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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era sekarang ini, tuntutan konsumen terhadap kualitas produk, harga,

ketepatan pengiriman serta ketersediaan produk di pasaran semakin tinggi.

Oleh karena itu, pelaku industri maupun pelaku bisnis perlu menerapkan

pengelolaan yang lebih terintegrasi agar kegiatan yang dilakukan dalam

perindustrian maupun bisnis tertentu dapat berjalan efektif dan efisien.

Perkembangan dunia usaha mengalami persaingan yang begitu ketat. Dalam

memenangkan persaingan tersebut perusahaan menggunakan berbagai metode

atau cara diantaranya dengan meningkatkan kepuasan pelanggan melalui

produk yang berkualitas, ketepatan waktu pengiriman dan efisiensi biaya.

Seiring dengan laju bisnis di Indonesia serta arus informasi yang begitu

cepat membentuk pola pikir masyarakat akan pentingnya logistik. Logistik

kebutuhan bahan baku akan menjadi area fokus pada perusahaan yang

bergerak dibidang retail food and beverage, pendistribusian, dan penyimpanan

barang. Logistik merupakan bagian dari proses supply chain yang berfungsi

merencanakan, melaksanakan, mengkontrol dan mengendalikan keefisienan

dan keefektifan aliran dan penyimpanan barang, pelayanan dan informasi

terkait dari titik permulaan (poin of origin) hingga titik konsumsi (point of

consumption) dalam tujuannya untuk memenuhi kebutuhan para pelanggan.

Logistik dalam perkembangannya hingga kini sudah merupakan ilmu yang

harus dapat perhatian khusus mengingat sejarah pertumbuhan ekonomi yang

semakin kompleks seperti produktivitas barang-barang yang dihasilkan pabrik

atau perusahaan, bagaimana penyalurannya dan penyimpanannya serta
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pengelolaan hasil produk secara menyeluruh memerlukan penanganan

khusus untuk mencapai hasil yang efisien dan efektivitas. Semua itu mutlak

memerlukan pengorganisasian yang baik atau sering diistilahkan dengan

manajemem logistik yang terpadu sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam

melaksanakan kegiatannya.

Perusahaan mengantarkan produknya ke pelanggan menggunakan jaringan

distribusi logistik. Sebuah jaringan distribusi terdiri dari aliran produk dari

produsen ke konsumen melalui titik-titik pemindahan, pusat distribusi

(gudang), dan pengecer. Peranan jaringan distribusi dan manajemennya

merupakan hal yang sangat penting bagi perusahaan untuk meningkatkan

penjualan, keuntungan dan kepuasan pelanggan. Menurut Bowersox

(2006:13) logistik adalah proses pengelolaan yang strategis terhadap

pemindahan dan penyimpanan barang suku cadang dan barang jadi dari para

supplier, diantara fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para pelanggan.

Melihat pentingnya peranan Supply Chain Management terhadap efisiensi

dan efektivitas suatu perusahaan, maka melalui penelitian ini diharapkan

Penulis dapat mempelajari Suppy Chain Managementyang difokuskan pada

aliran material yang ada di SUGARS COFFEE ROASTERY.

1.2 TujuanKerja Praktek

Setelah mengetahui rumusan masalah yang akan mendasari

penelitian ini maka dapat menentukan tujuan yang lebih tepat dan terarah

terhadap kegiatan yang akan dilakukan. Adapun tujuan penelitian ini

adalah sebagai berikut:

1. Menghitung ukuran pesanan bahan baku yang ekonomis untuk

Sugars Coffee Roastery.

2. Menghitung total biaya yang ditanggung Sugars Coffee

Roastery.

3. Menghitung ukuran pesanan bahan baku yang ekonomis untuk
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Tanggal 2 Februari 2017 -

Hari Senin – Jumat

Waktu (Senin – Jumat)
08.30 – 16.00 (istirahat 12.00 – 13.00

WIB)

Sugars Coffee Roastery.

4. Menghitung total biaya yang tanggung supplier dalam setahun.

5. Menghitung biaya total sistem (Sugars coffee Roastery dan

supplier) dalam setahun.

6. Menghitung Penghematan total yang diperoleh dalam setahun.

1.3 Jadwal Pelaksanaan

Lokasi yang dijadikan objek kerja praktek dalam pengumpulan

dan pengolahan data adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan : Sugars Coffee Roastery

Alamat : Jl. Birah Raya No. 10 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, Jakarta-12180.

Telepon. : 081388092333

E-mail. : sugars.roastery@gmail.com

Tabel 1.1 Jadwal Kerja Praktek

Dalam pelaksanaan kerja praktek, waktu yang tersedia dalam melakukan kerja praktek

atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh penulis dapat ditunjukkan melalui Gantt

Chart di bawah ini:

mailto:sugars.roastery@gmail.com
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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 1

TAHAP PENDAHULUAN                                                        

Studi Pendahuluan                                                        

Penentuan Topik Penelitian                                                        

TAHAP PENGUMPULAN DATA                                                        

Studi Literatur                                                        

Pengumpulan Data                                                        

Wawancara Ahli                                                        

TAHAP PENGOLAHAN DATADAN ANALISIS                                                        

Pengolahan Data                                                        

Analisis                                                        

TAHAP AKHIR                                                        

Penarikan Kesimpulan dan Saran                                                        

Penulisan Laporan Penelitian                                                        

Tabel 1.2Gantt Chart Pelaksanaan Kerja Praktek
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1.4 Metode Kerja Praktek

Metode yang digunakan dalam kerja praktek ini merupakan metode gabungan,

yang menyatukan antara studi pustaka yang penulis lakukan dengan

data-datayang diperoleh dari lokasi kerja praktek. Beberapa tahap yang

dilakukan dalam kerja praktek ini, antara lain:

1. Persiapan Kerja Praktek

Hal pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi persoalan

yang ingin diketahui oleh peneliti, kemudian menentukan tujuan yang

akan dicapai oleh peneliti.

2. Studi Pustaka

Digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan yang

ada. Pada tahap ini peneliti mencari, mengumpulkan dan mempelajari

literature yang berkaitan dengan penelitian, yang nantinya dapat

digunakan sebagai acuan dan kerangka berpikir untuk perancangan dan

pengembangan penelitian.

3. Survey Lapangan

Survey lapangan dilaksanakan dengan maksud untuk mengetahui

kondisi real dari perusahaan pada saat ini, terutama yang berkaitandengan

objek yang akan diteliti. Bidang-bidang yang menjadi pengamatan atau

observasi dalam kegiatan ini adalah:

- Sistem organisasi dan manajemen

- Divisi Pengadaan (Procurement)

- Divisi Kontruksi (Pergudangan)

Selanjutnya, data yang telah didapat akan diolah menjadi laporan

penelitian sesuai dengan tugas (khusus pokok) masing-masing.

4. Pengolahan dan Analisa Data

Data yang terkumpul kemudian dianalisa dengan menggunakan

metode yang digunakan perusahaan.

5. Kesimpulan dan Saran

Setelah dilakukan analisa terhadap data yang diperoleh, maka dapat

ditarik kesimpulan dari penelitian yang sudah dilakukan.
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Gambar 1.2 Diagram Alir Kerja Praktek

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penulisan kerja praktek ini, untuk mendapatkan hasil yang

teratur dan terarah juga mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:
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BAB I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah

dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Gambaran Umum Perusahaan

Bab ini menjelaskan gambaran umum perusahaan tentang profil

perusahaan, produk perusahaan dan berbagai hal yang berkaitan

dengan perusahaan yang akan menjadi tempat kerja praktek.

