
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kecamatan  Tawangmangu merupakan  salah  satu  dari  17

kecamatan  yang  berada  di  Kabupaten  Karanganyar.  Tawangmangu

memiliki luas wilayah sebesar 70,03 km2 dengan ketinggian rata-rata 1000

mdpl. Luas tanah tersebut terdiri dari luas tanah sawah seluas 712,37 Ha,

tanah kering 1.953,08 Ha, tanah pekarangn/bangunan 620,54 Ha, ladang

1..328,87 Ha, hutan negara  4.187,34 Ha, tanah perkebunan 38,14 Ha, dan

tanah lainya  seluas 112,21 Ha. Sesuai  dengan kondisi  alam Kecamatan

Tawangmangu  yang  pegunungan,  maka  sebagian  besar  penduduknya

mempunyai mata pencaharian di sektor pertanian. (Badan Pusat Statistik,

2017)

Kecamatan Tawangmangu adalah  salah satu daerah yang menjadi

penghasil  sayuran  untuk  didistribusikan  ke  berbagai  daerah  di

sekitarnya.Tawangmangu berada  di  kaki  gunung  lawu  yang  tentunya

merupakan tempat yang cocok untuk menanam sayuran atau buah-buahan.

Sayuran adalah bahan makanan pokok yang setiap hari dikonsumsi oleh

manusia, berbagai jenis sayuran dengan jumlah tertentu dimanfaatkan oleh

mereka.  Kebutuhan  sayuran  menjadi  bahan  makanan  pokok

mengakibatkan permintaan yang tinggi di pasar.

Salah  satu  sayuran  yang  banyak  ditanam  di  dataran  tinggi

Tawangmangu adalah sayur wortel, BPS (Badan Pusat Statistik) kabupaten

Karanganyar mencatat hasil panen sayur wortel pada tahun 2017 sebanyak

34,45 Kwintal  dengan luas  lahan 158 hektar.  Perlakuan terhadap sayur

wortel  tidaklah  begitu  sulit,  setelah  wortel  dipanen  dengan  sistem

borongan yaitu satu lahan petani diborong oleh seorang pengepul dengan

taksiran  harga  per  kilogram  lalu  wortel  dicuci  dengan  mesin  pencuci

wortel yang mereka sebut molen. Setelah produk dicuci, produk dikemas

menggunakan  karung  untuk  kemudian  dikirim  ke  retailer  yang  akan

memasarkan sayur wortel ke konsumen.
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Pemasaran sayur wortel dimulai dari pengepul yang membeli sayur

wortel dari petani yang ada di Tawangmangu, setiap pengepul memiliki

pasar yang menjadi tempat transaksi dengan para distributor sayur wortel

di setiap daerah masing-masing.  Distributor  sayur wortel  memesan satu

hari  sebelumnya  kepada  pengepul  dengan  jumlah  sesuai  kebutuhan

masing-masing,  setelah  itu  pengepul  akan  mencarikan  sayur  wortel

sejumlah  pesanan  dari  setiap  distributor  tersebut.  Sayur  wortel  yang

dikumpulkan oleh pengepul adalah murni hasil dari petani dataran tinggi

Tawangmangu.

Produk sayuran dataran tinggi Indonesia masih terkendala dalam

jaminan kesinambungan atas kualitas produk, minimnya jumlah pasokan,

ketepatan  waktu  pengiriman  dan  belum  efektif  serta  efisiennya  kinerja

rantai  pasok  (Morgan  dkk,  2004). Produk  sayuran  di  Tawangmangu

sendiri menurut pemaparan dari salah satu pengepul yang menjadi objek

penelitian  ini  menjelaskan  bahwa  sistem  rantai  pasok  yang  berjalan

memiliki  masalah  yang  menghambat  perkembangan  usaha,  masalah  itu

seperti, (a). Pesanan konsumen tidak dapat terpenuhi secara maksimal, (b).

Pendapatan  tidak  maksimal  ketika  pesanan  tidak  dapat  terpenuhi, (c).

Kepercayaan  konsumen  akan  berkurang  ketika  pengepul  secara  terus-

menerus tidak dapat memenuhi pesanan sesuai jumlah yang diinginkan.

