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MOTTO  

 

 

“Sesunguhnya ilmu itu adalah kehidupan hati (yang membebaskan diri) dari 

kebutaan, sinar penglihatan (yang melepaskan diri) dari kegelapan, 

kekuatan fisik (yang membebaskan diri) dari kelemahan, dan dengan ilmu 

seorang hamba dapat meraih posisi dan derajat yang tinggi.” 

(Imam Al-Ghazali) 

 

 

“Belajar tanpa berpikir itu tidaklah berguna, tapi berpikir tanpa belajar itu 

sangatlah berbahaya!!!” 

(Ir. Soekarno) 

 

 

“Berikhtiarlah sambil berdoa kepada Allah. Karena hasil ikhtiarmu tidak di 

tanganmu. Tapi di tangan Nya.” 

(Gus Mus) 

 

 

“Pertama, mereka mengabaikan Anda. Kemudian, mereka tertawa pada 

Anda. Berikutnya, mereka melawan Anda. Lalu Anda menang.” 

(Mahatma Gandhi) 
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Analisis Pengukuran Kinerja Supply Chain Management Komoditas Telur 

Ayam Ras di Jogja Telor 

Komaruzaman 

13660010 

Program Studi Teknik Industri Fakultas Sains dan Teknologi 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

ABSTRAK 

Manajemen rantai pasok atau supply chain management merupakan suatu 

aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan proses hulu hingga hilirnya. 

Proses sebelum terjadinya produksi hingga sampai proses distribusi, kemudian 

memastikan produk/barang tepat sampai kepada konsumen. Untuk mengetahui 

keefektivan suatu proses rantai pasok, maka dibutuhkan suatu evaluasi secara 

menyeluruh hingga dapat diketahui dengan melakukan pengukuran kinerja. 

Jogja Telor merupakan salah satu pemasok telur ayam ras di wilayah 

Yogyakarta, Sleman bahkan seluruh wilayah D.I. Yogyakarta. Hasil penelitian 

berupa pengukuran kinerja supply chain management di Jogja Telor dengan 

menggunakan pendekatan metode Supply Chain Operation Reference (SCOR) 

dan metode Analitycal Hierarchy Process (AHP). Pengukuran kinerja 

menggunakan SCOR yang terdapat pada matriks level satu bulan Januari, 

Februari dan Maret antara lain : POF yaitu 90%, 89,30% dan 91,54%, OFCT 

yaitu 0,587 hari, 0,632 hari dan 0,6 hari, supply chain flexibility yaitu 0,5 hari, 

0,542 hari dan 0,521 hari, supply chain management cost yaitu 100%, dan 

kemudian cash to cash cycle time 15 hari, 17 hari dan 15 hari. Kemudian bobot 

nilai prioritasnya menggunakan metode AHP nilai performance atrributes dari 

Jogja Telor yang diprioritaskan adalah supply chain cost yaitu 0,28912 dan 

yang terendah adalah supply chain  flexibility senilai 0,12296. Setelah 

pengukuran kinerja dan nilai bobot diketahui, selanjutnya adalah proses 

benchmarking untuk ketercapaian target perusahaan. Diketahui dari 44 Matrik 

Kinerja yang diukur, bulan Februari 2018, 16 matriks belum mencapai target, 

sedangkan pada bulan Maret 2018 mencapai 12 matriks. Dapat disimpulkan 

bahwa kinerja supply chain di Jogja Telor dalam kondisi cukup baik dan perlu 

dilakukan peningkatan kinerja. 

 

 

 

Kata kunci : Supply Chain Management, SCOR, AHP, Performance Attributes, 

Benchmarking 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Jogja Telor merupakan salah satu usaha yang bergerak dalam bidang 

peternakan dan menangani permasalahan distribusi telur ayam ras. Usaha ini 

tidak hanya mencakup pemeliharaan ayam ras petelur saja, akan tetapi juga 

memiliki gudang dan toko-toko sendiri untuk mendistribusikan produknya. 

Dapat dikatakan usaha ini bergerak dari sektor hulu hingga hilir pemasok 

telur ayam ras di Yogyakarta. Selain memiliki toko sendiri, untuk pemasaran 

ke konsumen Jogja Telor juga memasarkan produknya hingga ke swalayan 

maupun ritel modern sesuai dengan kesepakatan yang dibuat oleh kedua 

belah pihak. Bukan hanya dalam lingkup D.I. Yogyakarta saja, akan tetapi 

distribusi telur ayam ras juga merambah ke kota-kota lain di sekitarnya, 

seperti: Magelang, Purworejo, dan Klaten. 

Menurut North dan Bell (dalam Setiawati et al. 2016) ayam petelur 

merupakan salah satu ternak unggas yang cukup potensial di Indonesia. 

Ayam petelur dibudidayakan khusus untuk menghasilkan telur secara 

komersial. Saat ini terdapat dua kelompok ayam petelur yaitu tipe ayam 

medium dan tipe ringan. Tipe medium umumnya bertelur dengan kerabang 

coklat sedangkan tipe ringan bertelur dengan kerabang putih. Telur konsumsi 

dihasilkan oleh ayam ras petelur dan merupakan salah satu jenis unggas yang 

diternakkan di Indonesia. Populasi ayam ras petelur semakin meningkat dari 
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tahun ke tahun dikarenakan semakin meningkatnya permintaan masyarakat 

akan telur konsumsi. 

Kemajuan suatu  industri tidak terlepas dari sarana prasarana yang ada 

baik di dalam perusahaan (internal) maupun di luar perusahaan (eksternal). 

Adanya kerja sama atau kolaborasi antara perusahaan induk dengan pemasok 

bahan baku atau material merupakan salah satu keefektifan dalam menjamin 

rantai pasok hingga adanya konsep Supply Chain Management (SCM). 

Menurut Pujawan (2005), supply chain adalah jaringan seluruh organisasi 

mulai dari pemasok sampai kepada pengguna akhir, yang di dalamnya 

terdapat aliran dan transformasi material, informasi, dan uang. 

Pada saat ini, Jogja Telor memiliki beberapa variabel yang 

menyebabkan kinerja perusahaan kurang stabil dalam memenuhi kebutuhan 

produk untuk konsumennya. Kekurangan tersebut berupa tidak tercapainya 

target pengiriman pesanan produk ke konsumen. Faktor penyebab utamanya 

adalah tidak terpenuhinya pesanan produk yang dikirimkan supplier 

(peternak) kepada Jogja Telor. Adapun faktor penyebab lainnya merupakan 

faktor yang tidak terduga sebelumnya, seperti bencana alam maupun 

permasalahan dalam transportasi. Permasalahan-permasalahan tersebut yang 

menjadi penghambat laju distribusi telur ayam ras dari perusahaan kepada 

konsumen secara signifikan. 

Dalam kasus ini, Jogja Telor membutuhkan pengukuran kinerja dalam 

manajemen rantai pasokannya agar dapat diketahui seberapa besar 

kekurangan dalam kinerja yang telah ditentukan sebelumya.  
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Pada penelitian ini pengukuran kinerja perusahaan menggunakan 

metode SCOR dan pendekatan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Pengukuran kinerja perusahaan dengan menggunakan metode SCOR dapat 

mengukur dari sektor hulu hingga hilir. Hal ini tentunya menjadi kelebihan 

metode SCOR dibandingkan dengan metode pengukuran kinerja sejenis 

misalkan Balance Score Card yang cenderung hanya mengukur internal 

perusahaannya saja. Kemudian AHP dalam penelitian ini berguna untuk 

pertimbangan dalam metode pengambilan keputusan (decision making) dan 

pengambilan keputusan menggunakan parameter bobot kriteria kemudian 

melalui perbandingan berpasangan. Penentuan prioritas oleh responden 

dilihat dari kelayakannya dengan menggunakan Consistency Ratio (CR). 

AHP juga digunakan untuk melihat performance attribute mana yang lebih 

dipentingkan oleh perusahaan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka judul penelitian ini adalah “Analisis 

Pengukuran Kinerja Supply Chain Management Komoditas Telur Ayam Ras 

di Jogja Telor” dengan studi kasus di perusahaan Jogja Telor, Mlati, Sleman, 

Yogyakarta.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka rumusan  

masalahnya  adalah “Bagaimana nilai pengukuran kinerja supply chain pada 

komoditas telur ayam ras di Jogja Telor ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Berdasarkan permasalahan yang ada, tujuan melakukan penelitian ini 

adalah : 

1. Mengetahui besarnya kinerja supply chain pada telur ayam ras pada Jogja 

Telor. 

2. Mengetahui penyebab kinerja supply chain pada telur ayam ras di Jogja 

Telor yang mengalami penurunan kinerja. 

3. Berapa nilai performance attribute dari variabel penilaian untuk 

rekomendasi perbaikan ? 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang  akan diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengetahui seberapa besar nilai kinerja supply chain pada telur ayam ras 

pada Jogja Telor yang diukur dengan metode Supply Chain Operation 

Reference (SCOR). 

2. Dapat dijadikan bahan evaluasi untuk meningkatkan  kinerja supply chain  

pada komoditas telur ayam ras di Jogja Telor. 

1.5 Batasan  Masalah 

Dalam  penulisan  skripsi ini terdapat batasan-batasan masalah sebagai 

berikut : 

1. Pengukuran kinerja dengan model  Supply Chain Operation Reference 

(SCOR) mencakup level  1 hingga level 3. 
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2. Data pembanding menggunakan data target dari Jogja Telor pada bulan 

Januari 2018. 

3. Data yang digunakan adalah data bulan Januari-Maret 2018. 

4. Data yang diambil adalah distribusi telur ayam ras wilayah Kabupaten 

Sleman dan Kota Yogyakarta. 

1.6 Asumsi Penelitian 

Dalam penulisan skripsi ini terdapat asumsi-asumsi penelitian sebagai 

berikut : 

1. Responden yang mengisi kuesioner mengerti tentang kondisi nyata di 

perusahaan. 

2. Semua kebijakan yang dilakukan perusahaan selama penelitian tidak 

mengalami perubahan yang signifikan. 

1.7 Sistematika Penulisan 

Sistematika dalam  penulisan proposal Penelitian Tugas Akhir ini 

adalah sebagai berikut: 

BAB I :     PENDAHULUAN 

Bab ini berisi tentang kondisi-kondisi umum yang melatar 

belakangi dilakukannya penelitian, kemudian setelahnya  dapat 

ditarik rumusan masalah untuk menjadi bahan pertanyaan 

mendasar dari penelitian. Kemudian akan dijabarkan menjadi 

beberapa  tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah, 

asumsi penelitian dan sistematika penulisan yang dapat 
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memberikan gambaran mengenai pelaksanaan dan pembahasan 

skripsi. 

BAB II :  TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini berisi tentang penelitian  terdahulu, landasan teori yang 

digunakan terkait dengan tema yang diteliti yaitu mengenai 

pengukuran kinerja dan konsep model-model pendekatan metode 

Supply Chain Operation Reference (SCOR) dan Analytical 

Hierarchy Process (AHP). 

BAB III : METODE PENELITIAN  

Bab ini berisi tentang lokasi dan waktu pelaksanaan penelitian, 

identifikasi, jenis-jenis data, metode pengumpulan data, metode 

pengolahan data, kemudian  kerangka alir penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisi tentang penjabaran hasil penelitian berupa prioritas 

performances menggunakan AHP dan pengukuran kinerja 

perusahaan dengan menggunakan matriks SCOR sesuai dengan 

kondisi nyata di perusahaan. Serta nilai kinerja perusahaan dan 

segala aspek yang mencakup kinerja yang telah diprioritaskan 

oleh perusahaan. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari penulisan dan saran sesuai 

dengan hasil penelitian yang telah dilakukan. 
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dan SCOR. Metode DEA ini dignakan untuk membandingkan satu organisasi 

peternak lele dengan organisasi peternak lain. Kemudian metode GAP untuk 

mengetahui implikasi manajerialnya dan metode SCOR untuk melakukan 

pengukuran kinerja dibanyak petani atau peternak lele. 

Saptana dan Sartika (2014) melakukan penelitian tentang “Manajemen 

Rantai Pasok Komoditas Telur Ayam Kampung” menggunakan metode R/C 

ratio, margin tata niaga, dan analisis rantai nilai. Penelitian ini ditujukkan 

untuk analisis deskriptif dengan fokus kepada kelembagaan manajemen rantai 

pasok. Pelaku yang terlibat dalam manajemen rantai pasok telur ayam 

kampung adalah pemerintah, industri pembibitan, peternak, kelompok 

peternak, asosiasi peternak, pedagang di sentra produksi, pedagang di sentra 

konsumsi, dan industri kue/roti. 

Rahman (2016) melakukan penelitian tentang “Pengukuran Kinerja 

Supply Chain pada PT. Mataram Tunggal Garment”. Penelitian ini 

menggunakan metode SCOR, AHP, dan ANP. Metode SCOR digunakan 

untuk pengukuran kinerja perusahaan. Metode AHP dan ANP digunakan 

untuk perhitungan bobot terbesar, dengan performance attribute terbesar 

adalah reliability. Menggunakan 42 matriks SCOR yang diukur pada rentang 

satu bulan produksi dan didapatkan perusahaan PT. Mataram Tunggal 

Garment kinerja supply chain cukup baik. 

Mukharromah et al. (2017) melakukan penelitian tentang “Analisis 

Pengukuran Kinerja Perusahaan Dengan Metode Green Supply Chain 

Management   (GSCM) di Unit Bisnis Teh Hitam” menggunakan metode 
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GSCM, AHP, OMAX,  Traffict Light System. Penelitin ini lebih terfokus 

terhadap sebuah perusahaan yang bergerak di bidang komoditas bisnis teh 

hitam. Penelitian menggunakan indikator kinerja Green SCM untuk 

mengatahui kondisi kinerja unit untuk mencapai target. AHP untuk 

pembobotan KPI, Scoring System dengan menggunakan metode Objective 

Matrix (OMAX), dan Traffict Light System (TLS) untuk menganalisahasil 

skor dari penilaian kinerja lingkungan yang diketahui dengan klasifikasi 

warna. 

Rohayati et al. (2017) melakukan penelitian tentang “Pengukuran 

Kinerja Manajemen Rantai Pasok pada Produk Susu dengan Menggunakan 

Metode Analytical Hierarchy Process pada KPSBU Jawa Barat”. Penelitian 

ini menggunakan metode KPI dan AHP, pengukuran kinerja rantai pasok 

dilakukan pada 6 Kelompok Harga Susu (KHS) yang ada di KPSBU dengan 

9 subfaktor KPI, kemudian dilakukan analisis data yang didapatkan dari 

proses wawancara menggunakan AHP.  

Wahyuniardi et al. (2017) melakukan penelitian tentang “Pengukuran 

Kinerja Supply Chain dengan Pendekatan Supply Chain Operation Reference 

(SCOR)”. Penelitian ini hanya menggunakan metode Supply Chain Operation 

Reference (SCOR) untuk pengukuran kinerja kinerja PT. Brodo Ganesha 

Indonesia. Model hierarki awal pengukuran kinerja disesuaikan dengan 

kondisi perusahaan untuk mengukur rantai pasoknya, kemudian normalisasi 

Snorm De Boer berfungsi untuk menyamakan nilai matriks dan digunakan 

sebagai indikator pengukuran. 
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Komaruzaman (2018) melakukan penelitian mengenai “Analisis 

Pengukuran Kinerja Supply Chain  Management Komoditas Telur Ayam Ras 

di Jogja Telor. Penelitian menggunakan pendekatan metode Supply Chain 

Operations Reference (SCOR dan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP). SCOR digunakan untuk mengetahui kinerja atau performa rantai 

pasok telur ayam ras di Jogja Telur. Menggunakan tiga bula perbandingan 

matrik kinerja dan diketahui bahwa kinerja perusahaan ini mengalami tren 

naik turun pada tiap bulannya. Kemudian  metode AHP digunakan untuk 

pembobotannya karena melibatkan banyak rantai pasok yang memiliki 

keterkaitan satu sama lainnya. Dapat dikatakan perusahaan Jogja Telor dalam 

keadaan cukup baik dalam hal kinerja. 

Tabel 2.1 Posisi Penelitian 

No. Peneliti Judul  Metode 

1. Setiawan et al. 

(2011) 

Studi Peningkatan Kinerja 

Manajemen Rantai Pasok 

Sayuran Dataran Tinggi di 

Jawa Barat 

Fuzzy AHP, Data 

Envelopment 

Analysis (DEA), 

IFE-EFE, SWOT 

 

  

2. Wigaringtyas 

(2013) 

Pengukuran Kinerja Supply 

Chain Management dengan 

Pendekatan Supply Chain 

Operation Reference (SCOR) 

SCOR, KPI, AHP 
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3. Sari et al. (2014) Efisiensi Rantai Pasok Ikan 

Lele di Indramayu, Jawa 

Barat 

SCOR 

  
  

    

4. Saptana dan 

Sartika (2014) 

Manajemen Rantai Pasok 

Komoditas Telur Ayam 

Kampung 

Analisis R/C 

Ratio, Margin 

Tata Niaga, dan 

Analisis Rantai 

Nilai 

      

      

5. Rahman (2016) Pengukuran Kinerja Supply 

Chain pada PT. Mataram 

Tunggal Garment  

SCOR, AHP, 

ANP   

      

6. Mukharromah et 

al. (2017) 

Analisis Pengukuran Kinerja 

Perusahaan Dengan Metode 

Green Supply Chain 

Management (GSCM) di 

Unit Bisnis Teh Hitam 

GSCM, AHP, 

OMAX, Traffict 

Light System 

  

    

    

      

7. Rohayati et al. 

(2017)  
Pengukuran Kinerja 

Manajemen Rantai Pasok 

pada Produk Susu dengan 

Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process 

pada KPSBU Jawa Barat 

KPI, AHP 

    

      

      

      

      

      

8. Wahyuniardi et 

al. (2017) 

Pengukuran Kinerja Supply 

Chain dengan Pendekatan 

Supply Chain Operation 

Reference (SCOR) 

SCOR 
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distributor, retailer, dan konsumen) untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

(Siahaya, 2015:12). 

Menurut Daryanto (dalam Sejati, 2011) mengemukakan bahwa 

penerapan SCM sebagai salah satu upaya peningkatan daya saing produk 

peternakan memerlukan langkah yang menjadi stakeholder terkait, yaitu : 

1. Menciptakan hubungan antar rantai agar lebih spesifik pada 

bidang usaha  sehingga terbentuk pola yang terpadu dan saling 

terkait.  

2. Dukungan manajemen mulai dari proses perencanaan, 

pengorganisasian, koordinasi pelaksanaan, hingga pengendalian. 

3. Membangun kemitraan dalam suatu kesepakatan pada 

keseluruhan rantai. 

4. Membangun sistem informasi yang terintegrasi di setiap bagian 

yang terlibat dalam sistem rantai pasokan. 

Supply chain digunakan untuk memaksimalkan nilai yang dihasilkan 

secara keseluruhan. Supply chain bertujuan untuk mengurangi pemborosan 

(waste) atau aktivitas-aktivitas tidak bernilai tambah (non value added 

activities) sepanjang arus total supply chain dan terhadap produk yang 

bergerak sepanjang rantai nilai dari supply chain itu. Fungsi dari supply chain 

menurut (Sumarsan, 2011:114) adalah sebagai berikut : 

1. Menghilangkan atau mengecilkan biaya transaksi. 

2. Mengembangkan dan menerapkan standar operasional 

perusahaan. 
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Engineering, Benchmarking dan  Process Measurement. Business Process 

Engineering merupakan proses menangkap kompleksitas yang terjadi saat ini 

dan mendefinisikan proses yang diinginkan. Benchmarking merupakan 

kegiatan untuk mendapatkan kinerja operasional dari perusahaan sejenis. 