BAB III Tinjauan Pustaka

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan

dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta

merupakan tinjauan kepustakaan yang menjadi kerangka dan

landasan berpikir.

BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data

Hasil dari kerja praktek berisikan pengumpulan data yaitu data

umum perusahaan. Pengolahan data dilakukan berdasarkan data-data

yang tersedia dari perusahaan

BAB V Kesimpulan dan Saran

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara

menyeluruh serta diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan

maupun untuk pengembangan penelitian selanjutnya.
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BAB II

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Latar Belakang Sugars Coffee Roastery

Sugars coffee roastery adalah perusahaan yang bergerak dalam industri

food and beverage. Sugars coffee roastery memproduksi kopi-kopi speciality

dengan grade terbaik. Awal terbentuknya perusahaan ini adalah merger dari dua

perusahaan roastery yaitu nona manis roastery dan banci coffee roastery. Sugars

coffee roastery terbentuk karena keinginan untuk mengembangkan perusahaan

roastery lokal di indonesia. Hal ini merupakan wujud kedua pemilik perusahaan

untuk membuat industri di bidang perkopian indonesia dikenal lebih luas di

masyarakat indonesia.

Sugars coffee roastery terbentuk dari awal tahun 2017, memproduksi

roasted beans untuk dijual secara retail atau memenuhi permitaan pelanggan

seperti coffeeshop untuk membuat houseblend. Sugars coffee roastery

berkomitmen untuk memberikan kepuasan pelanggan, menjaga kualitas, dan terus

tumbuh dan berkembang menjadi sebuah perusahaan roastery yang dapat bersaing

dengan roastery global.

Sugars coffee roastery menjual produknya dengan sistem retail atau

berdasarkan pesanan customer. Untuk produk kopi yang dijual secara retail

mengandalkan beberapa coffeeshop partner dengan pembagian hasil 2% dari

setiap satu kemasan kopi 250 gram. Pemasaran juga dilakukan dengan

memanfaatkan media sosial sebagai media marketing yang sangat efektif pada saat

ini.

Pemilihan supplier pada sugars coffee roastery dilakukan dengan cara

Memilih Supplier yang menyediakan kopi dengan grade speciality dan berkadar

air rendah. Serta dengan cara membandingkan harga beli bahan baku dan juga

harga jadi produk.



9

Semua bertujuan untuk memenuhi kebutuhan permintaan pelanggan dan juga

standart perusahaan yang hanya memproduksi kopi dengan grade terbaik.

2.2 Informasi Umum Perusahaan

Nama Perusahaan : Sugars Coffee Roastery

Alamat : Jl. Birah Raya No. 10 Kebayoran Baru

Jakarta Selatan, Jakarta-12180.

Telepon. : 081388092333

E-mail. : sugars.roastery@gmail.com

2.3 Visi dan Misi Perusahaan

Visi Perusahaan :

Menjadikan sebuah perusahaan roastery yang menyediakan kopi dengan

dengan grade speciality dan sebagai penghubung antara hulu ke hilir.

 Penyedia

Sebagai Perusahaan roastery yang menyediakan berbagai jenis kopi

dan juga penyedia houseblend untuk industri coffeeshop.

 Speciality

Menjual Produk kopi dengan tingkatan grade tertingi yaitu grade

speciality coffee dengan kualitas terbaik.

 Penghubung

Sebagai wadah untuk menjadikan penghubung atau media

pendistribusian kopi dari hulu (bahan mentah) menjadi produk jadi

dan menyalurkannya ke masyarakat.

mailto:sugars.roastery@gmail.com
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Misi Perusahaan :

1. Menjalankan bisnis dibidang food and beverage dengan

mengutamakan kepuasan pelanggan dan berorientasi

terhadap kualitas produk.

2. Mengupayakan agar bisnis kopi menjadi penggerak

kegiatan di bidang ekonomi kreatif.

3. Menjadikan kopi sebagai komoditas agro industri yang

besar.

4. Memberikan pelayanan dan kualitas produk yang unggul.

5. Mensejahterakan petani kopi indonesia.

6. Memberikan edukasi tentang kopi yang baik dan berkualitas

sesuai dengan standart asosiasi kopi indonesia

7. Menjadikan kopi sebagai komoditas ekspor terbesar

didunia.

8. Menunmbuhkan budaya meminum kopi yang baik dan

aman bagi kesehatan.

2.4 Logo Perusahaan

Gamb

ar 2.1

Logo

Sugars

Sumb

er:Sug

ars Coffee Roastery

2.5 Waktu kerja Perusahaan
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Tabel 2.1 WaktuKerja di Perusahaan

2.6 Struktur Organisasi Perusahaan

Owner & CO Founder

Rakhmat Wijayanto
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Gambar 2.2 Struktur Organisasi Perusahaan

Sumber : Sugars Coffee Roastery

Direktur

Laki Igushari

Investor

Purchasing

Kresno
Bramantyo

Marketing

Carmel
Riyandini

Produksi

Mufti Jauhari

Warehouse

Sumardani

Quality

Timoty
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BAB III 

TINJAUAN PUSTAKA 

3.1 Manajemen Logistik 

3.1.1 Definisi Manajemen Logistik 

Logistik adalah keseluruhan bahan, barang, alat dan sarana yang 

dipergunakan oleh suatu organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan 

sasarannya. Manajemen logistik merupakan suatu ilmu pengetahuan 

sekaligus seni dan mencakup proses mengenai perencanaan dan 

penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan 

pemeliharaan serta penghapusan persediaan yang berupa material atau 

alat-alat (Tjandra Yoga, 2000). Manajemen logistik menurut Donal 

(2002) dalam Analisis Kinerja Manajemen Persediaan pada PT. United 

Tractor TBK Cabang Semarang (Happy Ganadial Stephyna) “Proses 

pengelolaan yang strategis terhadap pemindahan dan penyimpanan 

barang, suku cadang dan barang jadi dari para supplier, diantara 

fasilitas-fasilitas perusahaan dan kepada para langganan”.  

Saat ini, manajemen logistik yang dijalankan lebih bersifat modern 

dan terpadu. Manajemen logistik mencakup pengelolaan terhadap 

pendistribusian dan penyimpanan barang, suku cadang dan barang jadi 

dari para produsen atau supplier ke perusahaan lalu ke tangan 

pelanggan secara strategis (Ibid, hal. 14). 

Beberapa kegiatan dalam manajemen logistik dapat dideskripsikan 

sebagai berikut (Dwiantara, L. et all. 2004). 

1. Perencanaan 

Perencanaan merupakan kegiatan pemikiran, penelitian, perhitungan 

dan perumusan tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa yang   
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akan datang, baik berkaitan dengan kegiatan-kegiatan operasional 

dalam pengelolaan logistik, penggunaan logistik, 

pengorganisasian, maupun pengendalian logistik. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan kegiatan merancang dan 

merumuskan struktur formal dalam upaya pengelolaan logistik 

dengan melakukan kegiatan mengelompokkan, mengatur dan 

membagi aktivitas/ tugas sekaligus wewenang kepada setiap unit 

kerja/ anggota organisasi. 

3. Pengawasan 

Pengawasan merupakan setiap upaya untuk menjaga 

pelaksanaan setiap tindakan dan kegiatan dalam pengelolaan 

logistik sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, baik 

berkaitan dengan pemakaian/ penggunaan logistik, proses maupun 

hasil/ keluaran/ output pengelolaan logistik. 

