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RINGKASAN

PT. X yang berlokasi di Pasuruan, Jawa Timur, memproduksi tiga jenis
susu bubuk, antara lain : susu bubuk instan, susu bubuk pertumbuhan dan susu
bubuk bayi. Tercatat produk reject dari konsumen maupun distributor yang
diterima perusahaan pada bulan Januari hingga April 2009, rata – rata sebanyak
64 item atau 0,027% tiap bulannya. Kondisi ini menjadikan perusahaan terus
berupaya untuk memperkecil jumlah produk reject setiap bulannya sesuai dengan
salah satu kebijakan mutu dalam Quality Management System perusahan yaitu
meniadakan cacat produk. Untuk melakukan upaya tersebut perlu diketahui aspek
– aspek penyebab terjadinya penyimpangan dengan mengidentifikasi faktor -
faktor internalnya melalui metode analisis rantai nilai.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui keunggulan dan kelemahan
utama produksi susu bubuk di PT. X dan memperoleh rumusan strategi
keunggulan bersaing produk dengan pendekatan analisis rantai nilai. Metode yang
digunakan yaitu analisa deskriptif yang meliputi identifikasi keberadaan kinerja
aktivitas – aktivitas utama oleh responden terpilih lalu dihitung bobotnya dengan
metode Fuzzy AHP dan disusun strategi perbaikannya.

Hasil analisis rantai nilai pada Quality Management System produk susu
bubuk, diperoleh penilaian aktivitas tertinggi hingga terendah berturut – turut
yaitu pada Penjaminan Persediaan (0,297) yang merupakan keunggulan utama,
kemudian Menciptakan Permintaan Pasar (0,211), Mempertahankan dan
Meningkatkan Permintaan (0,189), Pengenalan dan Pengembangan Produk Baru
(0,168), dan Logistik Fisik (0.121) yang sekaligus merupakan kelemahan utama.

Strategi perbaikan untuk meningkatkan keunggulan bersaing disusun dari
aktivitas yang menjadi kelemahan utama yaitu pada logistik fisik. Sehingga
diketahui faktor pada aktifitas yang perlu diperbaiki antara lain : operational
procedure, strateginya adalah dengan mengevaluasi kembali tiap prosedur
pelaksanaan pada masing – masing aktivitas dan penyusunan OP mulai awal.
Kemudian pada faktor skill tenaga kerja, strateginya dengan memberikan
pelatihan khusus pada karyawan bagian warehouse dan karyawan yang khusus
menangani produk recall. Dan pada faktor pemeliharaan data, strateginya dengan
melakukan pemeriksaan data input harian dan mengevaluasi kembali manual
input data.

Kata Kunci : Produk Susu Bubuk, Analisis Rantai Nilai, Perumusan Strategi



AGNES PUSPITA SARI. 0511030003-103. Value Chain Analysis at Quality
Management System of Milk Powder Product as Base Formulation Of
Excellence Competitive Strategy ( Case Study in PT. X - Pasuruan). SKRIPSI.
Supervisor : 1. Dr. Ir. Imam Santoso, MP.
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SUMMARY

PT. X which it located in Pasuruan, has producing three milk powder type,
for example : instant milk powder, growth milk powder and baby milk powder.
Recorded amount of product reject that accepted from distributor and also
consumer in January untill April 2009, counted about 64 items or 0,027 % per
month. This condition make the company strive to minimize the amount of product
reject according to quality policy in Quality Management System that is negating
product reject. To effort that case, they are need to know the aspects that make the
deviation by identifying internal factor through value chain analysis method.

The aims of this research are to know the especial weakness and
excellence of milk powder production in PT. X and then to compose the
formulation of excellence competitive strategy by approached of value chain. The
method that used is descriptive analysis to overload identifying existence of
performance in primary activity by respondens then calculated its wight with
Fuzzy AHP method and compiling the improvement strategy. Result of chain value
analysis at Quality Management System of milk powder product, obtained the
assessment of highest till lowest activity partake, there are Ensuring Supply
(0,297), Generating Demand ( 0,211), Maintaining and Improving Request
(0,189), New Product Development and Introduction (0,168), and Physical
Logistics (0.121). Then, for improvement strategy, which compiled from activity
that becoming especial weakness that is at physical logistics such as: for
operational procedure factor, its strategy are to evaluate again each of
operational procedure and arrange OP from early. For labour skill factor, its
strategy by giving specialized training to warehouse and handling product recall
team. And for maintenance data factor, its strategy by inspection of daily input
data tighter and to evaluate the manual input data.

Keyword : Milk Powder Product, Value Chain Analysis, Formulation of Strategy
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I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

PT. X merupakan salah satu perusahaan makanan dan minuman terkemuka

di dunia dimana salah satu pusat pengolahan hasil pertanian yaitu susu berlokasi

di Pasuruan, Jawa Timur. Perusahan tersebut memproduksi tiga jenis susu bubuk,

antara lain : susu bubuk instan, susu bubuk pertumbuhan dan susu bubuk bayi.

Pada tahun 2009 tercatat produk reject dari konsumen maupun distributor yang

diterima perusahaan untuk produk susu bubuk rata – rata setiap bulannya

sebanyak 64 produk atau 0.027 % dari keseluruhan jumlah produk, (Product

Complain Report,2009).

Kondisi tersebut menjadikan perusahaan terus berupaya bagaimana

memperkecil jumlah produk reject setiap bulannya sesuai dengan salah satu

kebijakan mutu yang ada di perusahan yaitu meniadakan cacat produk dan jasa

(QMS Overview PT.X, 2007). Menurut Mirdah dan Tenaya (2000), untuk

melakukan upaya tersebut maka perusahaan perlu mengetahui aspek – aspek

penyebab terjadinya penyimpangan produk sehingga mengakibatkan produk

kembali atau tidak diterima di pasar dengan melalukan penyelidikan terhadap

serangkaian aktivitas yang berhubungan dengan proses produksi secara

keseluruhan.

Berhasil tidaknya suatu industri menjalankan operasionalnya dan

menghadapi permasalahan tersebut akan sangat ditentukan oleh faktor eksternal

maupun internalnya. Keadaan ini memaksa manajemen mencari rumusan strategi



keunggulan bersaing baru yang memiliki keunggulan kompetitif dan menjadikan

perusahaan mampu membuat produknya diterima konsumen dan bertahan serta

berkembang di pasar (Mulyadi, 1997 dalam Srimindarti dan Indarti, 2003).

Identifikasi sumber-sumber dan potensi keunggulan kompetitif dapat

dilakukan dengan menganalisis serangkaian kegiatan usaha atau yang biasa

disebut analisis rantai nilai (value chain analysis). Konsep value chain dipilih

karena sesuai dengan tujuan yaitu untuk memahami aktivitas - aktivitas yang

dikelompokkan menjadi aktivitas primer (utama) dan aktivitas sekunder

(pendukung). Esensi analisis rantai nilai adalah menentukan secara tepat di mana

segmen perusahaan dalam rantai mulai dari desain sampai dengan distribusi yang

dapat ditingkatkan dan diperbaiki sehingga cost dapat diturunkan atau customer

value dapat ditingkatkan. (Mirdah et al, 2000).

Proses analisis dilakukan pada rantai nilai dalam Quality Manegement

System PT. X karena pada bagian ini merupakan dasar untuk memelihara dan

membangun kepercayaan konsumen yang berkelanjutan, yaitu produk yang

dihasilkan harus memenuhi persyaratan tertentu dalam suatu parameter tertentu.

Untuk memastikan kualitas dan mutu barang yang diproduksi selalu baik, maka

diperlukan kontrol kualitas. QMS meliputi penjaminan kualitas termasuk

didalamnya keamanan pangan (food safety) dan sistem pelaksanaan perbaikan

yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan performance produk sesuai dalam

rantai nilai. Dalam kontrol kualitas disini, identifikasinya dilakukan dengan

menilai keberadaan kinerja aktivitas – aktivitas primer maupun sekunder yang

masih kurang atau belum terberdayakan secara optimal oleh responden terpilih.



Titik tekan dalam penelitian ini adalah fokus pada identifikasi potensi

pencipta nilai yaitu proses rantai nilai pada Quality Management meliputi setiap

sub aktivitas dari komponen aktivitas yang ada berdasarkan preferensi QMS

Overview perusahaan. Agar nilai pembobotan lebih komprehensif maka metode

yang digunakan adalah Fuzzy AHP. Hasil penilaian aktivitas yang sangat baik

akan dipertahankan dan ditingkatkan, sedangkan yang buruk akan diprioritaskan

untuk diperbaiki dengan memberikan rumusan strategi keunggulan bersaing.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini menitikberatkan pada identifikasi keunggulan dan

kekurangan utama agar mampu merumuskan strategi keunggulan bersaing yang

lebih tepat. Maka rumusan masalah dalam penelitian yaitu, bagaimana rantai nilai

pada quality management system produk susu bubuk sebagai dasar perumusan

strategi keunggulan bersaing.

1.3 Tujuan Penelitian

a. Mengetahui keunggulan dan kelemahan utama pada Quality Management

System produk susu bubuk di PT. X.

b. Memperoleh rumusan strategi keunggulan bersaing produk dengan

pendekatan analisis rantai nilai.



1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, terutama bagi pihak

yang terkait dalam proses dan hasil penelitian. Beberapa manfaat yang dimaksud

diantaranya adalah :

a. Sebagai media dalam menambah wawasan dan pengetahuan guna

meningkatkan kompetensi, khususnya di bidang manajemen.

b. Sebagai penerapan ilmu dan teori, khususnya ilmu manajemen strategi

yang diperoleh selama mengikuti proses pendidikan.

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengambil keputusan

mengenai strategi keunggulan bersaing dalam meningkatkan mutu dan

daya saing perusahaan.

d. Perusahaan diharapkan mampu mengetahui potensi yang menjadi

kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya agar kebijakan strategis yang

diambil adalah tepat.



II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengolahan Susu Bubuk

Proses pengolahan susu bertujuan untuk memperoleh susu yang beraneka

ragam, berkualitas tinggi, berkadar gizi tinggi, tahan simpan, mempermudah

pemasaran dan transportasi, sekaligus meningkatkan nilai tukar dan daya guna

bahan mentahnya. Proses pengolahan susu selalu berkembang sejalan dengan

berkembangnya ilmu dibidang teknologi pangan (Winarno, 1996).

Bahan baku dan bahan penolong yang digunakan dalam proses produksi

susu bubuk antara lain susu segar, susu skim, gula, lechitine, madu, dan vitamin.

Produksi susu bukuk diawali dengan penerimaan susu dari koperasi – koperasi

lalu dilakukan pengujian dalam laboratorium dengan mengambil sampel susu

segar yang akan menentukan susu tersebut diterima atau ditolak. Kemudian

distandarisasi dengan pemanbahan skim, setelah itu dilanjutkan dengan preheating

ata pemanasan awal dan pasteurisasi. Proses selanjutnya adalah menguapkan

sebanyak mungkin kandungan air susu dengan cara pemanasan (pengeringan),

lalu homogenisasi untuk meningkatkan viskositas dan menghindari pembentukan

krim dan yang terakhir pengeringan dengan spray dryer (Hadiwiyoto, 1994).

Selain tahap proses, terdapat tahapan lain seperti proses pengisisan dan

pengepakan, penyimpanan produk jadi hingga distribusi baik dalam lingkup

perusahaan maupun ke pasar. Serangkaian proses ini saling berhubungan karena

merupakan keseluruhan dari proses produksi, untuk itu perlu kontrol kualitas



secara berkelanjutan untuk memperoleh produk yang bermutu dan menghindari

penolakan atau rejecting dari pasar (Sethi, 1990).

2.2 Manajemen Strategi

Strategi merupakan kesatuan keputusan yang dirumuskan dan

dikembangkan berdasarkan tinjauan terhadap banyak faktor baik faktor internal

maupun eksternal (Wheelen dan Hunger, 2003). Jauch dan Gueck (1994:6)

mendefinisikan manajemen strategi sebagai suatu rangkaian proses mengambil

keputusan strategi yang meliputi perumusan, implementasi dan evaluasi. Proses

manajemen strategi ini meliputi rencana – rencana jangka panjang maupun

pendek untuk mencapai sasaran – sasaran yang telah ditetapkan.

2.2.1 Manfaat Strategi

Pearce dan Robinson (1997:30) menjelaskan bahwa perusahaan akan

mendapatkan beberapa manfaat dari strategi, yaitu :

1. Kegiatan perumusan (formulasi) strategi memperkuat kemampuan

perusahaan mencegah masalah.

2. Keputusan strategi yang didasarkan pada kelompok mungkin sekali

dihasilkan dari alternatif yang terbaik yang ada.

3. Keterlibatan karyawan dalam perumusan strategi meningkatkan

pemahaman mereka akan adanya hubungan produktivitas – imbalan di

setiap rencana strategi dan dengan demikian, mempertinggi motivasi

mereka.



4. Kesenjangan dan tumpang tindih kegiatan diantara individu dan kelompok

berkurang karena partisipasi dalam perumusan strategi memperjelas

adanya perbedaan peran masing – masing.

5. Penolakan terhadap perubahan berkurang.

2.2.2 Analisis Lingkungan Internal

Analisis lingkuangan internal akan menghasilkan kekuatan dan

kelemahan perusahaan. Analisis internal Perusahaan dikenal juga dengan

nama Analisis Profil Perusahaan. Analisis ini menggambarkan kekuatan

perusahaan, baik kuantitas maupun kualitas pemasaran, sumberdaya manusia,

sumberdaya fisik, operasi, keungan, manajemen dan organisasi. Kekuatan dan

kelemahan Pemasaran dapat dilihat dari reputasi perusahaan, pangsa pasar,

kualitas produk, kualitas pelayanan, efektifitas penetapan harga, efektifitas

distribusi, efektifitas promosi, kekuatan penjualan, efektifitas inovasi dan

cakupan geografis (Suyanto, 2007).

2.2.3 Perumusan Strategi

Setelah perusahaan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan,

selanjutnya merumuskan strategi. Perumusan strategi merupakan bentuk

manajemen strategis, yaitu sekumpulan keputusan dan tindakan yang

dirancang untuk mencapai sasaran perusahaan. Dengan demikian manajemen

strategis melibatkan pengambilan keputusan berjangka panjang dan rumit

serta berorientasi masa depan dengan membutuhkan sumberdaya yang besar

dan partisipasi manajemen puncak. Manajemen strategis merupakan proses



tiga tingkatan yang melibatkan para perencana di tingkat perusahaan, unit

bisnis dan fungsional serta para perencana pendukung lainnya (Carpenter,

Mason and Sanders, 2007).

2.2.4 Strategi Keunggulan Bersaing

Richard Hall (1992) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa faktor

yang menunjang terciptanya keunggulan bersaing bagi perusahaan adalah

kemampuan membedakan diri dengan pesaing. Kemampuan membedakan diri

tersebut didasarkan pada sumber daya yang tidak dapat dirasakan (Intangible

Resources).

Robert Grant mendefinisikan keunggulan bersaing yaitu ketika dua

perusahaan bersaing (pada pasar dan pelanggan yang sama), satu perusahaan

memiliki keunggulan bersaing atas perusahaan lainnya terjadi ketika

perusahaan tersebut mendapatkan tingkat keuntungan, atau memiliki potensi

untuk mendapatkan laba lebih tinggi. Dan salah satu ukuran keberhasilan

perusahaan adalah dominasi relatifnya di pasar. Perusahaan menetapkan suatu

sasaran yang menyangkut posisi bersaingnya berdasarkan pada penjualan total

(Pearce Robinson , 1991).

Konsep nilai keunggulan bersaing dari adanya core competence yang

menekankan pada koordinasi antara production skills dan teknologi (Porter,

1980). Untuk mencapai keunggulan bersaing, Porter mengemukakan beberapa

pilihan strategi yang tercakup dalam Strategi Generik, yaitu :



a. Keunggulan Biaya. Dalam strategi ini, perusahaan menjadi produsen

berbiaya rendah dalam industri.

b. Diferensiasi. Dalam strategi ini, perusahaan menjadi unik dalam

industrinya dalam sejumlah dimensi tertentu.

c. Fokus. Strategi strategi ini memilih untuk bersaing dalam cakupan

persaingan yang sempit dalam industri.