Sedangkan Process Measurement dalam SC adalah untuk mengukur, 

mengendalikan, dan memperbaiki proses-proses supply chain. Menurut Paul 

(2014),  model SCOR merupakan sebuah bahasa rantai pasokan yang dapat 

digunakan dalam berbagai situasi untuk merancang, mendeskripsikan, 

menyusun dan menyusun ulang berbagai jenis aktivitas komersial atau bisnis. 

Penerapan SCOR dalam batas-batas tertentu cukup fleksibel dan dapat 

disesuaikan untuk meningkatkan produktivitas demi memenuhi kebutuhan 

konsumen. 

Menurut Pujawan (2005) SCOR merupakan model yang didasarkan 

pada proses yang dalam hal ini terdiri dari tiga level. Level pertama adalah 

top level yang terdiri atas Plan (P), Source (S), Make (M), Deliver (D), dan 

Return (R). Adapun penjelasan kelima proses pada level pertama (SCC, 

2010:12) adalah sebagai berikut : 

1. Plan (Proses Perencanaan) 

 Yaitu  menggambarkan aktivitas perencanaan yang berhubungan dengan 

kegiatan operasional rantai pasokan. Dimana proses ini dapat 

menyeimbangkan antara permintaan dan pasokan untuk memenuhi 

tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, produksi, dan 

juga pengiriman. 
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2. Source (Proses Pengadaan) 

 Proses Source menggambarkan pemesanan atau penjadwalan dan 

penerimaan barang dan juga jasa. Dapat diartikan pula sebagai proses 

pengadaan barang ataupun jasa guna memenuhi suatu permintaan. Proses 

source ini mencakup penjadwalan pengiriman dari supplier, memilih 

pemasok, dan mengevaluasi kinerja supplier. 

3.  Make (Proses Produksi) 

  Yaitu menggambarkan aktivitas berhubungan dengan pengubahan 

material atau pembuatan isi dari jasa. Proses make ini mencakup 

penjadwalan produksi, melakukan kegiatan produksi, kemudian 

melakukan uji kualitas, mengubah material dari setengah jadi ke produk 

akhir, dan juga kegiatan produksi lain agar menghasilkan barang 

ataupun jasa yang sesuai selera konsumen. 

4. Deliver (Proses Pengiriman) 

 Yaitu menggambarkan aktivitas berhubungan dengan pembuatan, 

pemeliharaan, dan pemenuhan pesanan pelanggan. Dalam hal ini 

meliputi kegiatan distribusi, manajemen pemesanan, pemasaran, dan 

transportasi.  

5. Return (Proses Pengembalian) 

Yaitu menggambarkan aktivitas yang berhubungan dengan arus balik 

barang dari pelanggan. Arus balik atau pengembalian barang (produk) 

dari pelanggan karena berbagai alasan. Alasannya return ini dapat 

berupa barang cacat yang diterima konsumen, identifikasi kondisi 
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kelayakan produk, meminta otorisasi pengembalian cacat karena 

ditemukan kekurangan oleh pihak perusahaan, sistem penjadwalan 

pengembalian, dan pengembalian.  

SCOR memiliki tiga hierarki proses, antara lain : 

1. Level 1 adalah level tertinggi yang memberikan definisi umum dari 

lima proses diatas (plan, source, make, deliver, dan return). 

2. Level 2 dikatakan sebagai konfigurasi level dimana supply chain 

perusahaan dapat dikonfigurasi berdasarkan sekitar 30 proses inti. 

Perusahaan dapat membentuk konfigurasi saat ini (as is) maupun yang 

diinginkan (to be). 

3. Level 3 dinamakan proses elemen level, mengandung definisi elemen, 

proses, input, output, metrik masing-masing elemen proses serta 

referensi (benchmark dan best practice). Dengan melakukan analisis 

dan dekomposisi proses, SCOR dapat mengukur kinerja SCM secara 

obyektif berdasarkan data yang ada serta dapat mengidentifikasikan 

dimana perbaikan perlu dilakukan untuk menciptakan keunggulan 

bersaing. Implementasi SCOR tentu saja membutuhkan usaha yang 

tidak sedikit untuk menggambarkan proses yang dinginkan. 
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Sumber : Supply Chain Council, 2010 

   Gambar 2.1 Struktur Model SCOR 

SCOR dapat mengukur kinerja supply chain secara obyektif 

berdasarkan data yang ada serta dapat mengidentifikasi dimana perbaikan 

perlu dilakukan untuk menciptakan keunggulan bersaing dengan melakukan 

analisis dan dekomposisi proses. Selain mempunyai lima inti pokok tersebut, 

SCOR juga memiliki performance attribute yaitu merupakan satu sel atribut 

yang digunakan untuk menilai proses rantai suplai dari berbagai sudut 

pandang yang berbeda. Performance attribute adalah salah satu kelompok 

metrik yang digunakan untuk strategi tertentu secara cepat (Supply Chain 

Council, 2010). Terdapat lima atribut dalam metode SCOR konvensional 

digunakan untuk data penilaian performa dari rantai supply chain. Masing-

masing dari kelima atribut tersebut dijelaskan pada tabel di bawah ini : 
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  Tabel 2.2 Performance Attributes 

Performance 

Attribute 

Definisi Level 1 Metrics 

Supply chain 

realiability 

Performa dari rantai pasok dalam 

mengirimkan produk secara tepat dan 

pada tempat dan waktu yang sesuai, 

jumlah yang sesuai, dan kualitas yang 

baik. 

Perfect order  

fulfillment 

Supply chain 

responsiveness 

Performa kecepatan rantai pasok dalam 

menyediakan produk ke konsumen.  

Order fulfillment 

cycle time 

Supply chain 

agility 

Kemampuan rantai pasok dalam 

merespon perubahan  sasaran pasar dan 

dalam upaya untuk memenangkan 

persaingan pasar. 

Upside flexibility 

Upside adaptability 

Downside 

adaptability 

Overall value at risk 

Supply chain 

cost 

Biaya-biaya yang berhubungan dalam 

pengoperasian rantai pasok seperti : 

upah tenaga kerja, biaya bahan baku, 

biaya transportasi. 

Supply chain 

management cost 

Cost of goods sold 

Supply chain 

asset 

management 

efficiency 

Nilai keefektifan suatu  manajemen 

dalam strategi mengatur rantai pasok 

dan termasuk dalam hal pengurangan 

persediaan baik insourcing atau 

outsourcing. 

Cash to cash cycle 

time  

Return on fixed 

assets 

Return on working 

capital 

  Sumber : Supply Chain Council, 2010 

Berikut beberapa keuntungan dari penerapan metode SCOR oleh 

Theeranuphattana dan Tang (dalam Bellerina, 2009) adalah sebagai berikut : 

1. Menyediakan deskripsi standar terhadap proses manajemen dalam 

memperbaiki performa SCM. 
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2. Sebuah kerangka atau model tentang hubungan antar proses dalam 

SCM. 

3. Memberikan standar satuan ukur (metric) untuk mengukur 

performa SCM. 

4. Sebagai langkah manajemen dalam upaya menjadi yang terbaik di 

kelasnya. 

5. Sebagai pengaturan standar bagi langkah sebuah software dan 

fungsi-fungsinya. 

Menurut Bolstorff dan Rosenbaum (2007), model SCOR dapat 

membantu perusahaan menafsirkan dan meningkatan ukuran spesifik kinerja 

rantai pasok yang dijabarkan dalam SCOR project roadmap, yaitu : 

a. Menganalisis dasar dari persaingan yang berfokus pada matrik supply 

chain dan strategi operasi yang membantu memahami bagaimana rantai 

pasok perusahaan dan bagaimana kinerja mereka dibandingkan dengan 

pesaing. 

b. Menggambarkan aliran material supply chain yang membantu 

mengoptimalkan ketidakefisienan aliran material. 

c. Meluruskan tingkat kinerja, praktik, dan sistem aliran informasi dan 

kerja yang membantu mengoptimalkan produktivitas transaksi. 

d. Merencanakan dan menerapkan perbaikan supply chain untuk 

meningkatkan kinerja. 
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Perfect 

Condition 

Kondisi dimana permintaan konsumen dapat 

dipenuhi seluruhnya. 

Supply chain 

responsiveness 

Order 

Fulfillment 

Cycle Time 

Untuk menghitung jumlah waktu (hari) yang 

dibutuhkan sejak dari pesanan diterima sampai 

di tempat konsumen. 

Source Cycle 

Time 

Rata-rata waktu yang digunakan untuk 

melakukan proses pengadaan. 

Make Cycle 

Time 

Rata-rata waktu yang digunakan dalam proses 

pembuatan. 

Deliver Cycle 

Time 

Rata-rata waktu yang digunakan dalam proses 

pengiriman. 

Supply chain 

agility 

Upside 

Flexibility/ SC 

Flexibility 

Untuk menghitung jumlah waktu (hari) yang 

diperlukan dalam proses supply chain (plan, 

source, make, deliver, return) pada 20% 

penambahan permintaan yang tidak 

direncanakan tanpa biaya penalty (tambahan). 

Upside 

Adaptability/ SC 

Adaptability 

Untuk menghitung presentase peningkatan 

jumlah produk yang dikirim hingga 30 hari. 

Downside 

Adaptability 

Untuk mengukur pengurangan dalam jumlah 

permintaan pada hari ke-30 sebelum dilakukan 

pengiriman (tanpa penalty) 

Overall Value at 

Risk 

Nilai risiko dari keseluruhan aktivitas yang 

berhubungan dengan rantai pasok. 

Sumber : Bolstroff dan Rosenbaum (2003) dan Supply Chain Council (2012) 
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Tabel 2.4 SCOR Metrics Template-internal Facing Metriks 

Performance 

Attribute 
Matrik Kinerja 

Definisi 

Supply chain 

cost 

Total Supply Chain 

Management Cost 

Jumlah biaya yang terdiri dari biaya langsung 

dan tidak langsung pada proses plan, source, 

deliver product, dan services. 

Cost of Goods Sold  
Total biaya yang terdiri dari biaya material 

dan biaya upah yang dibutuhkan untuk 

membuat produk. 

Sales General and 

Administration 

Cost 

Untuk mengukur biaya tidak langsung dari 

penjualan, administrasi, teknik  dan lab untuk 

mendukung produk atau jasa. 

Waranty/Return 

Processing Cost 

Untuk mengukur biaya yang dikeluarkan 

karena kerusakan atau produk yang 

dikembalikan oleh pelanggan. 

Supply chain 

asset 

Cash to Cash Cycle 

Time 

Kecepatan supply chain mengubah persediaan 

menjadi uang. 

Return on Fixed 

Assets 

Untuk mengukur pengembalian aset tetap 

yang sudah diinvestasikan yaitu meliputi aset 

yang digunakan pada proses plan, source, 

make, deliver, dan return. 

Return on Fixed 

Assets 

Untuk mengukur pengembalian modal kerja 

yaitu meliputi aset yang digunakan pada 

proses plan, source, make, deliver, dan 

return. 

Inventory Days of 

Supply 

Lamanya persediaan cukup untuk memenuhi 

kebutuhan ketika tidak ada pasokan lebih 

lanjut. 

Sumber : Bolstroff dan Rosenbaum (2003) dan Supply Chain Council (2010) 
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Tabel 2.5  Perhitungan Matriks Level 1 

Performance Attributes Level 1 Metrics Definisi Perhitungan 

Supply chain reliability Perfect Order Fulfillment 

(POF) 

POF untuk mengukur presentase 

pengiriman pesanan yang tepat 

waktu dan lengkap sesuai dengan 

permintaan konsumen serta 

barang yang dikirim tidak 

memiliki masalah dengan mutu 

POF = total perfect 

order/total number of order 

x 100% 

Supply chain 

responsiveness 

Order Fulfillment Cycle 

Time (OFCT) 

Untuk menghitung jumlah waktu 

(hari) yang dibutuhkan sejak dari 

pesanan diterima sampai di 

tempat konsumen (pelanggan) 

OFCT = sum actual cycle 

time all order delivered/ 

total number of order 

delivered 

Supply chain agility 

 

 

 

 

 

 

1. Upside Flexibility/ SC 

Flexibility 

 

Untuk menghitung jumlah waktu 

(hari) yang diperlukan dalam 

proses supply chain (plan, source, 

make, deliver, return) pada 20% 

penambahan permintaan yang 

tidak direncanakan tanpa biaya 

penalty (tambahan). 

 

2. Upside Adaptability/ SC 

Adaptability 

 

Untuk menghitung presentase 

peningkatan jumlah produk yang 

dikirim hingga 30 hari. 
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 3. Downside Adaptability/ 

SC Adaptability 

 

Untuk mengukur pengurangan 

dalam jumlah permintaan pada 

hari ke-30 sebelum dilakukan 

pengiriman (tanpa penalty) 

 

4. Overall Value at Risk 

 

Nilai risiko dari keseluruhan 

aktivitas yang berhubungan 

dengan rantai pasok. 

 

Supply chain cost 1. Total Supply Chain 

Management Cost 

(TSCMC) 

Jumlah biaya yang terdiri dari 

biaya langsung dan tidak langsung 

pada proses plan, source, deliver 

product, dan services. 

TSMC = sales-profits = cost 

to serve 

 2. Cost of Goods Sold 

(COGS) 

Total biaya yang terdiri dari biaya 

material dan biaya upah yang 

dibutuhkan untuk membuat 

produk 

COGS = direct material cost 

+ direct labor cost + indirect 

cost relating to making 

product 

 

 

Supply chain asset Cash to Cash Cycle Time Kecepatan supply chain 

mengubah persediaan menjadi 

uang 

Cash to Cash Cycle Time = 

Inventory days of supply + 

days sales outstanding – day 

payable outstanding 
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  Menurut Pujawan dan Mahendrawathi (2010), pengukuran tidak akan 

berbicara banyak atau tidak akan berjalan apabila tidak melakukan upaya 

dalam hal perbaikan. Untuk melakukan upaya perbaikan dapat dilakukan 

dengan sebuah perbandingan atau benchmarking kinerja. Benchmarking ini 

sangat penting dilakukan agar dapat diketahui bahwa suatu organisasi  atau 

kinerja berjalan ataupun mundur tentunya dengan perbandingan organisasi 

ataupun juga perusahaan sejenis. Dalam melakukan perbandingan ini banyak 

yang harus dilakukan oleh perusahaan agar nantinya tidak melakukan 

kesalahan yang sama sebelumnya. Benchmarking dapat dilihat dari riwayat 

masa lalu perusahaan mengenai rantai pasok bahkan juga dengan perusahaan 

sejenis yang sudah melakukannya. 

 Pengukuran kinerja Supply Chain Management menurut (Siahaya, 

2015:27-28) menggunakan tolok ukur sebagai berikut: 

1. Biaya, yaitu biaya yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas aliran barang 

yang meliputi biaya bahan baku, produksi, tenaga kerja, penyimpanan, 

transportasi dan distribusi. Kinerja biaya diukur dan dibandingkan 

terhadap nilai (biaya) acuan. 

2. Waktu, yaitu waktu yang diperlukan untuk melaksanakan aktivitas aliran 

barang. Kecepatan proses dan suplai ditentukan oleh waktu yang 

dialokasikan oleh setiap elemen rantai pasok. Waktu yang dimaksud 

mencakup pengadaan, pengembangan produk baru, produksi dan 

distribusi. Kinerja waktu diukur dan dibandingkan terhadap standar 

waktu yang telah ditentukan. 
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3. Kapasitas, merupakan ukuran berapa besar volume pekerjaan yang bisa 

dilakukan oleh suatu sistem atau unit dari rantai pasok pada periode 

tertentu. Kapasitas ini diperlukan untuk perencanaan produksi dan 

pengiriman ke pelanggan. Kinerja kapasitas merupakan perbandingan 

antara volume pekerjaan terhadap rencana awal. 

4. Kapabilitas, merupakan kemampuan agregat untuk melaksanakan 

aktivitas aliran barang. Kinerja kapabilitas supply chain ini meliputi 

kehandalan mesin produksi, fleksibilitas, dan ketersediaan bahan baku 

dan juga barang jadi. 

5. Produktivitas, merupakan seberapa jauh sumber daya pada supply chain 

digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi output. Kinerja 

produktivitas ini diukur melalui rasio antara keluaran yang efektif 

terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, tenaga kerja, bahan 

baku, dan energi. 

6. Utilisasi, merupakan tingkat pemakaian sumber daya dalam kegiatan 

supply chain terhadap kemampuan unit bersangkutan. Kinerja utilisasi 

mesin, pabrik, dan gudang. 

7. Outcome, merupakan hasil dari proses atau aktivitas aliran barang. Pada 

proses produksi, outcome bisa berupa nilai tambah yang diberikan pada 

produk yang dihasilkan. Proses outcome ini sulit diukur karena seringkali 

tidak terwujud. 
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evaluasi masing-masing alternatif peamsok dengan kriteria yang telah 

ditetapkan, hutang nilai bobot masing-masing pemasok, urutkan pemasok 

berdasarkan nilai berbobot tersebut (Anggraeni, 2009). 

Joker et al, (dalam Perdana, 2014) metode AHP banyak diterapkann 

dalam sistem pengambil keputusan dibandingkan dengan metode lain seperti 

TOPSIS, Electre Promethee, dan Saw. Hal ini dikarenakan AHP merupakan 

metode yang menstruktur masalah secara hirarki secara kualitatif dan 

kuantitatif. Selain itu metode AHP dapat melacak konsistensi logis 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan oleh pengambil keputusan.  

Kemudian tahapan-tahapan yang dilalui untuk menentukan keputusan 

menggunakan metode AHP sebagai berikut : 

a. Menentukan jenis-jenis kriteria yang digunakan. 

b. Perbandingan Berpasangan  

Pada tahap ini, pengambil keputusan memberikan penilaian alternatif dan 

subkriteria dalam bentuk matriks berpasangan. 

  (2.1)  

Kemudian kriteria dan subkriteria disusun berdasarkan hirarki 

permasalahn dalam pemilihan suplier secara berpasangan dengan 

ditunjukkan pada tabel 2.6 di bawah ini (Saaty, 2008) : 
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   Tabel 2.6 Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

 Sumber : Saaty, 1993 

 Seorang pengambil keputusan akan memberikan penilaian, 

mempersepsikan ataupun memperkirakan kemungkinan akan terjadinya 

suatu hal/kejadian yang dihadapi. Penilaian tersebut akan dibentuk ke 

dalam matriks berpasangan pada setiap level hirarki. Pada Tabel 2.7 di 

bawah ini adalah contoh Pair-Wise Comparison Matrix pada suatu level 

of hierarchy, yaitu: 

Tabel 2.7 Contoh Matriks Perbandingan Berpasangan 

 A B C D 

A 1 3 7 9 

B 1/3 1 1/4 1/8 

C 1/7 4 1 5 

D 1/9 8 1/5 1 

Sumber : Saaty, 1993 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi Keterangan 

1 Equal importance Kedua aktivitas sama pentingnya 

3 Moderate importance 

Aktivitas yang satu sedikit lebih 

penting dibandingkan aktivitas 

lainnya.  

5 Strong importance 
Aktivitas yang satu sangat penting 

dibandingkan aktivitas lainnya. 

7 
Very, very strong 

importance 

Aktivitas yang satu benar-benar 

dominan pentingnya dibandingkan 

aktivitas yang lainnya. 

9 Extreme importance 

Aktivitas yang satu mutlak lebih 

penting dibandingkan elemen yang 

lainnya.  

