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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

 

Beberapa penelitian terkait seperti yang dilakukan oleh, Dalimunthe, S.Q.,(2006) yang 

melakukan analisa terhadap pasar dan sistem pemasaran ikan hias di kota Bogor, 

memaparkan bahwa terdapat duabelas saluran pemasaran ikan hias di kota Bogor. 

Sehingga menimbulkan banyak persaingan dalam pemasaran ikan hias tersebut.Disarankan 

dalam penelitian ini bahwa diperlukan adanya standarisasi harga, biaya, jenis,kualitas, dan 

informasi pasar akurat yang diperoleh kelompok pembudidaya. 

Sementara beberapa penelitian terkait supply chain management seperti yang 

dilakukan oleh Geraldine.L.H.,dkk.,(2007) melakukan penelitian untuk melihat manajemen 

resiko dan aksi imitigasi untuk menciptakan rantai pasok yang robust. Penelitian tersebut 

melakukan analisa dan evaluasi resiko yang berpotensi timbul pada suatu supplychain. 

Sementara Parwati,I. dan Andrianto,P.,(2009) melakukan penelitian dengan metode 

supply chain managementuntuk menganalisis bullwhip effectguna meningkatkan 

efektivitas sistem distribusi produk. Disana disebutkan bahwa salah satu kendala yang 

masih sering dijumpai dalam sistem distribusi produk adalah adanyafenomena Bullwhip 

Effect yaitu adanya simpangan yang jauh antara persediaan yang ada denganpermintaan. 

Manajemen rantai pasok dapat digunakan dalam berbagai kasus distribusi produk, 

salah satu penelitan Wuwung,S.C.,(2013) menjelaskan bahwa Manajemen rantai pasokan 

adalah sebuah sistem yang melibatkan proses produksi, pengiriman,penyimpanan, 

distribusi dan penjualan produk dalam rangka memenuhi permintaan akan produk tersebut 

rantaipasokan didalamnya termasuk seluruh proses dan kegiatan yang terlibat didalam 

penyampaian produk tersebutsampai ke tangan pemakai konsumen. Penelitian tersebut 

menemukan bahwa manjemen rantai pasokan para petani masih menggunkan metode 

barter dengan dana awal diberikankepada petani, kemudian di olah dalam bentuk pupuk, 

alat paras, konsumsi, bahan bakar. Apabila petani sudahmendapatkan hasil pertanian lalu 

di berikan kepada pemilik perkebunan dengan harga yang rendah lalu di jualkembali 

kepada pengepul di Manado dengan harga yang tinggi. 
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Studi pendahuluan yang telah dilaksanakan dan hasil yang sudah dicapai 

Penelitian tentang ”SPK peramalan penjualan barang dan pemilihan lokasi daerah 

pemasaran” Fiati, R.,(2008) dalam penelitian ini metode yang digunakan penggabungan 

AHP (Analytical Hierarchy Process) dan Forecasting, hasil yang dicapai adalah bahan ajar 

DSS dengan pemodelan forecasting dan AHP. Penelitian yang lain adalah ”DSS untuk 

menentukan kelayakan Sekolah Bertaraf Internasional” Fiati., R.,(2010) menggunakan 

metode linier programming, hasil yang dicapai adalah pengambilan keputusan dapat 

memilih kriteria sesuai dengan keinginan, bahan ajar DSS dengan pemodelan linier 

programing. Selanjutnya adalah penelitian tentang ”Pemanfaatan AHP sebagai model DSS 

penentuan desa Posdaya, metode yang digunakan adalah AHP (Analytical Hierarchy 

Process) dimana dalam penerapan AHP untuk pengambilan keputusan dengan banyak 

kriteria yang bersifat subjektif. Hasil yang dicapai dari penelitian ini adalah bahan ajar 

SPK dengan model AHP non-additive. Dari penelitian terakhir ini peneliti akan 

mengembangkan menjadi penelitian berkelanjutan dengan mengembangkan sistem 

pendukung keputusan berbasis sistem informasi geografis (GIS).     

Penelitian yang berkaitan tentang sistem informasi geografis (GIS) diantaranya, 

SPK Penentuan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) berbasis sistem informasi 

geografis/GIS oleh Husna,(2007).Penelitian yang lain oleh Latubessy,A dan 

Anggaraini,L.H.,(2013)adalah tentang perbandingan metode bayes dan analisis GAP dalam 

implementasi sistem pendukung keputusan untuk pemilihan SIM card. 

Sistem keputusan untuk menentukan pemilihan jenis sayuran menggunakan model 

production rules dengan melibatkan kepakaran. Fiati.,R, Latubessy.,A.,(2013) 

menggunakan Production Rules sebagai Model Keputusan Pemilihan Jenis Sayuran 

berbasis Expert System. 

Penelitian lain dariFiati,R dan Latubessy,A.,(2016) yang berkaitan dengan sistem 

informasi geografis (SIG) adalah  pemanfaatan Knowledge Management melalui 

penerapan  sistem informasi geografis untukmodel identifikasi daerah potensi banjir 

berbasis expert systempada penelitian ini membahas tentang identifikasi dan memetakan 

daerah rawan banjir di kabupaten Kudus.  Selanjutnya penelitianFiati,R dan Latubessy,A., 

(2016)tentang maaping of flooded areas in the kudus district, dalam penelitian ini 

membahas khusus daerah kategori berpotensi banjir, rawan banjir,longsor. 

Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, penelitian saat ini berfokus pada 
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distribusi penjualan ikan.Akan dilakukan analisa terhadap rantai pasok yang sedang 

berjalan.Setelah itu, diidentifikasi untuk mencari kekurangan yang dapat merugikan para 

nelayan.Hasil dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan model rantai pasok yang 

dapat menguntungkan bagi para nelayan. 
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Landasan Teori Supply Chain Management 

Imchi-Levi mendefinisikan Supply Chain Management (SCM) sebagai berikut 

(2000:1): “Is set of approaches utilized to efficiently integrate suppliers, manufacturers, 

warehouse and stores, so that merchandise is produced and distributed at the right 

quantities, to the right locations and at the right time, in order to minimize system wide 

cost while satisfying service level requirements.” Sedangkan Hanfield dalam bukunya 

Supply Chain Redesign (2002:8) mendefinisikan SCM sebagai berikut: “Is the integration 

and management of supply chain organization and activities through cooperative 

organization relationship, effective business process, and high levels of information 

sharing to create high-performing value systems that provide member organizations a 

sustainable competitive advantage”. 

Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan : 

1. Tujuan dari SCM adalah untuk melakukan efektifitas dan efisiensi mulai dari suppliers, 

manufacturers, warehouse dan stores. Tidak adanya koordinasi yang baik antara pihak-

pihak yang terkait akan mengakibatkan kerugian yang cukup besar. Salah satu dampak 

yang kerapkali terjadi adalah “Bullwhip effect”. Hal ini terjadi karena kurangnya 

koordinasi dalam pertukaran informasi antara toko retail, distributor dan perusahaan. 

Disatu sisi ketika manajer toko retail melihat peningkatan permintaaan dari konsumen 

sejumlah 100 unit maka peningkatan 100 unit ini akan ditangkap distributor sejumlah 500 

unit dan perusahaan akan menangkap perningkatan permintaan tersebut sebesar 2500 unit. 

Kalau kita memperhatikan, informasi jumlah 100 itu dapat sampai ke pihak perusahaan 

bagaikan bola salju yang menggelundung dari atas kebawah yang semakin lama semakin 

besar. Dan hal ini akan menjadi lebih kacau lagi kalau pemenuhan kebutuhan itu ditangkap 

pada waktu yang sudah berjalan cukup lama. 

2. SCM mempunyai dampak terhadap pengendalian biaya. 

3. SCM mempunyai peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan perusahaan 

kepada customer. 

Dalam kurun waktu dewasa ini keinginan customer lebih cepat mengalami 

perubahan, hal ini dapat kita lihat dari ragam produk yang ada dalam pasaran. Hal ini 

membuat perusahaan harus dapat mengatur secara baik persediaan yang dimiliki 

perusahaan, karena dengan perubahan jumlah permintaan terhadap produk tertentu akan 
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membuat perubahan terhadap kebijakan perusahaan untuk persediaan, dalam hal ini salah 

satunya adalah menentukan tingkat pemesanan kembali. Supply Chain Management 

berbicara mengenai bagaimana mengatur pemasokan barang terhadap perusahaan. Namun 

SCM bukan hanya berbicara mengenai pemasokan barang secara sederhana. SCM 

berbicara mengenai cara untuk mengintegrasikan rantai pasokan barang sampai 

pendistribusian barang ketangan pelanggan akhir. Hal ini merupakan sesuatu yang sangat 

kompleks, karena begitu banyak pihak yang terlibat dalam perjalanan dari supplier, 

perusahaan, distributor sampai ke pengguna akhir . Menurut Ramalhinho (October, 2002) 

dalam artikelnya : “Supply Chain Mangement: an opportunity for Metaheuristic” 

mengatakan sehubungan dengan dunia industri: “The increasing need of industry to 

compete with its product in global market, across cost, quality and service dimension, has 

driven the need to develop logistic systems more efficient than those traditionally 

employed”. Jadi dapat disimpukan bahwa sistem persediaan yang baik semakin dibutuhkan 

dalam persaingan global. 

Pemain Utama dalam Supply Chain Management (SCM) 

Supply Chain menunjukkan adanya rantai yang panjang yang dimulai dari supplier 

sampai pelanggan, dimana adanya keterlibatan entitas atau disebut pemain dalam konteks 

ini dalam jaringan supply chain yang sangat kompleks tersebut. Berikut ini merupakan 

pemain utama yang yang terlibat dalam supply chain: 

1. Supplier (chain 1) 

Rantai pada supply chain dimulai dari sini, yang merupakan sumber yang 

menyediakan bahan pertama, dimana mata rantai penyaluran barang akan mulai. Bahan 

pertama disini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, suku cadang 

atau barang dagang. 

2. Supplier-Manufacturer (chain 1-2) 

Rantai pertama tadi dilanjutkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer yang 

merupakan tempat mengkonversi ataupun menyelesaikan barang (finishing). Hubungan 

kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk melakukan penghematan. 

Misalnya, penghematan inventory carrying cost dengan mengembangkan konsep supplier 

partnering. 
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3. Supplier-Manufacturer-Distribution (chain 1-2-3) 

Dalam tahap ini barang jadi yang dihasilkan disalurkan kepada pelanggan, dimana 

biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler yang merupakan pedagang besar 

dalam jumlah besar. 

4. Supplier-Manufacturer-Distribution-Retail Outlets (chain 1-2-3-4) 

Dari pedagang besar tadi barang disalurkan ke toko pengecer (retail outlets). 

Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil produksinya kepada 

customer, namun secara relatif jumlahnya tidak banyak dan kebanyakan menggunakan 

pola seperti di atas. 

5. Supplier-Manufacturer-Distribution-Retail Outlets-Customer (chain 1-2-3-4-5). 

Customer merupakan rantai terakhir yang dilalui dalam supply chaindalam konteks ini 

sebagai end-user.  