Berdasarkan  uraian  diatas  maka  penelitian  ini  akan  fokus  pada

melakukan  upaya  pengukuran  kinerja  rantai  pasok  untuk  melakukan

evaluasi produksi. Evaluasi bermaksud untuk mencari alternatif-alternatif

solusi dari permasalahan rantai pasok produk sayuran Tawangmangu, hal

itu harus dilakukan untuk peningkatan kinerja agar pesanan yang ada dapat

terpenuhi  secara efektif  dan  efisien.  Kinerja  rantai  pasok  merupakan

tingkat  kemampuan  rantai  pasok  tersebut  untuk  memenuhi  kebutuhan

konsumen dengan mempertimbangkan indikator kinerja kunci yang sesuai

pada waktu dan biaya tertentu (Sari, 2014).

Supply Chain Management (SCM) adalah  kegiatan  mengelola

penawaran dan permintaan, termasuk di dalamnya pengadaan bahan baku,
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input  produksi,  kegiatan  atau  proses  produksi  dan  perakitan,  kegiatan

penyimpanan hasil produksi dan pengelolaan inventory, proses pengiriman

dan  penanganan  distribusi,  sampai  kepada  delivery ke  konsumen  akhir

(Lokollo, 2012). Permasalahan  rantai pasok pada sayuran di dataran tinggi

dapat  di  evaluasi  untuk  mencari  alternatif  baru  dapat  dicapai  dengan

memaksimalkan  kinerja  SCM,   karena  dengan  memaksimalkan  kinerja

rantai  pasok efektifitas  dan efesiensi  manajemen industri  akan tercapai,

dengan demikian produktifitas akan meningkat.

Penelitian ini akan menganalisa rantai pasok pada sayur wortel di

dataran tinggi Tawangmangu. Penelitian akan dilakukan dengan cara studi

literatur,  pencataan  dan interview kepada  pelaku distribusi  rantai  pasok

sayur  wortel  di  dataran  tinggi  Tawangmangu.  Proses  analisa  data  yang

akan  dilakukan  membutuhkan  data  yang  diambil  dari  pengamatan  dan

pencatatan selama 1 bulan. Analisis kinerja rantai pasok dalam penelitian

ini menggunakan metode SCOR dan Fishbone Diagram/ Diagram Tulang

Ikan/  Cause and Effect diagram. Metode SCOR diperkenalkan oleh SCC

(Supply Chain Council) karena metode ini adalah salah satu metode yang

digunakan  untuk  analisis  kinerja  rantai  pasok,  selain  itu  metode  ini

memiliki kelebihan dibanding metode lain diantaranya  (a). Tidak hanya

melihat  aktivitas-aktivitas  dari  internal  suatu  bisnis,  sehingga  dapat

melihat permasalahan dari segi internal dan eksternal, (b). Lebih fleksibel

dalam mengukur  rantai  pasok,  karena  terdapat  metrik  disetiap  dimensi

rantai  pasok.  Metode  SCOR  mempunyai  3  level  dalam  tahapan

pemetaannya  yaitu  Level  1,  mendefinisikan  ruang  lingkup  dan  isi  dari

metode SCOR, Level 2, merupakan tahap konfigurasi, Level 3, merupakan

tahap  dekomposisi  proses-proses  yang  ada  pada  rantai  pasok  menjadi

elemen-elemen  yang  mendefinisikan  kemampuan  perusahaan  untuk

berkompetisi. Fishbone Diagram/ Diagram Tulang Ikan/ Cause and Effect

diagram digunakan  untuk  melihat  penyebab  yang  paling  mungkin  dari

masalah  yang dihadapi  yang dalam hal  ini  adalah  masalah  dari  kinerja

rantai  pasok sayur  wortel  Tawangmangu.  Metode ini  digunakan karena
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dapat  melihat  penyebab secara mendalam sampai ke akar permasalahan

pada  setiap  kategori  yang  telah  ditentukan  sebagai  sumber  masalah.

Penyebab yang paling mungkin yang didapat  dari  analisa  menggunakan

metode inilah yang menjadi hasil akhir dari penelitian ini yang kemudian

digunakan sebagai tolak ukur pembuatan alternatif-alternatif solusi.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang menjadi pusat utama penelitian ini adalah:

1. Bagaimana struktur rantai pasok produk sayur wortel di dataran tinggi

Tawangmangu?