2,4,6,8 

Weak or slight, 

moderate plus, strong 

plus, very and very 

strong 

Nilai tengah diantara dua penilaian 

berurutan. 

Kebalikan 

Jika elemen i memiliki salah satu angka di atas ketika 

dibandingkan dengan elemen j, maka j memiliki kebalikannya 

ketika dibandingkan dengan elemen i. 
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Baris 1 kolom 2 : Jika A dibandingkan dengan B, maka A sedikit 

lebih penting/cukup penting dibandingkan dengan B yaitu sebesar 3. 

Angka 3 bukan berarti bahwa A tiga kali lebih besar dibandingkan 

dengan B, tetapi A moderate importance daripada B, sedangkan nilai 

pada baris ke-2 kolom 1 diisi dengan kebalikan dari 3 yaitu 1/3. 

Baris 1 kolom 3 : Jika A dibandingkan dengan C, maka A sangat 

penting dibandingkan C yaitu sebesar 7. Angka 7 bukan  berarti bahwa A 

tujuh kali lebih besar daripada C, tetapi A very strong importance 

daripada C dengan nilai judgement sebesar 7. Sedangkan nilai pada baris 

3 kolom 1 diisi dengan kebalikan dari 7 yaitu 1/7. 

Baris 1 kolom 4 : Jika A dibandingkan dengan D, maka A mutlak 

lebih penting dibandingkan dengan D dengan nilai 9. Angka 9 bukan 

berarti A sembilan kali lebih besar daripada D, tetapi A extreme 

importance daripada D dengan nilai judgement sebesar 9. Sedangkan 

nilai pada baris 4 kolom 1 diisi dengan kebalikannya dari 9 yaitu 1/9. 

c. Menormalkan setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada 

kolom ke-i dan baris ke-j dengan nilai terbesar pada kolom ke-i  sebagai 

berikut : 

    (2.2) 

d. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom ke-i, yaitu : 

    (2.3) 
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e. Menentukan bobot prioritas (eigen vektor) setiap kriteria ke-i, dengan 

membagi setiap nilai α dengan jumlah kriteria yang dibandingakan (n), 

yaitu : 

     (2.4) 

f. Menghitung λ max (eigen value) dengan menggunakan rumus : 

      (2.5) 

g. Menghitung consistency index (CI) dengan persamaan : 

Perhitungan konsistensi adalah menghitung penyimpangan dari 

konsistensi nilai dari penyimpangan ini disebut sebagai Indeks 

Konsistensi, dengan rumus : 

CI =     (2.6) 

Dimana : 

 α max = eigenvalue maksimum 

 N  = ukuran metriks 

h. Menghitung rasio konsitensi dengan persamaan sebagai berikut : 

    (2.7) 

 Indeks random adalah fungsi langsung dari jumlah alternatif atau 

sistem yang sedang diperbandingkan. Berikut tabel indeks random : 
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Tabel 2.8 Nilai Indeks Random (RI) 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

R.I 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber : Saaty, T. Lorie 1993 

 Matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison) dapat 

diterima dengan nilai CR  0,1 atau ketidakkonsistenan pendapat pengambil 

keputusan masih dapat diterima dan apabila tidak, maka perlu dilakukan 

penilaian ulang. 
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d. Pengumpulan Data 

Data-data yang digunakan merupakan hasil dari pengamatan 

langsung (observasi), wawanacara dengan pihak perusahaan dan 

menyebarkan kuesioner. 

e. Perhitungan Matriks Kinerja SCOR 

Dalam matriks SCOR terdapat lima performance attributes yang 

dapat diukur, performance attributes yang dimaksud adalah : supply chain 

reliability, supply chain responsiveness, supply chain cost, dan supply 

chain cost management. Matriks kinerja perusahaan yang diteliti adalah 

pada bulan Januari, Februari, dan Maret tahun 2018. 

f. Benchmarking 

Benchmarking dilakukan dengan membandingakan capaian 

perusahaan dengan target yang ditentukan sebelumnya. Pada penelitian ini 

target perusahaan adalah pencapaian pada bulan Januari 2018 

g. Menghitung AHP 

Perhitungan Analytical Hierarchy Process (AHP) didasarkan pada 

data kuesioner perbandingan berpasangan yang diisi oleh enam responden. 

AHP merupakan salah satu metode yang digunakan untuk membantu 

menyusun suatu prioritas dari berbagai pilihan dengan banyak kriteria 

(multi criteria). 

h. Menentukan Performance Atrributes 

Kemudian penentuan performance attributes dilakukan dengan 

metode Analithycal Hierarchy Process (AHP). Kemudian dari lima 
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Gambar 3.1 Kerangka Alir/Diagram Alir Penelitian
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satu bentuk apresiasi terhadap masyarakat sekitar agar kehidupan mereka 

sedikit terbantu, yang sebelumnya hanya sebagai petani penggarap sawah. 

Permintaan 
Konsumen & 

Tuntutan Pasar

Transportasi

Packing/Peti Telur

Produksi Telur 
(Supplier/Kandang)

Pemilahan 
Telur/

QC

Distribusi 

Mulai

Selesai

Toko

Pasar 
Tradisional

Ritel Modern Konsumen

Gudang

Industri 
Kue/Roti

fast food

restaurant

Ya

Tidak

 

Gambar 4.1 Flowchart Produksi Telur Ayam Ras di Jogja Telor 

 Permintaan/pemesanan telur ayam ras oleh konsumen maupun 

tuntutan pasar oleh Jogja Telor kemudian dilanjutkan ke pihak supplier, 

dalam hal ini adalah peternak ayam. Dilanjutkan dengan proses distribusi 

telur ayam ras juga merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

ini. Distribusi dari peternakan atau kandang dilakukan bongkar muat di 

gudang dilakukan dua kali yaitu pukul 08.00 WIB dan pukul 13.00 WIB. 

Menggunakan alat transportasi berupa truk sedang dan menggunakan 

mobil box. Proses pemilahan telur ayam dilakukan di gudang oleh tim 

Quality Control. Proses pemilahan ini dengan cara membersihkan telur 

dan pemisahan pada telur yang rusak. Telur yang tidak sesuai dengan 

kondisi standar maka akan dikembalikan kepada pihak supplier. 
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 Telur yang masuk kriteria standar, selanjutnya adalah tahap 

pengemasan (packing) yang dilakukan di gudang dengan menggunakan 

beberapa macam wadah atau kotak telur sesuai dengan permintaan 

konsumen sebelumnya. Packing menggunakan tiga jenis wadah yaitu 

kotak kayu, kotak plastik, dan wadah telur yang lebih kecil lagi. Rata-rata 

untuk sebuah kemasan peti telur, memiliki banyak ragam ukuran peti, 

seperti untuk ukuran 15 kg untuk satu peti, walaupun ada juga kemasan 

yanng lebih kecil lagi yaitu 10 kg.  

 Proses selanjutnya yaitu dengan pendistribusian telur menggunakan 

mobil box ke toko-toko, pasar tradisional, retail modern, restoran, industri 

kue maupun grosir yang berada di wilayah DIY maupun sekitarnya. 

Distribusi wilayah DIY meliputi : Sleman, Yogyakarta, Gunungkidul, 

Bantul, dan Kulon Progo. Sedangkan untuk pendistribusian wilayah 

sekitar DIY meliputi : Purworejo, Magelang, dan Klaten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Armada Distribusi di Jogja Telor 
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a. Nilai Performa bulan Januari 2018 

Tabel 4.1 Matriks SCOR di Jogja Telor Bulan Januari 2018 

No Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Reliability 

1 

Perfect Order Fullfillment 90% 

% of Orders Delivered in 

Full 
100% 

Delivery Item Accuracy 100% 

Delivery Quantity 

Accuracy 
100% 

Delivery Performance to 

Customer Commit Date 
90% 

Customer Commit Date 

Achievment Time 

Customer Receiving 

100% 

Delivery location 

Accuracy 
100% 

Documentation Accuracy 100% 

Payment 

Documentation 

Accuracy 

100% 

Perfect Condition 100% 

Orders Delivered 

Defect Free 

Conformance 

100% 

Orders Delivered 

Damage Free 

Conformance 

100% 

Warranty & Returns 0% 

% of Orders Receives 

with Correct Standart 
100% 
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Responsiveness 

2. 

Order Fullfillment Cycle 

Time  

0,587 

hari 

Source Cycle Time  0,299 hari 

Pemesanan ke Supllier 

(Kandang)  
0,208 hari 

Pengiriman Bahan 

Baku  
0,049 hari 

Menyeleksi Bahan 

Baku  
0,042 hari 

Make Cycle Time  0,25 hari 

Produksi  0,083 hari 

Seleksi  0,042 hari 

Packing 0,125 hari 

Deliver Cycle Time 0,038 hari 
Barang Dikirim dengan 

Kendaraan 
0,038 hari 

Flexibility 

3. 

Supply Chain Flexibility  0,5 hari 

Source Flexibility  0,15 hari 
Kelonggaran Waktu 

Pengadaan Bahan Baku  
0,15 hari 

Make Flexibility  0,25 hari 
Kelonggaran waktu 

menyeleksi produk 
0,25 hari 

Deliver Flexibility  0,10 hari 
Kelonggaran Waktu 

Pengiriman  
0,10 hari 
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 Cost 

4. 

Supply Chain Management 

Cost  
100% 

Cost to Plan  10%   

Cost to Source  40%   

Cost to Make  15%   

Cost to Deliver  30%   

Cost to Return  5%   

Asset Management 

5. 

Cash-to-Cash Cycle Time 15 hari 
Days Payable Outstanding 14 hari 

Days Payable 14 hari 

Inventory 15.500 kg 

Inventory Days of Supply 1 hari Kebutuhan produk 1 hari 
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b. Nilai Performa bulan Februari 2018 

 Tabel 4.2 Matriks SCOR di Jogja Telor Bulan Februari 2018 

No Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Realibility 

1 

 

 

Perfect Order Fullfillment 89,3% 

% of Orders Delivered in 

Full 
100% 

Delivery Item Accuracy 100% 

Delivery Quantity 

Accuracy 
100% 

Delivery Performance to 

Customer Commit Date 
89,3% 

Customer Commit Date 

Achievment Time 

Customer Receiving 

100% 

Delivery location 

Accuracy 
100% 

Documentation Accuracy 100% 
Payment Documentation 

Accuracy 
100% 

Perfect condition 100% 

Orders Delivered Defect 

Free Conformance 
100% 

Orders Delivered 

Damage Free 

Conformance 

100% 

Warranty & Returns 0% 
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% of Orders Receives 

with Correct Standart 
100% 

Responsiveness 

2. 

Order Fullfillment Cycle 

Time  

0,632 

hari 

Source Cycle Time  
0,313 

hari 

Pemesanan ke Supplier 

(Kandang)  
0,222 hari 

Pengiriman Bahan Baku  0,053 hari 

Menyeleksi Bahan Baku  0,038 hari 

Make Cycle Time  
0,278 

hari 

Produksi  0,097 hari 

Seleksi  0,053 hari 

Packing 0,128 hari 

 

Deliver Cycle Time 
0,041 

hari 

Barang Dikirim dengan 

Kendaraan 
0,041 hari 

Flexibility 

3. 

Supply Chain Flexibility  
0,542 

hari 

Source Flexibility  0,21 hari 
Kelonggaran Waktu 

Pengadaan Bahan Baku  
0,21 hari 

Make Flexibility  0,25 hari 

Waktu yang Dibutuhkan 

Untuk Menyeleksi 

Produk  

0,25 hari 
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Deliver Flexibility  
0,082 

hari 

Kelonggaran Waktu 

Pengiriman  
0,082 hari 

Cost 

4. 

Total Supply Chain 

Management Cost  
100% 

Cost to Plan  10%   

Cost to Source  40%   

Cost to Make  15%   

Cost to Deliver  30%   

Cost to Return  5%   

Asset Management 

5. 

Cash-To-Cash Cycle Time 17  hari 
Days Payable Outstanding 16 hari 

Days Payable 15 hari 

Inventory 21.000 kg 

Inventory Days of Supply 1 hari Kebutuhan produk 1 hari 
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c. Nilai Performa bulan Maret 2018 

Tabel 4.3 Matriks SCOR di Jogja Telor Bulan Maret 2018 

No Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Realibility 

1 

Perfect Order Fullfillment 91,54% 

% of Orders Delivered in 

Full 
100% 

Delivery Item Accuracy 100% 

Delivery Quantity 

Accuracy 
100% 

Delivery Performance to 

Customer Commit Date 
91,54% 

Customer Commit Date 

Achievment Time 

Customer Receiving 

100% 

Delivery location 

Accuracy 
100% 

Documentation Accuracy 100% 
Payment Documentation 

Accuracy 
100% 

Perfect condition 100% 

Orders Delivered Defect 

Free Conformance 
100% 

Orders Delivered 

Damage Free 

Conformance 

100% 

Warranty & Returns 0% 

% of Orders Receives 

with Correct Standart 
100% 
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Responsiveness 

2. 

Order Fullfillment Cycle 

Time  
0,6 hari 

Source Cycle Time  
0,302 

hari 

Pemesanan ke Supplier 

(Kandang)  
0,219 hari 

Pengiriman Bahan Baku  0,053 hari 

Menyeleksi Bahan Baku  0,030 hari 

Make Cycle Time  
0,260 

hari 

Produksi  0,094 hari 

Seleksi  0,042 hari 

Packing 0,134 hari 

Deliver Cycle Time 
0,038 

hari 

Barang Dikirim dengan 

Kendaraan 
0,042 hari 

Flexibility 

3. 

Supply Chain Flexibility  
0,521 

hari 

Source Flexibility  0,19 hari 
Kelonggaran Waktu 

Pengadaan Bahan Baku  
0,19 hari 

Make Flexibility  0,24 hari 

Waktu yang Dibutuhkan 

Untuk Menyeleksi 

Produk 

0,24 hari 

Deliver Flexibility  
0,091 

hari 

Kelonggaran Waktu 

Pengiriman  
0,091 hari 
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Cost 

4. 

Total Supply Chain 

Management Cost  
100% 

Cost to Plan  10%   

Cost to Source  40%   

Cost to Make  15%   

Cost to Deliver  30%   

Cost to Return  5%   

Asset Management 

5. 

Cash-To-Cash Cycle Time 15  hari 
Days Payable Outstanding 14 hari 

Days Payable 13 hari 

Inventory 16.500 kg 

Inventory Days of Supply 1 hari Kebutuhan produk 1 hari 
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Tabel 4.4 Keterangan Matriks SCOR Jogja Telor 

Metrik Kinerja Penjabaran 

Perfect Order Fullfillment 

(POF) 

POF mengukur presentase yang dapat terpenuhi 

atau terlayani sesuai dengan spesifikasi yang 

dipesan dengan tepat waktu sesuai pada tanggal 

yang diminta pelanggan serta tidak ada perbedaan 

antara pesanan konsumen, faktur serta tanda 

terima.  

% of Orders Delivered in 

Full 

Merupakan presentase pengiriman produk dimana 

kuantitas barang yang dikirim sesuai dengan 

permintaan konsumen. 

Delivery Quantity 

Accuracy 

Merupakan ketepatan pengiriman produk kepada 

konsumen dari sisi jumlah 

Delivery Performance to 

Customer Commit Date 

Tingkat pemenuhan order konsumen sesuai dengan 

tanggal yang telah dijanjikan. 

Customer Commit Date 

Achievment Time 

Customer Receiving 

Pemenuhan komitmen waktu yang disepakati oleh 

produsen dengan pelanggan mengenai penerimaan 

produk. 

Delivery location 

Accuracy 

Ketepatan kurir dalam mengirimkan produk ke 

lokasi konsumen. 

Documentation Accuracy 

Presentase ketepatan dokumen yang menyertai 

produk yang akan dikirim. Didalamnya termasuk 

surat jalan, faktur, dan lain-lain. 

Payment Documentation 

Accuracy 

Presentase kelengkapan faktur ataupun surat 

tagihan pembayaran. 

Perfect Condition 

Presentase ketepatan pengiriman produk (tanpa 

cacat dan dikirim dengan dokumen yang lengkap) 

kepada konsumen. 

Orders Delivered Defect 

Free Conformance 

Presentase produk yang dikirim konsumen tanpa 

cacat. 

Orders Delivered Damage 

Free Conformance 

Presentase produk yang dikirim konsumen tanpa 

kerusakan. 

Warranty & Returns Banyaknya pengembalian produk dari konsumen. 

% of Orders Receives with 

Correct Standart 

Presentase produk yang diterima konsumen sesuai 

kesepakatan. 

Order Fullfillment Cycle 

Time  

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pemenuhan 

kebutuhan order  konsumen.  

Source Cycle Time  
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pengumpulan sumber daya. 
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Pemesanan ke Supllier 

(Kandang)  

Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman bahan 

baku dari supplier. 

Pengiriman Bahan Baku  
Waktu yang dibutuhkan untuk pemesanan ke 

supplier. 

Menyeleksi Bahan Baku  
Waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi bahan 

baku dari supplier. 

Make Cycle Time  Waktu dibutuhkan untuk proses produksi. 

Produksi  Waktu yang dibutuhkan dalam sebuah proses 

Seleksi  
Waktu yang dibutuhkan untuk penyeleksian 

produk/ Quality Control. 

Packing Waktu yang dibutuhkan dalam pengemasan produk. 

Deliver Cycle Time 
Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan 

pengiriman. 

Barang Dikirim dengan 

Kendaraan 

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 

produk dengan kendaraan. 

Supply Chain Flexibility  

Rantai pasok mampu menyesuaikan persediannya 

ataupun kecepatan transfernya untuk memenuhi 

kebutuhan konsumen. 

Source Flexibility  

Rantai pasok mampu menyesuaikan Rantai pasok 

mampu menyesuaikan penyediaan sumber daya 

dalam pemenuhan kebutuhan konsumennya. 

Kelonggaran Waktu 

Pengadaan Bahan Baku  

Waktu normal yang dibutuhkan untuk pengadaan 

bahan baku. 

Make Flexibility  
Rantai pasok mampu menyesuaikan produksi 

dengan kebutuhan konsumen. 

Kelonggaran waktu 

menyeleksi produk 

Waktu normal yang dibutuhkan untuk menyeleksi 

produk. 

Deliver Flexibility  

Rantai pasok mampu meneysuaikan kecepatan 

transfer dalam pemenuhan kebutuhan 

konsumennya. 

Kelonggaran Waktu 

Pengiriman  
Waktu yang diijinkan dalam pengiriman. 

Supply Chain 

Management Cost  

Biaya keseluruhan dalam menjalankan pengelolaan 

rantai pasok. 

Cost to Plan  
Keseluruhan biaya yang berhubungan dengan 

perencanaan. 

Cost to Source  Biaya berhubungan dengan sumber daya. 

Cost to Make  Biaya pembuatan atau produksi keseluruhan. 

Cost to Deliver  Biaya pengiriman produk secara keseluruhan. 
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Cost to Return  
Biaya-biaya yang berhubungan dengan 

pengembalian. 

Cash-to-Cash Cycle Time 
Kecepatan supply chain mengubah persediaan 

menjadi uang. 

Days Payable 

Outstanding 

Waktu yang dibutuhkan dari pembelian bahan baku 

hingga menjadkan bahan tersebut menjadi produk 

hingg terjual. 

Days Payable 

Waktu yang dibutuhkan seorang konsumen untuk 

membayar tagihan atas barang yang dikirmkan oleh 

perusahaan. 

Inventory Jumlah produk yang berada dalam gudang. 