2.3 Analisis Rantai Nilai

Porter (1998) menyarankan, untuk dapat menemukan keunggulan

kompetitifnya, setiap organisasi perlu melakukan identifikasi aktivitas dengan

pendekatan rantai nilai (value chain). Setiap aktivitas dalam suatu organisasi akan

memberikan kontribusi kepada pencapaian nilai yang diharapkan. Jika dilihat

secara umum maka setiap organisasi akan memiliki masing - masing rantai

nilainya dan jika organisasi tersebut berinteraksi dalam suatu rantai nilai yang

besar, maka hal itu disebut sebagai sistem rantai nilai (Womack dan Jones, 1996).

Shank dan Govindarajan (1993), mengungkapkan bahwa value chain

framework adalah sebuah metode untuk menjabarkan rantai jaringan yang dimiliki

perusahaan dari bahan baku sampai dengan konsumen pengguna akhir ke dalam

aktivitas relevan yang bersifat strategis untuk memahami perilaku biaya dan

berbagai sumber yang berbeda.

Aktivitas - aktivitas mulai dari tahap pemasok, manufaktur, dan konsumen

terjadi secara terpisah, namun aktivitas tersebut mempunyai suatu hubungan, yaitu

pembentukan nilai pada produk. Aktivitas itu tidak independen, tetapi

interdependen sehingga perlu dijaga hubungannya dalam rangka untuk



memaksimalkan nilai produk yang dihasilkan. Perusahaan harus mengidentifikasi

posisi perusahaan pada value chain tersebut untuk memahami karakteristik

industri dan saingan yang ada (Sujana, 2003).

Semua aktivitas dapat digambarkan dengan menggunakan value chain

(lihat Gambar 1). Keunggulan daya saing dapat dipertahankan bila suatu

perusahaan mampu menciptakan nilai yang melebihi biaya bagi para pelanggan

melalui serangkaian aktivitas penciptaan nilai tambah dari hulu sampai ke hilir

tersebut.

Sumber : Shank and Govindarajan (1993)

Gambar 1. Aktivitas Nilai dalam Suatu Perusahaan

Value chain terdiri dari aktivitas - aktivitas penciptaan nilai (lihat Gambar

2), dimana pengelompokkannya dalam Mirdah dan Tenaya (2000), dibagi dalam

dua aktivitas besar sebagai berikut :

a. Aktivitas primer (utama) yang terdiri atas lima komponen yaitu logistik ke

dalam, operasi, logistik keluar, penjualan dan pemasaran, serta pelayanan. Jadi

aktivitas ini merupakan aktivitas yang dilakukan dalam membuat produk

secara fisik, menjual dan menyampaikannya kepada pembeli, serta aktivitas

pelayanan purnajual.

b. Aktivitas sekunder (pendukung) yang terdiri atas empat komponen, yaitu :

infrastuktur perusahaan, manajemen sumber daya manusia, pengembangan

Bahan Baku
Riset dan
pengem-
bangan

Pemanu-
fakturan Pemasaran distribusi Pelayanan



teknologi dan pembelian. Aktivitas pendukung ini menunjang aktivitas primer

dan aktivitas pendukung lainnya dengan menyediakan input yang dibeli,

teknologi, sumber daya manusia serta fungsi-fungsi perusahaan lainnya.

Sumber : Porter (1998)

Gambar 2. Aktivitas-aktivitas dalam Suatu Value Chain

Garis putus - putus menunjukkan bahwa pembelian, pengembangan

teknologi, dan manajemen sumber daya manusia dapat dikaitkan dengan aktivitas

primer tertentu serta menunjang keseluruhan rantai. Infrastruktur perusahaan tidak

terkait dengan aktivitas primer tertentu, tetapi menunjang keseluruhan rantai.

Tugas setiap perusahaan adalah memantau biaya dan kinerjanya dengan

penciptaan nilai dan berupaya melakukan perbaikan atau penyempurnaan (Mirdah

dan Tenaya, 2000). Pada Gambar 3 adalah contoh cakupan kegiatan utama serta

apa saja yang perlu diperhatikan oleh setiap kegiatan sekunder untuk mendukung

setiap kegiatan utama dari rantai nilai sistem beton pracetak (Abduh, 2007).

INFRASTRUKTUR PERUSAHAAN



Porter menjelaskan bahwa setiap mata rantai baik yang utama maupun

pendukung dapat menambah nilai dari produk yang dihasilkan. Misalnya, bahan

mentah dalam pabrik telah mengalami perubahan dalam place utility. Ketika

bahan diolah telah terjadi perubahan dalam form utility. Barang jadi itu sendiri

telah memberikan nilai tambah. Barang jadi yang berada di pasar telah berubah

dalam place utility. Terakhir, agar terjadi proses pembelian ulang, service sebagai

kegiatan yang penting, harus ditekankan. Nilai tambah yang dihasilkan oleh

aktivitas – aktivitas tersebut merupakan harga yang akan dibayar konsumen

(Abduh, et al, 2007).

Gambar 3. Contoh Rantai Nilai Sistem Beton Pracetak

Visi & Misi, Strategi, Struktur Organisasi, Manajemen, Kantor Cabang,
Kebijakan Disentralisasi, Fasilitas, SOP

Peningkatan
Pelatihan prodiktivitas, Pelatihan Rekrutmen Rekrutmen
Supervisi pelatihan Supervisi

keahlian,
Sertifikasi

Sist.informasi Sarana fabrikasi, Komunaikasi, Multimedia dan Database, manajemen
Manajemen Alat berat, dengan lokasi, Internet aset/Produk
rekanan, Batching plant, data produk
Alat uji material, Alat uji produk alat berat,
sist.distribusi Curing sist.distribusi

Layanan Material, Layanan Media, pameran Layanan
Transportasi tenaga kerja transportasi dan seminar Pemeliharaan

dan alat

- Perencanaan - Perancangan - Memproses - Iklan -Pemeliharaan produk
Kebutuhan produksi permintaan - Promosi
material, - Fabrikasi produk - Diseminasi
tenaga kerja, komponen - Pengiriman
dan alat pracetak produk

- Identifikasi - Penyimpanan
sumber - Pengiriman

- Metoda seleksi produk
- Hub.kerjasama - Instalasi produk
- Manajemen - Penjaminan

rekanan kualitas
- Pengiriman dan - Monitoring dan

penerimaan evaluasi
material

Logistik
ke Dalam

Logistik
ke Luar

Operasi Pemasaran
dan

penjualan

Pelayanan

Infrastruktur

SDM

Pembelian

Infrastruktur

Pengembangan
teknologi



Jika dilihat dari sudut pandang strategik, Mirdah dan Tenaya (2000) juga

menekankan empat aspek utama dalam konsep value chain untuk peningkatan

laba perusahaan, yaitu :

1. Keterkaitan dengan pemasok.

2. Keterkaitan dengan pelanggan.

3. Keterkaitan proses dalam value chain suatu unit bisnis.

4. Keterkaitan antar value chain unit bisnis yang ada dalam perusahaan.

Value chain internal perusahaan merupakan penyusunan seluruh aktivitas

penciptaan nilai yang ada di dalam perusahaan tertentu. Value chain ini terdiri

atas seluruh aktivitas, baik yang bersifat fisik maupun teknologi yang ada di

dalam perusahaan yang dapat menambah nilai produk. Hal penting untuk

menganalisis value chain internal perusahaan adalah dengan memahami setiap

aktivitas dalam perusahaan yang dilakukan untuk menciptakan keunggulan

komperatif. Kemudian mengelola aktivitas-aktivitas itu lebih baik daripada

perusahaan-perusahaan lain yang ada dalam industri tersebut.

Value chain internal perusahaan dapat dicapai dengan beberapa langkah.

Menurut Josep G. Donelan dan Edward A. Kaplan langkah-langkah yang

diterapkan dalam pencapain value chain internal perusahaan, yaitu (1)

mengidentifikasi aktivitasaktivitas value chain; (2) menentukan aktivitas value

chain yang mana paling strategis; (3) menelusuri biaya-biaya setiap aktivitas

value chain; (4) menggunakan informasi biaya aktivitas untuk mengelola setiap

aktivitas value chain secara lebih baik daripada perusahaan lain dalam industri

tersebut.



2.4 Quality Management System

Quality Management System dalam ISO 9001:2000 merupakan

sekumpulan prosedur terdokumentasi dan praktek – praktek standar untuk

manajemen sistem, yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu proses dan

produk (barang atau jasa) terhadap kebutuhan atau persyaratan tertentu, dimana

kebutuhan atau persyaratan tertentu tersebut ditentukan atau dispesifikasikan oleh

pelanggan dan organisasi. Adapun manfaat dari penerapannya antara lain :

1. Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan.

2. Meningkatkan kualitas dan produktivitas dari manajemen melalui kerjasama

dan komunikasi yang lebih baik, sistem pengendalian yang konsisten.

3. Memberikan pelatihan secara sistematik kepada seluruh karyawan melalui

prosedur – prosedur dan instruksi – instruksi yang terdefinisi secara baik.

4. Menghemat biaya dan mengurangi duplikasi audit sistem kualitas oleh

pelanggan

5. Terjadi perubahan positif dalam hal kultur kualitas dari anggota organisasi.

Setiap perusahaan yang telah memiliki sistem penjaminan mutu maka

dapat menerapkan kebijakan – kebijakan kualitas yang dibuat sebagai dasar

pemeliharaan kualitas dan kepercayaan konsumen akan produknya. Setiap

tahapan produksi dipantau dan diperikasa untuk dipastikan tidak ada

penyimpangan – penyimpangan yang mengakibatkan nilai produk berkurang

(Womark, 1996).



2.5 Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP)

Metode Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP) digunakan untuk

menentukan pembobotan kriteria evaluasi oleh pengambil keputusan terdiri

sejumlah n decision alternative dari suatu problem, dan sekumpulan alternatif

keputusan ini ditetapkan sebagai A = {Ai, i = 1, 2, 3,..., n}. Sekumpulan k fuzzy

decision criteria ditetapkan sebagai C = {C, t = 1, 2, 3,...,k}. Problem keputusan

dapat ditunjukkan dalam struktur hirarki berikut ini :

Gambar 4. Struktur Hirarki dalam Problem Keputusan

Buckley dalam Rochman et al (2005) merumuskan perangkingan alternatif

menggunakan fuzzy number, dimana problem perangkingan alternatif dengan m

alternatif ditetapkan sebagai A
1
, A

2
, ..., A

m
, dengan sekelompok penilai

(judgment) terdiri dari n experts ditetapkan J
1
, J

2
, ...J

n
. Dan sejumlah k kriteria

ditetapkan C
1
, C

2
, ..., C

n
. Prosedur untuk menjelaskan bobot kriteria evaluasi

dengan fuzzy AHP oleh Buckley dalam Hsieh (2004), dapat diterangkan sebagai

berikut:
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1. Menyusun matriks perbandingan berpasangan diantara semua elemen/kriteria

dalam dimensi sistem hirarkhi.

2. Mendefinisikan rata-rata geometris fuzzy dan bobot fuzzy setiap kriteria

dengan rata-rata menggunakan metoda Buckley (1985), dilakukan dengan

penjumlahan fuzzy (fuzzy addition) dan perkalian fuzzy (fuzzy multiplication),

yaitu dengan menghitung elemen matriks syntetic pairwise comparoison

dengan rumus :

dimana ã
in

adalah nilai perbandingan fuzzy dari kriteria i ke kriteria n,

ir~adalah rata-rata geometris dari nilai perbandingan fuzzy kriteria i terhadap

setiap kriteria, dan iw~ adalah bobot fuzzy dari kriteria ke i, dan dapat

diindikasikan dengan TFN  iiii UwMwLww ,,~  . Lw
i
, Mw

i
,dan Uw

i
masing-

masing adalah nilai bawah, tengah, dan atas dari bobot fuzzy kriteria ke i.

3. Kmudian, Hsieh, Lu dan Tzeng (2004) menggunakan teknik rata-rata

geometris (geometric mean technique) untuk menentukan fuzzy geometric



mean dan pembobotan fuzzy dari tiap kriteria dengan persamaan sebagai

berikut:
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4. Langkah selanjutnya, melakukan perangkingan nonfuzzy dengan metode

defuzzifikasi menggunakan model Best Nonfuzzy Performance Value (BNP)

seperti yang disebutkan oleh Buckley (1985) dalam Setiyoko, Ciptomulyono

dan Gunarta (2005) dengan persamaan berikut:

    iLRiLRiMRiLRiURiBNPi  ,3/

Berdasarkan nilai dari BNP untuk tiap alternatif, rangking dari tiap alternatif

dapat ditentukan.

Teknik komputasinya didasarkan pada bilangan fuzzy yang didefinisikan

oleh Mon dkk (dalam Hsieh, 2004) seperti pada Tabel 1.

Tabel 1. Fungsi Keanggotaan Skala Linguistik
Bilangan Fuzzy Skala Linguistik Skala Bilangan Fuzzy

9
~
7~
5
~
3
~
1
~ Sama Penting (SMp)

Sedikit Lebih Penting (SLp)

Lebih Penting (LBp)

Sangat Penting (SAp)

Paling Penting (PAp)

(1,1,3)

(1,3,5)

(3,5,7)

(5,7,9)

(7,7,9)

Setiap fungsi keanggotaan (skala bilangan fuzzy) didefinisikan oleh tiga

parameter TFN simetris, titik kiri, titik tengah dan titik kanan pada interval

dimana fungsi tersebut didefinisikan. Selain itu variabel linguistik juga



dipergunakan untuk mengukur nilai performansi alternatif untuk setiap kriteria

dengan istilah linguistik “sangat baik”, “baik”, “biasa”, “jelek”, dan “sangat jelek”

seperti pada Gambar 5 dan Gambar 6.

Gambar 5. Fungsi Keanggotaan Variabel Linguistik
untuk Membandingkan Dua Kriteria

Gambar 6. Contoh Fungsi Keanggotaan Variabel Linguistik
untuk Nilai Pengukuran Alternatif

Proses penerapan metode AHP akan lebih mudah dan humanistik bila

evaluator menilai “kriteria A lebih penting daripada kriteria B” daripada “kriteria

A dibandingkan B memiliki tingkat kepentingan lima dibanding satu”. Disinilah

Buckley dalam Hsieh (2004), mengembangkan konsep AHP sehingga evaluator

dapat menggunakan rasio fuzzy menggantikan rasio eksak untuk memudahkan

orang dalam membandingkan dua kriteria dan menurunkan bobot fuzzy dengan

metoda rata-rata geometrik.



III. METODE PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan Februari hingga April 2009,

berlokasi di PT. X, Jl. Raya Pasuruan – Malang Km 9.5, Pasuruan dan

Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem Jurusan Teknologi Industri

Pertanian, Universitas Brawijaya – Malang.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode analisa deskriptif, yaitu

metode penelitian yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta yang ada di

lapangan dan mendapatkan informasi-informasi mengenai keadaan saat ini

sehingga dapat dilakukan analisis rantai nilai untuk selanjutnya digunakan sebagai

dasar perumusan strategi keunggulan bersaing.

3.2.1 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam proses pengumpulan data antara lain :

1. Data Primer, yang meliputi :

a. Data kualitatif : Informasi mengenai Quality Management System di

perusahaan, hasil wawancara dengan responden, pencatatan observasi

di lapang, pengumpulan data melalui kuesioner yang berisi penilaian

terhadap aktivitas rantai nilai serta data untuk merumusan strategi oleh

responden terpilih.

b. Data kuantitatif : hasil kuisioner berupa bilangan fuzzy.



2. Data Sekunder

a. Data kualitatif : profil perusahaan, data lain yang diambil dari sumber

kedua (artikel, jurnal, internet) yang dianggap masih relevan, terbitan-

terbitan ilmiah / nonfiksi (sosiologi, sejarah) maupun fiksi mengenai

produk, dan arsip perusahaan yang tidak diterbitkan.

b. Data Kuantitatif : Data laporan atau arsip perusahaan dan literatur yang

disajikan dalam bentuk data statistik.

