang mendukung rantai pasok. 

• Upside Flexibility 

Mengukur seberapa cepat kemampuan perusahaan atau rantai pasok dalam 

merespon peningkatan permintaan dari jumlah normal. Hal ini dapat diukur 

dengan menghitung persentase kenaikan permintaan yang dapat diakomodasi. 

• Outside Flexibility 

Mengukur kemampuan perusahaan dalam menyediakan produk yang 

dibutuhkan konsumen disamping produk yang sudah ada. Bila outside 
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flexibilty dikelola dengan baik akan menjadi kesempatan baik bagi 

perusahaan untuk memperoleh konsumen baru dan menjual lebih banyak 

pada konsumen yang sudah ada. 

4. Product Development 

Ukuran ini digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan atau rantai 

pasok dalam mendisain, membuat dan mendistribusikan produk baru ke pasar 

seiring dengan perubahan yang terjadi dalam pasar. Kemampuan ini dapat diukur 

dengan beberapa parameter berikut ini  

• Percentage of total products sold that were introduced in the last year 

• Percentage of total sales from products introduced in the last year 

• Cycle time to develop and deliver a new product 

 

2.2 Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model Versi 8.0 

2.2.1 Sekilas Mengenai SCOR Model 

Supply Chain Operation Reference (SCOR) Model merupakan suatu model 

konseptual yang dikembangkan oleh Supply Chain Council (SCC), sebuah 

organisasi non-profit independent, sebagai standar antar industri (cross industry). 

Tujuan dari standarisasi yang dilakukan SCC adalah untuk memudahkan 

pemahaman rantai pasok sebagai suatu langkah awal dalam rangka memperoleh 

suatu manajemen rantai pasok yang efektif dan efisien dalam menopang strategi 

perusahaan (www.supply-chain.org, 2006). 

Organisasi yang terbentuk pada tahun 1996 oleh Pittligio, Rabin, Todd dan 

McGrath (PRTM) dan lembaga riset AMR di Amerika ini, beranggotakan 69 

orang sukarelawan yang terdiri dari para praktisi dunia industri dan para peneliti. 

SCOR Model mempunyai kerangka yang menggabungkan antara proses bisnis 

rantai pasok, pengukuran kinerja berdasarkan best practice ke dalam suatu 

struktur yang terintegrasi sehingga proses komunikasi antar pelaku rantai pasok 

dan aktivitas manajemen rantai pasok dapat berjalan secara optimal (www.supply-

chain.org, 2006). 
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Kelebihan SCOR Model sebagai Process Reference Model adalah 

kemampuannya untuk mengintegrasikan Business Process Reengineering, 

Benchmarking dan Best Practices Analysis ke dalam kerangka kerja rantai pasok, 

seperti terlihat dalam Gambar 2.1 berikut ini : 

 

Gambar 2.1 Integrasi beberapa konsep proses bisnis ke dalam  
Process Reference Model 

Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 
8.0 Overview 

 

Berdasarkan Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 8.0 

Overview, komponen-komponen yang tercakup dalam Process Reference Model 

adalah : 

a. Deskripsi standar dari tiap proses dalam manajemen rantai pasok 

b. Standar pengukuran untuk setiap proses 

c. Management Practices yang dapat menghasilkan kinerja terbaik dalam 

industri sejenis 

d. Standar penyesuaian pada aspek fungsional dan fitur rantai pasok 

Pada kasus manajemen rantai pasok yang kompleks, pemetaan dalam reference 

model dilakukan dengan memperhatikan beberapa hal berikut : 

Capture the “as-is” 
state of a process 
and derive the 
desired “to-be” 
future state 
 

 
 
 
 
 
Characterize the 
management 
practices  and 
software solutions 
that result in “best-
in-class” 
performance 
 

Capture the “as-is” 
state of a process 
and derive the 
desired “to-be” 
future state 

Quantify the 
operational 
performance of 
similar companies 
and establish 
internal targets 
based on “best-in-
class” results 

 
 
Quantify the 
operational 
performance of 
similar companies 
and establish 
internal targets 
based on “best-in-
class” results 
 