4. Pengadaan 

Pengadaan logistik merupakan serangkaian kegiatan untuk 

menyediakan logistik sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan 

dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat dengan 

harga dan sumber yang dapat dipertanggungjawabkan. 

5. Pencatatan/ Inventarisasi 

Inventarisasi merupakan kegiatan untuk menyediakan data 

atas semua logistik yang dimiliki/ dikuasai/ diurus organisasi, baik 

sebagai hasil usaha pembuatan sendiri, pembelian, hadiah maupun 

hibah. 

6. Penyimpanan atau Penggudangan 

Penyimpanan merupakan kegiatan pengurusan logistik, 

baik yang bersifat administratif maupun operasional berkaitan 

dengan perumusan mupun pelaksanaan tata kerja, tata ruang, tata 

usaha, maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan/ gudang. 

7. Pendistribusian 
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Pendistribusian merupakan kegiatan pengolahan logistik 

berkaitan dengan pembagian dan penyampaian logistik kepada 

satuan/ unit organisasi yang mebutuhkan sesuai dengan sistem 

kerja yang telah ditetapkan. 

8. Pemeliharaan 

Pemeliharaan merupakan kegiatan pengelolaan logistik 

berkaitan dengan upaya mempertahankan kondisi teknis, daya 

guna dan daya hasil logistik serta menjamin jangka waktu 

pemakaian barang mencapai batas waktu yang optimal. 

9. Penghapusan 

Penghapusan logistik merupakan kegiatan pembebasan 

logistik dari pertanggungjawaban yang berlaku, baik secara fisik 

maupun administratif karena logistik tersebut dinilai sudah tidak 

berdaya guna maupun tidak bernilai guna lagi. 

Selanjutnya fungsi-fungsi manajemen logistik tersebut, 

baik fungsi manajerial maupun fungsi-fungsi operasional beserta 

hubungannya dapat diformulasikan dalam suatu gambar 3.1 berikut 

ini. 

 

Gambar 3.1 Fungsi Manajemen Logistik 

Sumber : Dwiantara, L. et all. 2004 
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Keterangan: 

1. Pengadaan    M: Manajemen 

2. Pencatatan        : Perencanaan 

3. Penyimpanan          Pengorganisasian 

4. Pendistribusian    Pengawasan 

5. Pemiliharaan 

6. Penghapusan 

 

3.1.2 Input dan Output dalam Proses Logistik 

Input proses logistik meliputi sumber daya alam, manusia, finansial dan 

sumber informasi. Perencana logistik merencanakan, melaksanakan dan 

mengendalikan input ini dalam berbagai bentuk, meliputi bahan mentah 

(seperti subassemblies, lokasi, pengepakan bahan, komoditi dasar), barang 

setengah jadi, serta barang siap pakai (seperti produk lengkap siap dijual pada 

pelanggan tingkat menengah ataupun pelanggan akhir). 

Output proses logistik meliputi keuntungan kompetitif untuk 

organisasi, hasil dari orientasi pemasaran dan keefisienan serta keefektifan 

operasional, pemanfaatan waktu dan tempat, dan perpindahan yang efisien 

ke pelanggan. Output lainnya terjadi ketika pelayanan logistik bercampur 

sedemikian rupa sehingga menjadi aset milik organisasi.  
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3.2 Supply Chain Management 

3.2.1 Definisi Supply Chain Management 

Pengertian Supply Chain Management menurut para ahli, antara lain: 

1. Levi, et.al (2000) mendefinisikan Supply Chain Management 

(Manajemen Rantai Pasokan) sebagai suatu pendekatan yang 

digunakan untuk mencapai pengintegrasian yang efisien dari 

supplier, manufacturer, distributor, retailer, dan customer. Artinya 

barang diproduksi dalam jumlah yang tepat, pada saat yang tepat, 

dan pada tempat yang tepat dengan tujuan mencapai suatu biaya 

dari sistem secara keseluruhan yang minimum dan juga mencapai 

service level yang diinginkan.  

 

2. Pires, et.al. (2001) mengartikan Supply Chain Management 

(Manajemen Rantai Pasokan) sebagai sebuah jaringan supplier, 

manufaktur, perakitan, distribusi, dan fasilitas logistik yang 

membentuk fungsi pembelian dari material, transformasi material 

menjadi barang setengah jadi maupun produk jadi, dan proses 

distribusi dari produk-produk tersebut ke konsumen. 

 

3. Indarjit dan Djokopranoto (2009) SCM adalah suatu sistem 

organisasi untuk menyalurkan barang dan jasanya ke pelanggan. 
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4. Heizer  &  Rander  (2004),  mendefinisikan  Supply  Chain  

Management (Manajemen Rantai Pasokan) sebagai kegiatan 

pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka memperoleh bahan 

mentah menjadi barang dalam proses atau barang setengah jadi dan 

barang jadi kemudian mengirimkan produk ke konsumen melalui 

sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini mencakup fungsi 

pembelian tradisional ditambah kegiatan penting lainnya yang 

berhubungan antara pemasok dengan distributor. 

5. Chow et al. (2006) mengartikan Supply Chain Management 

(Manajemen Rantai Pasokan) sebagai pendekatan yang holistik dan 

strategis dalam hal permintaan operasional, pembelian dan 

manajemen proses logistik. 

 

Supply Chain Management atau manajemen rantai pasokan 

merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

memeroleh bahan mentah, mentransformasikan bahan mentah tersebut 

menjadi barang dalam proses dan barang jadi, dan mengirimkan produk 

tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Kegiatan-kegiatan ini 

mencakup fungsi pembelian tradisional ditambah kegiatan-kegiatan 

lainnya yang penting bagi hubungan antara pemasok dengan distributor. 

SCM bisa meliputi penetapan: (1) pengangkut, (2) pentrasferan kredit 

dan tunai, (3) pemasok (supplier), (4) distributor dan bank, (5) utang 

dan piutang, (6) pergudangan, (7) pemenuhan pesanan dan (8)  

membagi-bagi informasi mengenai ramalan permintaan, produksi dan 

kegiatan pengendalian persediaan (Render dan Heizer, 2005) 

Tujuanutama SCM adalah mengurangi atau bahkan menghilangkan 

persediaan buffer yang terlihat antara beberapa departemen dalam satu 

rantai dengan cara saling membagi informasi mengenai demand dan 

persediaan yang ada sekarang. 
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3.2.2 Elemen Supply Chain Management 

Supply Chain Management terdiri atas 3 elemen yang saling terikat 

satu sama lain, yaitu: 

1. Struktur Jaringan Supply chain 

Jaringan kerja anggota dan hubungan dengan anggota supply 

chain lainnya. 

2. Proses Bisnis supply chain 

Aktivitas-aktivitas yang menghasilkan nilai keluaran tertentu bagi 

pelanggan. 

3. Komponen Manajemen supply chain 

Variabel-variabel manajerial dimana proses bisnis disatukan dan 

disusun sepanjang supply chain. 

Pelaksanaan Supply Chain Management meliputi pengenalan 

anggota supply chain dengan siapa dia berhubungan, proses apa yang 

perlu dihubungkan dengan tiap anggota inti dan jenis penggabungan 

apa yang diterapkan pada tiap proses hubungan tersebut. Tujuannya 

adalah memaksimalkan persaingan dan keuntungan bagi perusahaan 

dan seluruh anggotanya, termasuk pelanggan akhir. 

3.3 Procurement 

Procurement management (manajemen pengadaan) adalah 

manajemen pengelolaan dalam usaha memperoleh barang atau jasa 

yang merupakan bagian dari mata rantai suatu sistem produksi 

tertentu. 