Inventory Days of Supply Lama produk di gudang sebelum di distribusikan. 

Kebutuhan produk 
Estimasi dalam memenuhi kebutuhan konsumen 

akan produk. 

 

 Hasil perhitungan bulan Januari 2018 berdasarkan tabel 4.1 telah 

diperoleh nilai kinerja atau performa supply chain pada Jogja Telor 

yang hasilnya sangat beragam. Atribut reliability ditemukan 

permasalahan seperti pada tabel kinerja bulan Januari di atas. Matriks 

performa pada level satu adalah Perfect Order Fullfillment (POF) 

yang bernilai 90%. Dapat diartikan bahwa pesanan yang terkirim 

secara penuh atau komplit dan juga tepat waktu adalah 90%. Hal ini 

terjadi dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kepada 

konsumen, sehingga tidak memenuhi semua permintaan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan.  

 Order Fullfillment Cycle Time (OFCT) atau rata-rata jumlah 

waktu (hari) yang dibutuhkan  sejak order diterima sampai produk 

diterima konsumen adalah selama 0,587 hari. Kemudian supply chain 

flexibility adalah rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk 
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menyelesaikan permasalahan dalam supply chain yang tak terduga 

sebelumnya. Supply chain flexibility pada Jogja Telor adalah selama 

0,5 hari. Supply chain management cost memiliki performa 100% dan 

dapat diartikan bahwa keseluruhan rantai pasok baik dari hulu hingga 

hilir bernilai 100%. Selanjutnya adalah cash-to-cash cycle time yaitu 

waktu antara perusahaan membayar ke supplier kemudian menerima 

pembayaran dari konsumen adalah selama 15 hari. 

 Untuk matriks performa pada level dua didapatkan dari 

penjabaran matriks pada level satu. Matriks level dua seperti % of 

orders delivered in full atau jumlah permintaan terkirim penuh sesuai 

dengan permintaan konsumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian pada matriks delivery performance to customer commit 

date nilai performanya adalah 90%. Dapat dijabarkan bahwa jumlah 

permintaan konsumen sesuai jadwal yang ditentukan dan jumlah 

permintaan yang terpenuhi adalah 90%. Tidak sempurnanya matriks 

ini dikarenakan perusahaan mengalami permasalahan keterlambatan 

pengiriman produk telur. Kemudian matriks document accuracy nilai 

performanya adalah 100%, dapat dijabarkan bahwa pengiriman 

pesanan yang terkirim terkait dengan keakuratan dan ketepatan 

dokumen nilai performanya adalah 100%. Kemudian matriks perfect 

condition nilai performanya adalah 100% dan dapat dijabarkan bahwa 

order yang terkirim dalam kondisi baik atau produk sesuai yang 

dijanjikan nilai performanya adalah 100%. Terlepas bahwa untuk 
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produk ini merupakan rawan cacat/pecah dikarenakan sudah ada 

perjanjian antara perusahaan dan konsumen dalam pengiriman produk 

baik dalam kondisi cacat ataupun tidak.  

 Matriks source cycle time nilai performanya adalah 0,299 hari, 

dapat diartikan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan 

dalam hal penyediaan sumber daya atau bahan baku adalah selama 

0,299 hari. Pada matriks level tiga meliputi pemesanan ke supplier 

atau kandang nilai performanya adalah 0,208 hari, pengiriman bahan 

baku nilai performanya adalah 0,049 hari, dan menyeleksi bahan baku 

nilai performanya 0,042 hari. Kemudian matriks make cycle time nilai 

performanya adalah 0,25 hari, yang dapat diartikan bahwa proses 

produksi dalam satu kali pemesanan adalah selama 0,25 hari. Pada 

matriks level tiga meliputi produksi selama 0,083 hari,  seleksi produk 

0,042 hari, dan tahap packing produk sebelum dikirim ke konsumen 

selama 0,125 hari. Kemudian matriks deliver cycle time nilai 

performanya adalah 0,038 hari, yang dapat diartikan rata-rata waktu 

yang dibutuhkan untuk pengiriman produk kepada konsumen adalah 

0,038 hari. Pada matriks level tiga yaitu barang dikirim menggunakan 

kendaraan dalam sekali pengiriman mencapai 0,038 hari. 

Permasalahan dapat berupa tersendatnya rantai pasok baik dari pihak 

supplier dalam menyediakan bahan baku ataupun pengiriman kepada 

konsumen dari pihak perusahaan sendiri. Pengiriman produk dengan 

menggunakan mobil box dan truk. 
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 Selanjutnya adalah matriks source flexibility nilai performanya 

adalah 0,15 hari. Dapat diartikan bahwa rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya 

atau bahan baku dan kelonggaran waktu pengadaan bahan baku adalah 

0,15 hari. Kemudian matriks make flexibility nilai performanya adalah 

0,25 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata rantai pasok 

perusahan dalam menyelesaikan permasalahan pada bagian produksi 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi produk adalah 0,25 

hari. Permasalahan yang sering muncul adalah produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi misalkan berat produk. Karena produk ini 

tidak dibuat dengan mesin peluang terjadinya masalah dalam produksi 

akan sering ditemui dan tak memiliki ukuran pasti dalam sebuah 

produk. Kemudian matriks deliver flexibility nilai performanya adalah 

0,10 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata dalam rantai pasok 

perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan distribusi atau 

pengiriman produk dan kelonggaran waktu pengiriman adalah 0,10 

hari. Permasalahan distribusi misalkan kendaraan yang dipakai untuk 

mengangkut produk kepada konsumen mengalami kerusakan, 

terjadinya kemacetan, maupun adanya bencana alam secara tiba-tiba. 

 Selanjutnya adalah supply chain management cost pada level dua, 

yang berarti presentase biaya dalam manajemen rantai pasok. 

Penjabaran matriksnya yaitu cost to plan yang berarti presentase biaya 

untuk perencanaan sebesar 10%. Kemudian matriks cost to source 
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yang berarti presentase biaya untuk sumber daya atau bahan baku 

sebesar 40%. Kemudian matriks cost to make yang berarti presentase 

biaya untuk proses produksi adalah sebesar 15%. Kemudian matriks 

cost to deliver yang berarti presentase biaya untuk pengiriman atau 

distribusi adalah sebesar 30%. Kemudian matriks cost to return yang 

berarti berarti presentase biaya untuk pengembalian produk dari 

konsumen adalah sebesar 5%. Dari kelima matriks tersebut, biaya 

sumber daya/bahan baku adalah yang terbesar karena sumber daya 

atau bahan baku (cost to source) dari supplier sudah tinggi misalkan 

untuk pemeliharaan ayam, kandang, makanan ayam, dan juga biaya 

dari pegawai. Kemudian biaya pengiriman (cost to deliver) menempati 

posisi kedua, hal ini dikarenakan semakin naiknya harga BBM yang 

ada di dalam negeri terutama dalam 3 bulan terakhir dan ditambah 

biaya pegawai dalam hal ini yang melakukan bongkar muat baik dari 

kandang, gudang maupun di toko. Kemudian berurutan biaya produksi 

(cost to make), biaya perencanaan (cost to plan) dan yang terakhir 

adalah biaya pengembalian (return). Nilai return sangat kecil karena 

pengembalian dari konsumen jarang terjadi adanya biaya tersebut 

adalah untuk antisipasi jika ada konsumen menemukan produk tidak 

sesuai spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya matriks cash-to-cash cycle time pada matriks level 

dua yaitu days payable outstanding. Days payable outstanding dapat 

diartikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam rantai pasok 
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sejak bahan baku dipesan sampai produk terjual ke konsumen nilai 

performanya adalah  14 hari. Kemudian dijabarkan lagi menjadi days 

payable dan inventory. Days payable pada rantai pasok perusahaan 

nilai performanya adalah selama 14 hari, yang dapat diartikan bahwa 

konsumen dapat membayar pesanannya sesuai tenggat waktu 

perusahaan selama 14 hari. Inventory atau persediaan dalam rantai 

pasok yang tersedia di gudang atau bahan baku nilai performanya 

adalah 15.500 kg.  Hal ini berarti terdapat produk di dalam gudang 

sebanyak 15.500 terjadi karena perusahaan ingin menanggulangi 

adanya over permintaan dari konsumen dan terjadi karena fakor 

keterlambatan pengiriman oleh supplier. Kemudian matriks inventory 

days of supply nilai performanya adalah 1 hari, yaitu sesuai dengan 

kebutuhan produk selama 1 hari. 

 Hasil perhitungan bulan Februari 2018 berdasarkan tabel 4.2 telah 

diperoleh nilai kinerja atau performa supply chain pada Jogja Telor 

yang hasilnya sangat beragam. Atribut reliability ditemukan 

permasalahan seperti pada tabel kinerja bulan Februari di atas. Matriks 

performa pada level satu adalah Perfect Order Fullfillment (POF) 

yang bernilai 89,30%. Dapat diartikan bahwa pesanan yang terkirim 

secara penuh atau komplit dan juga tepat waktu adalah 89,30%. Hal 

ini terjadi dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kepada 

konsumen, sehingga tidak memenuhi semua permintaan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan. 
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 Order Fullfillment Cycle Time (OFCT) atau rata-rata jumlah 

waktu (hari) yang dibutuhkan  sejak order diterima sampai produk 

diterima konsumen adalah selama 0,632 hari. Kemudian supply chain 

flexibility adalah rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam supply chain yang tak terduga 

sebelumnya.Supply chain flexibility  pada Jogja Telor adalah selama 

0,542 hari. Supply chain management cost memiliki performa 100% 

dan dapat diartikan bahwa keseluruhan rantai pasok baik dari hulu 

hingga hilir bernilai 100%. Selanjutnya adalah cash-to-cash cycle time 

yaitu waktu antara perusahaan membayar ke supplier kemudian 

menerima pembayaran dari konsumen adalah selama 17 hari. 

 Untuk matriks performa pada level dua didapatkan dari 

penjabaran matriks pada level satu. Matriks level dua seperti % of 

orders delivered in full atau jumlah permintaan terkirim penuh sesuai 

dengan permintaan konsumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian pada matriks delivery performance to customer commit 

date nilai performanya adalah 89,30%. Dapat dijabarkan bahwa 

jumlah permintaan konsumen sesuai jadwal yang ditentukan dan 

jumlah permintaan yang terpenuhi adalah 89,30%. Tidak 

sempurnanya matriks ini dikarenakan perusahaan mengalami 

permasalahan keterlambatan pengiriman produk telur. Kemudian 

matriks document accuracy nilai performanya adalah 100%, dapat 

dijabarkan bahwa pengiriman pesanan yang terkirim terkait dengan 
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keakuratan dan ketepatan dokumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian matriks perfect condition nilai performanya adalah 100% 

dan dapat dijabarkan bahwa order yang terkirim dalam kondisi baik 

atau produk sesuai yang dijanjikan nilai performanya adalah 100%. 

Terlepas bahwa untuk produk ini merupakan rawan cacat/pecah 

dikarenakan sudah ada perjanjian antara perusahaan dan konsumen 

dalam pengiriman produk baik dalam kondisi cacat ataupun tidak.  

 Matriks source cycle time nilai performanya adalah 0,299 hari, 

dapat diartikan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan 

dalam hal penyediaan sumber daya atau bahan baku adalah selama 

0,299 hari. Pada matriks level tiga meliputi pemesanan ke supplier 

atau kandang nilai performanya adalah 0,222 hari. Kemudian 

pengiriman bahan baku nilai performanya adalah 0,053 hari, dan 

selanjutnya menyeleksi bahan baku nilai performanya 0,038 hari 

diartikan mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan. Matriks 

make cycle time nilai performanya adalah 0,278 dan dapat diartikan 

bahwa proses produksi dalam satu kali pemesanan adalah selama 

0,278 hari. Pada matriks level tiga meliputi produksi selama 0,097 

hari, kemudian seleksi produk adalah 0,053 hari, dan  selanjutnya 

packing produk sebelum dikirim ke konsumen selama 0,128 hari. 

Kemudian matriks deliver cycle time nilai performanya adalah 0,041 

hari, yang dapat diartikan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk 

pengiriman produk kepada konsumen radalah 0,041 hari. Pada matriks 
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level tiga yaitu barang dikirim menggunakan kendaraan dalam sekali 

pengiriman mencapai 0,041 hari. Permasalahan dapat berupa 

tersendatnya rantai pasok baik dari pihak supplier dalam menyediakan 

bahan baku ataupun pengiriman kepada konsumen dari pihak 

perusahaan sendiri. Pengirman produk dengan menggunakan mobil 

box dan truk. 

 Selanjutnya adalah matriks source flexibility nilai performanya 

adalah 0,21 hari. Dapat diartikan bahwa rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya 

atau bahan baku dan kelonggaran waktu pengadaan bahan baku adalah 

0,21 hari. Kemudian matriks make flexibility nilai performanya adalah 

0,25 hari, hal ini dapat diartikan bahwa waktu rata-rata rantai pasok 

perusahan dalam menyelesaikan permasalahan pada bagian produksi 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi produk adalah 0,25 

hari. Permasalahan yang sering muncul adalah produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi misalkan berat produk. Karena produk ini 

tidak dibuat dengan mesin, peluang terjadinya masalah dalam 

produksi akan sering ditemui. Kemudian matriks deliver flexibility 

nilai performanya adalah 0,082 hari, hal ini berarti bahwa waktu rata-

rata dalam rantai pasok perusahaan dalam menyelesaikan 

permasalahan distribusi atau pengiriman produk dan kelonggaran 

waktu pengiriman adalah 0,082 hari. Permasalahan distribusi misalkan 

kendaraan yang dipakai untuk mengangkut produk kepada konsumen 



 

67 

 

mengalami kerusakan, terjadinya kemacetan, maupun adanya bencana 

alam secara tiba-tiba. 

 Selanjutnya adalah supply chain management cost pada level dua, 

yang berarti presentase biaya dalam manajemen rantai pasok. 

Penjabaran matriksnya yaitu cost to plan yang berarti presentase biaya 

untuk perencanaan sebesar 10%. Kemudian matriks cost to source 

yang berarti presentase biaya untuk sumber daya atau bahan baku 

sebesar 40%. Kemudian matriks cost to make yang berarti presentase 

biaya untuk proses produksi adalah sebesar 15%. Kemudian matriks 

cost to deliver yang berarti presentase biaya untuk pengiriman atau 

distribusi adalah sebesar 30%. Kemudian matriks cost to return yang 

berarti berarti presentase biaya untuk pengembalian produk dari 

konsumen adalah sebesar 5%. Dari kelima matriks tersebut, biaya 

sumber daya/bahan baku adalah yang terbesar karena sumber daya 

atau bahan baku (cost to source) dari supplier sudah tinggi misalkan 

untuk pemeliharaan ayam, kandang, makanan ayam, dan juga biaya 

dari pegawai. Kemudian biaya pengiriman (cost to deliver) menempati 

posisi kedua, hal ini dikarenakan semakin naiknya harga BBM yang 

ada di dalam negeri terutama dalam 3 bulan terakhir dan ditambah 

biaya pegawai dalam hal ini yang melakukan bongkar muat baik dari 

kandang, gudang maupun di toko. Kemudian berurutan biaya produksi 

(cost to make), biaya perencanaan (cost to plan) dan yang terakhir 

adalah biaya pengembalian (return). Nilai return sangat kecil karena 
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pengembalian dari konsumen jarang terjadi adanya biaya tersebut 

adalah untuk antisipasi jika ada konsumen menemukan produk tidak 

sesuai spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya matriks cash-to-cash cycle time pada matriks level 

dua yaitu days payable outstanding. Days payable outstanding dapat 

diartikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam rantai pasok 

sejak bahan baku dipesan sampai produk terjual ke konsumen nilai 

performanya adalah  16 hari. Kemudian dijabarkan lagi menjadi days 

payable dan inventory. Days payable pada rantai pasok perusahaan 

nilai performanya adalah selama 15 hari, yang dapat diartikan bahwa 

konsumen dapat membayar pesanannya sesuai tenggat waktu 

perusahaan selama 15 hari. Kemudian inventory atau persediaan 

dalam rantai pasok yang tersedia di gudang atau bahan baku nilai 

performanya adalah 21.000 kg. hal ini berarti terdapat produk yang 

tersisa di dalam gudang sebanyak 21.000 kg. Hal ini terjadi karena 

perusahaan ingin menanggulangi adanya over permintaan dari 

konsumen dan terjadi karena adanya fakor keterlambatan pengiriman 

oleh supplier. Kemudian matriks inventory days of supply nilai 

performanya adalah 1 hari, yaitu sesuai dengan kebutuhan produk 

selama 1 hari. 

 Hasil perhitungan bulan Maret 2018 berdasarkan tabel 4.3 telah 

diperoleh nilai kinerja atau performa supply chain pada Jogja Telor 

yang hasilnya sangat beragam. Atribut reliability ditemukan 
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permasalahan seperti pada tabel kinerja bulan Maret di atas. Matriks 

performa pada level satu adalah Perfect Order Fullfillment (POF) 

yang bernilai 91,54%. Dapat diartikan bahwa pesanan yang terkirim 

secara penuh atau komplit dan juga tepat waktu adalah 91,54%. Hal 

ini terjadi dikarenakan adanya keterlambatan pengiriman kepada 

konsumen, sehingga tidak memenuhi semua permintaan sesuai jadwal 

yang telah ditetapkan. 

 Order Fullfillment Cycle Time (OFCT) atau rata-rata jumlah 

waktu (hari) yang dibutuhkan  sejak order diterima sampai produk 

diterima konsumen adalah selama 0,6 hari. Kemudian supply chain 

flexibility adalah rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permasalahan dalam supply chain yang tak terduga 

sebelumnya. Supply chain flexibility  pada Jogja Telor adalah selama 

0,521 hari. Supply chain management cost memiliki performa 100% 

dan dapat diartikan bahwa keseluruhan rantai pasok baik dari hulu 

hingga hilir bernilai 100%. Selanjutnya adalah cash-to-cash cycle time 

yaitu waktu antara perusahaan membayar ke supplier kemudian 

menerima pembayaran dari konsumen adalah selama 15 hari. 

 Untuk matriks performa pada level dua didapatkan dari 

penjabaran matriks pada level satu. Matriks level dua seperti % of 

orders delivered in full atau jumlah permintaan terkirim penuh sesuai 

dengan permintaan konsumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian pada matriks delivery performance to customer commit 



 

70 

 

date nilai performanya adalah 91,54%. Dapat dijabarkan bahwa 

jumlah permintaan konsumen sesuai jadwal yang ditentukan dan 

jumlah permintaan yang terpenuhi adalah 91,54%. Tidak 

sempurnanya matriks ini dikarenakan perusahaan mengalami 

permasalahan keterlambatan pengiriman produk telur. Kemudian 

matriks document accuracy nilai performanya adalah 100%, dapat 

dijabarkan bahwa pengiriman pesanan yang terkirim terkait dengan 

keakuratan dan ketepatan dokumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian matriks perfect condition nilai performanya adalah 100% 

dan dapat dijabarkan bahwa order yang terkirim dalam kondisi baik 

atau produk sesuai yang dijanjikan nilai performanya adalah 100%. 

Terlepas bahwa untuk produk ini merupakan rawan cacat/pecah 

dikarenakan sudah ada perjanjian antara perusahaan dan konsumen 

dalam pengiriman produk baik dalam kondisi cacat ataupun tidak.  