3.3 Batasan Masalah

Agar pembahasan tidak bias dan tetap fokus terhadap pokok masalah yang

dikaji, maka penelitian ini dibatasi pada beberapa aspek sebagai berikut :

1. Analisis dimaksudkan untuk mengidentifikasi potensi pencipta nilai atau

mengukur kinerja rantai nilai yang terdiri dari aktivitas utama (primer) dan

aktivitas pendukung (sekunder) pada Quality Management System PT. X.

2. Subyek penelitian yaitu lingkup internal perusahaan dalam pendekatan

analisis rantai nilai. Sedangkan obyek penelitian adalah produk susu bubuk

yang diproduksi oleh PT. X Pasuruan.

3. Pembobotan hanya dilakukan pada aktivitas utama untuk mengetahui

bobot kinerja yang tertinggi dan terendah.

3.4 Pelaksanaan Penelitian

Pelaksanaan penelitian sebagai informasi mengenai gambaran tahapan

pelaksanaan yang akan dilakukan. Diawali dengan perumusan masalah, penentuan

metode pengolahan data, untuk kemudian diolah dan representasi data.



Gambar 7. Diagram Alir Penelitian

3.5 Pengumpulan Data

Instrumen yang digunakan untuk pengumpulan data adalah kuesioner.

Dalam penyebaran kuesioner akan ditekankan pada pihak responden bahwa data

hasil kuisioner ini merupakan data yang dianggap mewakili institusi terkait, bukan
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data yang bersumber dari satu pihak saja dan dapat dipertanggungjawabkan.

Adapun tampilan kuesioner penelitian dapat dilihat pada Lampiran 1. Sedangkan

sebagai sumber data yaitu responden yang ditunjuk adalah orang – orang yang ada

di Departemen Quality Management PT. X, seperti Supervisor, Staf QM, dan

orang – orang yang terlibat di bagian process control produksi susu bubuk.

Jumlah responden yang digunakan sebanyak 3 orang didasarkan pada

kepentingan penelitian terhadap standar ukuran kinerja rantai nilai perusahaan.

Pengumpulan data ini menggunakan asumsi bahwa informasi yang disampaikan

pihak responden merupakan informasi yang mewakili stokeholder secara

keseluruhan yang dianggap memahami kondisi dan kegiatan perusahaan

khususnya pada manajemen kualitas untuk produk susu bubuk dengan jelas.

3.5.1 Variabel Penelitian

Variabel penelitian ditekankan pada aktivitas internal yang tercakup dalam

Quality Management System perusahaan yang terdiri dari aktivitas utama (primer)

yang dapat di lihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisa Rantai Nilai dalam Quality Management System Produk
Susu Bubuk

Aktivitas Potensi Pencipta Nilai
(Komponen Aktivitas)

Sub - Aktivitas

Primer Menciptakan
Permintaan Pasar

- Proses interaksi dengan consumer

Pengenalan dan
Pengembangan Produk
Baru

- Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

- Strategi Inovasi dan Renovasi
- Strategi Persediaan

Penjaminan Persediaan - Perencanaan permintaan dan
persediaan

- Dukungan strategis



Aktivitas Potensi Pencipta Nilai
(Komponen Aktivitas)

Sub - Aktivitas

Primer Penjaminan Persediaan - Dukungan operational
- Manufacturing serta pemeliharaan

asset dan menejemen
- Proses pelayanan customer

Logistik fisik - Penyimpanan
- Handling
- Transportasi

Mempertahankan dan
menambah permintaan

- Penjualan
- Daya produksi

Sumber : Quality Management System Overview PT. X (2007)

Pejelasan mengenai aktivitas dan sub aktivitas utama dalam rantai nilai

yang menjadi variabel penelitian, adalah sebagai berikut :

1. Menciptakan Permintaan Pasar, dimana didalamnya terdapat proses interaksi

dengan consumer, yaitu bagaimana sebuah komunikasi yang efektif dan

efisien dapat berlangsung serta mampu menjamin bahwa perusahaan

mengetahui apa kebutuhan consumer dan dapat memperkirakan keinginan

mereka yang berguna untuk bahan perbaikan dan inovasi produk.

2. Pengenalan dan Pengembangan Produk Baru, meliputi :

a. Strategi Inovasi dan Renovasi, yaitu strategi yang diperlukan untuk

menentukan longterm produk, teknologi dan brand strategy product serta

merenovasi produk atau konsep proses dengan memahami dan

memperkirakan kebutuhan consumer, kecenderungan pasar, ilmu

pengetahuan dan teknologi.

b. Strategi Persediaan, yaitu mengidentifkasi dan meninjau secara periodik

kesesuaian persediaan produk dan merencanakan atau mengalokasikan

Lanjutan Tabel 2



kebutuhan sumber (internal dan eksternal) untuk pelaksanaan

pengembangan dan industrialisasi produk.

c. Penyampaian ide, pengembangan dan industrialisasi, yaitu tahapan kunci

dari awal pelaksanaan penyusunan strategi inovasi dan renovasi.

3. Penjaminan Persediaan, meliputi :

a. Perencanaan permintaan dan persediaan, yaitu merencanakan jumlah stok

atau persediaan produk jadi dengan standar kualitas tinggi untuk menjamin

produk tersedia dalam jumlah yang tepat dan di lokasi yang dibutuhkan.

b. Dukungan strategis, yaitu hal – hal yang dapat mendukung pelaksanaan

aktivitas penjaminan kualitas misalnya dengan menciptakan kontrak /

kerjasama dengan supplier untuk pengadaan bahan dan mesin pelayanan

baik dengan sistem sewa atau beli, sesuai dengan spesifikasi kebutuhan

perusahaan.

c. Dukungan operasional, yaitu hal – hal pendukung kegiatan opersional

dalam merencanakan kebutuhan persediaan pada agen dan distributor serta

mengatur jadwal pengiriman produk sehingga ada perubahan kebutuhan

sewaktu – waktu dapat segera direspon dengan baik.

d. Manufacturing serta pemeliharaan aset dan menejemen, yaitu kegiatan

melaksanakan rencana produksi berdasarkan kualitas, kuantitas, biaya dan

kebutuhan waktu, peninjauan serta pemeliharaan aset dan menejemen

secara periodik.



e. Proses pelayanan customer, yaitu serangkaian aktivitas pelayanan terhadap

customer meliputi analisis perbaikan kualitas, penanganan produk

komplain, mengatur pemesanan dan mengukur kinerja pelaksanaannya.

4. Logistik fisik, yaitu kegiatan penanganan terhadap material (bahan baku dan

pengemas, produk setengah jadi dan produk jadi) hingga ke pengiriman akhir

yaitu ke customers, dimana tujuannya untuk menjamin bahwa produk susu

bubuk spesifikasinya sesuai dengan perminataan, dengan kondisi barang yang

baik (tidak cacat), diwaktu, tempat serta dengan alokasi biaya yang tepat,

sesuai dengan kebutuhan bisnis. Secara umum aktivitas logisatik fisik ini

meliputi : penyimpanan, handling dan transportasi.

5. Mempertahankan dan meningkatkan lot permintaan, meliputi :

a. Penjualan, yaitu kegiatan menukar barang (produk) antara produsen

dengan konsumen dengan nilai tertentu dimana didalamnya terdapat

proses interaksi yang baik dan harmonis dengan konsumen untuk

mempertahankan pasar.

b. Daya produksi, yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan produk

dengan jumlah tertentu serta mampu menjamin bahwa kualitas produk

yang sampai pada konsumen akan berjalan secara konsisten.

3.6 Pengamatan dan Analisa Data

Berdasarkan variabel penelitian diatas, diidentifikasi aktivitas – aktivitas

kemudian dibuat struktur hirarki proses untuk aktivitas primer. Berikut struktur



hierarki proses untuk masing-masing aktivitas ditunjukkan pada Gambar 8,

kemudian dihitung dengan metode fuzzy.

Gambar 8. Struktur Hirarki Aktivitas Utama (Primer)

Pengolahan data menggunakan metode fuzzy AHP dengan tahapan sebagai

berikut:

1. Pembobotan Kriteria (sub – sub aktivitas) dalam komponen aktivitas utama

maupun aktivitas pendukung dengan fuzzy AHP.
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a. Data yang diperoleh dari pengumpulan kuisioner akan disusun matriks

perbandingan berpasangan, dimana responden dinotasikan dengan simbol

Ai , i = 1,2,3..,n.

A1 A2 A3 A4

A1 ... ... ... ...

A2 ... ... ... ...

A3 ... ... ... ...

A4 ... ... ... ...

b. Kemudian mengaplikasikan bilangan fuzzy sesuai tabel diatas dengan

aturan sebagai berikut:

c. Menghitung elemen matriks syntetic pairwise comparoison dengan rumus:
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d. Hasil perhitungan elemen matriks diatas digunakan untuk menentuan

bobot kriteria setiap kelompok responden dengan menggunakan

persamaan berikut :

sehingga diperoleh nilai 1
~r , 2

~r , 3
~r ,..., nr

~ dan 1
~w , 2

~w , 3
~w ,..., nw~

e. Proses deffuzifikasi dilakukan dengan menggunakan metode Best

Nonfuzzy Performance Value (BNP) untuk mengetahui bobot fuzzy masing

– masing kriteria berdasarkan persamaan :

Sehingga diperoleh nilai BNPw1, BNPw2, BNPw3, ... , BNPwn.

2. Nilai BNP merupakan hasil perhitungan bobot penilaian terhadap aktivitas dan

sub aktivitas sehingga diketahui aktivitas mana yang memiliki bobot tertinggi

dan bobot terendah yang nantinya bisa dijadikan poin – poin pertimbangan

dalam penyusunan strategi keunggulan bersaing.

3. Aktivitas dan sub aktivitas yang ada dipetakan dalam diagram value chain

beserta nilai bobot yang diperoleh.

4. Berdasarkan penilaian bobot dalam aktivitas rantai nilai yang sudah ada, lalu

dibuat perumusan strategi dimana yang diusulkan hanya untuk aktivitas utama

yang memiliki bobot terendah. pada Langkah – langkah perumusan strategi

dapat di gambarkan dalam diagram berikut :



: lingkup peneitian perencanaan strategi

Gambar 9. Langkah – langkah Perumusan Strategi

Identifikasi faktor – faktor internal
dan aktivitas – aktivitas penting

Bagaimana faktor – faktor dan aktivitas
dibandingkan dengan standar keunggulan internal?

Profil Perusahaan Menjadi Masukan dalam Proses
Formulasi Strategi

Baik Tidak Baik

Kekuatan yang
mungkin

Kelemahan yang
mungkin

Memiliki
keunggulan

Keahlian yang
dibutuhakan

Kekurangan
yang ada

Keunggulan
bersaing

Kerentanan
Utama

Persyaratan
bisnis pokok

Sumber : Pierce dan Robinson, Manajemen Strategik (1997:235)

Langkah 3

Langkah 4

Langkah 1

Langkah 2

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini
dibandingkan dengan masalah – masalah
pokok di tahap perkembangan produk / pasar?

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini
dibandingkan dengan kapabilitas dan sumber
daya para pesaing kunci?

Bagaimana kekuatan dan kelemahan ini
dibandingkan dengan persyaratan sukses dalam
industri atau sektor pasar yang dibidik?



IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Kondisi Umum Perusahaan

PT. X sebagai produsen pengolah susu yang berlokasi di kota Pasuruan,

Jawa Timur memiliki berbagai jenis produk yang telah di pasarkan ke seluruh

Indonesia. Hingga saat ini jenis produk susu yang dijual meliputi produk susu

bubuk (Instant Milk Powder atau IMP) yaitu susu bubuk instan dan full cream dan

susu pertumbuhan (Grow Up Milk atau GUM) yaitu untuk 1 tahun keatas, 3 tahun

keatas serta 5 tahun keatas, susu bayi untuk anak usia bawah tiga tahun, susu

kalsium untuk dewasa dan produk susu kental manis (Sweetened Condensed Milk).

Diantara produk – produk tersebut, dalam pelaksanaan prosesnya dilakukan

terpisah di empat area (egron 1, egron 2, egron 3 dan egron 4).

Jabatan tertinggi PT. X dipegang oleh seorang factory manager dan

dibantu oleh seorang confidential secretary. Sementara itu di bawah factory

manager terdapat beberapa departemen, antara lain Quality Management (QM),

Milk Powder (MP), Filling Packing MP, Recombined Sweet Condensed Milk

(RSCM), Human Resource (HR), Organisation and Development (OD),

Engineering, Administration, Warehouse, Agri Service, Application Group (AG)

dan Contious Improvement (CI).

Karyawan di PT. X terdiri dari karyawan tetap, karyawan kontrak dan

karyawan out-sourching dengan jam kerja karyawan diatur dalam shift pagi, siang

dan malam hari. Untuk karyawan non shift masuk lima hari kerja dalam seminggu

mulai pukul 08.00 sampai 16.00 WIB.



5.2 Quality Management System PT. X

Quality Management System PT. X digunakan untuk perbaikan

pelaksanaan sistem sebaik mungkin sejauh yang dibutuhkan sistem – sistem lain

yang membutuhkan untuk menjamin kualitas produk dan performa sesuai dengan

value chain processes. Secara umum Quality Management System Sructure PT. X

terdiri atas tiga level, yaitu :

1. Global Quality Standards, yang terdiri dari :

a. Kebijakan Kualitas (Quality policy), antara lain :

- Kualitas adalah dasar dari kepercayaan dan pilihan konsumen atas

produk kita (Consumer Trust & Preference)

- Produk dan jasa kita tidak pernah mengabaikan faktor keamanan

pangan (Food Safety)

- Selalu mematuhi peraturan dan perundangan yang berlaku (Full

Compliance)

- Meniadakan cacat produk dan jasa (Zero Defect)

- Meniadakan pemborosan di semua kegiatan (No-Waste Attitude)

- Berkomitmen secara terus - menerus untuk meningkatkan standar

kualitas (Continuous Improvement)

b. Global Management System, meliputi kerangka sistem menejemen untuk

keseluruhan aktivitas, yang terdiri dari Management Process, value chain

(rantai nilai) dan support process.



2. Spesifikasi produk sesuai dengan standar kualitas, yang meliputi keseluruhan

produk dan standar proses, spesifikasi produk, instruksi, metode dan

spesifikasi peralatan untuk masing – masing jenis produk.

3. Pedoman pelaksanaan dan penerapan Quality System untuk semua unit

berdasarkan kerangka QMS dan global mandatory. Pedoman tersebut

bertujuan untuk menjamin kesesuaian spesifikasi produk dengan standar

kualitas dan proses serta kebutuhan dalam perbaikannya yang meliputi

deskripsi rinci dari tiap – tiap proses.

Terdapat empat elemen kunci sukses yang digunakan pada PT. X untuk

memelihara dan membangun kepercayaan konsumen secara kontinyu, antara lain :

1. Penerapan QMS berbasis proses yang mana keseluruhan fungsi rantai nilai

atau aktivitas tergantung penuh pada keberhasilan tiap - tiap proses

didalamnya yang merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai

tujuan yaitu Kualitas.

2. Struktur dasar Quality System, spesifikasi standar kualitas produk, dan

manajemen di dalamnya.

3. Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara

transparan yang dapat dibuktikan oleh independen audit.

4. Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement)

untuk mencapai kepercayaan konsumen melalui keunggulan dan

kompetitif.



4.3 Penilaian Terhadap Aktivitas Rantai Nilai

5.3.1 Karakteristik Responden

Kuesioner diberikan kepada 3 orang responden dengan karakteristik

sebagai berikut :

1. Supervisor Executive Quality Assurance (QA) bagian Sensory Evaluation

untuk produk susu bubuk yang sudah bekerja selama 2,5 tahun di PT. X,

yaitu yang bertanggung jawab penuh terhadap penjaminan mutu atas

produk dan sistem produksi yang ada yang ditunjukkan pada aspek

keamanan produk dimana didalamnya terdapat bagian Process Control

yang melakukan pengawasan mutu terhadap susu bubuk mulai raw

material sampai produk akhir.