Business Process 
Reengineering Benchmarking Best Practices 

Analysis 
Process Reference 

Model 
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a. Implementasi dilakukan sesuai dengan fungsinya, ini ditujukan untuk 

mendapatkan keunggulan kompetitif yang dimiliki perusahaan 

b. Digambarkan secara jelas dan komunikatif 

c. Diukur, dikelola dan dikontrol 

d. Dilakukan langkah penyesuaian untuk kepentingan spesifik 

Dalam Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 8.0 

Overview disebutkan bidang-bidang yang termasuk dalam SCOR adalah :  

a. Seluruh interaksi yang terdapat dalam rantai pasok perusahaan, baik itu 

interaksi dengan pemasok maupun dengan konsumen, mulai dari proses 

pemesanan produk hingga proses pembayaran oleh konsumen. 

b. Seluruh transaksi produk yang berupa barang dan jasa, yaitu semua aliran 

transaksi mulai dari ‘supplier’s supplier (supplier tier 2), supplier (tier 1) 

sampai aliran transaksi material ke customer (tier 1), ‘customer’s customer’ 

(customer tier 2), termasuk peralatan, supplies, spare parts, bulk product, 

software dan lain sebagainya. 

c. Keseluruhan interaksi dengan pasar, yaitu dari pemahaman mengenai 

‘aggregate demand’ sampai dengan proses pemenuhan setiap order yang ada. 

SCOR tidak mencakup hal-hal berikut ini :  

a. Proses-proses administrasi penjualan (demand generation) 

b. Proses-proses riset dan pengembangan teknologi 

c. Perancangan dan pengembangan produk 

d. Beberapa elemen yang berhubungan dengan post-delivery customer support 

2.2.2 Pemetaan Rantai Pasok dengan SCOR Model Versi 8.0 

Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 8.0 Overview 

menjelaskan pemetaan dilakukan untuk mendapatkan gambaran model yang jelas 

mengenai aliran material, aliran informasi dan aliran keuangan dari suatu rantai 

pasok perusahaan.  
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Tujuan dari proses pemodelan ini adalah : 

a. Untuk mendapatkan pemahaman yang komprehensif terhadap rantai pasok 

b. Memudahkan proses analisis kinerja rantai pasok 

c. Memudahkan untuk mendapatkan gambaran rinci dari setiap rantai pasokan, 

sehingga proses penghubungan antar aktifitas lebih mudah. 

Dalam memetakan rantai pasok, langkah-langkah utama yang harus dilakukan 

adalah : 

• Menentukan sebuah rantai proses pemasokan produk, mulai dari pasokan 

bahan mentah (raw material) dari supplier, sampai pada realisasi pasokan 

produk jadi (finished goods) yang diterima pelanggan. 

• Menggambarkan rangkaian aliran material dalam proses penciptaan nilai 

tambah produk 

• Menggambarkan rangkaian aliran informasi dalam proses rantai pasok 

Tahapan pemetaan dalam SCOR Versi 8.0 terbagi atas 4 level, yaitu : 

1. Level 1, mendefinisikan ruang lingkup dan isi dari SCOR Model. Selain itu, 

pada tahap ini juga ditetapkan target-target performansi perusahaan untuk 

bersaing. 

2. Level 2, merupakan tahapan konfigurasi dari proses-proses rantai pasok yang 

ada. 

3. Level 3, merupakan tahap dekomposisi proses-proses yang ada pada rantai 

pasok menjadi elemen-elemen yang mendefinisikan kemampuan perusahaan 

untuk berkompetisi. Tahap ini terdiri dari definisi elemen-elemen proses, input 

dan output dari informasi mengenai proses elemen, metrik-metrik dari kinerja 

proses, best practices dan kapabilitas sistem yang diperlukan untuk 

mendukung best parctices. 

4. Level 4, merupakan tahap implementasi yang memetakan program-program 

penerapan secara spesifik serta mendefinisikan perilaku-perilaku untuk 

mencapai competitive advantage dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi 

bisnis. 
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Keempat tahap tersebut terangkum dalam Gambar 2.2. 