 Matriks source cycle time nilai performanya adalah 0,302 hari, 

dapat diartikan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan 

dalam hal penyediaan sumber daya atau bahan baku adalah selama 

0,302 hari. Pada matriks level tiga meliputi pemesanan ke supplier 

atau kandang nilai performanya adalah 0,219 hari, kemudian 

pengiriman bahan baku nilai performanya adalah 0,053 hari, dan 

selanjutnya menyeleksi bahan baku nilai performanya 0,030 hari. 

Matriks make cycle time nilai performanya adalah 0,26 dan belum 

mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,25 hari. Dapat diartikan 
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bahwa proses produksi dalam satu kali pemesanan adalah selama 0,26 

hari. Pada matriks level tiga meliputi produksi selama 0,134 hari, 

kemudian seleksi produk adalah 0,042 hari, dan selanjutnya packing 

produk sebelum dikirim ke konsumen selama 0,134 hari, kemudian 

matriks deliver cycle time nilai performanya adalah 0,038 hari, yang 

dapat diartikan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 

produk kepada konsumen radalah 0,038 hari. Pada matriks level tiga 

yaitu barang dikirim menggunakan kendaraan dalam sekali 

pengiriman mencapai 0,042 hari. Permasalahan dapat berupa 

tersendatnya rantai pasok baik dari pihak supplier dalam menyediakan 

bahan baku ataupun pengiriman kepada konsumen dari pihak 

perusahaan sendiri. Pengirman produk dengan menggunakan mobil 

box dan truk. 

 Selanjutnya adalah matriks source flexibility nilai performanya 

adalah 0,19 hari. Dapat diartikan bahwa rata-rata waktu yang 

dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya 

atau bahan baku dan kelonggaran waktu pengadaan bahan baku adalah 

0,19 hari. Kemudian matriks make flexibility nilai performanya adalah 

0,24 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata rantai pasok 

perusahan dalam menyelesaikan permasalahan pada bagian produksi 

yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi produk adalah 0,24 

hari. Permasalahan yang sering muncul adalah produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi misalkan berat produk. Karena produk ini 
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tidak dibuat dengan mesin peluang terjadinya masalah dalam produksi 

akan sering ditemui. Kemudian matriks deliver flexibility nilai 

performanya adalah 0,091 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata 

dalam rantai pasok perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan 

distribusi atau pengiriman produk dan kelonggaran waktu pengiriman 

adalah 0,091 hari. Permasalahan distribusi misalkan kendaraan yang 

dipakai untuk mengangkut produk kepada konsumen mengalami 

kerusakan, terjadinya kemacetan, maupun adanya bencana alam 

secara tiba-tiba. 

 Selanjutnya adalah supply chain management cost pada level dua, 

yang berarti presentase biaya dalam manajemen rantai pasok. 

Penjabaran matriksnya yaitu cost to plan yang berarti presentase biaya 

untuk perencanaan sebesar 10%. Kemudian matriks cost to source 

yang berarti presentase biaya untuk sumber daya atau bahan baku 

sebesar 40%. Kemudian matriks cost to make yang berarti presentase 

biaya untuk proses produksi adalah sebesar 15%. Kemudian matriks 

cost to deliver yang berarti presentase biaya untuk pengiriman atau 

distribusi adalah sebesar 30%. Kemudian matriks cost to return yang 

berarti berarti presentase biaya untuk pengembalian produk dari 

konsumen adalah sebesar 5%. Dari kelima matriks tersebut, biaya 

sumber daya/bahan baku adalah yang terbesar karena sumber daya 

atau bahan baku (cost to source) dari supplier sudah tinggi misalkan 

untuk pemeliharaan ayam, kandang, makanan ayam, dan juga biaya 
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dari pegawai. Kemudian biaya pengiriman (cost to deliver) menempati 

posisi kedua, hal ini dikarenakan semakin naiknya harga BBM yang 

ada di dalam negeri terutama dalam 3 bulan terakhir dan ditambah 

biaya pegawai dalam hal ini yang melakukan bongkar muat baik dari 

kandang, gudang maupun di toko. Kemudian berurutan biaya produksi 

(cost to make), biaya perencanaan (cost to plan) dan yang terakhir 

adalah biaya pengembalian (return). Nilai return sangat kecil karena 

pengembalian dari konsumen jarang terjadi adanya biaya tersebut 

adalah untuk antisipasi jika ada konsumen menemukan produk tidak 

sesuai spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya matriks cash-to-cash cycle time pada matriks level 

dua yaitu days payable outstanding. Days payable outstanding dapat 

diartikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam rantai pasok 

sejak bahan baku dipesan sampai produk terjual ke konsumen nilai 

performanya adalah  14 hari. Kemudian dijabarkan lagi menjadi days 

payable dan inventory. Days payable pada rantai pasok perusahaan 

nilai performanya adalah selama 13 hari, yang dapat diartikan bahwa 

konsumen dapat membayar pesanannya sesuai tenggat waktu 

perusahaan selama 13 hari.kemudian inventory atau persediaan dalam 

rantai pasok yang tersedia di gudang atau bahan baku nilai 

performanya adalah 16.500 kg, artinya perusahaan memiliki produk 

yang tersimpan di dalam gudang sebanyak 16.500 kg. Hal dapat 

terjadi karena perusahaan ingin menanggulangi adanya over 
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Tabel 4.5 Benchmarking dalam Tiga Bulan 

No. Matrik Kinerja Kode 
Nilai Kinerja 

Target 
Januari Februari Maret 

Reliability 

1 Perfect Order Fulfillment (POF) Rea 90% 89,30% 91,54% 90% 

2 % of Orders Delivered in Full Rea 1 100% 100% 100% 100% 

3 
Delivery Performance to 

customer commit date 
Rea 2 90% 89,30% 91,54% 90% 

4 Documentation Accuracy Rea 3 100% 100% 100% 100% 

5 Perfect Condition Rea 4 100% 100% 100% 100% 

6 Delivery Item Accuracy Rea 1.1 100% 100% 100% 100% 

7 Delivery Quantity Accuracy Rea 1.2 100% 100% 100% 100% 

8 

Customer Commit Date 

Achievment Time Customer 

Receiving 

Rea 2.1 100% 100% 100% 100% 

9 Delivery location Accuracy Rea 2.2 100% 100% 100% 100% 

10 
Payment Documentation 

Accuracy 
Rea 3.1 100% 100% 100% 100% 

11 
Orders Delivered Defect Free 

Conformance 
Rea 4.1 100% 100% 100% 100% 

12 
Orders Delivered Damage Free 

Conformance 
Rea 4.2 100% 100% 100% 100% 

13 Warranty & Returns Rea 4.3 0% 0% 0% 0% 

14 
% of Orders Receives with 

Correct Standart 
Rea 4.4 100% 100% 100% 100% 

Responsiveness 

15 Order Fulfillment Cycle Time Res 
0,587 

hari 

0,632  

hari 
0,6 hari 

0,587 

hari 

16 Source Cycle Time Res 1 
0,299 

hari 

0,313 

hari 
0,302 hari 

0,299 

hari 

17 Make Cycle Time Res 2 0,25 hari 
0,278 

hari 
0,260 hari 0,25 hari 

18 Deliver Cycle Time Res 3 
0,038 

hari 

0,041 

hari 
0,038 hari 

0,038 

hari 

19 
Pemesanan ke Supplier 

(Kandang)  
Res 1.1 

0,208 

hari 

0,222 

hari 
0,219 hari 

0,208 

hari 

20 Pengiriman Bahan Baku  Res 1.2 
0,049 

hari 

0,053 

hari 
0,053 hari 

0,049 

hari 

21 Menyeleksi Bahan Baku  Res 1.3 
0,042 

hari 

0,038 

hari 
0,030 hari 

0,042 

hari 

22 Produksi  Res 2.1 
0,083 

hari 

0,097 

hari 
0,134 hari 

0,083 

hari 
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23 Seleksi  Res 2.2 
0,042 

hari 

0,053 

hari 
0,042 hari 

0,042 

hari 

24 Packing Res 2.3 
0,125 

hari 

0,128 

hari 
0,134 hari 

0,125 

hari 

25 
Barang Dikirim dengan 

Kendaraan 
Res 3.1 

0,038 

hari 

0,041 

hari 
0,038 hari 

0,038 

hari 

Flexibility 

26 Supply Chain Flexibility  Flex 0,5 hari 
0,542 

hari 
0,521 hari 0,5 hari 

27 Source Flexibility  Flex 1 0,15 hari 0,21 hari 0,19 hari 0,15 hari 

28 Make Flexibility  Flex 2 0,25 hari 0,25 hari 0,24 hari 0,25 hari 

29 Deliver Flexibility  Flex 3 0,10 hari 
0,082 

hari 
0,091 hari 0,10 hari 

30 
Kelonggaran Waktu Pengadaan 

Bahan Baku  

Flex 

1.1 
0,15 hari 0,21 hari 0,19 hari 0,15 hari 

31 
Waktu yang Dibutuhkan Untuk 

Menyeleksi Produk  

Flex 

2.1 
0,25 hari 0,25 hari 0,24 hari 0,25 hari 

32 Kelonggaran Waktu Pengiriman  
Flex 

3.1 
0,10 hari 

0,082 

hari 
0,091hari 0,10 hari 

Cost 

33 Supply Chain Management Cost  Cost  100% 100% 100% 100% 

34 Cost to Plan  Cost 1 10% 10% 10% 10% 

35 Cost to Source  Cost 2 40% 40% 40% 40% 

36 Cost to Make  Cost 3 15% 15% 15% 15% 

37 Cost to Deliver  Cost 4 30% 30% 30% 30% 

38 Cost to Return  Cost 5 5% 5% 5% 5% 

Asset Management 

39 Cash-To-Cash Cycle Time Asset 15 hari 17  hari 15 hari 15 hari 

40 Days Payable Outstanding Asset 1 14 hari 16 hari 14 hari 14 hari 

41 Inventory Days of Supply Asset 2 1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 

42 Days Payable 
Asset 

1.1 
14 hari 15 hari 13 hari 14 hari 

43 Inventory 
Asset 

1.2 
15.500 kg 

21.000 

kg 
16.500 kg 

15.500 

kg 

44 Kebutuhan produk 
Asset 

2.1 
1 hari 1 hari 1 hari 1 hari 

 

 Seperti yang dijabarkan tabel 4.5, hasil benchmark Jogja Telur 

menggunakan database perusahaan sendiri yaitu ditetapkan pada bulan 

Januari 2018 sebagai acuan. Namun benchmark yang dilakukan seperti 
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pada acuan di atas, memiliki kelemahan karena tidak dengan perbandingan 

perusahaan sejenis. Berdasarkan hasil benhmark, target yang ditetapkan 

oleh Jogja Telur berasal dari acuan bulan Januari, dikarenakan pada bulan 

ini merupakan awal tahun baru 2018. Pada bulan Januari 2018 semuanya 

sesuai dengan apa yang direncanakan perusahaan terkait dengan target 

kinerja seperti pada tabel 4.5. Pada matriks level satu Perfect Order 

Fulfillment (POF) nilai kinerjanya sebesar 90% dari yang ditargetkan 

sebelumnya yaitu 100%. Kemudian pada matriks delivery performance 

juga belum mencapai target kinerja dengan nilai kinerja yang tercapai 

adalah 90% dari target kinerja yang ditentukan perusahaan yaitu 100%. 

 Pada bulan Februari 2018 sesuai tabel 4.5, telah diperoleh nilai 

kinerja atau performa supply chain pada Jogja Telor yang hasilnya 

beragam. Atribut reliability ditemukan permasalahan seperti pada tabel 

kinerja bulan Februari di atas. Matriks performa pada level satu adalah 

Perfect Order Fullfillment (POF) yang bernilai 89,30%. Dapat diartikan 

bahwa pesanan yang terkirim secara penuh atau komplit dan juga tepat 

waktu adalah 89,30%. Hal ini terjadi dikarenakan adanya keterlambatan 

pengiriman kepada konsumen, sehingga tidak memenuhi semua 

permintaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  

 Order Fullfillment Cycle Time (OFCT) atau rata-rata jumlah waktu 

(hari) yang dibutuhkan  sejak order diterima sampai produk diterima 

konsumen adalah selama 0,632 hari. Nilai kinerja masih di bawah target 

yang seharusnya adalah 0,587 hari. Kemudian supply chain flexibility 
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adalah rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam supply chain yang tak terduga sebelumnya. Supply 

chain flexibility  pada Jogja Telor adalah selama 0,542 hari dan nilai 

kinerja belum mencapai target 0,5 hari. Supply chain management cost 

memiliki performa 100% dan dapat diartikan bahwa keseluruhan rantai 

pasok baik dari hulu hingga hilir bernilai 100%. Selanjutnya adalah cash-

to-cash cycle time yaitu waktu antara perusahaan membayar ke supplier 

kemudian menerima pembayaran dari konsumen adalah selama 17 hari 

dan belum mencapai target yang ditetapkan perusahaan yaitu 15 hari. 

 Untuk matriks performa pada level dua didapatkan dari penjabaran 

matriks pada level satu. Matriks level dua seperti % of orders delivered in 

full atau jumlah permintaan terkirim penuh sesuai dengan permintaan 

konsumen nilai performanya adalah 100%. Kemudian pada matriks 

delivery performance to customer commit date nilai performanya adalah 

89,30%. Dapat dijabarkan bahwa jumlah permintaan konsumen sesuai 

jadwal yang ditentukan dan jumlah permintaan yang terpenuhi adalah 

89,30%. Tidak sempurnanya matriks ini dikarenakan perusahaan 

mengalami permasalahan keterlambatan pengiriman produk telur. 

Kemudian matriks document accuracy nilai performanya adalah 100%, 

dapat dijabarkan bahwa pengiriman pesanan yang terkirim terkait dengan 

keakuratan dan ketepatan dokumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian matriks perfect condition nilai performanya adalah 100% dan 

dapat dijabarkan bahwa order yang terkirim dalam kondisi baik atau 
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produk sesuai yang dijanjikan nilai performanya adalah 100%. Terlepas 

bahwa untuk produk ini merupakan rawan cacat/pecah dikarenakan sudah 

ada perjanjian antara perusahaan dan konsumen dalam pengiriman produk 

baik dalam kondisi cacat ataupun tidak.  

 Matriks source cycle time nilai performanya adalah 0,299 hari, 

dapat diartikan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan dalam 

hal penyediaan sumber daya atau bahan baku adalah selama 0,299 hari. 

Nilai kinerja belum mencapai target yang disesuaikan perusahaan yaitu 

0,299 hari. Pada matriks level tiga meliputi pemesanan ke supplier atau 

kandang nilai performanya adalah 0,222 hari dan belum mencapai target 

perusahaan yaitu 0,208 hari. Kemudian pengiriman bahan baku nilai 

performanya adalah 0,053 hari dan target kinerja dari perusahaan adalah 

0,049 hari dan selanjutnya menyeleksi bahan baku nilai performanya 

0,038 hari diartikan mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan. 

Matriks make cycle time nilai performanya adalah 0,278 dan belum 

mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,25 hari. Dapat diartikan bahwa 

proses produksi dalam satu kali pemesanan adalah selama 0,278 hari. Pada 

matriks level tiga meliputi produksi selama 0,097 hari belum mencapai 

target kinerja perusahaan yaitu 0,083 hari. Kemudian seleksi produk 

adalah 0,053 hari, belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,042 

hari. Selanjutnya packing produk sebelum dikirim ke konsumen selama 

0,128 hari, belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,125 hari. 

Kemudian matriks deliver cycle time nilai performanya adalah 0,041 hari, 
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yang dapat diartikan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 

produk kepada konsumen radalah 0,041 hari. Hal ini belum mencapai 

target kinerja perusahaan yaitu 0,038 hari. Pada matriks level tiga yaitu 

barang dikirim menggunakan kendaraan dalam sekali pengiriman 

mencapai 0,041 hari dan belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 

0,038 hari. Permasalahan dapat berupa tersendatnya rantai pasok baik dari 

pihak supplier dalam menyediakan bahan baku ataupun pengiriman 

kepada konsumen dari pihak perusahaan sendiri. Pengirman produk 

dengan menggunakan mobil box dan truk. 

 Selanjutnya adalah matriks source flexibility nilai performanya 

adalah 0,21 hari. Dapat diartikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya atau bahan baku 

dan kelonggaran waktu pengadaan bahan baku adalah 0,21 hari. Pada 

matriks ini belum mencapai pencapaian kinerja di  atas target yang 

ditetapkan perusahaan yaitu 0,15 hari. Kemudian matriks make flexibility 

nilai performanya adalah 0,25 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata 

rantai pasok perusahan dalam menyelesaikan permasalahan pada bagian 

produksi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi produk adalah 

0,25 hari. Permasalahan yang sering muncul adalah produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi misalkan berat produk. Karena produk ini tidak 

dibuat dengan mesin peluang terjadinya masalah dalam produksi akan 

sering ditemui. Kemudian matriks deliver flexibility nilai performanya 

adalah 0,082 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata dalam rantai 
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pasok perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan distribusi atau 

pengiriman produk dan kelonggaran waktu pengiriman adalah 0,082 hari. 

Pada matriks ini mengalami di atas pencapaian target kinerja perusahaan 

yaitu 0,10. Permasalahan distribusi misalkan kendaraan yang dipakai 

untuk mengangkut produk kepada konsumen mengalami kerusakan, 

terjadinya kemacetan, maupun adanya bencana alam secara tiba-tiba. 

 Selanjutnya adalah supply chain management cost pada level dua, 

yang berarti presentase biaya dalam manajemen rantai pasok. Penjabaran 

matriksnya yaitu cost to plan yang berarti presentase biaya untuk 

perencanaan sebesar 10%. Kemudian matriks cost to source yang berarti 

presentase biaya untuk sumber daya atau bahan baku sebesar 40%. 

Kemudian matriks cost to make yang berarti presentase biaya untuk proses 

produksi adalah sebesar 15%. Kemudian matriks cost to deliver yang 

berarti presentase biaya untuk pengiriman atau distribusi adalah sebesar 

30%. Kemudian matriks cost to return yang berarti berarti presentase 

biaya untuk pengembalian produk dari konsumen adalah sebesar 5%. Dari 

kelima matriks tersebut, biaya sumber daya/bahan baku adalah yang 

terbesar karena sumber daya atau bahan baku (cost to source) dari supplier 

sudah tinggi misalkan untuk pemeliharaan ayam, kandang, makanan ayam, 

dan juga biaya dari pegawai. Kemudian biaya pengiriman (cost to deliver) 

menempati posisi kedua, hal ini dikarenakan semakin naiknya harga BBM 

yang ada di dalam negeri terutama dalam 3 bulan terakhir dan ditambah 

biaya pegawai dalam hal ini yang melakukan bongkar muat baik dari 
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kandang, gudang maupun di toko. Kemudian berurutan biaya produksi 

(cost to make), biaya perencanaan (cost to plan) dan yang terakhir adalah 

biaya pengembalian (return). Nilai return sangat kecil karena 

pengembalian dari konsumen jarang terjadi adanya biaya tersebut adalah 

untuk antisipasi jika ada konsumen menemukan produk tidak sesuai 

spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya matriks cash-to-cash cycle time pada matriks level dua 

yaitu days payable outstanding. Days payable outstanding dapat diartikan 

bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam rantai pasok sejak bahan 

baku dipesan sampai produk terjual ke konsumen nilai performanya adalah  

16 hari. Kemudian dijabarkan lagi menjadi days payable dan inventory. 

