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Pendahuluan 

Implementasi Supply Chain Management (SCM) merupakan 
salah satu bagian penting untuk memperbaiki kemampuan kompetisi 
organisasi bisnis. SCM menjadi suatu strategi kompetitif untuk 
menjembatani pemasok dengan pemakai (Gunasekaran, editorial EJOR 
159, 2004). 

Perkembangan Information Technology (IT) yang meliputi 
Perangkat Keras, Perangkat Lunak, Jaringan Komputer dan Internet, 
Data, Prosedur dan SDM mampu menjadi pemicu makin berperannya 
IT di segala bidang termasuk dalam SCM (Turban et. al, John Wiley & 
Sons, Inc. 2004). 

Enterprice Resource Planning (ERP), Inter Organizations 
Information System (IOIS), Electronic Data Interchange (EDI), Virtual 
Enterprice (VE), E-Commerce, Intellegence Agent (IA) merupakan 
beberapa contoh implementasi IT dalam SCM. 

Paper ini berusaha menunjukkan  beberapa contoh definisi dan 
perkembangan SCM, beberapa contoh perkembangan peranan IT 
dalam SCM yang diambil dari literatur yang telah ada baik itu dari 
buku teks, paper dan jurnal-jurnal nasional maupun internasional. 
Lebih lanjut juga akan diformulasikan pengelompokan peranan IT 
dalam SCM baik dari segi IT Planning, Knowledge and IT Management, 
IT Aplication, IT Implementation, IT Infrastructure (Gunasekaran, 
Ngai, EJOR 159, 2004). 
 
Definisi dan Perkembangan SCM  

Menurut Simchi-Levi et. al (2000), Supply Chain (SC) adalah 
suatu jaringan dari organisasi-organisasi independen dan saling 
terhubung yang bekerjasama secara kooperatif dan saling 



menguntungkan dalam mengontrol, mengatur dan memperbaiki aliran 
material dan informasi dari pemasok sampai pemakai. Sedangkan  
Supply Chain Management (SCM)   merupakan  sekumpulan metode 
dan pendekatan guna meningkatkan integritas dan efisiensi antara 
pemasok, manufaktur, gudang dan toko sehingga barang dagangan 
dapat diproduksi dan didistribusikan dengan akurat baik dari sisi 
jumlah, lokasi maupun waktunya (ibid).   

Dalam Buku ‘Information Technology for Management’, Turban et. 
al, (2004) mendefinisikan SC sebagai aliran material, informasi, 
pembayaran dan pelayanan dari mulai pasokan bahan baku, melalui 
pabrik dan gudang sampai ke pamakai akhir. SC meliputi organisasi 
dan proses menciptakan maupun mengirimkan produk, informasi dan 
servis kepada pemakai. SC juga meliputi beberapa kegiatan seperti 
pembelian, alur pembayaran, pengelolaan material, perencanaan dan 
kontrol produksi, kontrol logistik dan pergudangan, inventori, distribusi 
dan pengiriman (ibid). 

SCM adalah proses perencanaan, pengorganisasian maupun 
perkoordinasian seluruh aktifitas dalam SC. Konsep SCM saat ini 
adalah suatu pendekatan sistematik secara menyeluruh dalam 
mengatur seluruh aktifitas SC (ibid). 

 
 

 
 

Gambar 1. Proses Evolusi SC, dari mulai MRP sampai EIS 
(Turban et. al, John Wiley & Sons, Inc. 2004). 



Sejak mulai tahun 60-an sampai sekarang ini SCM selalu 
mengalami evolusi dan perbaikan seiring perkembangan IT, mulai dari 
proses internal melalui MRP sampai dengan inter organisasional dan 
enterprise melaui IOIS dan EIS.  

Menurut Ross, F.D (2003), awal perkembangan  konsep SCM 
didasarkan pada dua fakta yaitu bahwa pada tahun 1960-an pabrikan 
dituntut untuk menurunkan biaya produksi dan perkembangan 
teknologi informasi khususnya internet yang mampu membantu 
merealisasikan suatu sistem terpadu sehingga mendorong perusahaan 
untuk melakukan efisiensi biaya bukan saja pada lingkup satu 
perusahan saja. 

Ada berbagai model dalam teori SCM, diantara banyak pendapat 
para peneliti, Min, H. & Zhou, G.(2002) membagi model SC menjadi 4 
yaitu:  

• deterministic model: single objective & multiple objective  
• stochastic model: optimal control theory & dynamic control 

programming  
• hybrid model : inventory theoretic & simulation  
• IT-Driven model: yang terdiri dari warehouse management 

system (WMS), enterprise resource planning  (ERP) dan 
geographical information system (GIS). 
Gambar di bawah ini menyajikan theoretical framework SC 

Untuk memudahkan pemahaman mengenai spektrum kajian dalam SC 
secara komprehensif. 

 

 
 

Gambar 2. Theoretical framework SC (Copra & Meindl, 2004). 
 

