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PENGUKURAN KINERJA RANTAI PASOK DENGAN METODE SCOR 

(Studi kasus: Dataran Tinggi Tawangmangu) 

 

Abstrak 

Penelitian ini akan menganalisakinerja rantai pasok pada sayur wortel di Tawangmangu.. 

Analisis kinerja rantai pasok dalam penelitian ini menggunakan metode SCOR. Data yang 

dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder pada bulan desember 2018. 

Teknis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengukuran kinerja dengan menggunakan 

sistem metrik yang terdiri atas 3 level yaitu level 1, level 2, level 3. Penelitian ini menunjukan 

bahwa setelah pemetaan level 1 diketahui metrik yang memiliki nilai dibawah nilai median 

industri sayuran setelah proses benchmark adalah metrik POF dan COGS dengan masing-

masing nilai sebesar 68% dan 92,7%. Pemetaan level 2 menunjukan metrik POF disetiap 

proses rantai pasok yang menunjukan nilai terendah ada pada proses Source  sebesar 56%. 

Pemetaan level 3 menunjukan evaluasi dan solusi atas kinerja proses Source karena memiliki 

nilai POF yang paling rendah dengan menggunakan Fisbone Diagram. 

 

Kata Kunci: Kinerja, Rantai Pasok, Metode SCOR, Metrik, Source 

 

Abstract 

 

This study will analyze supply chains performers in carrot vegetables in the Tawangmangu. 

Supply chain performance analysis in this study uses the SCOR method. The data used in this 

study are primary data and secondary data in December 2018.The technique carried out in this 

research is performance measurement using a metric system consisting of 3 levels, level 1, 

level 2, level 3.This study shows that after level 1 mapping it is known that metrics that have 

values below the median value of the vegetable industry after the benchmark process are POF 

and COGS metrics with values of 52% and 48% respectively.Level 2 mapping shows POF 

metrics in each supply chain process which shows the lowest value is in the Source process of 

56%.Level 3 mapping shows evaluations and solutions to the performance of the Source 

process because it has the lowest POF value with Fishbone Diagram. 
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1.PENDAHULUAN 

Kecamatan Tawangmangu merupakan salah satu dari 17 kecamatan di Kabupaten 

Karanganyar. Tawangmangu memiliki luas wilayah sebesar 70,03 km2 dengan ketinggian 

rata-rata 1000 mdpl. Sesuai dengan kondisi alam Kecamatan Tawangmangu yang 

pegunungan, maka sebagian besar penduduknya mempunyai mata pencaharian di sektor 

pertanian. (Badan Pusat Statistik, 2017). Kecamatam Tawangmangu adalah salah satu daerah 

yang menjadi penghasil sayuran untuk didistribusikan ke berbagai daerah di 
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Indonesia.Tawangmangu merupakan daerah yang berada di kaki gunung lawu yang tentunya 

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

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.  

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) yang 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 

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 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. 

 

2.METODE 

Penelitian rantai pasok pada sayuran wortel di dataran tinggi Tawangmangu Karanganyar ini 

dibuat dengan mekanisme seperti pada  gambar 1 dibawah ini: 
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Mulai

Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pemgumpulan Data

Data Primer

1. Data Pelanggan

2. Data Pesanan

3. Data Pendapatan

4. Data Pengeluaran

5. Data Pengiriman

Data Sekunder

1. Data Susunan Rantai Pasok

2. Data SCM

3. Data Metode SCOR

4. Data Fishbone Diagram

Analisis Data

1. Metode SCOR

2. Fishbone Diagrram

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 
Gambar 1. Flowchart  Mekanisme kerja Penelitian 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Analisa Data Menggunakan Metode SCOR 

1) Level 1 

Analisa yang dilakukan dilevel ini akan diawali dengan mendefinisikan tujuan 

bisnis (bussines objective) pengepul, yang dalam hal ini adalah tujuan dari pengepul 

sayur wortel Tawangmangu. Wawancara kepada pengepul sayur wortel dilakukan 

untuk mengetahui tujuan bisnis yang dilakukannya, dari wawancara tersebut 

diketahui tujuan bisnisnya yaitu 1) Memenuhi pesanan pelanggan dengan kualitas 

yang baik dan tepat waktu;2) Memperoleh keuntungan yang maksimal dari bisnis 

tersebut. 

Analisa tujuan pertama menggunakan metrik POF dan OFCT, tujusn kedua 

menggunakan metrik COGS dan CTCCT. 
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Tabel 1. Data Aktual 

 

 

 

 

 

 

 Setelah diketahui data aktual, lakukan benchmarking data dengan penelitian 

sejenis. Benchmarking dapat dilihat pada Table 2 berikut ini: 

Tabel 2 Data Benchmark 

No Atribut Kinerja Metrik 
Data 

Aktual 

Data Benchmark 

Parity Adventage Superior 

1 Supply Chain 

Reliability (POF) 68% 

94-95 

(%) 96-97 (%) ≥98(%) 

2 Supply Chain 

Responsiveness (OFCT) 1 Hari 

7-8 

hari 5-6 hari ≤ 4 hari 

3 

Supply Chain 

Cost (COGS) 92,7% 

13-9 

(%) 8-4 (%) ≤ 3 (%) 

4 Supply Chain 

Asset 

Management (CTCCT) 3 Hari 

 45-34 

hari 

 33-21 

hari 

 ≤ 20 

hari 

Berdasarkan hasil benchmarking diatas menunjukan posisi data aktual  

metrik-metrik dari data bencmarking, data aktual metrik POF jauh dibawah parity, 

sesuai dengan tujuan bisnis pertama yang telah ditentukan oleh pengepul sayur 

wortel maka posisi tersebut jauh dari posisi aman maka pengepul harus menetapkan 

kinerja target nilai POF berada diposisi superior. Nilai OFCT pada tabel diatas 

menunjukan nilainya berada diatas superior. 