 

Gambar 2.2 Tahap-tahap Proses Pemetaan Rantai Pasok dengan SCOR Versi 8.0 
Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 

8.0 Overview 
 

Pemetaan Level 1 

Dalam SCOR Model Versi 8.0 level 1 ini, proses-proses yang ada dalam rantai 

pasok dikategorikan dalam lima proses utama dalam manajemen, seperti 

dijelaskan secara rinci pada Tabel 2.1 berikut ini : 
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Tabel 2.1 Lima Proses Utama SCOR Versi 8.0 Level 1 

Sumber: Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR 
Version 8.0 Overview 

 

Pemetaan level 1 ini oleh SCOR dinyatakan lebih jelas dalam Gambar 2.3 di 

bawah ini sebagai panduan untuk memetakan rantai pasok sesuai dengan 

karakteristik perusahaan. 

 

Gambar 2.3.Model Pemetaan Level 1 Rantai Pasok dengan SCOR Versi 8.0  
Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 

8.0 Overview 

 

Proses SCOR Definisi 

Plan Proses-proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan 
secara menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan 
kebutuhan pengiriman, produksi dan pasokan secara optimal 

Source Proses-proses pembelian barang dan jasa yang bertujuan untuk 
memenuhi permintaan aktual atau yang direncanakan 

Make Proses transformasi material menjadi produk akhir untuk 
memenuhi permintaan aktual atau yang direncanakan 

Deliver Proses-proses penyediaan produk jadi/ jasa untuk memenuhi 
permintaan aktual atau yang direncanakan, mencakup 
manajemen pemesanan, manajemen transportasi dan distribusi 

Return Proses-proses yang diasosiasikan dengan pengembalian dan 
penerimaan produk dengan kategori pengembalian produk 
dengan berbagai alasan. Proses ini diperluas hingga ke layanan 
setelah pengiriman kepada konsumen 
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Pemetaan Level 2 

Pemetaan level 2 merupakan tahap konfigurasi dari proses-proses rantai pasok 

yang ada ke dalam tiga kategori utama, yaitu : 

1. Planning, adalah suatu proses yang menyelaraskan sumberdaya-sumberdaya 

perusahaan untuk memenuhi keperluan-keperluan akan expected demand. 

Proses-proses perencanaan : 

• Penyeimbangan aggregate permintaan dan suplai 

• Mempertimbangkan time horizon perencanaan yang konsisten 

• Dapat memberikan kontribusi terhadap waktu respon dari rantai pasok 

2. Execution, adalah suatu proses yang dipacu dengan adanya permintaan 

terencana ataupun permintaan actual yang mentransformasikan bentuk 

material. 

Proses-proses eksekusi : 

• Pengaturan operasional secara umum seperti penjadwalan, 

transformasi produk, aliran produk ke proses berikutnya dan 

sebagainya 

• Memberikan kontribusi dalam order fulfillment cycle time 

3. Enable, adalah suatu proses yang menyiapkan, memelihara dan 

mengendalikan jaringan informasi sehingga proses planning & execution 

saling terkait. 

Pemetaan pada Level 2 dapat digambarkan ke dalam thread diagram, yang 

membagi proses utama ke dalam proses kategori yang lebih rinci. Model 

Pemetaan Level 2 secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 2.4. 
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Gambar 2.4. Model Pemetaan Level 2 Rantai Pasok dengan SCOR Versi 8.0 
Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 

8.0 Overview 
                          

Pemetaan Level 3 

Pada pemetaan Level 3 ini, sistem rantai pasok perusahaan didefinisikan 

sebagai kemampuan perusahaan untuk bersaing pada pasar yang dipilih. 

Pada level 3, proses elemen dibagi ke dalam bentuk informasi Input, Output dan 

Throughput, yang terdiri dari : 

- Definisi proses elemen 

- Informasi output dan input proses elemen 
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- Metrik pengukuran kinerja 

- Best Practices 

- Kemampuan sistem yang diperlukan untuk menerapkan Best 

Practices 

- Sistem dan alat bantu untuk melakukan ”fine tuning” pada level 

strategi operasi 

Contoh model pemetaan Level 3 dapat dilihat pada Gambar 2.5. 