2. Staff Laboratorium yang sudah bekerja selama 28 tahun yang bertanggung

jawab menangani analisa terhadap produk yang akan di release ke pasar,

produk komplain dan keeping quality produk susu bubuk.

3. Staff Quality Control (QC) yang sudah bekerja selama 10 tahun yang

bertugas pada line production susu bubuk yaitu yang mengetahui dan

memahami keseluruhan proses produksi produk dan operational system di

dalamnya.

5.3.2 Identifikasi Aktivitas – aktivitas dalam Rantai Nilai

Rantai nilai sebagai penyusunan seluruh aktivitas penciptaan nilai untuk

tiga jenis produk susu bubuk, antara lain : susu bubuk instan, susu bubuk

pertumbuhan dan susu bubuk bayi, terdiri atas seluruh aktivitas, baik yang bersifat

fisik maupun teknologi yang dapat menambah nilai kualitas produk. Identifikasi



terhadap aktivitas – aktivitas ini berdasarkan hasil pengamatan di lapang yaitu

aktivitas – aktivitas yang tercakup dalam kegiatan manajemen kualitas yang

kemudian disusun dalam hierarki proses seperti pada Gambar 3.2.

5.3.3 Perhitungan Bobot Aktivitas Utama pada Rantai Nilai

Hasil pembobotan terhadap keseluruhan aktivitas pencipta nilai dari 3

orang responden terpilih dengan metode Fuzzy AHP dapat dilihat pada Tabel 3.

Sedangkan perhitungan secara keseluruhan serta tabel preferensi perbandingan

berpasangan dapat dilihat pada Lampiran 2.

Tabel 3. Hasil Pembobotan terhadap Keseluruhan Aktivitas Pencipta Nilai
dalam Quality Management System

Aktivitas/ Sub Aktivitas Bobot Keseluruhan Defuzzy
Produk 1 Produk 2 Produk 3 BNP

Menciptakan Permintaan Pasar 0.211

Proses hubungan dengan consumer 0.0278 0.0267 0.0139 0.025
Pengenalan dan Pengembangan Produk
Baru

0,168

Penyampaian ide, pengembangan dan
industrialisasi

0.0134 0.0102 0.0374 0.020

Strategi Inovasi dan Renovasi 0.0140 0.0102 0.0348 0.019
Strategi Persediaan 0.0093 0.0064 0.0208 0.012

Penjaminan Persediaan 0,297
Perencanaan permintaan dan persediaan 0.0398 0.0303 0.0223 0.031

Dukungan strategis 0.0360 0.0331 0.0193 0.029
Dukungan operational 0.0293 0.0231 0.0165 0.030

Manufacturing serta pemeliharaan asset &
menejemen

0.0135 0.0112 0.0078 0.011

Proses pelayanan customer 0.0304 0.0237 0.0146 0.030
Logistik fisik 0,121

Penyimpanan 0.0028 0.0039 0.0070 0.005
Handling 0.0028 0.0041 0.0065 0.004

Transportasi. 0.0027 0.0036 0.0066 0.004
Mempertahankan dan meningkatkan
permintaan

0,189

Penjualan 0.0062 0.0114 0.0084 0.009
Daya produksi 0.0103 0.0155 0.0088 0.012

Sumber : Data Penelitian (2009)



Berdasarkan hasil perhitungan bobot kriteria pada tabel aktivitas utama

rantai nilai pada QMS produk susu bubuk, diketahui bahwa penilaian aktivitas

tertinggi hingga terendah berturut – turut adalah pada Penjaminan Persediaan

(0,297), Menciptakan Permintaan Pasar (0,211), Mempertahankan dan

Meningkatkan Permintaan (0,189), Pengenalan dan Pengembangan Produk Baru

(0,168), dan pada Logistik Fisik (0.121).

Aktivitas penjaminan persediaan memiliki bobot tertinggi hal ini

menunjukkan bahwa aktivitas tersebut merupakan kekuatan utama perusahaan

dalam melaksanakan kegiatan manajemen kualitas dengan baik. Dalam konsep

rantai nilai dapat diartikan bahwa cost pada aktivitas penjaminan persediaan dapat

diturunkan tanpa mengurangi keoptimalan kinerja dengan customer value yang

tetap dapat ditingkatkan.

Hal – hal yang mendukung kegiatan penjaminan persediaan secara

keseluruhan difasilitasi dengan baik agar barang yang dikehendaki berada sesuai

dengan jumlah, tempat dan waktu yang tepat dengan membangun beberapa

gudang yang ditempatkan di area – area strategis seperti di kota – kota yang jalur

distribusinya besar yaitu Gempol dan Jogjakarta serta kota – kota strategis lain.

Untuk pendistribusian atau pemasaran juga selalu dipantau secara rutin agar

memastikan produk yang dibutuhkan pasar berada dalam jumlah stok yang aman.

Terkait dengan Sub aktivitas didalamnya ternyata juga memiliki penilaian yang

tinggi dibandingkan dengan sub aktivitas yang lain. Dan setelah disesuaikan

dengan kondisi lapang, ternyata hal – hal yang menyebabkan keunggulan pada

aktivitas ini antara lain :



a. Pada perencanaan permintaan dan persediaan di PT. X dilakukan dengan

peramalan yang baik serta perusahaan sudah memiliki Master Production

Schedule sebagai pedoman perencanaan strategi yang menggambarkan skala

prioritas produk yang diminta pelanggan, konfirmasi kemampuan produksi

untuk memenuhi sales order untuk dasar perhitungan kapasitas produk.

b. Dukungan strategis yang ada PT. X, yaitu hubungan dengan supplier yang

dibangun dengan sebaik mungkin, baik dengan supplier baha baku maupun

mesin peralatan yaitu dengan menjalin kontrak perjanjian dengan jelas dan

saling menguntungkan. Pada persediaan bahan baku susu segar, perusahaan

menuntut supplier mampu memberikan kualitas susu segarnya dengan baik

sesuai dengan standar perusahaan, dan perusahaan pun membelinya dengan

harga yang sesuai. Sedangkan untuk pengadaan mesin – mesin ringan seperti

mesin untuk kebutuhan kantor dan administrasi, perusahaan menggunakan

sistem sewa dengan tujuan untuk mempermudah pemeliharaan.

c. Kemudian dalam proses pelayanan dimana selama ini PT. X memberlakuan

prinsip bahwa konsumen adalah aset penting yaitu sebagai dasar sebuah

perusahaan mampu untuk terus berproduksi sehingga upaya – upaya untuk

memberikan pelayanan terhadap konsumen terus ditingkatkan, misalnya

dalam menanggapi keluhan konsumen ditangani dengan cepat (paling lambat

satu minggu sejak keluhan diajukan). Kemudian perusahaan harus konsisten

memberikan ganti rugi atas keluhan yang benar – benar akibat kesalahan dari

internal. Selain itu, pihak menejemen selalu kontinyu dan up date dalam

menanggapi hal – hal yang mampu merubah permintaan pasar seperti, isu –



isu yang beredar dipasaran mengenai produk susu bubuk, persaingan pasar,

dan kecenderungan pola hidup konsumen

d. Dukungan operational dan manufacturing serta pemeliharaan asset dan

manajemen di perusahaan ditunjukkan dengan sudah diterapkannya Sistem

Keamanan Pangan melalui sertifikasi ISO, Sistem Jaminan Halal (SJH),

Quality Monitoring Scheme, Release Menegement System dan sebagainya

yang mana pelaksanaannya secara otomatis mendukung operasional kegiatan

penjaminan mutu produk susu bubuk di PT. X.

Selanjutnya aktivitas dalam rantai nilai yang memiliki bobot terendah

yaitu pada logistik fisik. Logistik fisik yang meliputi penyimpanan, handling, dan

transportasi ini mempunyai tujuan utama yaitu menjamin bahwa produk yang

sampai ke konsumen dalam kondisi baik, di tujuan atau tempat yang tepat dan di

waktu yang tepat (Anonimous, 2007). Pada pedoman QMS Overview (2007) PT.

X, terdapat aktivitas – aktivitas nyata dalam logistik fisik produk, antara lain :

1. Handling and Storage Condition, yaitu seluruh aktivitas untuk

mengkondisikan area penanganan dan penyimpanan (tempat dan mesin

peralatan) sehingga terbebas dari hal – hal yang dapat merusak dan

mempengaruhi kualitas produk.

2. Stock management and handling activities, yaitu aktivitas yang mengatur

perputaran stok dimana harus bedasarkan First Expired First Out (FEFO),

kecuali jika ada kebutuhan tertentu. Pelaksanaannya harus berdasar standar

kualitas, mengidentifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan.



3. Semua warehouse harus memeriksa dan menangani kualitas produk yang

keluar masuk secara periodik, sesuai prosedur dan jika ada penyimpangan

harus segera ditangani dengan memisahkan dari produk lain yang tidak cacat.

4. Semua kegiatan transportasi dalam perusahaan harus dilakukan sesuai

prosedur dan instruksi. Kendaraan atau alat pengangkut yang digunakan harus

diperiksa terlebih dahulu dengan segala pertimbangan sesuai dengan definisi

standar pengangkutan produk bahan makanan dan kemungkinan resikonya.

5. Perencanaan pemeriksaan material yaitu bahan (baku dan penolong) yang baru

datang, meliputi jenis, jumlah, asal dan kesesuaian dengan jadwal pengiriman,

memeriksa dan mendokumentasikan penyimpangan – penyimpangan yang ada,

semuanya harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme.

6. Product Recall, yaitu kegiatan menangani produk yang kembali karena adanya

komplain dari distributor maupun konsumen secara komprehensif pada tiap –

tiap area dimana kegiatan distribusi berlangsung. Hal ini mencakup segala

kebutuhan informasi yang meliputi : keamanan selama distribusi, waktu,

identitas produk, dan efektivitas biaya. Hal ini dilakukan untuk keperluan

investigasi dan analisis lebih lanjut di laboratorium dan line produksi.

7. Pelaksanaan Supply Chain untuk kegiatan logistik fisik harus diukur dan

dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu. Dilakukan oleh pihak

manajemen yang berwenang secara periodik berdasarkan laporan harian dan

bulanan dari tiap – tiap departemen yang terkait dengan kegiatan manajemen

mutu.



Hasil pembobotan terendah pada aktivitas ini menunjukkan bahwa ada

kekurangan dalam pelaksanaannya, sehingga selanjutnya diidentifikasi dengan

runtut faktor – faktor yang mempengaruhi dan disusun strategi perbaikannya.

5.4 Analisis Rantai Nilai Quality Management Produk Susu Bubuk

Setelah diperoleh nilai bobot dari aktivitas dan sub aktivitas oleh para

responden, selanjutnya dipetakan dalam diagram rantai nilai. Berikut diagram

rantai nilai pada Quality Managemen System PT. X untuk produk susu bubuk

dapat dilihat pada Gambar 10.

Gambar 10. Diagram Rantai Nilai Quality Management Produk Susu Bubuk
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Berdasarkan hasil pembobotan dan pemetaan dalam diagram rantai nilai,

aktivitas penjaminan persediaan memiliki bobot tertinggi dari segi preferensi

perbandingan antar aktivitas maupun antar sub aktivitas. Sedangkan untuk

aktivitas logistik fisik sebaliknya, memiliki bobotnya terendah dibandingkan

dengan yang lain. Untuk lebih mudah mengidentifikasinya, dapat dilihat pada

Grafik 1.

Grafik 1. Preferensi Perbandingan Antar Sub Aktivitas

Grafik preferensi perbandingan antar sub aktivitas menggambarkan lebih

jelas kondisi keseluruhan antar sub aktivitas. Sehingga dari sini perusahaan dapat

membaca tingkat kinerja dari hasil penilaian pakar dan dapat memproyeksikan

sejauh mana pencapaian perlu diupayakan untuk memperoleh keseimbangan

aktifitas dengan kinerja yang optimal dan merencanakan upaya pencapaiannya

sehingga dapat diketahui cost pada aktivitas mana yang bisa diturunkan atau

dinaikkan tanpa mempengaruhi customer value. Pada ketiga sub aktivitas yang

merupakan bagian dari logisik fisik memiliki tingkat paling rendah dari yang lain.

Untuk mengetahui benar tidaknya aktivitas logistik fisik dikatakan kurang baik,



maka dapat dianalisis melalui tahapan perumusan strategi dimana salah satu

tahapannya adalah membandingkan tiap – tiap aktivitasnya dengan standar

keunggulan internal di perusahaan dan jika setelah dibandingkan diketahui kurang

sesuai maka perlu suatu usaha perbaikan melalui sebuah strategi. Jika sub

aktivitas mampu ditingkatkan dengan baik, maka pada aktivitas utama pun secara

umum juga akan meningkat dengan baik. Dapat dilihat pada Grafik 2.

Grafik 2 Preferensi Perbandingan Antar Aktivitas

Pada Grafik 2, dapat ditunjukkan bahwa untuk mencapai keunggulan

bersaing, maka kondisi aktivitas – aktivitas yang ada perlu ditingkatkan sekuat

mungkin untuk mencapai nilai optimal masing – masing aktivitas. Rantai nilai

QMS PT. X seperti Gambar 10 tersebut saling berkaitan, dimana kinerja aktivitas

sebelumnya berkelanjutan dengan kinerja aktivitas selanjutnya. Jadi sebenarnya

bisa dikatakan bahwa kinerja aktivitas sebelumnya akan mempengaruhi kinerja

aktivitas selanjutnya (Tenaya, 2000).

Dengan mengetahui kondisi rantai nilai dan gambaran untuk perbaikan

bisa dilakukan, maka disinilah suatu keunggulan bersaing dapat diciptakan. Untuk



itu, PT. X perlu menyusun sebuah strategi untuk mencapai tujuan yaitu mempu

bersaing dan terus melakukan perbaikan secara berkelanjutan pada bagian –

bagian yang kurang.

5.5 Perumusan Strategi Keunggulan Bersaing

Perumusan strategi dilakukan pada kelemahan utama dalam rantai nilai,

yaitu pada logistik fisik dan strateginya disusun sesuai dengan konsep Manajemen

Strategik dari Pierce et al, (1997:235).

4.5.1 Identifikasi Faktor – Faktor Internal dan Aktivitas – Aktivitas Penting

Identifikasi faktor – faktor internal diperoleh dengan melihat aktivitas

pendukung yang memperngaruhi kinerja pada aktivitas logistik fisik, sedangkan

aktivitas – aktivitas penting mengenai logistik fisik diambil dari dokumen

instruksi kerja yang telah disesuaikan dengan kondisi di lapang. Hal tersebut dapat

dilihat pada Tabel 4.



Tabel 4. Faktor – Faktor Internal dan Aktivitas – Aktivitas Penting

Sumber : Quality Management System Overview PT. X

4.5.2 Membandingkan Faktor – Faktor dan Aktivitas dengan Standar

Keunggulan Internal

Pada Langkah kedua dilakukan perbandingan faktor – faktor dan aktivitas

dengan standar keunggulan internal dalam skala linguistik yaitu : SS (sangat

sesuai), S (sesuai), CS (cukup sesuai), KS (kurang sesuai), dan SKS (sangat

kurang sesuai). Pada tahap ini aktivitas yang ada di hubungkan dengan masing –

masing faktor pendukungnya kemudian di bandingkan dengan standar yang

diinginkan perusahaan dalam pencapaian kerja yang optimal, sehingga diperoleh

aktivitas mana saja yang dinilai kekuatan yang ditunjukkan pada penilaian ‘sangat

Identifikasi faktor – faktor internal

1. Struktur organisasi
2. Operational procedure
3. Skill tenaga kerja
4. Kebijakan mempertahankan

kualitas
5. Daya dukung atau jumlah SDM
6. Daya dukung dana
7. Hubungan industrial (bobot

kerja) dengan Human Resource
Policy

8. Daya dukung sarana dan
prasarana (fasilitas)

9. Semangat kebersamaan, suasana
kerja yang nyaman dan kondusif

10. Sosialisasi dan komunikasi
penanganan masalah &
perubahan yang terjadi

11. Statistik proses control
12. Penggunaan teknologi informasi
13. Pemeliharaan data

Aktivitas – aktivitas penting

1. Handling and Storage Condition
2. Stock management and handling
3. Pemeriksaan kualitas produk
4. Transportasi
5. Penanganan material yang baru

datang.
6. Product Recall
7. Mengukur, mengevaluasi dan

memperbaiki pelaksanaan supply
chain



sesuai’ dan ‘sesuai’ serta aktivitas mana saja yang dinilai kelemahan yang

ditunjukkan pada penilaian ‘cukup sesuai’ dan ‘kurang sesuai’ dengan standar

keunggulan yang diinginkan perusahaan. Khusus pada faktor internal mengenai

semangat kebersamaan, suasana kerja yang nyaman dan kondusif tidak bisa

dinilai oleh responden karena sifatnya terlalu subyektif. Melalui kuisioner yang di

isi oleh responden (Lampiran 3) diperoleh aktivitas – aktivitas yang dapat

digolongkan ke dalam kekuatan dan kelemahan tersebut seperti pada Tabel 5.