Tujuan Procurement Management adalah untuk memastikan agar 

proses pengadaan berjalan dengan lancar sehingga produk dan jasa 

yang dibutuhkan bisa didapat disaat yang tepat, dalam jumlah yang 

tepat, dengan kualitas yang tepat dan dengan harga yang tepat. 

Tugas-tugas bagian pengadaan tidak terbatas hanya padakegiatan 

rutin pembelian.Secara umum, tugas-tugas yang dilakukan mencakup: 
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1. Merancang hubungan yang tepat dengan supplier 

Hubungan dengan supplier bisa bersifat kemitraan jangka panjang 

maupun hubungan transaksional jangka pendek.Baik berupa model 

hubungan, relationship, berapa jumlahsupplier. 

2. Memilih supplier 

Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya 

yang tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier 

kunci.Kesulitan akan lebih tinggi jika supplier-supplier yang akan 

dipilih berada di mancanegara (global suppliers). Supplier-supplier 

kunci yang berpotensi untuk menjalin hubungan jangka panjang, 

proses pemilihan ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang 

mereka untuk presentasi, kunjungan lapangan (site visit) dan 

sebagainya. Pemilihan supplier-supplier kunci harus sejalan dengan 

strategi supply chain. 

3. Memilih dan mengimplentasikan teknologi yang cocok 

Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan 

teknologi.Teknologi yang lebih tradisional dan lumrah digunakan 

adalah telepon dan fax.Saat ini banyak perusahaan yang menggunakan 

electronic procurement (e-procurement) yakni aplikasi internet untuk 

kegiatan pengadaan. 

4. Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier 

Bagian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item-item 

yang dibutuhkan maupun data tentang supplier-supplier 

mereka.Beberapa data supplier yang penting untuk dimiliki adalah 

nama dan alamat masing-masing supplier, item apa yang mereka 

pasok, harga per unit, lead time pengiriman, kinerja masa lalu,serta 

kualifikasi supplier termasuk juga kualifikasi seperti ISO. 

5. Melakukan proses pembelian 

Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara,misalnya 

pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang, 
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(auction).Pembelian rutin dan pembelian dengan tender melewati 

proses-proses yang berbeda. 

6. Mengevaluasi kinerja supplier 

 Hasil penilaian ini digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk 

meningkatkan kinerja mereka.Kriteria yang digunakan untuk menilai 

supplier seharusnya mencerminkan strategi supply chain dan jenis 

barang yang dibeli. 

 

3.4 Distribusi 

3.4.1 Pengertian Distribusi 

Pengertian tentang distribusi (physical distribution) berbeda 

dengan pengertian logistik meskipun mempunyai makna yang hampir 

sama. Logistik sering juga disebut dengan distribusi atau distribusi 

fisik, business logistics, logistics management, supply chain 

management. Manajemen distribusi fisik adalah aspek logistik 

kesluruhannya yang berkenaan dengan pengolahan dan pengiriman 

barang yang dipesan oleh langganan (Bowersox, Donald J. 1986 :82). 

Dengan demikian distribusi fisik melibatkan perencanaan dan 

pengendalian bahkan dan barang akhir dari titik awal ke titik pemakai 

untuk memenuhi kebutuhan pelanggan dengan mendapatkan 

keuntungan. 

Distribusi menurut Kotler (1997) adalah kegiatan penyampaian 

produk dari produsen sampai kepada konsumen sebagai pemakain 

akhir. Dalam distribusi produk akan terbentuk suatu rantai atau 

saluran yang dilewati oleh produk yang disebut saluran distribusi. 

Distribusi merupakan kegiatan produksi dan konsumen. Dengan 

demikian kegunaan dari barang dan jasa akan lebih meningkat setelah 

dapat dikonsumsi. Dari apa yang diuraikan, tampaklah bahwa 

distribusi turut serta meningkatkan kegunaan menurutkan tempatnya 

(palce utility) dan menurut waktunya (time utility). 
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3.4.2 Strategi Distribusi 

Ada tiga strategi distribusi yang akan dibahas lebih lanjut pada 

bagian ini yaitu, cross docking, direct shipment dan warehousing. 

Secara garis besar, strategi distribusi dapat dibedakan menjadi, yaitu 

cross docking (yang biasa disebut sebagai just-in-time distribution), 

direcr shipment dan warehousing [(Ghiani et al, 2004), (Simchi-Levi 

et al, 2003)]. Strategi crossdock dilakukan untuk mengurangi waktu 

simpan di sebuah lokasi/ warehouse. Sebuah tempat pertemuan 

(crosssdock)ditentukan untuk menurunkan produk dari plant/ 

distribution center (DC) dan langsung didistribusikan ke konsumen/ 

distributor/ retailer. Strategi direct shipment tidak membutuhkan 

distribution center. Distribusi produk ke konsumen dilakukan secara 

langsung dari plant. Pada strategi warehousing, produk di 

konsilidasikan di distribution center (DC) dan disimpan di warehouse 

sebelum dikirim ke konsumen. 

1. Cross Docking 

Cross Docking merupakan metode yang baik untuk 

mereduksi persediaan sekaligus meningkatkan kepuasan 

pelanggan. (Chopra dan Meindl, 2001)Cross docking adalah 

strategi pergudangan yang relatif baru dalam bidang logistik (Wen, 

et al 2008. Cross docking diidentifikasikan sebagai konsilidasi 

pengiriman produk yang datang sedemikian hingga dengan mudah 

dapat disortir untuk dikirimkan ke tempat tujuan. Dua poin kunci 

dari cross docking adalah kedatangan alat angkut secara simultan 

dan konsolidasi barang. Terdapat dua aliran barang pada sistem 

cross docking. Aliran dari supplier ke fasilitas cross docking dan 

aliran dari fasilitas cross docking ke pelanggan. Aliran pertama 

dituntut harus selalu simultan, aliran yang kedua erat dengan 

permasalahan penentuan urutan rute kendaraan. (Ratliff, et al, 1999 

dan Bartholdi III dan Gue, 2004). 
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2. Direct Shipment 

Merupakan strategi dengan pelayanan point-to-point 

sehingga pabrik langsung mengirimkan barang ke retail, biasanya 

yang menggunakan Direct shipping ini digunakan untuk jenis 

barang yang mudah rusak, barang dengan volume besar dan produk 

yang spesial.  

Kelebihan direct shipping antara lain Inventory dalam 

supply chain lebih sedikit, penanganan dan kemungkinan 

kerusakan produk lebih kecil, waktu dari produksi sampai ke toko 

lebih cepat, lebih menguntungkan toko dan produktivitas, 

penjualan, pelayanan dan kepuasan lebih tinggi. 

Dalam direct shipment, armada pengiriman dari pabrikan 

mengantarkan secara langsung dari pabrik ke pengecer tanpa 

menggunakan pusat-pusat distribusi atau pergudangan. Pendekatan 

ini dinilai masuk akal untuk mengurangi biaya yang berhubungan 

dengan pergudangan atau pusat-pusat perantara distribusi. Waktu 

yang berhubungan dengan pemrosesan pesanan juga dapat 

dikurangi ketika barang langsung dikirim ke toko-toko pengecer. 