Days payable pada rantai pasok perusahaan nilai performanya adalah 

selama 15 hari, yang dapat diartikan bahwa konsumen dapat membayar 

pesanannya sesuai tenggat waktu perusahaan selama 15 hari, dan belum 

mencapai target kinerja perusahaan yaitu 14 hari. Inventory atau 

persediaan dalam rantai pasok yang tersedia di gudang atau bahan baku 

nilai performanya adalah 21.000 kg, dan diartikan belum mencapi target 

kinerja perusahaan yaitu 15.500 kg.  Kemudian matriks inventory days of 

supply nilai performanya adalah 1 hari, yaitu sesuai dengan kebutuhan 

produk selama 1 hari. 

 Pada bulan Maret 2018 sesuai tabel 4.5, telah diperoleh nilai 

kinerja atau performa supply chain pada Jogja Telor yang hasilnya 

beragam. Atribut reliability ditemukan permasalahan seperti pada tabel 
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kinerja bulan Maret di atas. Matriks performa pada level satu adalah 

Perfect Order Fullfillment (POF) yang bernilai 91,54%. Dapat diartikan 

bahwa pesanan yang terkirim secara penuh atau komplit dan juga tepat 

waktu adalah 91,54% Hal ini terjadi dikarenakan adanya keterlambatan 

pengiriman kepada konsumen, sehingga tidak memenuhi semua 

permintaan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.  

 Order Fullfillment Cycle Time (OFCT) atau rata-rata jumlah waktu 

(hari) yang dibutuhkan  sejak order diterima sampai produk diterima 

konsumen adalah selama 0,6 hari. Nilai kinerja masih di bawah target 

yang seharusnya adalah 0,587 hari. Kemudian supply chain flexibility 

adalah rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

permasalahan dalam supply chain yang tak terduga sebelumnya. Supply 

chain flexibility  pada Jogja Telor adalah selama 0,521 hari dan nilai 

kinerja belum mencapai target 0,5 hari. Supply chain management cost 

memiliki performa 100% dan dapat diartikan bahwa keseluruhan rantai 

pasok baik dari hulu hingga hilir bernilai 100%. Selanjutnya adalah cash-

to-cash cycle time yaitu waktu antara perusahaan membayar ke supplier 

kemudian menerima pembayaran dari konsumen adalah selama 15 hari 

dan da mencapai target yang ditetapkan perusahaan. 

 Untuk matriks performa pada level dua didapatkan dari penjabaran 

matriks pada level satu. Matriks level dua seperti % of orders delivered in 

full atau jumlah permintaan terkirim penuh sesuai dengan permintaan 

konsumen nilai performanya adalah 100%. Kemudian pada matriks 
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delivery performance to customer commit date nilai performanya adalah 

91,54%. Dapat dijabarkan bahwa jumlah permintaan konsumen sesuai 

jadwal yang ditentukan dan jumlah permintaan yang terpenuhi adalah 

91,54%. Tidak sempurnanya matriks ini dikarenakan perusahaan 

mengalami permasalahan keterlambatan pengiriman produk telur. 

Kemudian matriks document accuracy nilai performanya adalah 100%, 

dapat dijabarkan bahwa pengiriman pesanan yang terkirim terkait dengan 

keakuratan dan ketepatan dokumen nilai performanya adalah 100%. 

Kemudian matriks perfect condition nilai performanya adalah 100% dan 

dapat dijabarkan bahwa order yang terkirim dalam kondisi baik atau 

produk sesuai yang dijanjikan nilai performanya adalah 100%. Terlepas 

bahwa untuk produk ini merupakan rawan cacat/pecah dikarenakan sudah 

ada perjanjian antara perusahaan dan konsumen dalam pengiriman produk 

baik dalam kondisi cacat ataupun tidak.  

 Matriks source cycle time nilai performanya adalah 0,302 hari, 

dapat diartikan bahwa waktu rata-rata yang dibutuhkan perusahaan dalam 

hal penyediaan sumber daya atau bahan baku adalah selama 0,302 hari. 

Nilai kinerja belum mencapai target yang disesuaikan perusahaan yaitu 

0,299 hari. Pada matriks level tiga meliputi pemesanan ke supplier atau 

kandang nilai performanya adalah 0,219 hari dan belum mencapai target 

perusahaan yaitu 0,208 hari. Kemudian pengiriman bahan baku nilai 

performanya adalah 0,053 hari dan target kinerja dari perusahaan adalah 

0,049 hari dan selanjutnya menyeleksi bahan baku nilai performanya 
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0,030 hari diartikan mencapai di atas target kinerja yang ditetapkan 

perusahaan yaitu 0,042 hari. Matriks make cycle time nilai performanya 

adalah 0,26 dan belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,25 hari. 

Dapat diartikan bahwa proses produksi dalam satu kali pemesanan adalah 

selama 0,26 hari. Pada matriks level tiga meliputi produksi selama 0,134 

hari belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,083 hari. Kemudian 

seleksi produk adalah 0,042 hari dan mencapai target kinerja perusahaan. 

Selanjutnya packing produk sebelum dikirim ke konsumen selama 0,134 

hari, belum mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,125 hari. 

Kemudian matriks deliver cycle time nilai performanya adalah 0,038 hari, 

yang dapat diartikan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 

produk kepada konsumen radalah 0,038 hari. Hal ini dapat diartikan 

mencapai target kinerja perusahaan yaitu 0,038 hari. Pada matriks level 

tiga yaitu barang dikirim menggunakan kendaraan dalam sekali 

pengiriman mencapai 0,042 hari dan belum mencapai target kinerja 

perusahaan yaitu 0,038 hari. Permasalahan dapat berupa tersendatnya 

rantai pasok baik dari pihak supplier dalam menyediakan bahan baku 

ataupun pengiriman kepada konsumen dari pihak perusahaan sendiri. 

Pengirman produk dengan menggunakan mobil box dan truk. 

 Selanjutnya adalah matriks source flexibility nilai performanya 

adalah 0,19 hari. Dapat diartikan bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan 

untuk menyelesaikan suatu permasalahan sumber daya atau bahan baku 

dan kelonggaran waktu pengadaan bahan baku adalah 0,19 hari. Pada 
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matriks ini belum mencapai pencapaian kinerja di  atas target yang 

ditetapkan perusahaan yaitu 0,15 hari. Kemudian matriks make flexibility 

nilai performanya adalah 0,24 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata 

rantai pasok perusahan dalam menyelesaikan permasalahan pada bagian 

produksi yaitu waktu yang dibutuhkan untuk menyeleksi produk adalah 

0,24 hari. Permasalahan yang sering muncul adalah produk yang tidak 

sesuai dengan spesifikasi misalkan berat produk. Karena produk ini tidak 

dibuat dengan mesin peluang terjadinya masalah dalam produksi akan 

sering ditemui. Kemudian matriks deliver flexibility nilai performanya 

adalah 0,091 hari. Dapat diartikan bahwa waktu rata-rata dalam rantai 

pasok perusahaan dalam menyelesaikan permasalahan distribusi atau 

pengiriman produk dan kelonggaran waktu pengiriman adalah 0,091 hari. 

Pada matriks ini mengalami di atas pencapaian target kinerja perusahaan 

yaitu 0,10. Permasalahan distribusi misalkan kendaraan yang dipakai 

untuk mengangkut produk kepada konsumen mengalami kerusakan, 

terjadinya kemacetan, maupun adanya bencana alam secara tiba-tiba. 

 Selanjutnya adalah supply chain management cost pada level dua, 

yang berarti presentase biaya dalam manajemen rantai pasok. Penjabaran 

matriksnya yaitu cost to plan yang berarti presentase biaya untuk 

perencanaan sebesar 10%. Kemudian matriks cost to source yang berarti 

presentase biaya untuk sumber daya atau bahan baku sebesar 40%. 

Kemudian matriks cost to make yang berarti presentase biaya untuk proses 

produksi adalah sebesar 15%. Kemudian matriks cost to deliver yang 
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berarti presentase biaya untuk pengiriman atau distribusi adalah sebesar 

30%. Kemudian matriks cost to return yang berarti berarti presentase 

biaya untuk pengembalian produk dari konsumen adalah sebesar 5%. Dari 

kelima matriks tersebut, biaya sumber daya/bahan baku adalah yang 

terbesar karena sumber daya atau bahan baku (cost to source) dari supplier 

sudah tinggi misalkan untuk pemeliharaan ayam, kandang, makanan ayam, 

dan juga biaya dari pegawai. Kemudian biaya pengiriman (cost to deliver) 

menempati posisi kedua, hal ini dikarenakan semakin naiknya harga BBM 

yang ada di dalam negeri terutama dalam 3 bulan terakhir dan ditambah 

biaya pegawai dalam hal ini yang melakukan bongkar muat baik dari 

kandang, gudang maupun di toko. Kemudian berurutan biaya produksi 

(cost to make), biaya perencanaan (cost to plan) dan yang terakhir adalah 

biaya pengembalian (return). Nilai return sangat kecil karena 

pengembalian dari konsumen jarang terjadi adanya biaya tersebut adalah 

untuk antisipasi jika ada konsumen menemukan produk tidak sesuai 

spesifikasi yang diharapkan sebelumnya. 

 Selanjutnya matriks cash-to-cash cycle time pada matriks level dua 

yaitu days payable outstanding. Days payable outstanding dapat diartikan 

bahwa rata-rata waktu yang dibutuhkan dalam rantai pasok sejak bahan 

baku dipesan sampai produk terjual ke konsumen nilai performanya adalah 

14 hari. Kemudian dijabarkan lagi menjadi days payable dan inventory. 

Days payable pada rantai pasok perusahaan nilai performanya adalah 

selama 13 hari, yang dapat diartikan bahwa konsumen dapat membayar 
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kesukaan, atau kepentingan maupun perasaan. Dengan demikian, 

metode ini sangat berguna untuk membantu mendapatkan skala rasio 

dari hal-hal yang semula sulit untuk diukur seperti halnya pendapat, 

perasaan, perilaku, dan kepercayaan (Saaty, 2001). 

 Pada penelitian ini, perbandingan berpasangan dilakukan dengan 

cara membandingkan antara lima performance attribute yaitu supply 

chain reliability, supply chain responsiveness, supply chain flexibility, 

supply chain cost, dan supply chain asset management. Terdapat enam 

responden dalam penelitian ini, responden 1 adalah manajer 

perusahaan, responden 2 adalah kepala gudang, responden 3 adalah 

pemilik toko, responden 4 adalah admin keuangan, responden 5 

adalah kepala produksi, dan responden 6 adalah Quality Control (QC). 

Hasil penilaian perbandingan berpasangan keenam responden tertera 

di dalam tabel 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 4.11. 

Tabel 4.6 Perbandingan Berpasangan Responden 1 

 Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Responsiveness 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 

Flexibility 1,000 0,333 1,000 0,200 0,200 

Cost 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 

Asset 

Management 
1,000 0,500 5,000 1,000 1,000 

 

Baris 1 kolom 2, 3, 4, dan kolom 5 : Jika reliability dibandingkan 

dengan responsiveness, flexibility, cost, dan asset management begitu 
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juga sebaliknya pada baris ke-2,3,4,5 kolom 1 maka kedua aktivitas 

tersebut sama pentingnya atau equal importance yaitu sebesar 1,000.   

Baris 2 kolom 4 : Jika Responsiveness dibandingkan dengan cost, 

begitupun sebaliknya pada baris 4 kolom 2 maka kedua aktivitas tersebut 

sama pentingnya atau equal importance yaitu sebesar 1,000. Baris 2 dan 

kolom 3 : Jika responsiveness dibandingkan dengan flexibility, maka 

responsiveness sedikit lebih penting dibandingkan dengan flexibility yaitu 

sebesar 3,000. Angka 3,000 bukan berarti bahwa responsiveness tiga kali 

lebih besar dari pada flexibility. Akan tetapi responsiveness moderat 

importance dibandingkan dengan flexibility. Kemudian pada baris ke-3 

kolom 2 diisi dengan kebalikan dari 3,000 yaitu 0,333. Baris 2 kolom 5 : 

Jika responsiveness dibandingkan dengan asset management merupakan 

nilai tengah diantara dua penilaian berurutan (weak) yaitu sebesar 2,000. 

Kemudian pada baris ke-5 kolom 2 diisi dengan kebalikan dari 2,000 

yaitu 0,500.  

Baris  4 kolom 3 : Jika cost dibandingkan dengan flexibility, maka 

cost sangat penting dibandingkan dengan flexibility yaitu sebesar 5,000. 

Angka 5 bukan berarti bahwa cost lima kali lebih besar dari flexibility, 

akan tetapi cost strong importance dibandingkan dengan flexibility. 

Kemudian pada baris ke-3 kolom 4 diisi dengan kebalikannya dari 5,000 

yaitu 0,200. Baris 4 kolom 5 : Jika cost dibandingkan dengan asset 

management, begitupun sebaliknya baris 5 kolom 4 maka kedua aktivitas 

tersebut sama pentingnya atau equal importance yaitu sebesar 1,000. 
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Baris 5 kolom 3 : Jika asset management dibandingkan dengan 

flexibility, maka asset management sangat penting dibandingkan dengan 

flexibility yaitu sebesar 5,000. Angka 5,000 bukan berarti bahwa asset 

management lima kali lebih besar dari flexibility, akan tetapi asset 

management strong importance dibandingkan dengan flexibility. 

Kemudian pada baris ke-3 kolom 5 diisi dengan kebalikannya dari 5,000 

yaitu 0,200. 

Tabel 4.7 Perbandingan Berpasangan Responden 2 

 Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 

Responsiveness 1,000 1,000 5,000 1,000 1,000 

Flexibility 1,000 0,200 1,000 0,333 0,333 

Cost 0,500 1,000 3,000 1,000 1,000 

Asset 

Management 0,500 1,000 3,000 1,000 1,000 

 

Tabel 4.8 Perbandingan Berpasangan Responden 3 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 0,500 1,000 1,000 1,000 

Responsiveness 2,000 1,000 0,500 1,000 1,000 

Flexibility 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 

Cost 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

Asset 

Management 
1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

 

Tabel 4.9 Perbandingan Berpasangan Responden 4 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 0,500 1,000 0,333 1,000 

Responsiveness 2,000 1,000 0,500 1,000 3,000 

Flexibility 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 

Cost 3,000 1,000 1,000 1,000 3,000 
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Asset 

Management 
1,000 0,333 1,000 0,333 1,000 

 

Tabel 4.10 Perbandingan Berpasangan Responden 5 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 1,000 5,000 3,000 1,000 

Responsiveness 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 

Flexibility 0,200 0,333 1,000 0,143 0,200 

Cost 0,333 1,000 7,000 1,000 0,500 

Asset 

Management 
1,000 0,500 5,000 2,000 1,000 

 

Tabel 4.11 Perbandingan Berpasangan Responden 6 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 1,000 1,000 1,000 0,333 

Responsiveness 1,000 1,000 0,200 0,500 1,000 

Flexibility 1,000 5,000 1,000 1,000 1,000 

Cost 1,000 2,000 1,000 1,000 1,000 

Asset 

Management 
3,000 1,000 1,000 1,000 1,000 

b. Consistency Ratio 

 Kemudian setelah dilakukan pengolahan data terhadap masing-

masing responden, didapatkan rasio konsistensi dari keenamnya. Hasil 

dari perbandingan berpasangan oleh keenam responden kemudian 

dilanjutkan dengan diolah dan perhitungan dengan pendekatan AHP. 

Pengolahan dilakukan dengan menggunakan persamaan 1 hingga 6 

sesuai yang dilakukan bertujuan untuk mendapatkan consistency ratio 

yang diolah menggunakan persamaan 7 sesuai dengan Bab II. 

Consistency ratio yang dihitung sebelumnya yang didapat haruslah CR ≤ 

0,1 tujuannya adalah untuk membuktikan bahwa hasil penelitian terhadap 
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perbandingan yang didapat sesuai dan dapat saling membenarkan antara 

satu pernyataan dengan pernyataan lain.  

 Tabel 4.12 Consistency Ratio Enam Responden 

Nama Consistency Ratio Keterangan 

Responden 1 0,08788 Konsisten 

Responden 2 0,03563 Konsisten 

Responden 3 0,10429 Inkonsisten 

Responden 4 0,09032 Konsisten 

Responden 5 0,08730 Konsisten 

Responden 6 0,10000 Inkonsisten 

 

Dapat dilihat pada tabel 4.12 nilai rasio konsistensi dari hasil 

kuesioner responden 3 (pemilik toko) lebih dari CR dan responden 6 

(Quality Control) nilai CR adalah 0,1, maka matriks perbandingan 

responden 3 dan responden 6 tidak dapat diterima dan harus dilakukan 

revisi. Karena nilai CR responden 3 adalah 0,10429 dan responden 6 

adalah 0,10000 dapat diartikan melebihi ambang batas nilai toleransi 

yang ditentukan oleh Saaty di dalam metode AHP. Langkah yang 

dilakukan selanjutnya yaitu pengambilan data ulang kepada responden 3 

dan responden 6.  Tujuannya adalah untuk mencari nilai CR yang sesuai 

dan dapat dihitung kembali. Pengambilan data ulang pada responden 3 

dinyatakan dalam tabel 4.13 dan responden 6 dinyatakan dalam tabel 

4.14 tertera di bawah ini. 
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 Tabel 4.13 Perbandingan Berpasangan Responden 3 Revisi 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 1,000 1,000 2,000 2,000 

Responsiveness 1,000 1,000 3,000 1,000 2,000 

Flexibility 1,000 0,333 1,000 0,333 0,333 

Cost 0,500 1,000 3,000 1,000 1,000 

Asset 

Management 
0,500 1,000 3,000 1,000 1,000 

  

 Tabel 4.14 Perbandingan Berpasangan Responden 6 Revisi 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 2,000 0,333 0,200 0,333 

Responsiveness 0,500 1,000 0,333 0,500 0,500 

Flexibility 3,000 3,000 1,000 1,000 1,000 

Cost 5,000 2,000 1,000 1,000 3,000 

Asset 

Management 
3,000 2,000 1,000 0,333 1,000 

 

Data revisi pada tabel 4.13 dan tabel 4.14 didapatkan dari nilai 

konsistensi responden tiga juga responden enam. Kemudian dilakukan 

pengolahan data ulang nilai CR responden 3 adalah 0,08332. Sedangkan 

untuk responden 6 setelah dilakukan pengolahan data ulang, nilai CR 

adalah 0,07094. Dengan demikian nilai CR ini dapat dinyatakan 

konsisten karena nilai CR ≤ 0,1.  

  Tabel 4.15 Consistency Ratio Enam Responden Revisi 

Nama Consistency Ratio Keterangan 

Responden 1 0,08788 Konsisten 

Responden 2 0,03563 Konsisten 

Responden 3 0,08332 Konsisten 



 

95 

 

Responden 4 0,09032 Konsisten 

Responden 5 0,08730 Konsisten 

Responden 6 0,07094 Konsisten 

 

Pada tabel 4.15 di atas bahwa nilai consintency ratio dari keenam 

responden setelah revisi dapat dinyatakan  diterima karena didapatkan 

nilai CR ≤ 0,1. Kemudian data digabungkan dengan mengambil nilai 

rata-rata geometrisnya dengan menggunakan metode AHP (Analytical 

Hierarchy Process).  

c. Nilai rata-rata geometris  

 Kemudian data digabungkan dengan mengambil nilai rata-rata 

geometris dari ketiga matriks perbandingan untuk selanjutnya diolah 

dengan metode AHP (Analytical Hierarchy Process) menggunakan 

software Microsoft Excel 2013. Dalam penelitian ini, perhitungan rata-

rata dilakukan terhadap data perbandingan berpasangan enam responden 

dengan menggunakan perhitungan rata-rata geometris pada persamaan 

ke-8. Setelah dilakukan perhitungan rata-rata geometris dari data 

berpasangan gabungan keenam responden, data yang sudah ada diolah 

kembali sehingga didapatkan seperti pada tabel 4.16 di bawah ini. 