 

Gambar 2.5 Model Pemetaan Level 3 Rantai Pasok dengan SCOR Versi 8.0         
Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations 

 Reference Model, SCOR Version 8.0 Overview  
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Pemetaan Level 4 dan Seterusnya 

Pada proses pemetaan setelah Level 3, metode dekomposisi untuk proses 

elemen mengikuti hirarki konvensional. Proses elemen dekomposisi menjadi task 

activities untuk setiap elemen, sehingga setiap task dapat digambarkan secara 

rinci. Berikut ini adalah contoh dekomposisi Level 4 dan seterusnya (Gambar 

2.6). 

 

Gambar 2.6 Contoh Model Pemetaan Level 4 dan seterusnya dengan  
SCOR Versi 8.0 

Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 
8.0 Overview  
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2.2.3 Sistem Metrik Kinerja Rantai Pasok 

Berdasarkan Sistem Metrik Kinerja SCOR Versi 8.0 pada pemetaan level 1, 

dibagi dalam 3 aspek utama sistem metrik, yaitu : 

• Customer facing, yaitu untuk mengukur atribut kinerja Supply Chain 

Delivery Reliability, Responsiveness dan Flexibility terhadap pelanggan dan 

supplier. 

• Internal facing, yaitu untuk mengukur Biaya Rantai Pasok (Supply Chain 

Cost) dan Efisiensi Manajemen Aset. 

• Shareholder facing, yaitu untuk mengukur profitability, efficiency of return 

dan share performance. 

Tabel 2.2 berikut ini menampilkan template kartu kinerja SCOR (SCORcard) 

yang terdiri dari atribut kinerja (performance attributes) dan metrik-metrik level 1 

SCOR Model Versi 8.0 untuk customer facing dan internal facing. 

 Tabel 2.2 Tabel Atribut Kinerja SCORcard dan Metrik Level 1 

Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR Version 
8.0 Overview 

 

Performance Attributes 

Customer-Facing Internal-Facing Level 1 Metrics 

Reliability Responsiveness Flexibility Costs Assets 

Perfect Order Fulfillment  X     
Order Fulfillment Cycle Time  X    
Upside Supply Chain Flexibility   X   
Upside Supply Chain 
Adaptability 

  X   

Downside Supply Chain 
Adaptability 

  X   

Supply Chain Management Cost    X  
Cost of Goods Sold    X  
Cash-To-Cash Cycle Time     X 
Return on Supply Chain Fixed 
Assets 

    X 

Return on Working Capital     X 
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Definisi dari setiap atribut kinerja dan metrik yang dikelompokkan berdasarkan 

atribut kinerja dijelaskan dalam Tabel 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.3 Sistem Metrik Kinerja SCOR Model 

Atribut Kinerja Metrik Kinerja 
Level 1 

Definisi 

SUPPLY CHAIN DELIVERY 
RELIABILITY 
Kinerja rantai pasok dalam 
delivery adalah : 
Produk yang tepat, tempat yang 
tepat, pengepakan dan kondisi 
produk yang tepat, jumlah dan 
dokumentasi yang tepat. 

Perfect Order 
Fulfillment 

Jumlah order yang terkirim “on-time & in 
full” sesuai dengan permintaan pelanggan 
atau kontrak/ komitmen dan kesesuaian 
dokumen-dokumen PO, invoice serta 
penerimaan (receipt) dibagi dengan jumlah 
total order. 

SUPPLY CHAIN 
RESPONSIVENESS 
Kecepatan sistem supply untuk 
menyediakan produk. 

Order 
Fulfillment 
Cycle Time 

Jumlah waktu (hari) yang dibutuhkan sejak 
dari order diterima sampai produk diterima di 
tempat pelanggan. 

Upside Supply 
Chain 
Flexibility 

Jumlah waktu (hari) yang dibutuhkan sistem 
supply untuk merespon peningkatan produksi 
sebesar 20% dengan asumsi tidak ada kendala 
dalam bahan baku. 

Upside Supply 
Chain 
Adaptability 

Persentase kenaikan jumlah maksimum 
terkirim yang dapat dipertahankan 
(sustainable) dan dapat dicapai dalam 30 hari. 