Biaya-biaya yang akan muncul ketika perusahaan memutuskan 

untuk menggunakan strategi direct shipment antara lain (Josef 

Hermawan Nudu, 2007): 

 

 

1. Biaya transportasi distributor dan konsumen akhir 

Adapun yang termasuk dalam biaya ini meliputi biaya 

BBM (bahan bakar minyak), truk, gaji pegawai dan 

sebagainya. Biaya transportasi tergantung pada kegiatan 

operasional seperti biaya penyewaan truk, biaya bahan bakar 

dan biaya gaji untuk pengemudi. Biaya-biaya ini besarnya 

tergantung pada jumlah truk, jumlah barang bawaan dan 
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jumlah bahan bakar yang diperlukan, serta kapasitas truk dan 

faktor-faktor lain (Lambert and Stock, 2001). 

2. Biaya tenaga kerja tambahan untuk ditempatkan di packing 

plant. 

 

3.5 Pergudangan (Warehousing) 

Warehouse atau pergudangan berfungsi menyimpan barang 

untuk produk atau hasil dalam jumlah dan rentang waktu tertentu 

yang kemudian di distribusikan ke lokasi yang dituju berdasarkan 

permintaan. Kendala yang dihadapi dalam pengelolaan warehouse 

adalah akurasi pergerakan barang dan menghitung rentang waktu 

barang disimpan dalam nlai minimum atau sesuai perencanaan. 

Biaya-biaya akan muncul dari ketika perusahaan memutuskan 

untuk menggunakan strategi warehousing antara lain (Josef 

Hermawan Nudu, 2007): 

1. Biaya trasportasi dari warehouse ke konsumen akhir atau ke 

perantara distribusi lainnya. Adapaun yang termasuk dalam 

biaya ini meliputi biaya BBM (bahan bakar minyak), truk, gaji 

pegawai dan sebagainya. Biaya transportasi tergantung pada 

kegiatan operasional seperti biaya penyewaan truk, biaya 

bahan bakar dan biaya gaji untuk pengemudi. Biaya-biaya ini 

besarnya tergantung pada jumlah truk, jumlah barang bawaan 

dan jumlah bahan bakar yang diperlukan, serta kapasitas truk 

dan faktor-faktor lain (Lambert and Stock, 2001). 

2. Biaya simpan di gudang. Barang yang disimpan memerlukan 

tempat penyimpanan sehingga timbul biaya gudang. Bila 

gudang dan peralatannya disewa maka biaya gudangnya 

merupakan biaya sewa sedangkan bila perusahaan mempunyai 

gudang sendiri maka biaya gudang merupakan biaya depresiasi 

(Lambert, 2001). 
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3. Handlingcost. 

Adapun yang termasuk dalam biaya ini meliputi biaya yang 

dikeluarkan untuk menangani pesanan yang masuk, 

pengecekan stok dan konfirmasi pesanan. 

4. Unloading/loadingcost 

Adapun yang dikeluarkan dalam biaya ini meliputi biaya yang 

dikelurkan untuk mengangkut muatan ke truk pengiriman dan 

biaya untuk menurunkan muatan di tempat tujuan. 

 3.6 EOQ (Economic Order Quantity) 

  Economic Order Quantity (EOQ) merupakan salah satu 

model manajemen persediaan. EOQ sangat berguna untuk 

menentukan kuantitas pesanan persediaan yang dapat 

meminimalkan biaya penyimpanan dan biaya pemesanan 

persediaan. EOQ juga berguna untuk mengatasi masalah berkaitan 

dengan ketidakpastian melalui persediaan pengaman (safety stock). 

Untuk memperjelas pengertian tentang Economic order Quantity 

(EOQ) , ada beberapa pendapat tentang Economic Order Quantity 

diantaranya adalah : 

 

 1. Menurut Gitosudarmo, (2002: 101) Economic Order Quantity 

(EOQ) adalah merupakan volume atau jumlah pembelian yang 

paling ekonomis untuk dilaksanakan pada setiap kali pembelian. 

Untuk memenuhi kebutuhan itu maka dapat diperhitungkan

 pemenuhan kebutuhan (pembeliannya) yang paling ekonomis yaitu 

sejumlah barang yang akan dapat diperoleh dengan pembelian 

dengan menggunakan biaya yang minimal. 

 2. Menurut Yamit, (1999: 47) Economic Order Quantity (EOQ) 

adalah jumlah pesanan yang dapat meminimumkan total biaya 

persediaan, pembelian yang optimal. Untuk mecari berapa total 
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bahan yang tetap untuk dibeli dalam setiap kali pembelian untuk 

menutup kebutuhan selama satu periode.  

3. Menurut Riyanto (2001) Economic Order Quantity (EOQ) 

adalah jumlah kuantitas barangyang dapat diperoleh dengan biaya 

yang minimal, atau sering dikatakan sebagai jumlah pembelian 

yang optimal. EOQ adalah jumlah kuantitas barang yang dapat 

diperoleh dengan biaya yang minimal, atau sering dikatakan 

sebagai jumlah pembelian yang optimal. Pada pendekatan 

Economic Order Quantity (EOQ), tingkat ekonomis dicapai pada 

keseimbangan antara biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

Jika persediaan besar maka biaya pemesanan akan turun tetapi 

biaya penyimpanan naik. Sebaliknya, jika persediaan kecil maka 

biaya pemesanan akan naik tetapi biaya penyimpanan turun. Dalam 

menentukan EOQ sangat dipengaruhi oleh faktor tinggi rendahnya 

tingkat permintaan bahan baku hingga datangnya pesanan. Dengan 

adanya faktor tersebut maka EOQ diklasifikasikan menjadi 2 model 

yaitu EOQ model deterministik dan probabilistik.  

 

Dalam menerapkan metode EOQ ada beberapa biaya yang harus 

dipertimbangkan dalam penentuan jumlah pembelian atau 

keuntungan, diantaranya:  

1. Biaya Pesanan  

Biaya pesanan merupakan biaya yang akan langsung terkait 

dengan kegiatan pesanan yang dilakukan perusahaan. Biaya 

pesanan juga terdiri dari biaya kesempatan (Opportunity Cost). 

Sebagai misal, waktu yang terbuang untuk memproses pesanan, 

menjalanankan administrasi pesanan dan sebagainya.  

Menurut (Heizer dan Render 2010:94) rumus biaya pemesanan 

adalah sebagai berikut:  
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Biaya Pesanan = 
 

 
 x s 

Rumus 2.1 Rumus biaya pesanan 

 

Keterangan: 

 D = Jumlah kebutuhan, unit per tahun.  

Q = Jumlah barang setiap kali pesan.  

S = Biaya pesanan setiap kali pesan. 

 

2. Biaya Penyimpanan  

Biaya Penyimpanan merupakan baiaya yang harus ditanggung 

oleh perusahaan sehubungan dengan adanya bahan baku yang 

disimpan dalam perusahaan. Menurut (Heizer dan Render 

2010:95) biaya penyimpanan dirumuskan sebagi berikut: 

Biaya Penyimpanan = 
 

 
     

Rumus 2.2 Rumus biaya penyinan 

 

 

Keterangan:  

Q = Jumlah barang setiap kali pesan.  

H = Biaya penyimpanan, unit per tahun. 

 

Selanjutnya menentukan total biaya pesediaan (TIC) dengan 

menjumlahkan biaya pesan dan biaya simpan. Adapun 

rumusnya sebagai berikut (Heizer dan Render 2010:97): 

 

TIC = 
 

 
   

 

 
  

Rumus 2.3 Rumus Total biaya persediaan 
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Keterangan:  

TIC = Total biaya persediaan  

D = Jumlah kebutuhan, unit per tahun  

Q = Jumlah barang setiap kali pesan  

S = Biaya pesanan setiap kali pesan  

H = Biaya penyimpanan, unit per tahun. 