2. Bagaimana pengukuran kinerja  rantai  pasok sayur wortel  di  dataran

tinggi Tawangmangu dengan model SCOR?

3. Bagaimana  alternatif-alternatif  solusi  yang  ditemui  dari  masalah-

masalah rantai pasok setelah diketahui kinerja manajemen rantai pasok

sayur wortel di dataran tinggi Tawangmangu?

1.3 Tujuan

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui struktur rantai pasok produk sayur wortel di dataran

tinggi Tawangmangu 

2. Untuk mengetahui pengukuran terhadap manajemen rantai pasok sayur

wortel di dataran tinggi Tawangmangu dengan model SCOR 

3. Untuk  mengetahui  alternatif-alternatif  solusi  yang  ditemui  dari

masalah-masalah  rantai  pasok  setelah  diketahui  kinerja  manajemen

rantai pasok sayur wortel di dataran tinggi Tawangmangu

1.4 Manfaat

Manfaat yang didapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Diketahui  struktur  rantai  pasok  produk  sayuran  di  dataran  tinggi

Tawangmangu 
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2. Diketahui pengukuran terhadap manajemen rantai pasok sayur wortel

di dataran tinggi Tawangmangu dengan model SCOR 

3. Diketahui alternatif-alternatif  solusi  yang  ditemui  dari  masalah-

masalah rantai pasok setelah diketahui kinerja manajemen rantai pasok

sayur wortel di dataran tinggi Tawangmangu

1.5 Sistematika Penulisan

Berdasarkan  buku  pedoman  tugas  akhir  yang  diterbitkan  oleh

Jurusan  Teknik  Industri  Universitas  Muhammadiyah  Surakarta  penulis

dapat menyusun laporan tugas akhir dengan sistemtika sebagai berikut:

Pertama BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini berisikan 5 poin

pembahasan  yaitu  latar  belakang,  dalam  poin  ini  menjelaskan  tentang

alasan penulis dalam melakukan penelitian ini seperti penjelasan mengenai

kondisi objektif tempat penelitian, penjelasan tentang SCM (Supply Chain

Management) dan  SCOR method. Rumusan masalah berisikan menganai

batasan  masalah  yang  penulis  ingin  teliti,  agar  dalam  penelitian  dapat

fokus ke pembahasan masalah yang telah ditentukan diawal. Tujuan yang

ingin  dicapai  dalam  penelitian.  Manfaat  yang  dapat  diambil  dalam

penelitian tersebut dan sistematika penulisan yang dipakai penulis dalam

pembuatan laporan, sistematika ini telah diterbitkan oleh Jurusan Teknik

Industri Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Kedua  BAB II  LANDASAN TEORI,  dalam bab  ini  berisikan

penjelasan  mengenai  landasan  teori  yang  di  pakai  dalam  pelaksanaan

penelitian  oleh penulis.  Landasan teori  penulis  dapatkan dari  teori-teori

yang mendukung pelaksanaan penelitian yaitu tentang SCM (Supply Chain

Management) dan SCOR method.

Ketiga  BAB III METODOLOGI PENELITIAN,  dalam bab ini

berisikan  penjelasan  mengenai  metode  penelitian  yang  dipakai  penulis

untuk melaksanakan penelitian, metode yang dipakai penulis adalah studi

literatur  mengenai  teori-teori  yang  telah  dikemukakan  oleh  pakar-pakar
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dari teori tersebut dan  interview langsung kepada pelaku distribusi rantai

pasok sayur wortel dataran tinggi Tawangmangu.

Keempat  BAB  IV  PENGUMPULAN  DAN  PENGOLAHAN

DATA,  dalam bab  ini  berisikan  penjelasan  mengenai  pengolahan  data

yang  didapatkan  dari  hasil  penelitian,  lalu  diolah  dengan  alat  analisis

tertentu dan menampilkan hasil analisis yang telah penulis dapatkan.

Kelima  BAB V KESIMPULAN DAN SARAN,  dalam bab  ini

berisikan  penjelasan  mengenai  kesimpulan  yang  penulis  dapatkan  dari

hasil penelitian tersebut dan saran yang penulis tuliskan untuk penelitian

selanjutnya.
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