SUPPLY CHAIN FLEXIBILITY 
Kemampuan sistem supply 
untuk merespon permintaan 
pasar atau memelihara 
keunggulan bersaing. 

Downside 
Supply Chain 
Adaptability 

Pengurangan kuantitas yang dipesan dalam 30 
hari sebelum pengiriman tanpa persediaan 
atau biaya tambahan. 

Total Supply 
Chain 
Management 
Cost 

Biaya langsung dan tak langsung untuk proses 
perencanaan, sourcing dan pembuatan produk 
serta jasa. 

SUPPLY CHAIN COST 
Biaya-biaya yang timbul 
berkaitan dengan operasional 
sistem supply. 

Cost of Goods 
Sold 

Biaya langsung (direct cost) untuk material 
dan biaya upah yang dibutuhkan untuk 
membuat produk. 

Cash-to-cash 
Cycle Time 

Jumlah hari dibutuhkan untuk menagih 
invoice, dari saat modal kerja digunakan. 

Return on 
Supply Chain 
Fixed Assets 

Return yang diperoleh dari modal yang 
diinvestasikan pada aset tetap dalam rantai 
pasok. 

SUPPLY CHAIN ASSEST 
MANAGEMENT COST 
Tingkat efektifitas dari 
organisasi dalam mengelola aset 
untuk mendukung kepuasan 
permintaan pelanggan. Return on 

Working 
Capital 

Besarnya investasi relatif kepada posisi modal 
kerja perusahaan dibandingkan dengan 
pendapatan yang diperoleh dari rantai pasok. 

Sumber : Supply Chain Council, 2006, Supply Chain Operations Reference Model, SCOR 8.0 
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2.3 Beberapa Tools yang Digunakan dalam SCOR Model 

Terdapat beberapa tools yang digunakan dalam mengaplikasikan SCOR 

Model untuk mengevaluasi kinerja rantai pasok. Beberapa tools ini tidak 

disebutkan dalam penjelasan mengenai SCOR Model pada bagian sebelumnya, 

namun akan digunakan pada bab analisis dan pembahasan. Berikut ini merupakan 

penjelasan secara singkat dari beberapa tools tersebut. 

a. Gap Analysis 

Gap analysis digunakan pada saat melakukan analisis level 1, yaitu untuk 

menghitung besarnya peningkatan pendapatan (value of improvement atau 

opportunity) apabila target yang ditetapkan untuk setiap metrik dapat tercapai. 

Besarnya opportunity untuk internal metrics (Tabel 2.2) dapat dihitung secara 

langsung. Tetapi untuk customer-facing metrics (Tabel 2.2) besarnya opportunity 

dihitung dengan menggunakan salah satu dari 3 metode berikut (Bolsstorf, 2003, 

78) : 

• The Lost Opportunity Measure 

Perhitungan dilakukan atas dasar besarnya pendapatan yang tidak dapat 

diraih (lost) sebelum order-entry karena barang tidak tersedia. 

• The Canceled Order Measure 

Perhitungan dilakukan atas dasar besarnya pendapatan yang tidak dapat 

diraih (lost) setelah order-entry yang disebabkan oleh pembatalan pesanan 

karena kinerja pengiriman kurang baik. 

• The Market Share Measure 

Metode ini menghitung perkiraan peningkatan pendapatan sebagai dampak 

dari terciptanya competitive advantage berdasarkan kategori customer-

facing metrics. 

b. Fishbone Analysis 

Pada proses analisis level 3, SCOR Model menggunakan tool tambahan, yaitu 

fishbone analysis. Dalam Bolsstorf (2003, 120-123) djelaskan bahwa fishbone 

analysis digunakan untuk menelusuri penyebab utama (root cause) pada salah 
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satu proses (plan, source, make, deliver, return) dengan kinerja paling rendah 

berdasarkan hasil evaluasi level 2. Fishbone analysis atau diagram sebab akibat 

(cause and effect diagram) digambarkan dalam bentuk diagram tulang ikan seperti 

terlihat berikut ini. 

 

 

Gambar 2.7 Fishbone Diagram 
Sumber : Supply Chain Excellence, 2003, A Handbook for  

Dramatic Improvement Using the SCOR Model 
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