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Beberapa Issu Penting

Aliran material/produk adalah sesuatu yang komplek. 

Munculnya SCM dilatar belakangi oleh perubahan 
dalam lingkungan bisnis.

SCM pada hakekatnya adalah sinkronisasi dan 
koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan 
aliran material/produk, baik yang ada dalam satu 
organisasi maupun antar organisasi.



Ilustrasi Supply Chain 
Sederhana



Pengertian SCM

pengelolaan yang efektif atas integrasi antar 
pemain dalam rantai pasokan, perencanaan dan 
pengendalian yang baik atas kegiatan 
pengadaan pasokan, efisiensi aliran pasokan 
hingga sampai ke titik konsumsi akhir.

perancangan, desain, dan kontrol arus material 
dan informasi sepanjang rantai pasokan dengan 
tujuan kepuasan konsumen sekarang dan di 
masa depan. 



Fungsi Supply CM

SCM secara fisik mengkonversi bahan baku 
menjadi produk jadi dan menghantarkannya 
ke pemakai akhir 

SCM sebagai mediasi pasar, yakni 
memastikan bahwa apa yang disuplai oleh 
rantai supply mencerminkan aspirasi 
pelanggan atau pemakai akhir tersebut 



Peralatan fungsional 
yg dimiliki sistem SCM 

1. Demand management/forecasting
2. Advanced planning and scheduling
3. Transportation management
4. Distribution and deployment
5. Production planning
6. Available to-promise
7. Supply chain modeler
8. Optimizer



7 Prinsip dalam SCM
Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya 

Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan 
pelanggan yang berbeda

Dengarkan signal pasar 

Deferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan 
konsumen 

Kelola sumber-sumber suplai secara strategis 

Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai 
supply chain

Adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain 
secara keseluruhan 

HamAnderson, Britt, dan Favre (1997)



TAHAP 1 : BASELINE (DASAR).
Masing-masing fungsi bisnis seperti produksi dan pembelian 
melakukan aktivitas mereka secara sendiri2 dan terpisah dari fungsi 
bisnis yang lain.

TAHAP 2  : INTEGRASI FUNGSIONAL.
sekurang-kurangnya ada penggabungan antara fungsi-fungsi yang 
melakukan aktivitas hampir sama.

TAHAP 3: INTEGRASI SECARA INTERNAL.
Diperlukan pengadaan dan pelaksanaan perencanaan kerangka kerja.

TAHAP 4: INTEGRASI SECARA EKSTERNAL.
Integrasi supply chain yg sebenarnya, diperluas dengan supplier &
pelanggan.

Tahapan dalam SCM



Strategi Utama 
dan Kebijakan SCM 

Pengendalian mutu dan 
keamanan di sepanjang 

SCM 

Produk yang 
terkenal 

keandalannya 

Keandalan dan 
keamanan 

produk

Mutu

Efisiensi produk awal, dan 
fleksibilitas produk 

akhir. Sistem komunikasi. 

Sesuai 
kebutuhan 

khusus 
konsumen

Pelayanan 
terbaik 

Pelayanan

Infrastruktur yang efisien 
dan murah 

Harga murah Efisiensi 
Operasi 

Biaya

Kecepatan waktu dan 
volume ke pasar 

Inovasi produkMerek dan 
keunikan 
teknologi

Inovasi 

PERAN UTAMA SCMDASAR 
BERSAING

SUMBER 
KEUNGGULAN

STRATEGI 
UTAMA

Cohen, Shoshanah, and Roussel, Joseph, “Strategic Supply Chain Management,” 2004 



Inventory berkurang 50%

Mengurangi inventory carrying cost
antara 20%- 40% dari nilai barang yang disimpan

On-time deliveries naik 40%

Revenues naik 17%

Out-of-stock incidents berkurang 9 kali

Beberapa Efek SCM

Diadaptasi dari : Dari Peter J. Metz “Demystifying Supply Chain Management” 



Pengukuran kinerja yang tidak terdefinisikan dengan baik
Customer service tidak didefinisikan dengan jelas
Status data pengiriman yang tidak akurat dan sering terlambat
Sistem informasi tidak efisien
Dampak ketidakpastian diabaikan 
Kebijakan inventori terlalu sederhana 
Diskriminasi terhadap internal customer 
Koordinasi antar aktivitas suplai, produksi, & pengiriman tdk bagus 
Analisis metode-metode pengiriman tidak lengkap
Definisi ongkos-ongkos persediaan tidak tepat
Ada kendala komunikasi antar organisasi
Perancangan dan operasional supply chain dibuat secara terpisah
Supply chain tidak lengkap 
Perancangan produk & proses tdk memperhitungkan supply chain

Jebakan dalam SCM 
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