Tabel 5. Pengelompokan Aktivitas – Aktivitas yang Merupakan Kekuatan
dan Kelemahan dalam Logistik Fisik PT. X

Faktor – faktor Internal
Penilaian pada Aktivitas ke -

Kekuatan yang
mungkin

Kelemahan yang
mungkin

SS S CS KS SKS
1. Struktur organisasi 1-7
2. Operational procedure 1,4,5,7 2,3 6
3. Skill tenaga kerja 1,2,4,5,7 3,6
4. Kebijakan mempertahankan

kualitas
1-5,7 6

5. Daya dukung atau jumlah
SDM

3,4,7 1,2,5,6

6. Daya dukung dana 1,2,4,7 3,5,6
7. Hubungan industrial (bobot

kerja) dengan Human
Resource Policy

2,3,4,7 1,5,6

8. Daya dukung sarana dan
prasarana (fasilitas)

2,5 3,6,7 1,4

9. Semangat kebersamaan,
suasana kerja yang nyaman
dan kondusif

- - - - -

10. Sosialisasi dan komunikasi
penanganan masalah &
perubahan yang terjadi

1 2,3,4,7 5,6

11. Statistik proses control 7 1-6
12. Penggunaan teknologi

informasi
1-4 5,6 7

13. Pemeliharaan data 1,2,4,6,7 3,5

Masih Baik Tidak Baik

Langkah 3



4.5.3 Membandingkan Kelemahan dengan Persyaratan Sukses dalam

Industri

Pada langkah ketiga perumusan strategi yaitu membandingkan kelemahan

dengan persyaratan sukses dalam industri, adapun empat elemen kunci yang

digunakan pada PT. X untuk sukses dalam memelihara dan membangun

kepercayaan konsumen secara kontinyu, antara lain :

1. Penerapan QMS berbasis proses.

2. Struktur dasar Quality System.

3. Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara

transparan.

4. Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement).

Pembandingan ini dilakukan dengan memberikan kuesioner lanjutan yang

di isi oleh responden (Lampiran 4) sehingga diperoleh aktivitas – aktivitas yang

dapat dikatakan kekurangan hingga kerentanan dalam logistik fisik. Penilaian

aktivitas ditunjukkan oleh responden dalam skala linguistik dimana yang

dikatakan kekurangan adalah yang hanya dinilai ‘cukup sesuai’ dan yang

dikatakan kerentanan utama adalah yang dinilai ‘kurang sesuai’dengan syarat

Keterangan aktivitas :
1. Handling and Storage Condition
2. Stock management and handling
3. Pemeriksaan kualitas produk
4. Transportasi
5. Penanganan material yang baru datang.
6. Product Recall
7. Mengukur, mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan supply

chain



sukses industri yang ditetapkan oleh PT. X. Maka aktivitas – aktivitas disinilah

yang harus diperbaiki. Berikut data hasil perbandingkan aktivitas yang merupakan

Tabel 6. Kekurangan pada Aktivitas Logistik Fisik PT. X

Syarat Sukses Industri
di PT. X

Penilaian pada Aktivitas ke -
SS S CS KS SKS

Operational procedure
Penerapan QMS berbasis proses. 2,3,6
Struktur dasar Quality System. 2,3,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

2,3,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

2,3,6

Skill tenaga kerja relatif bagus
Penerapan QMS berbasis proses. 3,6
Struktur dasar Quality System. 3,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

3,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

3,6

Kebijakan mempertahankan
kualitas
Penerapan QMS berbasis proses. 6
Struktur dasar Quality System. 6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

6

Daya dukung SDM yng potensial
Penerapan QMS berbasis proses. 1,2,5,6
Struktur dasar Quality System. 1,2,5,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

1,2,5,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

1,2,5,6

Daya dukung dana
Penerapan QMS berbasis proses. 3,5,6
Struktur dasar Quality System. 3,5,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

3,5,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

3,5,6



Lanjutan Tabel 6
Syarat Sukses Industri

di PT. X
Penilaian pada Aktivitas ke -

SS S CS KS SKS
Hubungan industrial (bobot kerja)
dengan Human Resource Policy
Penerapan QMS berbasis proses. 1,5,6
Struktur dasar Quality System. 1,5,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

1,5,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

1,5,6

Daya dukung sarana dan prasarana
pendukung (fasilitas)
Penerapan QMS berbasis proses. 1,4
Struktur dasar Quality System. 1,4
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

1,4

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

1,4

Sosialisasi dan komunikasi
penanganan masalah & perubahan
yang terjadi
Penerapan QMS berbasis proses. 5,6
Struktur dasar Quality System. 5,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

5,6

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

5,6

Penggunaan teknologi informasi
Penerapan QMS berbasis proses. 5,6
Struktur dasar Quality System. 5,6
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

5,6

Penggunaan teknologi informasi
Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

5,6

Pemeliharaan data
Penerapan QMS berbasis proses. 1-7
Struktur dasar Quality System. 1-7
Pencapaian pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan komunikasi
secara transparan.

1-7

Penerapan program perbaikan
secara kontinyu (CI)

1-7

Kekurangan Kerentanan
Utama

Perumusan Strategi



Berdasarkan tabel perbandingan kelemahan dengan persyaratan sukses

dalam industri dapat diketahui bahwa ada beberapa aktivitas yang masih dinilai

sesuai namun tidak bisa disamakan dengan nilai ‘sesuai’ pada aktivitas kekuatan

di logistik fisik. Juga pada aktivitas yang dinilai ‘cukup sesuai’ dan ‘kurang

sesuai’, karena kondisi penilaian pada tabel diatas hanya untuk membantu

perencana strategi dalam memprioritaskan aktivitas – aktivitas mana yang perlu

diutamakan perbaikannya. Sehingga penilaian oleh responden pada aktivitas

‘kurang sesuai’ yang akan menjadi kekurangan hingga menjadi kerentanan utama

dan harus segera diperbaiki melalui perumusan strategi yang tepat.

4.5.4 Perumusan Strategi

Setelah diketahui melalui analisis rantai nilai yang menunjukkan bahwa

aktivitas pengendalian persediaan merupakan keunggulan bersaing utamanya pada

Quality Management System perusahaan. Sedangkan pada aktivitas yang

menunjukkan kekurangan yaitu pada aktivitas Logistik Fisik. Setelah dianalisis

lanjut diperoleh kerentanan utama penyebab kekurangan pada logistik fisik, maka

dibuat perumusan strategi dengan digambarkan pada skema pada Gambar 11.



Gambar 11. Skema Perumusan Strategi pada Aktivitas Logistik Fisik
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Berdasarkan skema perumusan strategi keunggulan bersaing, dimana

diperoleh aktivitas dengan bobot terendah yaitu Logistik Fisik, kemudian dianalsis

lebih lanjut untuk mengetahui penyebab kekurangan pada aktivitas ini.

Berdasarkan QMS Overview PT. X, terdapat 7 aktivitas yang terkait dalam

logistik fisik seperti yang sudah dijelaskan pada subbab sebelumnya. Dan melalui

tahapan perumusan strategi, diketahui faktor internal penyebab kekurangan yaitu

yang dinilai kurang sesuai dengan standar keunggulan dan persyaratan sukses

yang ditentukan oleh perusahaan. Sehingga dari kedua hal tersebut dapat disusun

strategi perbaikan melalui kuesioner lanjutan (lampiran 5) sebagai berikut :

1. Operational Procedure yang disusun untuk aktivitas Stock Management

and Handling, pemeriksaan secara periodik kualitas produk setiap

penanganannya oleh warehouse, dan Product Recall Procedure, dinilai

kurang sesuai lagi atau kemungkinan terdapat kekurangan, sehingga

perumusan strategi yang muncul yaitu mengevaluasi kembali tiap prosedur

pelaksanaan pada masing – masing aktivitas yang kurang sesuai, dengan

cara :

a. Memeriksa apakah pelaksanaan prosedur operasional yang ditetapkan

sudah sesuai dengan kondisi dan sumber daya di lapang.

b. Mengidentifikasi poin – poin prosedur operasi pada ketiga aktivitas

terkait diatas, yang rentan terhadap kualitas produk dengan

mengumpulkan data – data permasalahan atau issues yang muncul

selama ini.

c. Penyusunan atau memperbaiki Operational Procedure kembali.



2. Skill tenaga kerja pada aktivitas pemeriksaan dan penanganan kualitas

produk oleh warehouse dan Product Recall dinilai kurang baik, sehingga

rumusan strategi perbaikannya adalah dengan memberikan pelatihan

khusus. Adapun tenaga kerja yang diberi pelatihan terdiri dari karyawan

yang bertugas di bagian warehouse dan produk recall, yaitu ;

a. Bagian warehouse, antara lain :

- Petugas yang menerima dan menyimpan produk jadi hasil produksi

atau menerima material dari supplier.

- Petugas yang mengirim ke distribution warehouse atau langsung

ke pelanggan.

- Petugas yang melayani permintaan material dari produksi.

b. Bagian product recall, antara lain :

- Analis pada laboratorum kimia, mikrobiologi dan organoleptik

- Iinvestigator produk complain yang berada dibawah Departemen

Quality Management.

3. Keseluruhan aktivitas logistik fisik memiliki kekurangan dalam

pemeliharaan data. Padahal aktivitas ini sangat penting sebagai pedoman

evaluasi jika terjadi permasalahan yang berkaitan dengan aktivitas dalam

logistik fisik, sehingga untuk memeperbaikinya, hal – hal yang bisa

dilakukan antara lain :

a. Pemeriksaan data input harian oleh Supervisor masing – masing

dengan lebih ketat. Setiap supervisor yang bertanggung jawab pada

line kerja masing – masing aktivitas, secara rutin memeriksa laporan



harian, sehingga jika terjadi kekurangan data bisa langsung

dipertanyakan saat itu juga pada karyawan yang bertugas. Kemudian

menggandakan data lalu menyimpannya dalam bentuk file tertulis

maupun softcopy di tempat yang tersedia.

b. Mengevaluasi kembali manual input data dan menambah jumlah

fasilitas input data. Selama ini di PT. X menggunakan program -

program komputer untuk melakukan input data. Ada beberapa program

yang prosedur penggunaannya cukup rumit dan membutuhkan banyak

waktu padahal banyak pekerjaan yang harus dilakukan selain

memasukan data. Sehingga perusahaan perlu mengevaluasi kembali

mengenai hal tersebut. Dibuat sistem dokumentasi yang baik, rapi, dan

lebih sederhana tapi bisa mencakup kebutuhan data yang diperlukan

perusahaan. Disamping itu perlu diperhatikan kebutuhan fasilitas input

dengan memeriksa kebutuhan komputer setiap departemen dan tempat

penyimpanan file atau dokumen di perusahaan.



V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Hasil analisis rantai nilai pada Quality Management System produk susu

bubuk di PT. X diketahui penilaian aktivitas tertinggi hingga terendah berturut –

turut adalah pada Penjaminan Persediaan (0,297) yang merupakan keunggulan

utama, kemudian Menciptakan Permintaan Pasar (0,211), Mempertahankan dan

Meningkatkan Permintaan (0,189), Pengenalan dan Pengembangan Produk Baru

(0,168), dan Logistik Fisik (0.121) yang sekaligus merupakan kelemahan utama.

Strategi perbaikan untuk meningkatkan keunggulan bersaing disusun dari

aktivitas yang menjadi kelemahan utama yaitu pada logistik fisik. Sehingga

diketahui faktor pada aktifitas yang perlu diperbaiki antara lain : operational

procedure, dengan mengevaluasi kembali tiap prosedur pelaksanaan pada masing

– masing aktivitas yang kurang sesuai dan penyusunan OP mulai awal. Kemudian

pada faktor skill tenaga kerja, dengan memberikan pelatihan khusus pada

karyawan bagian warehouse dan karyawan yang menangani produk recall. Dan

pada faktor pemeliharaan data, dengan melakukan pemeriksaan data input harian

dengan lebih ketat dan mengevaluasi kembali manual input data.

5.2 Saran

Pada proses perumusan strategi hanya berdasarkan penilaian responden

ahli, sehingga akan lebih akurat jika dalam pengkajiannya dilakukan dengan

melibatkan tenaga kerja sehingga data yang diperoleh lebih relevan dengan

kondisi nyata di lingkungan perusahaan.
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Lampiran 1

Kuisioner Penelitian 1:

ANALISIS RANTAI NILAI PADA QUALITY MANAGEMENT SYSTEM
PRODUK SUSU BUBUK SEBAGAI DASAR PERUMUSAN STRATEGI

KEUNGGULAN BERSAING

I. Pengantar

Salah satu fungsi yang terpenting dalam mendukung usaha untuk

mencapai tujuan perusahaan manufaktur adalah mengetahui sumber – sumber dan

potensi yang unggul dalam perusahaan. Salah satunya adalah dengan menganalisis

rantai nilai yang merupakan bagian dari Quality Manegement System (QMS)

perusahaan. QMS pada perusahaan sebagai dasar dalam memelihara dan

membangun kepercayaan konsumen secara berkelanjutan dengan melaksanakan

perbaikan yang dibutuhkan untuk menjamin kualitas dan performance produk

susu bubuk. Pada rantai nilai, dalam pelaksanaannya perlu dilakukan pengukuran

kinerja agar perusahaan bisa melakukan evaluasi dan perbaikan secara kontinyu

demi kelangsungan quality system yang lebih baik dengan tujuan agar dapat

bertahan dalam lingkungan pasar yang kompetitif, sehingga perusahaan harus

mengantisipasi dan mengevaluasi peluang internal dan mengembangkannya.

Saya berharap kesedian Bapak/Ibu/Saudara untuk mengisi kuisioner ini

secara obyektif untuk membantu kelancaran dalam pengolahan data agar

diperoleh hasil yang akurat dan mampu merepresentasikan kondisi yang

sebenarnya. Atas kesediaan Bapak/Ibu/Saudara, Saya ucapkan terima kasih.

II. Identitas Responden

Nama :

Alamat :

Jenis Kelamin : Laki – laki / Perempuan (*)

Pendidikan terakhir :

Jabatan :

Lama Bekerja :

Ket : (*) Coret yang tidak perlu



II. Kuisioner Mengenai Potensi Aktivitas Internal Perusahaan

Kuisioner ini dimaksudkan agar responden memberikan penilaian terhadap sub aktivitas dan aktivitas utama yang ada pada quality

management system produksi susu bubuk instan/pertumbuhan/bayi diperusahaan dengan cara membandingkan antar sub-aktivitas satu

dengan sub - aktivitas lain dalam , apakah kinerjanya sudah baik (optimal) atau belum. Berikut petunjuk pengisian :

Nilai Interpretasi Notasi
1

iO dan jO sama baiknya (SMb)

3 iO sedikit lebih baik daripada jO (SLb)

5
iO kuat tingkat kebaikkannya daripada jO (LBb)

7 iO sangat kuat tingkat kebaikkannya daripada jO (SAb)

9
iO mutlak lebih baik daripada jO (PAb)

2,4,6,8 nilai – nilai intermediete (diantara poin sebelum dan
sesudahanya)

Catatan : iO dan jO adalah aktivitas satu dengan aktivitas lain yang dibandingkan satu sama lain berdasarkan tingkat kebaikkan kinerjanya
selama ini.