Copra, S. & Mendle, P. (2004) membagi aktivitas utama SC 
berdasarkan tingkatannya dari supplier sampai customer dalam   4 
(empat) siklus kegiatan, yaitu : customer order cycle, 
distribution/replenishment cycle, manufacturing cycle dan procurement 
cycle. Masing-masing siklus terdiri dari aktivitas-aktivitas yang 
mendukung fungsi pada tingkatan SC.  

Adapun proses-proses yang dilakukan oleh Supplier, Firm atau 
Maufacturer dan Customer dalam SCM adalah sesuai dengan tabel di 
bawah ini: (ibid) 



 
Suppliers 

 
Firm Customers 

 
Supplier Relationship 

Management/SRM 
(source, negotiate, 

buy, design 
collaboration, 

supply collaboration) 
 

Internal Supply Chain 
Management/ISCM 
(strategic planning, 
demand planning, 
supply planning, 
fulfillment, field 

service) 

Customer Relationship 
Management/CRM 
(market, sell, call 

centre, order 
management) 

 
Tabel 1. Proses-proses dalam SC (Copra & Meindl, 2004).  

 
IT dalam SCM  

Ada banyak keterlibatan IT dalam SCM, diantara lain dalam 
bentuk: 

• Enterprice Resource Planning (ERP): suatu metode mengatur 
seluruh proses bisnis yang ada dalam suatu perusahaan dengan 
suatu arsitektur perangkat lunak yang berjalan dalam waktu 
nyata, baik itu menyangkut otomasi back-end office system, 
front-end office system, maupun dalam hal peningkatan 
efisiensi, kualitas dan produktifitas serta keuntungan  (Turban 
et. al, John Wiley & Sons, Inc. 2004). 

• Inter Organizations Information System (IOIS): suatu sistem 
yang bekerja untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, 
menganalisa dan menyebarluaskan informasi yang berada 
dalam dua atau lebih organisasi guna meningkatkan efisiensi 
proses transaksi bisnis seperti pemesanan, penagihan, 
pembayaran maupun lainnya (ibid).  

• Electronic Data Interchange (EDI): segala hal yang berkaitan 
dengan standar perpindahan data yang berhubungan dengan 
transaksi bisnis antara komputer (Walton and Marucheck, 
1997). 

• Virtual Enterprice (VE): suatu jaringan dari beberapa 
perusahaan yang independen, sangat mungkin dahulunya 
sesama kompetitor, bersama-sama dan bekerjasama dalam 
mempercepat peningkatan keuntungan dan meraih kesempatan 
dengan menggunakan information and communication 
technology (ICT) (Gunasekaran, Ngai, EJOR 159, 2004). 

• E-Commerce: seluruh aktifitas yang berhubungan dengan 
proses pembelian, penjualan, pengiriman maupun pertukaran 
produk, servis maupun informasi melalui bantuan jaringan 
komputer, termasuk juga internet (Turban et. al, John Wiley & 
Sons, Inc. 2004). 

 
 
 



Perkembangan Peranan IT dalam SCM 
Peranan IT dalam SCM selalu berkembang sesuai dengan tren 

perkembangan IT maupun evolusi perkembangan SCM. Ada beberapa 
contoh peranan IT dalam SCM antara lain:   

 Peranan IT dalam infrastruktur jaringan SCM, dari mulai 
intranet, ekstranet maupun internet dalam bentuk LAN, MAN 
maupun WAN.  

 Peranan IT dalam membangun komunikasi, kolaborasi maupun 
kontrol dalam SCM dalam bentuk komunikasi voice, data 
maupun multimedia dengan sistem komunikasi tetap dengan 
kabel, nirkabel maupun bergerak.  

 Peranan IT dengan menentukan standar pertukaran data (EDI) 
dalam SCM baik menggunakan standar protokol HTTP, FTP, 
SMTP maupun dalam bentuk Web service dengan XML dan 
UDDI. 

 Peranan IT dalam SCM melalui VE, EIS, e-Commerce, m-
Commerce, Decision Support System (DSS), Geographic 
Information System GIS, Global Positioning System (GPS), 
Edukasi dan training Sumber daya manusia (SDM).    

 
Gambar 3. Framework Perkembangan Peranan IT dalam SCM 
(Gunasekaran, Ngai, EJOR 159, 2004). 



Dengan mengelompokkan peranan IT dalam SCM diharapkan 
mampu memberikan gambaran ruang lingkup penelitian-penelitian 
selanjutnya khususnya yang menyangkut bidang-bidang khusus dalam 
IT yang diimplementasikan dalam SCM sesuai ketertarikan dan bidang 
masing-masing peneliti. 
 
Penutup  

Perkembangan IT mempunyai mempengaruh yang cukup 
signifikan dalam evolusi perkembangan SCM. Implementasi MRP, ERP, 
IOIS, EDI, VE, E-Commerce dalam SCM merupakan dampak dari 
perkembangan IT baik dari sisi perangkat keras, perangkat lunak, 
jaringan komputer dan internet. Selanjutnya akan dilakukan penelitian  
tentang perancangan model SCM berbasis IT dalam dunia nyata, 
misalnya dalam bisnis rantai pasok peningkatan produktifitas pangan 
dengan memanfaatkan dan mengembangkan sistem informasi yang 
sudah tersedia. 
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