Gambar 3.3 Grafik Economic Order Quantity 

Sumber : Ari Setyawan, 2014 ,Universitas Pendidikan 

Indonesia 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Pengumpulan data adalah kegiatan mengumpulkan data yang dikumpulkan 

setelah memahami dan mempelajari tentang Supply Chain Management yang 

benar pada saat tinjauan pustaka. Data diperoleh dari hasil observasi dan 

interview dengan pembimbing di lapangan. Data yang diambil dan diolah 

antara lain: prosedur pelaksanaan pengadaan, data beberapa supplier bahan 

baku, proses penerimaan dan pengeluaran material dari gudang, sistem 

inventory, proses produksi, sistem distribusi supplier ke perusahaan, sistem 

distribusi ke customer, transportasi distribusi yang digunakan, dan penerapan 

supply chain management persediaan bahan baku. 

1. Data Bahan Baku 

Green Beans 

Green beans merupakan bahan baku utama dari sebuah perushaan 

roastery. Green beans yang baik adalah yang memiliki kadar air yang 

rendah berkisar antara 10% sampai 12% dan memiliki aroma yang segar. 

Green beans sendiri memiliki perbedaan proses pasca panennya yaitu 

terdapat proses natural, fullwash, semi wash, honey, dan hybrid. Perbedaan 

proses pasca panen inilah yang akan menentukan cita rasa dari kopi dan 

juga bagaimana teknik roasting yang akan digunakan dalam proses 

produksinya. 

Sugars coffee rostery memiliki beberapa jenis kopi yang biasanya 

sering digunakan dalam proses produksinya yaitu:  
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1. Robusta 

Kopi jenis ini biasanya digunakan untuk beberapa permintaan 

customer untuk membuat houseblend yaitu penggabungan antara 

beberapa kopi menjadi satu buah produk jadi. Kopi jenis ini 

memiliki tingkat caffein yang lebih tinggi serta cendrung 

mengeluarkan rasa yang lebih pahit dibandingkan dengan kopi 

jenis lainnya. 

 

Beberapa kopi jenis robusta yang biasanya diproduksi oleh 

SUGARS COFFEE ROASTERY adalah: 

1. Robusta Lampung 

2. Robusta Dampit 

Gambar 4.1 Biji kopi jenis robusta 
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2. Arabika 

Kopi jenis ini biasanya digunakan untuk bahan dasar espresso atau 

pun singgle origin untuk manual brew. Kopi jenis ini memiliki 

kadar caffein yang lebih rendah dari kopi jenis lain, serta memili 

aroma seperti buah, bunga, dan aroma rempah. Arabika memiliki 

rasa yang cendrung asam mengeluarkan rasa seperti buah-buahan, 

bunga, teh, sayur, ataupun rempah. Rasa yang dihasilkan dari kopi 

jenis ini biasnya tergantung dari letak tanam tumbuhan kopi, proses 

pasca panen, hingga proses roasting kopi itu sendiri. 

 

Beberapa kopi jenis arabika yang biasanya diproduksi oleh 

SUGARS COFFEE ROASTERY adalah: 

1. Arabika Argopuro  

2. Arabika Bali Kintamani 

3. Arabika Kenya Nyeri Wachuri 

4. Arabika Ethiopia Sidamo Bensa 

5. Arabika Aceh Gayo 

6. Arabika Toraja 

7. Arabika Kerinci 

8. Arabika Guatemala Adiesto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.2 Biji kopi jenis arabika 
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2. Data Mesin Produksi 

a) Mesin Roasting 

Mesin Roasting adalah alat yang digunakan untuk melakukan 

proses pembakaran biji kopi dari green beans menjadi roasted 

beans. Mesin yang digunakan mengandalkan api yang berasal dari 

gas elpiji, memiliki kapasitas daya tampung drum sebesar 5 

kilogram. Mesin ini bekerja dengan perputaran drum dan sistem 

pembuangan aliran udara panas yang ada pada drum yang akan 

menghasilkan pembakaran yang sempurna pada biji kopi. Mesin 

ini terhubung dengan komputer untuk melihat grafik dari proses 

pembakarannya. 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.3 Mesin Roasting 

b) Mesin Sealer 

Produk yang telah selesai proses roasting kemudian lanjut ke 

proses packaging dengan berat beragam yaitu 250 gram, 500 gram, 

dan 1 kilogram. Packaging dilakukan dengan pengepresan 

menggunakan alat plastic sealer. 
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Gambar 4.4 Proses Seal packaging 

 

3. Data Hasil Produksi 

 

Roasted Beans 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.5 Produk roasted beans dengan kemasan 250 gram 
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4. Storage 

 Storage merupakan tempat green beans disimpan sebelum masuk 

ke proses produksi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.6 Storage green beans 

 

4.2 Procurement 

 Pengadaan di Sugars Coffee Roastery dilakukan dengan cara 

sebagai berikut. 

1. Perencanaan pembelian bahan baku 

2. Membuat prosedur pengadaan barang/material green beans 

3. Membuat spesifikasi bahan baku yang dibutuhkan secara detail 

dengan informasi yang didapat dari bagian produksi. 
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4. Mencari supplier/vendor yang teapat dengan melihat  penawaran 

serta rekam jejaknya secara detail. 

5. Melihat perbandingan harga pembelian dari supplier/vendor. 

6. Negosiasi harga jangka waktu pembayaran ( term of payment ), 

pengiriman ( shipping ), dll. 

7. Memutuskan pembelian dari supplier/vendor. 

8. Membuat kontrak dengan supplier/vendor. 

9. Melakukan kontrol jumlah persedian bahan baku di gudang. 

10. Menerima tagihan pembayaran dari supplier/vendor. 

4.3 Warehouse Management 

4.3.1 Penerimaan material 

a. Proses Permintaan Pembelian Bahan Baku 

Dalam proses permintaan pembelian bahan baku, staff 

gudang mengajukan permintaan pembelian kepada bagian 

pembelian (purchasing) dalam bentuk formulir surat permintaan 

bahan baku kepada bagian pembelian. 

b. Proses Pemilihan Supplier dan Penentuan Harga 

Dalam hal ini bagian pembelian mengirimkan surat 

penawaran kepada supplier untuk mendapatkan informasi  

harga, kualitas barang serta syarat yang harus dipenuhi. Proses 

ini bisa digunakan kebeberapa supplier agar dapat mengetahui 

harga yang murah dengan kualitas terbaik. 

c. Proses pemesanan barang 

Dalam proses ini, bagian pembelian mengirimkan surat 

mengenai barang dan kuantitas barang yang akan dipesan 

kepada supplier ynag telah dipilih dan telah menjalin kerjasama. 

d. Proses penerimaan barang 

Pada proses ini, staff gudang melakukan pemeriksaan 

mengenai jenis, kuantitas dan mutu barang yang datang. 

e. Proses pencatatan hutang 
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Dalam proses ini admin finance memeriksa dokumen” yang 

berhubungan dengan pembelian dan membuat pencatatan 

hutang. 

f. Proses pembayaran 

Dalam proses ini finance bertugas untuk melakukan 

pembayaran atas pembelian kepada supplier. 

 4.3.2 Penyimpanan Material dan Material handling  

 Penyimpanan merupakan kegiatan pengusungan logistik, 

baik yang bersifat administratif maupun operasional berkaitan 

dengan perumusan maupun pelaksanaa tata kerja, tata  usaha, 

maupun pengaturan barang di tempat penyimpanan/ gudang. 