A. AKTIVITAS UTAMA (PRIMER)

Menciptakan
Permintaan

Proses hubungan dengan
consumer

Aktivitas
Primer

Pengenalan dan
Pengembangan
Produk Baru

Logistik secara
fisik

Mempertahan-
kan dan

meningkatkan
jumlah

permintaan

Penjaminan
Persediaan

Strategi Inovasi dan Renovasi

Strategi Persediaan

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Dukungan strategis

Dukungan operational

Manufacturing serta
pemeliharaan asset &menejemen

Proses pelayanan customer

Transportasi

Handling

Penyimpanan

Daya produksi

Penjualan

Susu Bubuk
Instan

Susu Bubuk
Pertumbuhan

Susu Bubuk
Bayi



Dalam rangka memberikan penilaian mengenai sub aktivitas - sub aktivitas utama yang ada pada quality management system di

perusahaan, bagaimana penilaian Anda tentang perbandingan tingkat kebaikkan kinerja sub aktivitas berikut. Mohon Bapak/Ibu/Saudara

berkenan menjawab pertanyaan dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan keterangan sebagai berikut :

Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Proses hubungan dengan consumer Strategi Inovasi dan Renovasi
Proses hubungan dengan consumer Strategi Persediaan
Proses hubungan dengan consumer Penyampaian ide, pengembangan dan

industrialisasi
Proses hubungan dengan consumer Perencanaan permintaan dan persediaan
Proses hubungan dengan consumer Dukungan strategis
Proses hubungan dengan consumer Dukungan operational
Proses hubungan dengan consumer Manufacturing serta pemeliharaan asset

dan menejemen
Proses hubungan dengan consumer Proses pelayanan customer
Proses hubungan dengan consumer Penyimpanan
Proses hubungan dengan consumer Handling
Proses hubungan dengan consumer Transportasi.
Proses hubungan dengan consumer Penjualan
Proses hubungan dengan consumer Daya produksi
Strategi Inovasi dan Renovasi Strategi Persediaan
Strategi Inovasi dan Renovasi Penyampaian ide, pengembangan dan

industrialisasi
Strategi Inovasi dan Renovasi Perencanaan permintaan dan persediaan
Strategi Inovasi dan Renovasi Dukungan strategis



Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Strategi Inovasi dan Renovasi Dukungan operational
Strategi Inovasi dan Renovasi Manufacturing serta pemeliharaan asset

dan menejemen
Strategi Inovasi dan Renovasi Proses pelayanan customer
Strategi Inovasi dan Renovasi Penyimpanan
Strategi Inovasi dan Renovasi Handling
Strategi Inovasi dan Renovasi Transportasi.
Strategi Inovasi dan Renovasi Penjualan
Strategi Inovasi dan Renovasi Daya produksi
Strategi Persediaan Penyampaian ide, pengembangan dan

industrialisasi
Strategi Persediaan Perencanaan permintaan dan persediaan
Strategi Persediaan Dukungan strategis
Strategi Persediaan Dukungan operational
Strategi Persediaan Manufacturing serta pemeliharaan asset

dan menejemen
Strategi Persediaan Proses pelayanan customer
Strategi Persediaan Penyimpanan
Strategi Persediaan Handling
Strategi Persediaan Transportasi.
Strategi Persedia Penjualan



Strategi Persediaan 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Strategi Persediaan Daya produksi
Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Perencanaan permintaan dan persediaan

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Dukungan strategis

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Dukungan operational

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Manufacturing serta pemeliharaan asset
dan menejemen

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Proses pelayanan customer

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Penyimpanan

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Handling

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Transportasi.

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Penjualan

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

Daya produksi

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Dukungan strategis

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Dukungan operational



Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Manufacturing serta pemeliharaan asset
dan menejemen

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Proses pelayanan customer

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Penyimpanan

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Handling

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Transportasi.

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Penjualan

Perencanaan permintaan dan
persediaan

Daya produksi

Dukungan strategis Dukungan operational
Dukungan strategis Manufacturing serta pemeliharaan asset

dan menejemen
Dukungan strategis Proses pelayanan customer
Dukungan strategis Penyimpanan
Dukungan strategis Handling
Dukungan strategis Transportasi.
Dukungan strategis Penjualan
Dukungan strategis Daya produksi



Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Dukungan operational Manufacturing serta pemeliharaan asset
dan menejemen

Dukungan operational Proses pelayanan customer
Dukungan operational Penyimpanan
Dukungan operational Handling
Dukungan operational Transportasi.
Dukungan operational Penjualan
Dukungan operational Daya produksi
Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Proses pelayanan customer

Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Penyimpanan

Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Handling

Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Transportasi.

Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Penjualan

Manufacturing serta pemeliharaan
asset dan menejemen

Daya produksi

Proses pelayanan customer Penyimpanan
Proses pelayanan customer Handling
Proses pelayanan customer Transportasi



Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Proses pelayanan customer Penjualan
Proses pelayanan customer Daya produksi
Penyimpanan Handling
Penyimpanan Transportasi.
Penyimpanan Penjualan
Penyimpanan Daya produksi
Handling Transportasi.
Handling Penjualan
Handling Daya produksi
Transportasi. Penjualan
Transportasi. Daya produksi
Penjualan Daya produksi



Dalam rangka memberikan penilaian mengenai aktivitas-aktivitas utama yang ada pada manajemen quality management system di

perusahaan, bagaimana penilaian Anda tentang perbandingan tingkat kebaikkan kinerja sub aktivitas berikut. Mohon Bapak/Ibu/Saudara

berkenan menjawab pertanyaan dengan memberikan tanda (√) pada kolom yang sudah disediakan dengan keterangan sebagai berikut :

Nilai
Aktivitas Oi

9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Nilai
Aktivitas Oj

Menciptakan Permintaan Pasar Pengenalan dan Pengembangan Produk
Baru

Menciptakan Permintaan Pasar Penjaminan Persediaan
Menciptakan Permintaan Pasar Logistik secara fisik
Menciptakan Permintaan Pasar Mempertahankan dan menambah

permintaan
Pengenalan dan Pengembangan
Produk Baru

Penjaminan Persediaan

Pengenalan dan Pengembangan
Produk Baru

Logistik secara fisik

Pengenalan dan Pengembangan
Produk Baru

Mempertahankan dan menambah
permintaan

Penjaminan Persediaan Logistik secara fisik
Penjaminan Persediaan Mempertahankan dan menambah

permintaan
Logistik secara fisik Mempertahankan dan menambah

permintaan



Perhitungan Bobot Aktivitas dan Sub Aktivitas Utama
dengan Metode Fuzzy AHP

I. Perhitungan Bobot Aktivitas Utama

Setelah data kuesioner untuk perhitungan bobot aktivitas utama diperoleh,

selanjutnya diolah dengan metode fuzzy AHP sebagai berikut :

1. Menyusun Matrik Perbandingan Berpasangan

Produk 1
Pakar 1 Pakar 2

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
A1 1 13~ 1

~
4
~

1
~ A1 1 12~ 2~ 5

~
1
~

A2 11
~ 15

~ 1 4
~ 11

~ A2 12
~ 14

~ 1 12~ 12~

A3 3~ 1 5
~ 3~ 1

~ A3 3~ 1 4
~

4
~ 2~

A4 14
~ 13

~ 14
~ 1 1

4
~ A4 15

~ 14
~ 2~ 1 12~

A5 11
~ 11

~ 1~ 4~ 1 A5 11
~ 12

~ 2~ 2~ 1

Pakar 3
A1 A2 A3 A4 A5

A1 1 3
~ 2~ 4

~
3
~

A2 12
~ 13

~ 1 1~ 2
~

A3 13
~ 1 3

~
5
~ 3

~

A4 14
~ 15

~ 11
~ 1

1
~

A5 13
~ 13

~ 12
~ 11

~ 1

Produk 2
Pakar 1 Pakar 2

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
A1 1 13

~ 11
~ 3~ 1~ A1 1 11

~ 3~ 3~ 11
~

A2 1~ 14
~ 1 1~ 14

~ A2 13
~ 12

~ 1 1~ 14
~

A3 3
~ 1 4~ 3

~ 11
~ A3 1~ 1 2~ 5

~ 1~

A4 13~ 13~ 11
~ 1 15~ A4 13~ 5~ 11

~ 1 12
~

A5 11
~ 1

~
4
~

5
~ 1 A5 1

~ 11
~ 4

~
2
~ 1

Pakar 3
A1 A2 A3 A4 A5

A1 1 1~ 4~ 4~ 2~

A2 14~ 14~ 1 1
~

1
~

A3 11
~ 1 4

~
4
~

1
~

A4 14
~ 14

~ 11
~ 1 11

~

A5 12
~ 11

~ 11
~ 1~ 1



Produk 3
Pakar 1 Pakar 2

A1 A2 A3 A4 A5 A1 A2 A3 A4 A5
A1 1 11

~ 14
~ 2~ 11

~ A1 1 11
~ 13

~ 3
~ 12

~

A2 4
~

3
~ 1 3

~ 11
~ A3 3

~
4
~ 1 11

~ 3
~

A3 1~ 1 13
~ 4~ 4~ A2 1~ 1 14

~ 3~ 11~

A4 12
~ 14

~ 13
~ 1 11~ A4 13

~ 13
~ 1~ 1 2~

A5 1~ 14
~ 1~ 1~ 1 A5 2~ 1~ 13

~ 12
~ 1

Pakar 3
A1 A2 A3 A4 A5

A1 1 2
~ 14~ 4

~ 12~

A2 4
~

1
~ 1 1

~
4
~

A3 12
~ 1 11~ 1~ 2~

A4 14
~ 11~ 11~ 1 2~

A5 2
~ 12

~ 14
~ 12

~ 1

2. Menghitung Elemen Matriks Synthetic Pairwise Comparison dengan rumus :

 nn
ijijijijij axxaxaxaa

/1321 ~~~~~ 

 3/1111111
12 )2,1,3()1,1,2()1,3,3(~  a

=  3/1113/1113/111 )211(,)113(,)323( xxxxxx 

= )260,1;693,0;550,0(

 3/11111
13 )4,4,2()3,3,2()4,1,1(~  a

=  3/11113/113/1 )434(,)431(,)221(  xxxxxx

= )275,0;289,2;587,1(

 3/1
14 )4,4,4()3,3,5()2,3,4(~ a

=  3/13/13/1 )332(,)433(,)454( xxxxxx

= )621,2;302,3;309,4(
 3/11111

15 )2,2,3()2,1,1()1,1,1(~  a

=  3/11113/113/1 )221(,)211(,)311(  xxxxxx
= )630,0;260,1;442,1(

 3/111111
21 )4,4,2()3,3,2()4,1,1(~  a

=  3/13/1113/1111 )434(,)431(,)221( xxxxxx 

= )275,0;437,0;630,0(

 3/1111111
23 )1,4,2()4,2,5()3,4,5(~  a

=  3/13/11113/1111 )143(,)424(,)255( xxxxxx 

= )289,2;315,0;215,0(

 3/111
24 )1,1,1()1,1,2()3,1,4(~  a

=  3/113/13/11 )113(,)111(,)124( xxxxxx 

= )442,1;000,1;260,1(

 3/111111
25 )4,1,2()3,4,2()1,4,1(~  a

=  3/113/1113/111 )431(,)144(,)221( xxxxxx 

= )289,2;397,0;000,1(

 3/1111
31 )2,1,3()1,1,3()1,3,3(~ a

=  3/11113/113/11 )154(,)113(,)333(  xxxxxx

= )368,0;442,1;442,1(

 3/1111
32 )3,4,3()4,2,4()3,4,5(~  a

=  3/11113/13/1 )343(,)424(,)345(  xxxxxx

= )303,0;175,3;915,3(

 3/1
34 )1,4,5()3,5,4()4,3,3(~ a

=  3/13/13/1 )134(,)453(,)543( xxxxxx

= )289,2;915,3;915,3(

= )000,2;000,1;817,1(

 3/1111111111
41 )4,4,4()3,3,5()2,3,4(~  a

=  3/11113/11113/1111 )432(,)433(,)454(  xxxxxx
= )347,0;303,0;232,0(

 3/111111111
42 )1,4,4()3,5,5()4,3,4(~  a

=  3/11113/1113/1111 )134(,)453(,)454(  xxxxxx

= )437,0;747,0;232,0(

 3/11111111
43 )1,1,1()1,1,2()3,1,4(~  a

=  3/1113/11113/111 )113(,)111(,)124(  xxxxxx

= )693,0;000,1;794,0(



 3/1111111
45 )2,1,1()2,2,2()1,5,4(~  a

=  3/113/11113/111 )221(,)125(,)124( xxxxxx 

= )587,1;464,0;500,0(

 3/111111
51 )2,2,3()2,1,1()1,1,1(~  a

=  3/13/1113/1111 )121(,)211(,)311( xxxxxx 

= )587,1;794,0;669,0(

 3/11111111
52 )2,2,3()1,1,2()4,1,1(~  a

=  3/1113/1113/1111 )214(,)211(,)321(  xxxxxx

= )500,0;794;550,0(

 3/11111
53 )4,1,2()3,4,2()1,4,1(~  a

=  3/1113/113/11 )431(,)144(,)221(  xxxxxx

= )437,0;520,2;000,1(

 3/1111
54 )2,1,1()2,2,2()1,5,4(~  a

=  3/1113/13/11 )221(,)125(,)124(  xxxxxx

= )630,0;154,2;000,2(

=  3/113/113/1 )214(,)111(,)321( xxxxxx 

Hasilnya disusun dalam matriks TFN berikut :

a. Produk 1

A1 A2 A3 A4 A5
A1 1 0.550 1.587 4.309 1.442
A2 0.630 1 0.215 1.260 1.000
A3 1.442 3.915 1 3.915 1.817
A4 0.232 0.232 0.794 1 0.500
A5 0.669 0.550 1.000 2.000 1

b. Produk 2
A1 A2 A3 A4 A5

A1 1 0.693 2.289 3.302 1.260
A2 0.437 1 0.315 1.000 0.397
A3 1.442 3.175 1 3.915 1.000
A4 0.303 0.747 1.000 1 0.464
A5 0.794 0.794 2.520 2.154 1

c. Produk 3
A1 A2 A3 A4 A5

A1 1 0.260 0.275 2.621 0.630
A2 0.275 1 2.289 1.442 2.289
A3 0.368 0.303 1 2.289 2.000
A4 0.347 0.437 0.693 1 1.587
A5 1.587 0.500 0.437 0.630 1

3. Menghitung rata – rata dan bobot tiap sub aktivitas dengan persamaan :
 n

inii aaar /1
211

~...~~~ 
dan diperoleh :














5/1

5/15/1

1 )630,0621,2275,0260,01(

,)260,1302,3289,2693,01(,)442,1309.4587,1550,01(~
xxxx

xxxxxxxx
r

= )652,0;458,1;402,1(














5/1

5/15/1

2
)289,2442,11289,2275,0(

,)397,0000,11315,0437,0(,)000,1260,11215,0630,0(~
xxxx

xxxxxxxx
r

= )157,1;559,0;702,0(



    iLRiLRiMRiLRiURiBNPi  ,3/














5/1

5/15/1

3
)000,2289,2303,01368,0(

,)000,1915,3175,31442,1(,)817,1915,3915,31442,1(~
xxxx

xxxxxxxx
r

= )874,0;781,1;093,2(














5/1

5/15/1

4 )587,11693,0437,0347,0(

,)464,01000,1747,0303,0(,)500,01794,0232,0232,0(~
xxxx

xxxxxxxx
r

= )699,0;637,0;463,0(














5/1

5/15/1

5 )1630,0437,0500,0587,1(

,)1154,2520,2794,0794,0(,)1000,2000,1550,0669,0(~
xxxx

xxxxxxxx
r

= )737,0;279,1;941,0(

Sedangkan perhitungan bobotnya dengan persamaan :