Tabel 4.16 Rata-rata Geometris Perbandingan Berpasangan Gabungan 

  Reliability Responsiveness Flexibility Cost Asset 

Management 

Reliability 1,000 0,191 0,133 0,255 0,191 

Responsiveness 0,226 1,000 0,158 0,194 0,269 

Flexibility 0,173 0,221 1,000 0,148 0,104 

Cost 0,227 0,224 0,283 1,000 0,256 

Asset 

Management 
1,190 0,157 0,267 0,182 1,000 
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Tabel 4.17 Prioritas Performances Attributes ke-enam Responden 

Performance 

Attributes 

Responden 

1 

Responden 

2 

Responden 

3 

Responden 

4 

Responden 

5 

Responden 

6 

Supply chain cost 0,213 0,134 0,232 0,124 0,274 0,080 

Supply chain 

responsiveness 
0,342 0,229 0,243 0,241 0,181 0,067 

Supply chain asset 

management 
0,075 0,061 0,093 0,201 0,031 0,277 

Supply chain reliability 0,183 0,311 0,216 0,316 0,304 0,406 

Supply chain flexibility 0,187 0,265 0,218 0,118 0,210 0,170 

 

d. Eigen Vector  

 Prioritas dari performance attributes dapat dilihat dari nilai eigen 

vector hasil pengolahan dengan menggunakan metode AHP (Analytical 

Hierarchy Process) seperti terlihat pada tabel 4.18 di bawah ini. Tabel 

4.18 menunjukkan nilai eigen vector dan tingkat prioritas atau tingkat 

kepentingan masing-masing responden.  

Tabel 4.18 Penentuan Prioritas Performance Attributes  

Performance Attributes 
Nilai 

Prioritas 

Priritas 

ke- 

Supply chain cost 0,28912 1 

Supply chain responsiveness 0,21720 2 

Supply chain asset management 0,19459 3 

Supply chain reliability 0,17613 4 

Supply chain flexibility 0,12296 5 
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Jogja Telor. Perusahaan yang berdiri sendiri dan tidak menginduk 

ataupun bagian cabang dari perusahaan lain. Menjadikan 

perhitungan biaya menjadi salah satu prioritas yang tidak 

diremehkan oleh perusahaan dan menjadi perhatian utamanya. 

  Supply chain responsiveness menjadi prioritas kedua, 

mempunyai bobot nilai 0,21720. Hal ini dianggap sedikit lebih 

penting oleh perusahaan dikarenakan Jogja Telor merupakan 

perusahaan memberikan kecepatan dan ketepatan dalam 

menyediakan produk kepada konsumennya.  

Kemudian performance attributes yang ketiga adalah supply 

chain asset management, mempunyai bobot nilai 0,19459. Dapat 

diartikan perusahaan belum dapat dikatakan mencakup keefektifan 

dari organisasinya secara keseluruhan. Menurut Pujawan (2005), 

bahwa performa rantai pasok dikatakan baik atau bagus yakni 

apabila suatu perusahaan mampu memutar asset dengan cepat. Hal 

ini seharusnya menjadikan prioritas utama perusahaan terutama 

untuk menyelaraskan dengan kebutuhan yang ada. Mengingat 

produk telur ayam ras ini memiliki masa atau tenggat waktu, yaitu 

dengan mengatur jalannya rantai pasok sehingga tidak terdapat 

inventory yang berlebihan. 

  Performance attributes yang keempat yaitu supply chain 

reliability, mempunyai bobot nilai 0,17613. Bagian ini menjadi salah 

satu perhatian khusus yang dalam kondisi lapangannya adalah 
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kinerja. Matriks level satu terdapat 5 matriks performances 

attributes, kemudian matriks level dua terdapat 17 matriks 

performances attributes, dan matriks level tiga terdapat 22 matriks 

performances attributes. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.4 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes 

Reliability 

 Dari gambar 4.4 di atas menunjukkan kinerja dari Jogja Telor 

masih belum sempurna, karena terdapat grafik yang tidak 

memenuhi target, yaitu pada matriks level satu Rea (perfect order 

fullfilment) dan pada matriks level dua, yaitu Rea 2 (Delivery 

Quantity Accuracy). Ketiga bulan belum mencapai target kinerja 

100% dikarenakan jumlah barang yang dipesan konsumen dan 

yang diterima konsumen belum tercukupi. Beberapa hal yang 

mempengaruhi  Rea 2 (Delivery Performance to customer commit 

date) pada bulan Januari nilai kinerja sebesar 90%, bulan Februari 

sebesar 89,30%, dan bulan Maret 2018 nilai kinerja sebesar 
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91,54%. Ketiganya belum mencapai nilai target kinerja sebesar 

100%. Secara keseluruhan, selain matriks Delivery Performance to 

customer commit date terdapat beberapa matriks level dua, seperti : 

Rea 1 (% of orders delivered in full), Rea 2 (delivery performance 

to customer commit date), dan Rea 3 (documentation accuracy), 

dan Rea 4 (perfect condition). Kemudian matriks level tiga Rea 11 

(delivery item accuracy), Rea 12 (delivery quantity accuracy), Rea 

21 (customer commit date achievment time customer receiving), 

Rea 22 (delivery location accuracy), Rea 31 (payment 

documentation accuracy), Rea 32 (orders delivered defect free 

conformance), Rea 41 (orders delivered damage free 

conformance), Rea 42 (warranty & returns), dan Rea 43 (% of 

orders receives with correct standart). Kinerja keseluruhan pada 

matriks level tiga adalah 100%, menunjukkan bahwa kinerja 

perusahaan dalam kondisi sangat bagus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes 

Responsiveness 
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Performance attributes responsiveness dijabarkan dengan 

beberapa matriks kinerja yang terbagi dalam matriks level satu 

hingga level tiga. Terdapat 11 matriks kinerja pada semua level, 

seperti Res (order fulfillment cycle time) pada matriks level satu. 

Kemudian Res 1 (source cycle time), Res 2 (make cycle time), Res 

3 (deliver cycle time) pada matriks level dua dan Res 11 

(pemesanan ke kandang), Res 12 (pengiriman bahan baku), Res 13 

(menyeleksi bahan baku), Res 21 (produksi), Res 22 (seleksi), Res 

23 (packing), Res 31 (pengiriman barang dengan kendaraan) pada 

matriks level tiga. Bulan Januari menjadi acuan sebagai target 

kinerja, Res (order fulfillment cycle time) yaitu jumlah waktu (hari) 

yang dibutuhkan dalam pengiriman produk, dimulai dari konsumen 

memesan hingga produk sampai di tangan konsumen. Matriks 

OFCT bulan Februari dan Maret belum mencapai target kinerja. 

Pada matriks level dua juga tidak berbeda dengan matriks 

sebelumnya, matriks Res 1 (source cycle time), Res 2 (make cycle 

time), belum mencapai target kinerja, sedangkan pada matriks Res 

3 (deliver cycle time) pada bulan Maret mencapai target perusahaan 

yaitu sebesar 0,038 hari. Kemudian matriks level tiga yaitu Res 11 

(pemesanan ke kandang), dua bulan tidak mencapai target yang 

diharapkan sebesar 0,208. Sedangkan Res 12 (pengiriman bahan 

baku), Res 13 (menyeleksi bahan baku) melampaui batas target 

yang ditetapkan perusahaan yang seharusnya 0,402 menjadi 0,038 
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pada bulan Februari dan 0,030 hari pada bulan Maret. 

Menunjukkan bahwa ketepatan pengiriman menjadi kunci target 

kinerja terlampaui dan juga dukungan tenaga kerja yang kompeten 

dalam bidangnya. Pada matriks Res 21 (produksi) tidak mencapai 

target kinerja yang ditetapkan sebesar 0,803 dapat diartikan bahwa 

proses produksi mengalami penambahan waktu yang akan 

berdampak kecil pada proses-proses lainnya. Bulan Maret pada 

matriks Res 22 (seleksi) mencapai target kinerja yaitu sebesar 

0,042 hari, kemudian matriks Res 23 (packing) tidak mencapai 

kinerja yang ditetapkan  perusahan yaitu 0,125 hari. Res 31 

(pengiriman barang dengan kendaraan) pada bulan Maret mencapai 

target kinerja yang ditetapkan yaitu sebesar 0,038 hari. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes 

Flexibility 

Seperti pada gambar 4.6, atribut kinerja dari supply chain 

flexibility yaitu rata-rata waktu (hari) yang dibutuhkan untuk 
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menyelesaikan permasalahan dalam rantai pasok. Terdapat 6 

matriks dalam atribut kerja flexibility, seperti pada matriks level 

satu yaitu Flex  (supply chain flexibility), matriks level dua Flex 1 

(source flexibility), Flex 2 (make flexibility), Flex 3 (deliver 

flexibility), dan matriks level tiga yaitu Flex 11 (kelonggaran 

waktu), Flex 21 (pengadaan bahan baku waktu yang dibutuhkan 

untuk menyeleksi produk), Flex 31 (kelonggaran waktu 

pengiriman). Flex  (supply chain flexibility) Februari dan Maret 

tidak mencapai target kinerja yang ditetapkan perusahaan yaitu 

sebesar 0,587%. Flex 2 (make flexibility) mencapai target kinerja 

pada bulan Februari yaitu sebesar 0,25 dan pada bulan melampaui 

target yaitu sebesar 0,24 hari. Dapat dikatakan kinerja Flex 2 patut 

dipertahankan hingga bulan-bulan selanjutnya. Hal serupa juga 

terjadi pada Flex 3 (deliver flexibility) yang pada bulan Februari 

dan Maret melampaui target dari yang semula 0,10 menjadi 0,082 

hari dan 0,091 hari. Berlaku sama terhadap matriks Flex 11 

(kelonggaran waktu) yang belum mencapai target kinerja, 

sedangkan Flex 21 (pengadaan bahan baku waktu yang dibutuhkan 

untuk menyeleksi produk) mencapai target kinerja yaitu 0,25 di 

bulan Februari, dan melampui target sebesar 0,24 di bulan Maret.  

Flex 31 (kelonggaran waktu pengiriman) melampaui target yang 

ditetapkan perusahaan yang semula 0,10 hari menjadi 0,082 di 

bulan Januari dan 0,091 di bulan Maret. 
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Gambar 4.7 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes Cost 

 Pada gambar 4.7 di atas merupakan atribut kinerja supply 

chain management cost yang terdapat 6 matriks. Pada matriks level 

satu Cost SCMC, dan matriks level dua Cost 2 (cost to plan), Cost 

2 (cost to source), Cost 3 cost to make, Cost 4 (cost to deliver), 

serta Cost 5 (cost to return). Pada ketiga bulan semua matriks 

kinerja dapat terpenuhi sesuai target kinerja perusahaan. Diartikan 

bahwa Jogja Telor dalam urusan biaya sudah baik dan tidak 

mengalami kendala selama tiga bulan. 

  

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.8 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes Asset 

Management 
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Seperti pada gambar 4.8 di atas, atribut kinerja asset 

management terdapat 6 matriks. Matriks level satu yaitu Asset (cost 

to cost cycle time) yaitu waktu yang tersedia antara perusahaan 

membayar ke supplier dan pembayaran dari konsumen. Kemudian 

matriks level dua Asset 1 (days payable outstanding) adalah waktu 

yang dibutuhkan dari pembelian bahan baku hingg produk terjual, 

dan Asset 2 (inventory days supply). Matriks level 3, Asset 11 (days 

payable) adalah rata-rata waktu pembayaran konsumen,. Kemudian 

Asset 12 (inventory), dan Asset 21 (kebutuhan produk). Pada Asset 

(cost to cost cycle time) mencapai target kinerja yaitu bulan Januari 

dan sebesar 15 hari, sedangkan belum mencapai target perusahaan. 

Mengalami hal yang sama pada Asset 1 (days payable outstanding) 

bulan Januari dan Maret mencapai target sebesar 15 hari dan bulan 

Februari belum mencapi target. Untuk Asset 2 (inventory days 

supply) ketiga bulan mencapai target perusahaan yaitu sebesar 1 hari. 

Asset 11 (days payable) pada bulan Januari mencapai target kinerja 

yaitu sebesar 14 hari, kemudian bulan februari tidak mencapai target 

dengan 15 hari, dan bulan Maret melampaui target kinerja 

perusahaan sebesar 13 hari. Dan Asset 21 (kebutuhan produk) ketiga 

bulan menunjukkan ketercapaian dalam target kinerja perusahaan 

sebesar 1 hari. Dalam hal ini cara memperpendek cost to cost cycle 

time dengan cara menurunkan tingkat persediaan, melakukan 

negosisasi pembayaran ke supplier untuk memperpanjang batas 
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pembayaran, dan melakukan negosiasi terhadap konsumen 

dimaksudkan agar memperpendek waktu pembayaran (Pujawan, 

2

0

0

5

)

. 

 

Gambar 4.9 Grafik Perbandingan Target vs Performance Attributes Asset 

Management (Inventory) 

 Pada gambar 4.9 di atas matriks Asset 12 (inventory) terpisah 

dikarenakan berbeda terget kinerja perusahaan terutama dalam 

satuannya. Pada bulan Januari sudah mencapai target kinerja 

sebesar 15.500 kg, artinya bahwa jumlah produk yang seharusnya 

di gudang adalah tidak lebih dari 15.000 kg (15 ton). Sedangkan 

pada bulan Februari terdapat sebanyak 21.000 kg (21 ton) dan 

bulan Maret sebanyak 16.500 kg (16,5 ton) yang dapat diartikan 

gudang mengalami kapasitas. Terjadi karena penumpukkan 

penyebabnya yaitu pihak supplier terkadang mengalami 

keterlambatan bahan baku telur dan faktor lain dikarenakan pihak 

Jogja Telor mengantisipasi lonjakan permintaan secara mendadak 

di hari atau pada bulan-bulan tertentu yang mengalami over 

permintaan. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

1. Pengukuran kinerja pada Jogja Telor yang terdapat pada matriks SCOR 

level satu adalah sebagai berikut: 

a. Kinerja pada bulan Januari 2018 yaitu perfect order fulfillment adalah 

90%, order fulfillment cycle time adalah 0,587 hari, supply chain 

flexibility adalah 0,5 hari, supply chain management cost besarnya 

100%, cash to cash cycle time adalah 15 hari. 

b. Kinerja pada bulan Februari 2018 yaitu perfect order fulfillment adalah 

89,30%, order fulfillment cycle time adalah 0,632 hari, supply chain 

flexibility adalah 0,542 hari, supply chain management cost besarnya 

100%, cash to cash cycle time adalah 17 hari. 

c. Kinerja pada bulan Maret 2018 yaitu perfect order fulfillment adalah 

91,54%, order fulfillment cycle time adalah 0,6 hari, supply chain 

flexibility adalah 0,521 hari, supply chain management cost besarnya 

100%, dan cash to cash cycle time adalah 15 hari. 

2. Penyebab kinerja supply chain yang mengalami penurunan adalah sebagai 

berikut : 

a. Faktor internal kecepatan karyawan dalam melaksanakan pekerjaan 

belum mencapai target, jumlah armada transportasi yang kurang, dan 

perecanaan produksi yang tidak sesuai. 
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b. Faktor eksternal seperti pasokan dari produsen tidak sesuai pemesanan, 

distribusi yang tersendat, adanya bencana alam seperti banjir yang 

menghambat laju transportasi distribusi, dan pesanan konsumen yang 

tidak sesuai dengan forecasting. 

c. Nilai performance atrributes dari Jogja Telor yang diprioritaskan adalah 

supply chain cost yaitu 0,28912. Kemudian prioritas kedua hingga kelima 

berturut-turut adalah supply chain responsiveness senilai 0,21720, supply 

chain asset management senilai 0,19459, supply chain reliability senilai 

0,17613 dan yang terendah adalah supply chain  flexibility senilai 0,12296. 

5.2 Saran 

1. Penelitian mendatang agar dapat mengembangkan metode ini sesuai 

dengan pembaruan model SCOR yang  berkembang. 

2. Hasil benchmarking terhadap pengukuran kinerja yang belum/tidak 

mencapai target agar diperhatikan oleh Jogja Telor untuk bahan evaluasi. 

3. Jogja Telor untuk membuat planning mengenai target produksi agar 

kedepannya dapat menjadi acuan produksi yang selanjutnya. 

4. Bekal keterampilan untuk karyawan yang baru agar dimaksimalkan oleh 

perusahaan, agar kinerja perusahaan dapat mencapai target. 
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LAMPIRAN 

 



 

 

 

LAMPIRAN A  

Data dan Informasi Mengenai Pesanan Produk Bulan Januari 2018 

 

 

NO DATA INFORMASI JUMLAH 

1. Jumlah seluruh permintaan telur 155.000 Kg 

2. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit 
155.000 Kg 

3. Jumlah permintaan  telur yang terkirim tepat waktu 139.500 Kg 

4. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit dan tepat waktu 
139.500 Kg 

5. 
Jumlah permintaan  telur yang disertai surat bukti 

pengiriman 
155.000 Kg 

6. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim di lokasi 

yang benar 
155.000 Kg 

7 Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa cacat 155.000 Kg 

8. 
Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa 

kerusakan 
155.000 Kg 

9. 
Jumlah permintaan telur yang masuk tanpa cacat 

(dari kandang) 
155.000 Kg 

10. Jumlah permintaan telur perusahaan kepada supplier 155.000 Kg 

11. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan 720 menit 

12. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan telur 300 menit 

13. 
Waktu yang dibutuhkan untuk produksi 

(pengepakkan) 
180 menit 

14. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 55 menit 

15. 
Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah tak terduga dalam perusahaan (produksi) 
1 hari 



 

 

 

 

 

 

16. Biaya untuk kegiatan perencanaan  - 

17. Biaya untuk kegiatan pengadaan (bahan baku/telur) - 

18. Biaya untuk kegiatan produksi  - 

19. Biaya untuk kegiatan pengiriman - 

20. 
Biaya untuk pengembalian ke supplier dan 

pengembalian ke konsumen 
- 

21. Biaya untuk kegiatan penjualan per hari - 

22. Jumlah produk terjual 155.000 Kg 

23. Jumlah produk di gudang 9.300 Kg 



 

 

 

Data dan Informasi Mengenai Pesanan Produk Bulan Februari 2018 

NO DATA INFORMASI JUMLAH 

1. Jumlah seluruh permintaan telur 196.000 Kg 

2. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit 
175.000 Kg 

3. Jumlah permintaan  telur yang terkirim tepat waktu 175.000 Kg 

4. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit dan tepat waktu 
175.600 Kg 

5. 
Jumlah permintaan  telur yang disertai surat bukti 

pengiriman 
196.000 Kg 

6. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim di lokasi 

yang benar 
196.000 Kg 

7 Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa cacat 196.000 Kg 

8. 
Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa 

kerusakan 
196.000 Kg 

9. 
Jumlah permintaan telur yang masuk tanpa cacat 

(dari kandang) 
196.000 Kg 

10. Jumlah permintaan telur perusahaan kepada supplier 196.000 Kg 

11. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan 780,48 menit 

12. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan telur 319,28 menit 

13. 
Waktu yang dibutuhkan untuk produksi 

(pengepakkan) 
184,32 menit 

14. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 59,04 menit 

15. 
Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah tak terduga dalam perusahaan (produksi) 
1 hari 

16. Biaya untuk kegiatan perencanaan  - 

17. Biaya untuk kegiatan pengadaan (bahan baku/telur)           -  

18. Biaya untuk kegiatan produksi  - 

19. Biaya untuk kegiatan pengiriman - 

20. Biaya untuk pengembalian ke supplier dan - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pengembalian ke konsumen 

21. Biaya untuk kegiatan penjualan per hari - 

22. Jumlah produk terjual 196.000 Kg 

23. Jumlah produk di gudang 21.000 Kg 



 

 

 

Data Dan Informasi Mengenai Pesanan Produk Bulan Maret 2018 

NO DATA INFORMASI JUMLAH 

1. Jumlah seluruh permintaan telur 195.000 Kg 

2. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit 
195.000 Kg 

3. Jumlah permintaan  telur yang terkirim tepat waktu 186.000 Kg 

4. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim 

penuh/komplit dan tepat waktu 
186.000 Kg 

5. 
Jumlah permintaan  telur yang disertai surat bukti 

pengiriman 
195.000 Kg 

6. 
Jumlah permintaan  telur yang terkirim di lokasi 

yang benar 
195.000 Kg 

7 Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa cacat 195.000 Kg 

8. 
Jumlah permintaan telur yang terkirim tanpa 

kerusakan 
195.000 Kg 

9. 
Jumlah permintaan telur yang masuk tanpa cacat 

(dari kandang) 
195.000 Kg 

10. Jumlah permintaan telur perusahaan kepada supplier 195.000 Kg 

11. Waktu yang dibutuhkan untuk perencanaan 750,24 menit 

12. Waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan telur 315,36 menit 

13. 
Waktu yang dibutuhkan untuk produksi 

(pengepakkan) 
190,08 menit 

14. Waktu yang dibutuhkan untuk pengiriman 54,72 menit 

15. 
Jumlah hari yang dibutuhkan untuk menyelesaikan 

masalah tak terduga dalam perusahaan (produksi) 
1 hari 

16. Biaya untuk kegiatan perencanaan  - 

17. Biaya untuk kegiatan pengadaan (bahan baku/telur) - 

18. Biaya untuk kegiatan produksi  - 

19. Biaya untuk kegiatan pengiriman - 

20. Biaya untuk pengembalian ke supplier dan - 



 

 

 

pengembalian ke konsumen 

21. Biaya untuk kegiatan penjualan per hari - 

22. Jumlah produk terjual 195.000 Kg 

23. Jumlah produk di gudang 16.500 Kg 



 

 

  

LAMPIRAN B 

KUESIONER PENELITIAN 

PENGUKURAN KINERJA SCM DENGAN METODE SCOR DAN AHP 

Oleh : Komaruzaman 

PETUNJUK PENGISIAN KUESIONARE 

1. Isilah kolom tingkat kepentingan antara faktor dengan tanda ceklist (√)  

2. Pemberian tanda silang pada kolom sebelah kiri angka menunjukkan faktor yang dibandingkan lebih kuat pengaruhnya dari 

faktor pembanding, begitu juga sebaliknya. 