Proses penyimpanan material yang ada di gudang Sugars Coffee 

Roastery antara lain: 

a. Penyimpanan green beans dilakukan dengan cara 

disimpan dalam karung. Metode penumpukan sangat 

penting untuk diperhatikan.  

b. Green beans disimpan berdasarkan jenisnya untuk lebih 

memudahkan penctatan stok. 

4.3.3 Sistem Inventory 

 Dalam sistem inventory, Sugars Coffee Roastery 

menggunakan metode FIFO (First In First Out). FIFO adalah 

prinsip dimana barang yang pertama kali masuk, harus lebih 

dahulu keluar dibandingkan brang yang datang kemudian. 

Prinsip ini penting diterapkan agar barang yang disimpan di 

gudang selalu barang yang lebih baru sehingga barang selalu 

dalam kondisi yang baik. Hal ini dilakukan demi menjaga 

kualitas bahan baku agar tidak rusak dan kehilangan kualitas 

rasa yang ingin diproduksi. 
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4.3.4 Pengeluaran Material 

 Dalam pengeluaran material terdapat beberapa tahapan 

yang dilakukan oleh Sugars Coffee Roastery yaitu sebagai 

berikut. 

a) Bagian produksi membuat permintaan bahan baku 

kepada bagian gudang. 

b) Bagian gudang selanjutnya melihat stok sesuai 

permintaan dari bagian bagian produksi, jika bahan baku 

kosong maka bagian akan menghubungi bagian 

purchasing untuk melakukan pengorderan bahan baku 

yang telah kosong. 

c) Bagian gudang mencatat bahan apa saja yang keluar dari 

gudang dan diberikn kepada bagian produksi, agar stok 

bahan menjadi balance antar fisik dengan sistem. 

 

4.4 Proses Produksi 

 1. Menyortir 

 Proses penyortiran ini dilakukan untuk memisahkan antara 

green beans yang baik dan tidak. Dengan cara memisahkan 

green beans yang cacat dengan spesifikasi green beans 

berbentuk tidak utuh. 

2. Proses Roasting 

Proses ini adalah proses pematang greens beans menjadi 

roasted beans. Proses ini mengandalkan panas dari kompor 

yang ada pada mesin roasting dan juga menjaga kestabilan 

perputaran drum, serta menajaga suhu yang ada didalam mesin 

roasting. 
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3. Pendinginan 

Proses selanjutnya adalah mendinginkan roasted beans 

mengandalkan sistem pendinginan yang ada pada mesin 

roasting. 

4. Penyortiran roasted beans 

Dikarenakan proses roasting yang mengandalkan panas dan 

juga perputaran drum maka tekadang ada beberapa hasil 

roasted beans yang cacat yaitu dengan spesifikasi tidak matang 

sempurna pecah atau pun terlalu hangus. 

5. Reasting 

Reasting adalah proses pengistirahatan roasted beans agar 

kualitas yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi. Proses ini 

juga bertujuan untuk mengurangi kadar gas dalam roasted 

beans yang baru selasai di roasting. Proses ini memerlukan 

waktu antara 3 sampai 7 hari. 

 4.5 Distribusi di Sugars Coffee Roastery 

 4.5.1 Strategi Distribusi di Sugars Coffee Roastery 

  Strategi Distribusi yang digunakan Sugars Coffee Roastery 

adalah strategi  distribusi selektif yang menyalurkan produknya 

pada daerah pemasaran tertentu dengan memilih beberapa 

distributor pada suatu daerah. Disamping memasarkan produk 

melalui pemilihan distributor Sugars Coffee roastery juga 

menjual produknya dengan cara online. 

4.5.2 Sistem Distribusi supplier ke Sugars Coffee Roastery 

  Supplier yang telah disepakati selanjutnya akan 

mengirimkan barang ke Sugars Coffee Roastery. Saluran yang 

digunakan dalam pendistribusian ini adalah distribusi langsung 
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(Direct Channel Distribution) Karena pengiriman dilakukan 

tanpa perantara. 

4.5.3 Transportasi Distribusi yang digunakan Sugars Coffee Roastery 

  Transportasi merupakan hal yang sangat penting dalam 

supply chain. Transportasi digunakan sebagai sarana untuk 

menyalurkan produk hingga ke konsumen. Metode transportasi 

yang digunakan Sugars Coffee Roastery adalah metode 

transportasi darat dengan menggunakan berupa mobil 

perusahaan. Selain itu untuk pendistribusian barang yang 

dipesan secara online, Sugars Coffee Roastery mengirimnya 

menggunakan bantuan jasa pengiriman paket seperti JNE, TIKI, 

dan lain-lain. 

4.6 Penerapan SCM Persediaan Bahan Baku 

  Sugars Coffe Roastery dalam proses produksinya untuk 

perhari bisa menghasilkan 20 kilogram, maka pesediaan bahan 

baku sangat penting untuk tetap menjaga berjalannya proses 

produksi. Berikut ini adalah data-data kebutuhan bahan baku 

beserta biaya yang ditanggung oleh Sugars Coffee Roastery. 

Tabel 4.1 Data Bahan Baku Sugars Coffee Roastery 

DATA BAHAN BAKU KETERANGAN 

Kebutuhan bahan baku 400 kg/bulan 

Harga Bahan Baku 100.000/kg 

Biaya Pemesanan 30.000/pesan 

Biaya Penyimpanan 5% dari harga bahan baku 

Sumber : Sugars Coffee Roastery 
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 Dalam persedian bahan baku supplier juga mempunyai 

sejumlah biaya tetap yang dikeluarkan dalam memenuhi 

pemesanan bahan baku. Biaya ini bisa sangat besar apabila 

pesanan dipenuhi dengan biaya prodduksi yang membutuhkan 

set up yang besar, jika parameter biaya – biaya kedua belah 

pihak tidak sama, maka ukuran yang optimal bagi Sugars Coffee 

Roastery tidak akan optimal bagi supplier. Berikut ini adalah 

sejumlah biaya yang ditanggung oleh supplier dalam memenuhi 

pesanan Sugars Coffee Roastery. 

Tabel 4.2 Biaya yang ditanggung supplier 

JENIS BIAYA JUMLAH 

Biaya administrasi pemenuhan 

pesanan 

Rp 30.000/pesan 

Biaya penyimpanan Rp10.000/bulan 

Sumber : Sugars Coffee Roastery 

4.6.1. Penerapan Kebutuhan Bahan Baku dengan Model Economic Order 

Quantity 

1. Perhitungan Perencanaan Kebutuhan Bahan Baku Dalam Jumlah 

Yang Ekonomis 

Diketahui : 

TC(b) = (D / Q) Cb + (Q / 2) hb 

D : 400 kg/bulan = 4.800 kg/tahun 

hb : 5% x 100.000 = Rp 5000 

Cb : Rp 30.000/pesan 

Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 
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Perhitungan : 

Q = √
    

 
 

Q = √
                            

                
 

Q = √       

Q = 240 kg 

TC(b) = [( 4.800 kg / 240 kg) Rp 30.000 ] + [(240 kg / 2) Rp 5000 ] 

TC(b) = 600.000 + 600.000 

TC(b) = Rp 1.200.000 

Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 240 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 1.200.000 

2. Perhitungan Setelah Menggunakan EOQ dalam Penerapan Supply 

Chain Management (SCM) 

 Setelah mendapatkan nilai perencanaan kebutuhan bahan baku 

yang ekonomis, maka dapat melakukan penerapan SCM, yaitu dengan 

cara memperhitungkan seberapa besar pula kebutuhan bahan baku yang 

dikeluarkan dari supplier. 