 1
11

~...~~~  nrrrw

dan diperoleh :























)737,0699,0157,1874,0652,0/(1
);279,1637,0559,0781,1458,1/(1

);941,0463,0702,0093,2402,1/(1

)652,0;458,1;402,1(~
1w

= )158,0;255,0;251,0(






















)737,0699,0157,1874,0652,0/(1

);279,1637,0559,0781,1458,1/(1
);941,0463,0702,0093,2402,1/(1

)157,1;559,0;702,0(~
2w

= )281,0;098,0;126,0(






















)737,0699,0157,1874,0652,0/(1
);279,1637,0559,0781,1458,1/(1
);941,0463,0702,0093,2402,1/(1

)874,0;781,1;093,2(~
3w

= )212,0;312,0;375,0(






















)737,0699,0157,1874,0652,0/(1
);279,1637,0559,0781,1458,1/(1
);941,0463,0702,0093,2402,1/(1

)699,0;637,0;463,0(~
4w

= )170,0;111,0;083,0(






















)737,0699,0157,1874,0652,0/(1
);279,1637,0559,0781,1458,1/(1
);941,0463,0702,0093,2402,1/(1

)737,0;279,1;941,0(~
5w

= )179,0;224,0;164,0(

4. Dihitung BNP bobot fuzzy masing – masing aktivitas berdasarkan persamaan :



Dan diperoleh :

BNPw1 = (0.158 – 0.251) + (0.255 – 0.251) / 3 + 0.251 = 0.211

BNPw2 = (0.281 – 0.126) + (0.098 – 0.126) / 3 + 0.126 = 0.168

BNPw3 = (0.212 – 0.375) + (0.312 – 0.375) / 3 + 0.375 = 0.297

BNPw3 = (0.170 – 0.083) + (0.111 – 0.083) / 3 + 0.083 = 0.121

BNPw3 = (0.197 – 0.164) + (0.224 – 0.164) / 3 + 0.164 = 0.189

Tabel Rekap Hasil Pembobotan Seluruh Aktivitas Rantai Nilai QMS

Aktivitas/ Sub Aktivitas Bobot Lokal Bobot Keseluruhan Defuzzy
Produk

1
Produk

2
Produk

3
Produk

1
Produk

2
Produk

3
BNP

Menciptakan Permintaan Pasar 0.251 0.255 0.158 0.211

Proses hubungan dengan
consumer

0.111 0.105 0.088 0.0278 0.0267 0.0139 0.025

Pengenalan dan Pengembangan
Produk Baru

0.126 0.098 0.281 0,168

Penyampaian ide, pengembangan
dan industrialisasi

0.106 0.104 0.133 0.0134 0.0102 0.0374 0.020

Strategi Inovasi dan
Renovasi

0.111 0.104 0.124 0.0140 0.0102 0.0348 0.019

Strategi Persediaan 0.074 0.065 0.074 0.0093 0.0064 0.0208 0.012
Penjaminan Persediaan 0.375 0.312 0.212 0,297

Perencanaan permintaan dan
persediaan

0.106 0.097 0.105 0.0398 0.0303 0.0223 0.031

Dukungan strategis 0.096 0.106 0.091 0.0360 0.0331 0.0193 0.029
Dukungan operational 0.078 0.074 0.078 0.0293 0.0231 0.0165 0.030

Manufacturing serta emeliharaan
asset dan menejemen

0.036 0.036 0.037 0.0135 0.0112 0.0078 0.011

Proses pelayanan customer 0.081 0.076 0.069 0.0304 0.0237 0.0146 0.030
Logistik fisik 0.083 0.111 0.170 0,121

Penyimpanan 0.034 0.036 0.041 0.0028 0.0039 0.0070 0.005
Handling 0.034 0.037 0.038 0.0028 0.0041 0.0065 0.004

Transportasi. 0.033 0.032 0.039 0.0027 0.0036 0.0066 0.004
Mempertahankan dan
meningkatkan permintaan

0.164 0.224 0.179 0,189

Penjualan 0.038 0.051 0.047 0.0062 0.0114 0.0084 0.009
Daya produksi 0.063 0.069 0.049 0.0103 0.0155 0.0088 0.012
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II. Perhitungan Bobot Sub Aktivitas Utama
Setelah data kuesioner untuk perhitungan bobot sub aktivitas utama diperoleh, selanjutnya diolah dengan metode fuzzy AHP

sebagai berikut :

5. Menyusun Matrik Perbandingan Berpasangan

Pakar 1
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Pakar 2

Pakar 3
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2. Menghitung Elemen Matriks Synthetic Pairwise Comparison dengan rumus :

 nn
ijijijijij axxaxaxaa

/1321 ~~~~~ 

 3/1
2.1 )2,1,3()2,1,1()2,2,2(~ a

=  3/13/13/1 )222(,)112(,)312( xxxxxx
= )587,1;587,1;817.1(
 3/1

3.1 )2,2,2()1,1,2()1,1,1(~ a

=  3/13/13/1 )211(,)211(,)221( xxxxxx
= )259,1;259,1;587,1(




 3/111
14.1 )2,1,1()1,1,2()2,1,1(~  a

=  3/13/1113/1 )212(,111(,)121( xxxxxx 

= )587,1;000,1;259,1(

 3/1111111111
1.2 )1,2,3()2,1,1()2,2,2(~  a

=  3/11113/11113/1111 )122(,)212(,)312(  xxxxxx
= )630,0;630,0;550,0(

 3/1111111
3.2 )2,1,1()2,2,2()1,1,1(~  a

=  3/1113/1113/111 )221(,)121(,)121(  xxxxxx

= )630,0;7949,0;794,0(




 3/111
14.2 )2,2,1()2,1,1()1,1,1(~  a

=  3/13/13/111 )221(,)211(,)111( xxxxxx 

= )587,1;259,1;000,1(

 3/1111111111
1.3 )2,2,2()1,1,2()1,1,1(~  a

=  3/11113/11113/1111 )211(,)211(,)221(  xxxxxx

= )794,0;794,0;630,0(

 3/1111
2.3 )2,1,1()2,2,2()1,1,1(~  a

=  3/113/113/11 )221(,)121(,)121( xxxxxx 

= )587,1;259,1;259,1(


 3/1111

14.3 )2,1,1()1,2,1()2,1,1(~  a

=  3/13/13/1111 )212(,)121(,)111( xxxxxx 

= )587,1;2590,1;000,1(

 3/1111111111
1.4 )1,2,1()2,1,2()2,2,2(~  a

=  3/11113/11113/1111 )122(,)212(,)122(  xxxxxx

= )630,0;630,0;630,0(

 3/111111111
2.4 )2,1,2()1,1,1()2,2,2(~  a

=  3/11113/1113/1111 )212(,)112(,)212(  xxxxxx

= )630,0;794,0;630,0(




 3/1
14.4 )2,2,2()1,2,1()2,1,2(~ a

=  3/13/13/1 )212(,)221(,)211( xxxxxx

= )587,1;587,1;587,1(

 3/1111111111
1.5 )1,2,1()1,2,2()1,1,1(~  a

=  3/11113/11113/1111 )111(,)221(,)121(  xxxxxx

= )000,1;630,0;794,0(

 3/11111
2.5 )1,1,1()2,1,2()1,1,1(~  a

=  3/113/1113/11 )121(,)111(,)121( xxxxxx 

= )794,0;000,1;794,0(


 3/1

14.5 )2,2,2()1,1,1()1,1,1(~ a

=  3/13/13/1 )211(,)211(,)211( xxxxxx
= )259,1;259,1;259,1(

 3/11
1.6 )1,1,2()2,2,2()1,1,2(~  a

=  3/113/13/1 )121(,)121(,)122( xxxxxx 

= )259,1;259,1;000,2(

 3/1111111111
2.6 )3,2,2()1,1,1()2,2,2(~  a =

 3/11113/11113/1111 )312(,)212(,)212(  xxxxxx

= )550,0;630,0;630,0(




 3/1
14.6 )1,2,1()3,1,3()2,2,4(~ a

=  3/13/13/1 )132(,)212(,)134( xxxxxx

= )817,1;587,1;289,2(

 3/1
1.7 )2,1,2()1,1,1()3,3,3(~ a

=  3/13/13/1 )213(,)113(,)213( xxxxxx

= )817,1;442,1;817,1(

 3/1111111111
2.7 )1,1,1()1,1,1()3,3,3(~  a

=  3/11113/11113/1111 )113(,)113(,)113(  xxxxxx
= )693,0;693,0;693,0(




 3/1
14.7 )2,1,2()1,1,1()2,2,2(~ a

=  3/13/13/1 )212(,)112(,)212( xxxxxx

= )587,1;259,1;587,1(

 3/111111111
1.8 )2,3,4()4,3,4()5,5,5(~  a

=  3/1113/11113/1111 )245(,)335(,)445(  xxxxxx

= )292,0;281,0;232,0(

 3/1111111111
2.8 )3,2,3()4,3,4()3,2,3(~  a

=  3/11113/11113/111 )343(,)232(,)343(  xxxxxx

= )303,0;437,0;347,0(
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 3/1
14.8 )1,2,1()2,1,2()1,1,1(~ a

=  3/13/13/1 )121(,)211(,)1,21( xxxxx

= )2590,1;259,1;259,1(

 3/11111111
1.9 )1,2,1()2,1,2()1,1,1(~  a

=  3/1113/1113/111 )211(,)113(,)323( xxxxxx 

= )794,0;794,0;259,1(

 3/111111111
2.9 )3,2,2()3,1,1()1,2,1(~  a

=  3/11113/11113/111 )331(,)212(,)211(  xxxxxx

= )481,0;630,0;794,0(




 3/11
14.9 )2,2,1()2,2,1()2,2,2(~  a

=  3/13/113/1 )222(,)222(,)112( xxxxxx 

= )000,2;259,1;259,1(

 3/1111111111
1.10 )3,3,4()5,5,6()4,3,4(~  a

=  3/11113/11113/1111 )354(,)353(,)434(  xxxxxx =
)255,0;281,0;218,0(

 3/1111111111
2.10 )4,5,5()3,4,4()4,3,3(~  a

=  3/11113/11113/1111 )434(,)543(,)543(  xxxxxx =
)275,0;255,0;255,0(




 3/1
14.10 )1,1,1()1,1,1()1,1,1(~ a

=  3/13/13/1 )111(,)111(,)111( xxxxxx

= )000,1;000,1;000,1(

 3/1111111111
1.11 )2,2,3()3,3,4()2,2,3(~  a

=  3/11113/11113/1111 )232(,)232(,)343(  xxxxxx

= )437,0;437,0;303,0(

 3/1111111111
2.11 )3,3,4()5,5,5()4,3,3(~  a

=  3/11113/11113/1111 )354(,)353(,)453(  xxxxxx

= )255,0;281,0;255,0(




 3/1111111111
14.11 )3,2,2()2,3,4()3,5,5(~  a

=  3/11113/11113/1111 )223(,)235(,)245(  xxxxxx

= )382,0;322,0;292,0(

 3/1111111111
1.12 )3,4,4()5,5,5()4,3,6(~  a

=  3/11113/11113/1111 )354(,)453(,)456(  xxxxxx

= )255,0;322,0;203,0(

 3/1111111111
2.12 )3,4,4()3,4,5()2,2,5(~  a

=  3/11113/11113/1111 )332(,)442(,)455(  xxxxxx

= )382,0;3159,0;215,0(



 3/111111111
14.12 )2,1,4()3,3,3()2,2,4(~  a

=  3/11113/1113/1111 )232(,)132(,)434(  xxxxxx

= )437,0;550,0;275,0(

 3/1111111111
1.13 )2,2,3()3,2,3()1,1,2(~  a =
 3/11113/11113/1111 )231(,)221(,)232(  xxxxxx

= )550,0;630,0;382,0(

 3/1111111111
2.13 )3,2,2()2,3,2()3,2,2(~  a

=  3/11113/11113/1111 )323(,)232(,)222(  xxxxxx

= )333,0;500,0;437,0(




 3/1111111
14.13 )1,3,1()1,2,3()1,4,2(~  a

=  3/13/11113/111 )111(,)324(,)132( xxxxxx 

= )000,1;347,0;550,0(

 3/11111111
1.14 )2,1,1()1,1,2()2,1,1(~  a

=  3/11113/113/1111 )212(,)111(,)121(  xxxxxx

= )630,0;000,1;794,0(

 3/11111111
2.14 )2,2,1()1,1,2()1,1,1(~  a

=  3/11113/11113/11 )211(,)211(,)121(  xxxxxx

= )630,0;794,0;259,1(




 3/1111
13.14 )1,3,1()1,2,3()1,4,2(~  a

=  3/11113/13/1 )111(,)324(,)132(  xxxxxx

= )000,1;884,2;817,1(
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Hasilnya disusun dalam matriks TFN berikut :



3. Menghitung rata – rata dan bobot tiap sub aktivit as dengan persamaan :
 n

inii aaar /1
211

~...~~~  , dan diperoleh :


















14/1

14/1

14/1

1

)7x1.5872.289x1.18302x2.289x2x1.259x3.4x0.55x0.41.259x0.79259x1.587x1x1.587x1.(

)587x19x3.915x1.4.217x2.28915x1.259x4x0.693x3.1.259x0.79259x1.587x1x1.587x1.(

,)1.2592.621x4.932x3.302x3.634x1x4.642x0.437x0.5x1.587x1.259x1.587x1.817x1x(
~r

= )316,1;588,1;653,1(


















14/1

14/1

14/1

2

)x3x1.5873.915x2.62208x3.634x2x3.302x2.1.817x1.443x1x1.259x0.63x1x0.6(

)75x2x1.259x3.557x3.1.587x3.91542x2.289x1x1.587x1.494x1.259x10.63x1x0.7(

,)259x15x3.915x1.3.915x3.91302x1.259x7x1.259x3.1.259x1.5894x1.1817x0.55x1x0.7(
~r

= )693,1;576,1;584,1(


















14/1

14/1

14/1

3

).58702x1.817x1x3.107x3.389x1.259x2x1.587x2.22.08x2.2897x1x3.302x0.794x1.58(

).25934x1.259x1x3.557x3.6287x1x2.087x1.587x2.1.587x1.589x1x2.289x0.794x1.25(

,)15x4x2.289x2.884x3.91621x1.259x9x1.817x2.0.794x1.259x1x2.289x0.630x1.25(
~r

= )847,1;572,1;652,1(


















14/1

14/1

14/1

4

)289x1.587x1x0.63x2..889x1.25917x2.621x2x0.794x1.8x0.303x1x10.630x0.63(

)5873x1.259x1..817x1x0.687x1.259x1x1.817x1.50.63x1.5874x0.437x1x0.630x0.79(

,)5873x2.289x1..259x1x0.621x2.884x1x1.817x2.6.145x0.794x0.303x1x10.630x0.63(
~r

= )099,1;978,0;110,1(


















14/1

14/1

14/1

5

).25942x1.817x1x3.302x4.6.259x4.64255x3.915x11x0.794x0.259x1.587x1x0.794x1.(

)2592x1.817x1.2.884x4.64587x4.309x5x3.915x1.x0.794x0.563x1.587x10.630x1x0.(

,)89x1.259x4.642x2.2.309x3.30215x1.259x44x0.55x3.9587x1x0.794x1.259x1.0.794x0.79(
~r