Apabila terdapat keraguan dalam pengisian tingkat kepentingan antar faktor tersebut diperbolehkan ceklist (√) silang terlebih dahulu. 

TABEL SKALA KEPENTINGAN  

Tingkat Kepentingan Definisi 

1 Kedua aktivitas sama pentingnya 

3 Aktivitas yang satu sedikit lebih penting dibandingkan elemen lainnya 

5 Aktivitas yang satu sangat penting dibandingkan aktivitas lainnya 

7 Aktivitas yang satu benar-benar dominan pentingnya dibandingkan aktivitas yang lainnya 

9 Aktivitas yang satu mutlak lebih penting dibandingkan aktivitas yang lainnya 

2,4,6,8 Nilai tengah diantara dua penilaian berurutan 

 

 



 

 

  

DEFINISI PERNYATAAN TABEL PERBANDINGAN BERPASANGAN 

 

No. Pernyataan Penjabaran  

1. Supply chain reability 

Merupkan performa dari rantai pasok dalam mengirimkan produk 

secara tepat dan pada tempat dan waktu yang sesuai , jumlah yang 

sesuai, dan kualitas yang baik. 

2. Supply chain responsiveness 
Merupakan performa kecepatan rantai pasok dalam menyediakan 

produk ke konsumen. 

3. Supply chain flexibility 
Merupakan kemampuan rantai pasok dalam merespon perubahan  

sasaran pasar dan dalam upaya untuk memenangkan persaingan pasar. 

4. Supply chain costs 
Biaya-biaya yang berhubungan dalam pengoperasian rantai pasok 

seperti : upah tenaga kerja, biaya bahan baku, biaya transportasi. 

5. Supply chain asset management 
Merupakan nilai keefektifan suatu  manajemen/organisasi dalam 

mengatur asetnya, untuk memenuhi permintaan konsumen. 



 

 

  

KUESIONER PERBANDINGAN BERPASANGAN 

Mohon pertanyaan berikut ini diisi terlebih dahulu 

Nama  : 

Jabatan : 

Berikut merupakan daftar pertanyaan mengenai perbandingan berpasangan : 

KRITERIA 1 
NILAI PERBANDINGAN 

KRITERIA 2 

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

SC. Realibility                  SC. Responsiveness 

SC. Realibility                  SC. Flexibility 

SC. Realibility                  SC. Cost 

SC. Realibility                  SC. Asset Management 

SC. Responsiveness                  SC. Flexibility 

SC. Responsiveness                  SC. Cost 

SC. Responsiveness                  SC. Asset Management 

SC. Flexibility                  SC. Cost 

SC. Flexibility                  SC. Asset Management 

SC. Cost                  SC. Asset Management 



 

  

LAMPIRAN C 

Tabel Pengukuran Kinerja Supply Chain Bulan Januari 2018 

No. Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Realibility 

1. Perfect Order Fullfillment (Order Terkirim 

Komplit dan Tepat Waktu/Jumlah Total 

Order*100%) 

 = 139.500/155.000*100%  

 = 90% 

% of Orders Delivered in Full (Jumlah 

Permintaan Terkirim Penuh/ Jumlah Permintaan 

Terkirim*100% 

= 139.500/139.500*100% 

= 100% 

 

Delivery Item Accuracy (Jenis Produk yang 

Terkirim Sesuai Pesanan/Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%)   

= 139.500/139.500*100%  

= 100% 

Delivery Quantity Accuracy (Jumlah 

Produk yang Terkirim Sesuai 

Pesanan/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%)  

= 139.500/139.500*100%  

= 100% 

Delivery Performance to Customer Commit 

Date (Jumlah Permintaan Pesanan Sesuai 

Jadwal/ Jumlah Permintaan Terkirim*100%)  

= 139.500/155.000*100%  

 = 90% 

Customer Commit Date Achievment Time 

Customer Receiving (Pesanan Terkirim 

Tepat Waktu/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%  

= 139.500/139.500*100%  

= 100% 

Delivery location Accuracy (pesanan 

terkirim di lokasi yang benar/jumlah 

permintaan terkirim*100%  

= 139.500/139.500*100% 

= 100% 

Document Accuracy (Jumlah Permintaan  

Terkirim dengan Dokumentasi Akurat/ Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%  

= 139.500/139.500*100% = 100% 

Payment Documentation Accuracy = 100% 

Perfect condition (order terkirim dalam kondisi 

baik/ jumlah total order terkirim*100%  

Orders Delivered Defect Free Conformance 

(Permintaan Terkirim Tanpa Cacat/ Jumlah 



 

  

= 139.500/139.500*100% 

=100% 

Total Order Terkirim*100   

= 139.500/139.500*100% 

= 100% 

  

 

Orders Delivered Damage Free 

Conformance (Permintaan Terkirim Tanpa 

Kerusakan/Jumlah Total Order 

Terkirim*100%  

= 139.500/139.500*100% 

= 100% 

Warranty & Returns = 0% 

% of Orders Receives with Correct Standart 

(Bahan Masuk Sesuai Standar/ Jumlah 

Barang Dikirim*100%) = 100% 

Responsiveness 

2. Order Fullfillment Cycle Time (Rataan Jumlah 

Hari yang Dibutuhkan Dalam Pengiriman 

Produk, Mulai Dari Konsumen Memesan 

hingga sampai Ke Konsumen) = 0,573 hari 
Source Cycle Time = 0,285 hari 

Pemesanan ke Supllier (Kandang) = 0,208 

hari  

Pengiriman Bahan Baku = 0,049 hari 

Menyeleksi Bahan Baku = 0,042 hari 

Make Cycle Time = 0,25 hari 

Produksi = 0,083 hari 

Seleksi = 0,042 hari 

Packing = 0,125 hari 

Deliver Cycle Time = 0,038 hari 
Barang Dikirim dengan Kendaraan = 0,038 

hari 



 

  

Flexibility 

3. Supply Chain Flexibility (Rata-Rata Waktu yang 

Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan 

Permasalahan Dalam Supply Chain = 0,5 hari 

Source Flexibility = 0,15 hari 
Kelonggaran Waktu Pengadaan Bahan 

Baku = 0,042 hari 

Make Flexibility = 0,25 hari 

Waktu yang Dibutuhkan Untuk 

Memperbaiki Kendaraan Rusak =  

1 hari 

Deliver Flexibility = 0,10 hari 
Kelonggaran Waktu Pengiriman =   

0,083 hari 

Cost 

4. Supply Chain Management Cost = 

100% 
Cost to Plan = 10% 

Cost to Source = 40% 

Cost to Make = 15% 

Cost to Deliver = 30% 

Cost to Return = 5% 

Asset Management 

5. Cash-To-Cash Cycle Time (Waktu Antara 

Perusahaan Membayar Ke Supplier dan 

Menerima Pembayaran dari Konsumen = 15 

hari 

Days Payable Outstanding (Waktu yang 

Dibutuhkan Dari Pembelian Bahan Baku 

Sampai Produk Terjual = 14 hari 

Days Payable (Rata-Rata Waktu 

Pembayaran Konsumen) = 14 hari 

Inventory = 15.500 Kg. 

Inventory Days of Supply = 1 hari Kebutuhan produk = 1 hari 

 



 

  

Tabel Pengukuran Kinerja Supply Chain Bulan Februari 2018 

No. Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Realibility 

1. Perfect Order Fullfillment (Order Terkirim 

Komplit dan Tepat Waktu/Jumlah Total 

Order*100%) 

 = 175.000/196.000*100%  

 = 89,3% 
% of Orders Delivered in Full (Jumlah 

Permintaan Terkirim Penuh/ Jumlah 

Permintaan Terkirim*100% 

= 175.000/196.000*100%  

 = 89,3% 

Delivery Item Accuracy (Jenis Produk 

yang Terkirim Sesuai Pesanan/Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%)   

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Delivery Quantity Accuracy (Jumlah 

Produk yang Terkirim Sesuai 

Pesanan/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%)  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Delivery Performance to Customer Commit 

Date (Pesanan Terkirim Sesuai 

Jadwal/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%)  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Customer Commit Date Achievment 

Time Customer Receiving (Pesanan 

Terkirim Tepat Waktu/Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Delivery location Accuracy (pesanan 

terkirim di lokasi yang benar/jumlah 

permintaan terkirim*100%  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Document Accuracy (Jumlah Permintaan  

Terkirim dengan Dokumentasi Akurat/ 

Jumlah Permintaan Terkirim*100%  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Payment Documentation Accuracy = 

100% 



 

  

Perfect condition (order terkirim dalam 

kondisi baik/ jumlah total order 

terkirim*100%  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Orders Delivered Defect Free 

Conformance (Permintaan Terkirim 

Tanpa Cacat/ Jumlah Total Order 

Terkirim*100   

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

  

 

Orders Delivered Damage Free 

Conformance (Permintaan Terkirim 

Tanpa Kerusakan/Jumlah Total Order 

Terkirim*100%  

= 175.000/175.000*100% 

= 100% 

Warranty & Returns = 0% 

% of Orders Receives with Correct 

Standart (Bahan Masuk Sesuai Standar/ 

Jumlah Barang Dikirim*100%) = 100% 

Responsiveness 

2. Order Fullfillment Cycle Time (Rataan 

Jumlah Hari yang Dibutuhkan Dalam 

Pengiriman Produk, Mulai Dari Konsumen 

Memesan hingga sampai Ke Konsumen) = 

0,632 hari 

Source Cycle Time = 0,313 hari 

Pemesanan ke Supllier (Kandang) = 

0,222 hari  

Pengiriman Bahan Baku = 0,521 hari 

Menyeleksi Bahan Baku = 0,0452 hari 

Make Cycle Time = 0,278 hari 

Produksi = 0,097 hari 

Seleksi = 0,486 hari 

Packing = 0,128 hari 



 

  

Deliver Cycle Time = 0,041 hari 
Barang Dikirim dengan Kendaraan = 

0,041 hari 

Flexibility 

3. Supply Chain Flexibility (Rata-Rata Waktu 

yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan 

Permasalahan Dalam Supply Chain = 0,542 

hari 

Source Flexibility = 0,21 hari 
Kelonggaran Waktu Pengadaan Bahan 

Baku = 0,052 hari 

Make Flexibility = 0,25 hari 

Waktu yang Dibutuhkan Untuk 

Memperbaiki Kendaraan Rusak =  

1,22 hari 

Deliver Flexibility = 0,082 hari 
Kelonggaran Waktu Pengiriman =   

0,094 hari 

Cost 

4. Supply Chain Management Cost = 

100% 
Cost to Plan = 10% 

Cost to Source = 40% 

Cost to Make = 15% 

Cost to Deliver = 30% 

Cost to Return = 5% 

Asset Management 

5. Cash-To-Cash Cycle Time (Waktu Antara 

Perusahaan Membayar Ke Supplier dan 

Days Payable Outstanding (Waktu yang 

Dibutuhkan Dari Pembelian Bahan Baku 

Days Payable (Rata-Rata Waktu 

Pembayaran Konsumen) = 15 hari 



 

  

Menerima Pembayaran dari Konsumen = 

17 hari 

Sampai Produk Terjual = 15 hari 
Inventory = 21.000 kg 

Inventory Days of Supply = 1 hari Kebutuhan produk = 1 hari 

 

Tabel Pengukuran Kinerja Supply Chain Bulan Maret 2018 

No. Level 1 Metrics Level 2 Metrics Level 3 Metrics 

Realibility 

1. Perfect Order Fullfillment (Order Terkirim 

Komplit dan Tepat Waktu/Jumlah Total 

Order*100%) 

 = 186.000/195.000*100%  

 = 91,54% 
% of Orders Delivered in Full (Jumlah 

Permintaan Terkirim Penuh/ Jumlah 

Permintaan Terkirim*100% 

= 186.000/195.000*100%  

 = 91,54% 

Delivery Item Accuracy (Jenis Produk 

yang Terkirim Sesuai Pesanan/Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%)   

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

Delivery Quantity Accuracy (Jumlah 

Produk yang Terkirim Sesuai 

Pesanan/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%)  

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

Delivery Performance to Customer Commit 

Date (Pesanan Terkirim Sesuai 

Jadwal/Jumlah Permintaan 

Terkirim*100%)  

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

Customer Commit Date Achievment 

Time Customer Receiving (Pesanan 

Terkirim Tepat Waktu/Jumlah 

Permintaan Terkirim*100%  

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

Delivery location Accuracy (pesanan 

terkirim di lokasi yang benar/jumlah 

permintaan terkirim*100%  

= 186.000/186.000*100%  



 

  

 = 100% 

Document Accuracy (Jumlah Permintaan  

Terkirim dengan Dokumentasi Akurat/ 

Jumlah Permintaan Terkirim*100%  

= 155.000/155.000*100% = 100% 

Payment Documentation Accuracy = 

100% 

Perfect condition (order terkirim dalam 

kondisi baik/ jumlah total order 

terkirim*100%  

= 155.000/155.000*100% 

=100% 

Orders Delivered Defect Free 

Conformance (Permintaan Terkirim 

Tanpa Cacat/ Jumlah Total Order 

Terkirim*100   

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

  

 

Orders Delivered Damage Free 

Conformance (Permintaan Terkirim 

Tanpa Kerusakan/Jumlah Total Order 

Terkirim*100%  

= 186.000/186.000*100%  

 = 100% 

Warranty & Returns = 0% 

% of Orders Receives with Correct 

Standart (Bahan Masuk Sesuai Standar/ 

Jumlah Barang Dikirim*100%) = 100% 

Responsiveness 

2. Order Fullfillment Cycle Time (Rataan 

Jumlah Hari yang Dibutuhkan Dalam 

Pengiriman Produk, Mulai Dari Konsumen 

Memesan hingga sampai Ke Konsumen) = 

0,6 hari 

Source Cycle Time = 0,302 hari 

Pemesanan ke Supllier (Kandang) = 

0,219 hari  

Pengiriman Bahan Baku = 0,049 hari 

Menyeleksi Bahan Baku = 0,049 hari 



 

  

Make Cycle Time = 0,260 hari 

Produksi = 0,094 hari 

Seleksi = 0,042 hari 

Packing = 0,132 hari 

Deliver Cycle Time = 0,038 hari 
Barang Dikirim dengan Kendaraan = 

0,042 hari 

Flexibility 

3. Supply Chain Flexibility (Rata-Rata Waktu 

yang Dibutuhkan Untuk Menyelesaikan 

Permasalahan Dalam Supply Chain = 0,521 

hari 

Source Flexibility = 0,19 hari 
Kelonggaran Waktu Pengadaan Bahan 

Baku = 0,045 hari 

Make Flexibility = 0,24 hari 

Waktu yang Dibutuhkan Untuk 

Memperbaiki Kendaraan Rusak =  

1,1 hari 

Deliver Flexibility = 0,091 hari 
Kelonggaran Waktu Pengiriman =   

0,087 hari 

Cost 

4. Supply Chain Management Cost = 

100% 
Cost to Plan = 10% 

Cost to Source = 40% 

Cost to Make = 15% 

Cost to Deliver = 30% 



 

  

Cost to Return = 5% 

Asset Management 

5. Cash-To-Cash Cycle Time (Waktu Antara 

Perusahaan Membayar Ke Supplier dan 

Menerima Pembayaran dari Konsumen = 

15 hari 

Days Payable Outstanding (Waktu yang 

Dibutuhkan Dari Pembelian Bahan Baku 

Sampai Produk Terjual = 14 hari 

Days Payable (Rata-Rata Waktu 

Pembayaran Konsumen) = 13 hari 

Inventory = 16.500 kg 

Inventory Days of Supply = 1 hari Kebutuhan produk = 1 hari 
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A. Biodata Pribadi 

Nama Lengkap :  Komaruzaman 

Tempat,Tanggal Lahir  :  Pemalang, 9 Oktober 1994 

Jenis Kelamin :  Laki-laki 

Alamat  : Dusun Nambangsari, Desa Kendalrejo RT: 008 RW: 

002, Petarukan, Pemalang, Jawa Tengah 52362. 

Kewarganegaraan :  Indonesia 

Agama  :  Islam  

Contact Person/HP :  0877-3277-2592 

Email :  zamanalfatih@gmail.com  

 

B. Riwayat Pendidikan Formal 

1.   SD Negeri 04 Kendaldoyong     Tahun Lulus 2007 

2.   SMP Negeri 2 Petarukan     Tahun Lulus 2010 

3.   SMA Negeri 1 Comal, Pemalang     Tahun Lulus 2013 

4.   Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  Tahun Lulus 2018 

 

C. Pengalaman Organisasi 

1. Islamic Study Club (ISC) SMAN 1 Comal. 

2. Himpunan Mahasiswa Program Studi Teknik Industri UIN Sunan Kalijaga 

Yogyakarta. 

3. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Fakultas Sains dan 

Teknologi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 

4. Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Koordinator Komisariat (Korkom) 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. 
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