Diketahui : 

TC(s) = (D/Q) Cs + (Q/2) hs 

D : 4.800 kg 

hs : Rp 30.000/pesan 

Cs : Rp 10.000/bulan 
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Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 

Perhitungan : 

Q (b,s) = √  
[     ]

[     ]
 

 Q (b,s) = √
       

  

      
  [                      ]

[                 ]
 

 Q (b,s) = √       

 Q (b,s) = 105 kg 

 TC(s) = (4.800 kg/ 105 kg) Rp 10.000 + (105 kg/2) Rp 30.000 

 TC(s) = Rp 457.143 + Rp 1.575.000 

 TC(s) = Rp 2.032.143 

 Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 105 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

harus dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 2.032.143 

3. Perhitungan untuk pihak Sugars Coffee Roastery (pembeli) sebelum 

dilakukan EOQ dalam penerapan SCM  

Diketahui : 

TC(b) = (D / Q) Cb + (Q / 2) hb 

D : 400 kg/bulan = 4.800 kg/tahun 

hb : 5% x 100.000 = Rp 5000 

Cb : Rp 30.000/pesan 

Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 
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Perhitungan : 

Q = √
    

 
 

Q = √
                            

                
 

Q = √       

Q = 240 kg 

TC(b) = [( 4.800 kg / 240 kg) Rp 30.000 ] + [(240 kg / 2) Rp 5000 ] 

TC(b) = 600.000 + 600.000 

TC(b) = Rp 1.200.000 

Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 240 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 1.200.000 

4. Perhitungan untuk pihak Sugars Coffee Roastery (pembeli) setelah 

dilakukan EOQ dalam penerapan SCM  

Diketahui : 

TC(b) = (D / Q) Cb + (Q / 2) hb 

D : 400 kg/bulan = 4.800 kg/tahun 

hb : 5% x 100.000 = Rp 5000 

Cb : Rp 30.000/pesan 

Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 
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Perhitungan : 

Q (b,s) = √  
[     ]

[     ]
 

 Q (b,s) = √
       

  

      
  [                      ]

[                 ]
 

 Q (b,s) = √       

 Q (b,s) = 105 kg 

 TC(b) = [( 4.800 kg / 105 kg) Rp 30.000] + [(105 kg / 2) Rp5000] 

 TC(b) = Rp 1.371.428 + Rp 262.500 

 TC(b) = Rp 1.633.928 

Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 105 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 1.633.928 

5. Perhitungan untuk pihak supplier (pemasok) sebelum dilakukan 

EOQ dalam penerapan SCM 

Diketahui : 

TC(s) = (D/Q) Cs + (Q/2) hs 

D : 4.800 kg 

hs : Rp 30.000/pesan 

Cs : Rp 10.000/bulan 

Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 
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Perhitungan : 

Q = √
    

 
 

Q = √
                            

                
 

Q = √       

Q = 240 kg 

TC(s) = (4.800 kg / 240 kg) Rp 10.000 + (240 kg / 2) Rp 30.000 

TC(s) = Rp 200.000 + 3.600.000 

TC(s) = Rp 3.800.000 

Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 240 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 3.800.000 

6. Perhitungan untuk pihak supplier (pemasok) Setelah dilakukan 

EOQ dalam penerapan SCM  

Diketahui : 

TC(s) = (D/Q) Cs + (Q/2) hs 

D : 4.800 kg 

hs : Rp 30.000/pesan 

Cs : Rp 10.000/bulan 

Q : Ukuran pesanan yang ekonomis 
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Perhitungan : 

Q (b,s) = √  
[     ]

[     ]
 

 Q (b,s) = √
       

  

      
  [                      ]

[                 ]
 

 Q (b,s) = √       

 Q (b,s) = 105 kg 

 TC(s) = ( 4.800 kg / 105 kg) Rp 10.000 + (105 / 2) Rp 30.000 

 TC(s) = Rp 457.143 + Rp 1.575.000 

 TC(s) = Rp 2.032.142 

 Maka didapatkan hasil perencanaan kebutuhan yang ekonomis untuk 

perusahaan, yaitu sebesar 105 kg tiap pemesanan dengan total biaya yang 

dikeluarkan perusahaan pertahun sebesar Rp 2.032.142 

 Dari perhitungan tersebut dapat terlihat perbandingan antara EOQ biasa 

dengan EOQ dalam penerapan Supply Chain Management ( SCM). Berikut 

ini adalah tabel perbandingan antara EOQ biasa dengan dengan EOQ 

dalam Supply Chain Management (SCM). 
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Tabel 4.3 perbandingan EOQ biasa dengan EOQ dalam SCM  

DESKRIPSI EOQ Biasa EOQ dalam SCM 

Ukuran Pesanan 

Ekonomis 

240 kg 105 kg 

Total Biaya Sugars 

Coffee Roastery 

Rp 1.200.000 

 

Rp 1.633.928 

 

Total Biaya Supplier Rp 3.800.000 Rp 2.032.142 

Total Biaya Sistem Rp 5.000.000 Rp 3.666.070 

 

Tabel tersebut secara matematis menunjukan manfaat EOQ dalam 

penerapan Supply Chain Management (SCM). Dengan koordinasi secra 

total akan memperoleh biaya – biaya persediaan. Apabila mekanisme ini 

diikuti dengan pembagian keuntungan yang adil, kedua belah pihak akan 

mendapatkan keuntungan, karena secara total biaya yang ditanggung 

kedua belah pihak menurun. 

Pada tabel tersebut dapat dilihat penghematan total pertahun adalah 

Rp 1.333.930. Jika penghematan tersubut dibagi sama rata, maka kedua 

belah pihak akan mendapatkan keuntungan masing – masing sekitar       

Rp 666.965. Kemudian apabila nilai pembelian dalam setahun lebih besar, 

maka penghematan yang diperoleh akan jauh lebih besar.   
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BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan  

 Berikut ini merupakan kesimpulan yang didapatkan dari hasil analisis 

yang dilakukan pada bab sebelumnya. 

1. Pesanan bahan baku yang ekonomis untuk Sugars Coffee Roastery adalah 

sebanyak 105 kg tiap pemesanan. 

2. Total biaya yang ditanggung oleh Sugars Coffee Roastery dalam setahun 

dengan perhitungan EOQ biasa adalah Rp 1.200.000 dan dengan 

perhitungan EOQ dalam SCM adalah Rp 1.633.928. 

3. Ukuran pesanan bahan baku yang ekonomis untuk supplier adalah 

sebanyak 240 kg tiap pemesanan. 

4. Total biaya yang ditanggung supplier dalam setahun dengan perhitungan 

EOQ biasa adalah Rp 3.800.000 dan dengan perhitungan EOQ dalam SCM 

adalah Rp 2.032.142. 

5. Biaya Total sistem ( Sugars Coffee Roastery ) dalam setahun dengan 

perhitungan EOQ biasa adalah Rp 5.000.000 dan dengan perhitungan 

EOQ dalam SCM adalah Rp 3.666.070 

6. Penghematan total yang diperoleh dalam setahun adalah Rp 1.333.930. 

5.2 Saran  

 Adapun saran – saran yang dapat diberikan berkaitan dengan penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sugars Coffee Roastery harus memperhatikan persedian bahan baku guna 

untuk kelancaran aktivitas produksi di perusahaan. 

2. Sugars Coffee Roastery sebaiknya memperhatikan biaya total yang 

ditanggung perusahaan maupun supplier. 
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Lampiran 1. Invoice Green Argopure
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Lampiran 2. KPSU Solok Radjo
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