= )571,1;473,1;589,1(


















14/1

14/1

14/1

6

)9x1.8171.442x1.25107x2.289x2x1.259x3.2.621x3.304x1.259x1xx0.82x0.791.259x0.55(

).58715x1.259x1x2.289x3.934x1x4.309x2.621x3.659x1.259x1x0.794x1.21.259x0.63(

,).28942x1.259x2x2.289x1.4.259x3.10721x3.302x1.259x1x2.682x0.794x12x0.63x0.3(
~r

`= )351,1;602,1;434,1(


















14/1

14/1

14/1

7

)87x1.259x1.52.714x3.42259x2.884x1x0.382x1.817x0.382x63x0.55x1.1x0.693x0.(

).25957x1.259x1x3.107x3.5.259x2.884x1x0.303x1.817x0.322794x0.55x11x0.693x0.(

,)87x1.259x1.52.714x3.42259x2.884x1x0.382x1.817x0.382x63x0.55x1.3x0.693x0.(
~r

= )158,1;121,1;158,1(


















14/1

14/1

14/1

8

).817x1.2590.55x1x1x12x1x0.437x0.302x0.38382x0.281x3x0.437x0.1.817x0.30(

)7x1.2591.259x1.81347x0.794x1x0.437x0..275x0.27563x0.255x07x0.437x0.1.442x0.43(

,)94x2x1.259.347x1x0.7x1x0.437x0.292x0.27594x0.255x07x0.82x0.71.817x0.34(
~r

= )555,0;553,0;534,0(



 1
11

~...~~~  nrrrw


















14/1

14/1

14/1

9

)2259x1.587x4x1.259x1.4x2x1x2.880.794x0.79347x0.794x1x0.794x0.0.292x0.48(

)1.2599x2x1.587x3.302x1.254x2.289x1x.63x1x0.79x1x0.794x00.281x0.63(

,).25919x1.259x1x1.587x2.589x1x3.302x0.794x2.255x0.794x14x0.794x0.0,259x0.79(
~r

= )031,1;155,1;202,1(


















14/1

14/1

14/1

10

)4x11.145x0.797x1x1.587x1.817x0.34292x0.347x9x0.275x0.5x0.5x1.250.255x0.27(

)3x1x1.259x0.603x1x1.587x2.884x0.3.232x0.25155x0.232x05x0.481x0.0.218x0.25(

,)1x0.63x13x1x1.587x2.884x0.30215x0.251x5x0.215x0.5x0.347x0.0.218x0.25(
~r

= )615,0;555,0;510,0(


















14/1

14/1

14/1

11

)x0.382x1x1x1.2590.794x0.637x0.368x1x0.255x0.435x0.322x1x0.437x0.25(

).322x1.259x1x0794x0.63x17x1.259x0.0.437x0.34794x0.347x1x0.281x0.0.437x0.28(

,)794x0.292.63x1x1x0.7x1x0.63x00.437x0.34794x0.303x5x0.255x0.0.303x0.25(
~r

= )567,0;565,0;503,0(


















14/1

14/1

14/1

12

).259x0.347.874x1x1x1x1x0.794x0.693x0.29258x0.347x02x0.303x1.0.255x0.38(

).55x1x0.794x0.794x0.7940.63x0.5x0.255x0.24x87x0.215x05x0.27x1.50.255x0.31(

,)259x0.2757x1x1x1x1.1.259x0.39.255x0.24x87x0.232x05x0.25x1.50.203x0.21(
~r

= )580,0;490,0;487,0(


















14/1

14/1

14/1

13

)1x1794x0.794x9x1.259x0.x0.55x1.25.794x0.79437x0.464x03x0.55x0.40.550x0.33(

)94x1x0.347.587x1x0.755x1.587x194x0.63x0.4x0.55x0.70.794x0.790.630x0.5x(

,).55x0.794x1x0.587x1.259.5x1.587x1794x0.63x05x0.437x0.7x0.437x0.0.387x0.43(
~r

= )702,0;771,0;574,0(


















14/1

14/1

14/1

14

)7x1x12.621x0.43794x0.5x1x17x0.63x0.x0.794x1.8x0.63x0.630.630x0.63(

).25917x2.289x1x3.107x1.894x0.794x1x0.794x0.7.794x0.794794x0.63x01x0.794x0.(

,)34x1.817x11x3.42x3.6794x0.794x4x0.794x0.0.794x0.799x1x0.794x0.794x1.25(
~r

= )743,0;052,1;945,0(

Sedangkan perhitungan bobotnya dengan persamaan :
,

dan diperoleh :





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

88;1,316)(1,653;1,5~
1w

= )088,0;105,0;111,0(































)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

76;1,693)(1,589;1,5~
2w

= )113,0;104,0;106,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555

+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534

+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

72;1,847)(1,652;1,5~
3w

= )124,0;104,0;111,0(



























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

78;1,009)(1,110;0,9~
4w

= )074,0;065,0;074,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

73;1,571)(1,158;1,4~
5w

= )105,0;097,0;106,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

02;1,351)(1,434;1,6~
6w

= )091,0;106,0;096,0(































)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555

+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553

+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1
;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534

+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

21;1,158)(1,158;1,1~
7w

= 078,0;074,0;078,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

53;0,555)(0,534;0,5~
8w

= )037,0;036,0;036,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553

+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1
;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534

+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

55;1,031)(1,202;1,1~
9w

= )069,0;076,0;081,0(





























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534

+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

55;0,615)(0,510;0,5~
10w

= )041,0;036,0;034,0(



























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555

+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

65;0,567)(0,503;0,5~
11w

= )038,0;037,0;034,0(
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)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

90;0,580)(0,487;0,4~
12w

= )039,0;032,0;033,0(



























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555

+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553
+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1

;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534
+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

71;0,702)(0,574;0,7~
13w

= )047,0;051,0;038,0(



























)0,743+0,702+0,580+0,567+0,615+1,031+0,555
+1,158+1,351+1,571+1,099+1,847+1,693+1,316/(1

;1,052)+0,771+0,490+0,565+0,555+1,155+0,553

+1,121+1,602+1,473+0,978+1,572+1,576+1,588/(1
;0,945)+0,574+0,487+0,503+0,510+1,202+0,534

+1,158+1,434+1,589+1,110+1,652+1,584+(1,653/1

52;0,743(0,945;1,0~
14w

= )049,0;069,0;063,0(

4. Dihitung BNP bobot fuzzy masing – masing aktivitas berdasarkan persamaan :

, dan diperoleh :
BNPw1 = (0.0139 – 0.0278) + (0.0267– 0.0278) / 3 + 0.0278 = 0.025
BNPw2 = (0.0374 – 0.0134) + (0.0102– 0.0134) / 3 + 0.0134= 0.020
BNPw3 = (0.0348 – 0.0140) + (0.0102– 0.0140) / 3 + 0.0140 = 0.019
BNPw4 = (0.0208 – 0.0093) + (0.0064 – 0.0093) / 3 + 0.0093 = 0.012
BNPw5 = (0.0223 – 0.0398) + (0.0303 – 0.0398) / 3 + 0.0398 = 0.031
BNPw6 = (0.0193 – 0.0360) + (0.0331 – 0.0360) / 3 + 0.0360 = 0.029
BNPw7 = (0.0165 – 0.0293) + (0.0231 – 0.0293) / 3 + 0.0293 = 0.030
BNPw8 = (0.0078 – 0.0135) + (0.0112 – 0.0135) / 3 + 0.0135 = 0.011
BNPw9 = (0.0146 – 0.0304) + (0.0237 – 0.0304) / 3 + 0.0304 = 0.030
BNPw10 = (0.0070 – 0.0028) + (0.0039 – 0.0028) / 3 + 0.0028 = 0.005
BNPw11 = (0.0065 – 0.0028) + (0.0041 – 0.0028) / 3 + 0.0028 = 0.004
BNPw12 = (0.0066 – 0.0027) + (0.0036 – 0.0027) / 3 + 0.0027 = 0.004
BNPw13 = (0.0084 – 0.0062) + (0.0114 – 0.0062) / 3 + 0.0062 = 0.009
BNPw14 = (0.0088 – 0.0103) + (0.0155 – 0.0103) / 3 + 0.0103 = 0.012



Lampiran 3

Kuesioner Penelitian 2

Kesesuaian Faktor – Faktor dan Aktivitas Dibandingkan dengan Standar Keunggulan Internal

Kuesioner ini dimaksudkan agar responden memberikan penilaian pada faktor – faktor internal terhadap 7 aktivitas dalam

logistik fisik produk susu bubuk untuk dibandingkan apakah kinarjanya sudah sesuai dengan standar keunggulan internal peusahaan

dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom penilaian.

Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Standar Keunggulan Internal Penilaian

SS S CS KS SKS
1. Struktur

organisasi
1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

2. Operational
procedure

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

3. Skill tenaga kerja 1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √



Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Standar Keunggulan Internal Penilaian
SS S CS KS SKS

3. Skill tenaga kerja 4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

4. Kebijakan
mempertahankan
kualitas

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

5. Daya dukung
SDM

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

6. Daya dukung
dana

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √



Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Standar Keunggulan Internal Penilaian

SS S CS KS SKS
7. Hubungan

industrial (bobot
kerja) dengan
Human Resource
Policy

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

8. Daya dukung
sarana dan
prasarana
(fasilitas)

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

9. Semangat
kebersamaan,
suasana kerja
yang nyaman dan
kondusif

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat - - - - -
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur - - - - -
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat - - - - -
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk - - - - -
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme - - - - -
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. - - - - -
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu - - - - -

10. Sosialisasi dan
komunikasi
penanganan
masalah &
perubahan yang
terjadi

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √



Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Standar Keunggulan Internal Penilaian

SS S CS KS SKS
11.Statistik proses

kontrol
1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

12.Penggunaan
teknologi
informasi

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

13.Pemeliharaan
data

1 Produk memenuhi kepuasan konsumen jauh dari cacat √
2 Identifikasi kondisi produk yang akan diluncurkan dengan teliti, kegiatan menejemen harus teratur √
3 Tidak ada penyimpangan, jika ada segera ditangani dan pisahkan dari produk lain yang tidak cacat √
4 Dilakukan sesuai prosedur dan instruksi, serta definisi standar pengangkutan produk √
5 Perencanaan pemeriksaan harus sesuai dengan Quality Monitoring Scheme √
6 Komprehensif pada tiap – tiap Pusat Distribusi, dan harus tercatat dengan jelas. √
7 Diukur dan dievaluasi serta dilakukan perbaikan secara kontinyu √

Keterangan
Aktivitas :

1: Handling and Storage Condition
2: Stock management and handling activities
3: Pemeriksaan secara periodik kualitas produk setiap penanganannya oleh warehouse
4 : Transportasi dilakukan sesuai prosedur dan instruksi
5: Perencanaan pemeriksaan bahan (baku dan penolong) yang datang
6: Product Recall Procedure
7: Mengukur, mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan supple chain untuk logistik fisik



Lampiran 4

Kuesioner Penelitian 3

Kelemahan Dibandingkan dengan Persyaratan Sukses dalam Industri

Kuesioner ini dimaksudkan agar responden memberikan penilaian pada faktor – faktor internal terhadap aktivitas – aktivitas

tertentu dalam logistik fisik produk susu bubuk untuk dibandingkan apakah pencapaiannya sudah sesuai dengan Persyaratan Sukses

yang ditetapkan peusahaan dengan cara memberikan tanda (√) pada kolom penilaian.

Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Persyaratan Sukses dalam Industri Penilaian

SS S CS KS SKS
1. OP 2,3,6 Penerapan QMS berbasis proses. √

2,3,6 Struktur dasar Quality System. √
2,3,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
2,3,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

2. Skill tenaga kerja 3,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
3,6 Struktur dasar Quality System. √
3,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
3,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

3. Kebijakan
mempertahankan kualitas

6 Penerapan QMS berbasis proses. √
6 Struktur dasar Quality System. √
6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

4. Daya dukung SDM 1,2,5,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
1,2,5,6 Struktur dasar Quality System. √
1,2,5,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
1,2,5,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

5. Daya dukung dana 3,5,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
3,5,6 Struktur dasar Quality System. √



Faktor – faktor
Internal

Aktivitas Persyaratan Sukses dalam Industri Penilaian
SS S CS KS SKS

5. Daya dukung dana 3,5,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
3,5,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

6. Hubungan industrial
(bobot kerja) dengan
Human Resource Policy

1,5,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
1,5,6 Struktur dasar Quality System. √
1,5,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
1,5,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

7. Daya dukung sarana dan
prasarana (fasilitas)

1,4 Penerapan QMS berbasis proses. √
1,4 Struktur dasar Quality System. √
1,4 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
1,4 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

8. Sosialisasi dan
komunikasi penanganan
masalah & perubahan
yang terjadi

5,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
5,6 Struktur dasar Quality System. √
5,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
5,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

9.Penggunaan teknologi
informasi

5,6 Penerapan QMS berbasis proses. √
5,6 Struktur dasar Quality System. √
5,6 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
5,6 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

10. Pemeliharaan data 1-7 Penerapan QMS berbasis proses. √
1-7 Struktur dasar Quality System. √
1-7 Pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara transparan. √
1-7 Penerapan program perbaikan secara kontinyu (Continous Improvement). √

Keterangan Aktivitas :
1 : Handling and Storage Condition
2 : Stock management and handling activities
3 : Pemeriksaan secara periodik kualitas produk setiap penanganannya oleh warehouse
4 : Transportasi dilakukan sesuai prosedur dan instruksi
5 : Perencanaan pemeriksaan bahan (baku dan penolong) yang datang
6 : Product Recall Procedure
7 : Mengukur, mengevaluasi dan memperbaiki pelaksanaan supple chain untuk logistik fisik



Lampiran 5

Kuisioner Penelitian 4

Berdasarkan kuesioner yang disajikan pada tabel perbandingan kekuatan dengan

persyaratan sukses dalam industri diperoleh tiga faktor utama penyebab kerentanan

dalam aktivitas logistik Fisik. Disini Bapak/Ibu diminta untuk memberikan alternatif

strategi perbaikannya. Atas kesediaannya, Saya ucapkan terima kasih.

I. Berikut hasil analisa aktivitas beserta faktor yang dibuat strateginya

Faktor Aktivitas Ketidaksesuaian
dengan

Operational procedure 1. Stock management
and handling
activities

2. Pemeriksaan secara
periodik kualitas
produk setiap
penanganannya oleh
warehouse

3. Product Recall
Procedure

Penerapan program
perbaikan secara
kontinyu (CI)

Berdasarkan Tabel diatas, menurut Anda, strategi utama apa yang harus dilakukan
untuk memperbaiki aktivitas tersebut diatas (kolom 2) yang dianggap kurang sesuai
dengan penerapan program perbaikan secara kontinyu karena faktor operational
procedure ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

II. Berikut hasil analisa aktivitas beserta faktor yang dibuat strateginya

Faktor Aktivitas Ketidaksesuaian
dengan

Skill tenaga kerja 1. Pemeriksaan secara
periodik kualitas
produk setiap
penanganannya oleh
warehouse

2. Product Recall
Procedure

Pencapaian pelaksanaan
dengan lancar, nyata
dan komunikasi secara
transparan.



Berdasarkan Tabel diatas, menurut Anda, strategi utama apa yang harus dilakukan
untuk memperbaiki aktivitas tersebut diatas (kolom 2) yang dianggap kurang sesuai
dengan pencapaian pelaksanaan dengan lancar, nyata dan komunikasi secara
transparan.karena faktor skill tenaga kerja ?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................

III. Berikut hasil analisa aktivitas beserta faktor yang dibuat strateginya

Faktor Aktivitas Ketidaksesuaian
dengan

Pemeliharaan Data 1. Handling and Storage
Condition

2. Stock management and
handling activities

3. Pemeriksaan secara
periodik kualitas produk
setiap penanganannya
oleh warehouse

4. Transportasi dilakukan
sesuai prosedur dan
instruksi

5. Perencanaan
pemeriksaan bahan
(baku dan penolong)
yang datang

6. Product Recall
Procedure

7. Mengukur,
mengevaluasi dan
memperbaiki
pelaksanaan supple
chain untuk logistik fisik

5. Penerapan QMS
berbasis proses.

6. Struktur dasar
Quality System.

7. Pencapaian
pelaksanaan dengan
lancar, nyata dan
komunikasi secara
transparan.

8. Penerapan program
perbaikan secara
kontinyu (Continous
Improvement).

Berdasarkan Tabel diatas, menurut Anda, strategi utama apa yang harus dilakukan
untuk memperbaiki aktivitas tersebut diatas (kolom 2) yang dianggap kurang sesuai
dengan persyaratan sukses yang ditentukan perusahaan karena faktor pemeliaraan
data yang kurang baik?
...............................................................................................................................
...............................................................................................................................