Posisi nilai COGS berada jauh dari nilai paritydan CTCCT berda jauh diatas 

superior, maka jika dilihat ditujuan bisnis pengepul yang kedua yaitu memperoleh 

keuntungan yang maksimal  dari bisnis tersebut maka kinerja target nilai COGS harus 

dipatok sampai pada nilai advantage. Nilai CTCCT sendiri sudah sesuai dengan 

tujuan bisnis yang kedua dari pengepul sayur wortel diatas yaitu diposisi superior, 

No Atribut Kinerja Metrik 
Data 

Aktual 

1 Supply Chain Reliability (POF) 68% 

2 

Supply Chain  

Responsiveness (OFCT) 1 Hari 

3 Supply Chain Cost (COGS) 92,7% 

4 Supplya Chain Asset Management (CTCCT) 3 Hari 
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karena dalam SCOR tidak memungkinkan adanya lebih dari 1 target pada nilai 

advantage (Mutakin, 2011), maka kinerja targat metrik ini berada di posisi parity. 

Kemudian menentukan Gap Analys dengan menggunakan metode metode LOM 

(The Lost Opportunity Measure). Nilai Opportunity dari metrik POF dan COGS 

berturut-turut adalah: Rp. 3.240.000 dan Rp. 9.147.600. Hasil Gap Analys dapat 

dilihat pada Tabel 3 di bawah ini: 

Tabel 3. Opportunity 

 
2) Level 2 

Pemetaan level 1 metrik yang memiliki Gap yang sangat besar adalah 

metrik POF dan COGS. Pemetaan level 2 ini akan fokus mengidentifikasi nilai 

POF dan OFCT disetiap proses yang ada pada rantai pasok sayur wortel 

Tawangmangu karena dengan menganalisis kedua metrik tersebut maka akan 

otomatis berdampak pada  perbaikan nilai COGS dan CTCCT, akan tetapi karena 

nilai OFCT diatas sudah maksimal, maka yang perlu dianalisis hanya nilai POF. 

Nilai POF yang diukur dilevel ini adalah nilai POF pada proses make, source dan 

delivery, Nilai POF yang  didapatkan dari proses make, source dan delivery 

diringkas menjadi tabel 4dibawah ini: 

Table 4. Nilai POF pada Proses Make, Source, Delivery 

Metrik  Make  Source Delivery 

POF (%) 100 83 100 

 

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai metrik POF yang belum maksimal 

adalah nilai metrik pada proses  Sourcedengan nilai sebesar 83%, artinya proses 

tersebut memiliki kinerja yang paling rendah, maka dari itu perlu dilakukan 

evaluasi untuk mengetahui penyebab masalah dari rendahnya kinerja pada proses 

tersebut. 

3) Level 3 

Setelah melakukan investigasi dan evaluasi pada proses Source, dilakukan 

analisa dengan menggunakan Fishbone Diagram/Cause and Effect Diagram untuk 

mengetahui secara mendalam terkait permasalahan yang terjadi pada Proses 

Source. Berikut adalah analisanya: 
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Gambar 2. Hasil Analisa 

Analisa di atas juga menunjukan bahwa penyebab yang paling mungkin 

yang mengakibatkan rendahnya kinerja proses Source adalah kurang informasi, 

kurang biaya dan musim kemarau. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk 

perbaikan proses tersebut yaitu 1) Membuat kerjasama dengan beberapa petani 

atau pengepul yang lain untuk menambah informasi dan pemasok tetap.  2) 

Selalu menjalin hubungan yang baik terhadap petani dan pengepul yang lain. 3) 

Ketika hasil panen sayur wortel di daerah Tawangmangu berkurang kerena 

musim kemarau atau penyebab lainya, maka pengepul harus mencoba memasok 

dari daerah lain di sekitar Tawangmangu untuk mencukupi jumlah pesanan agar 

keuntungan dapat meningkat dari sebelumnya. 

4. PENUTUP 

Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian inia dalah: 

A. Pelaku rantai pasok pada distribusi rantai pasok sayuran wortel Tawangmangu diatas 

terdiri dari 4 mata rantai yaitu distributor, pengepul, pedagang dan konsumen. 

B. Hasil analisis level 1 menunjukan nilai metrik POF, OFCT, COGS dan CTCCT yang 

ada pada rantai pasok sayur wortel Tawangmangu berturut-turut adalah sebagai 

berikut: 68 %, 1 hari, 92,7 % dan 3 hari. Level 2 menunjukan kinerja terendah ada pada 

nilai POF dari proses Source dengan nilai sebesar 56%. 

C. Alternatif solusi yang dapat dilakukan untuk perbaikan proses tersebut yaitu 1) 

Membuat kerjasama dengan beberapa petani atau pengepul yang lain untuk menambah 
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informasi dan pemasok tetap.  2) Selalu menjalin hubungan yang baik terhadap petani 

dan pengepul yang lain. 3) Ketika hasil panen sayur wortel di daerah Tawangmangu 

berkurang kerena musim kemarau atau penyebab lainya, maka pengepul harus 

mencoba memasok dari daerah lain di sekitar Tawangmangu untuk mencukupi jumlah 

pesanan agar keuntungan dapat meningkat dari sebelumnya. 
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