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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI 

2.1 Tinjauan Pustaka 

Penelitian mengenai penerapan Supply Chain Management pernah dilakukan 

oleh Efik mahasiswa Universitas Bina Darma, Palembang tahun 2013 berjudul 

“Analisis dan Perancangan Distribusi Karet Berbasis Web Dengan Metode E-Supply 

Chain Management Di Koperasi Rukun Manunggul”. Pada penelitian ini membahas 

tentang proses transaksi pembelian, penjualan sampai pada pendistribusian yang 

terjadi pada koperasi rukun manunggul. 

Mulia dari mahasiswa STMIK AKAKOM, Yogyakarta tahun 2011 berjudul 

“Implementasi Supply Chain Management Untuk Stok Dan Pendistribusian Obat 

Pada Apotek Karya Sehat”.Yang subjek utama dalam penelitian tersebut adalah 

membuat implementasi SCM untuk memantau stok obat dengan menerapkan metode 

FIFO dan pendistribusian obat dari apotek tersebut ke apotek rekannya.  

Prawito mahasiswa Universitas Kristen Petra, Yogyakarta tahun 2011  berjudul 

“Penerapan Supply Chain Management Pada Perusahaan Roti Candy Cake di 

Surabaya”. Dalam penelitian tersebut bagaimana penerapan supply chain 

management untuk proses persediaan bahan baku produksi yang berhubungan dengan 

supplier dengan penerapan kuesioner untuk pemilihan supplier terbaik dan proses 

pengiriman produk roti yang berhubungan langsung dengan customer. 
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Jatmiko mahasiswa STMIK AKAKOM, Yogyakarta tahun 2015 berjudul 

“Implementasi Just In Time dalam Aplikasi e-SCM”. Pada penelitian ini 

mengemukakan tentang penerapan metode just in time untuk persediaan bahan baku 

pada proses produksi dan penjadwalan produksi. 

Berikut ini merupakan tabel perbandingan dengan penelitian-penelitian 

sebelumnya dapat di lihat pada Tabel 2.1. 

 

Tabel 2.1. Tabel Perbandingan 

No 
Nama 

Pengarang 
Judul Fitur Pelaporan 

1 Mulia  (2011) Implementasi Supply Chain 

Management Untuk Stok Dan 

Pendistribusian Obat Pada 

Apotek Karya Sehat. 

- Transaksi pembelian 

- Transaksi permintaan 

dari rekanan 

- Pelaporan FIFO 

 

- Lapoan Penjualan pada 

rekanan 

- Laporan stok barang 

2 Efik  (2013) Analisis dan Perancangan 

Distribusi Karet Berbasis Web 

Dengan Metode E-Supply 

Chain Management Di 
Koperasi Rukun Manunggul  

- Transaksi Pembelian 

- Transaksi Penjualan 

- Delivery Order 

 

- Laporan Pembelian 

- Laporan Penjualan 

3 Prawito (2011) Penerapan Supply Chain 

Management Pada 

Perusahaan Roti Candy Cake 

di Surabaya  

- Kuesioner memilih 

supplier metode AHP 

- Transaksi Pembelian 

bahan 

- Usulan bahan baku 

- Transaksi pengiriman 

produk ke Toko 

- Laporan pembelian 

bahan baku 

- Laporan pengiriman dan 

penjualan kepada toko 

rekanan 

4 Jatmiko  (2015) Implementasi Just In Time 

dalam Aplikasi e-SCM 

- Assign Pengguna 

- Inisiasi Produksi 

Metode Just In Time  

- Penjadwalan produksi 

- Laporan produksi 

- Laporan order masuk dan 

order keluar 
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Tabel 2.1. Lanjutan 

No 
Nama 

Pengarang 
Judul Fitur Pelaporan 

5 Penulis 
(2019) 

 

Implementasi Supply Chain 
Management Dengan Metode 

EOQ dan JIT Untuk Produksi 

Pengolahan Minyak Kelapa 

Sawit  Pada PT Sampoerna 

Agro (Tbk). 

- Transaksi Pembelian 
bahan dari kud 

- Transaksi penjualan 

produk ke distributor 

- Notifikasi pembelian 

bahan order dari kud 

- Penerapan metode eoq 

dan metode jit pada 

sistem 

- Laporan Produksi Per 
Periode 

- Laporan penjualan 

produk Per Periode 

- Laporan pembelian bahan  

per periode 

 

2.2 Landasan Teori 

Penulis akan menjelaskan beberapa tinjauan  sebagai landasan teori dalam 

pengembangan Implementasi Supply Chain Management Dengan Metode EOQ dan 

JIT Untuk Produksi Pengolahan Minyak Kelapa Sawit  Pada PT Sampoerna Agro 

(Tbk). 

2.2.1 Pengertian Supply Chain Management 

Supply Chain Management adalah koordinasi sistem strategis fungsi bisnis 

tradisional dan taktik seluruh fungsi-fungsi bisnis dalam suatu perusahaan tertentu 

dan di seluruh perusahaan dalam rantai pasokan, untuk tujuan meningkatkan kinerja 

jangka panjang perusahaan individu dan pasokan rantai secara keseluruhan (Mentzer 

et. al., 2001). Pengertian lain dari supply chain management adalah strategi rantai 

suplai yang memerlukan totalitas  hubungan dalam rantai tersebut yang bekerja sama 

secara efisien untuk menciptakan kepuasan pelanggan di titik akhir. Sebagai 

konsekuensi biaya harus diturunkan dan memfokuskan perhatian pada nilai tambah. 
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Menurut Pujawan (2005) Supply Chain Management  adalah jaringan 

perusahaan-perusahaan yang bersinergi  untuk menciptakan dan menghantarkan suatu 

produk ke tangan pemakai akhir secara bersama-sama. Perusahaan-perusahaan 

tersebut biasanya pemasok, pabrik, distributor, toko atau ritel, serta perusahaan 

pendukung seperti perusahaan jasa logistik, Jaringan organisasi-organisasi yang 

terlibat dalam sebuah bisnis, melalui keterkaitan hulu dan hilir, dalam proses dan 

aktivitas yang berbeda guna menghasilkan nilai berupa produk dan jasa ke tangan 

konsumen utama. 

2.2.2 Pengertian Just In Time 

 Just In Time adalah sebuah teknik atau sistem untuk menghilangkan segala 

aktivitas yang tidak memberikan nilai tambah atau kontribusi bagi sebuah produk 

atau jasa. 

 Pengertian just in time dalam akuntansi manajemen adalah suatu kegiatan 

operasi manajemen dimana seluruh sumber daya akan dipakai hanya sebatas yang 

dibutuhkan saja tidak kurang dan tidak lebih. Dengan sistem Just In Time, perusahaan 

akan membuat sebuah produk hanya jika dibutuhkan saja dan hanya dalam jumlah 

yang diminta oleh para konsumennya dan tidak akan ada yang namanya timbunan 

barang. 

 Tujuan just in time atau manfaat just in time adalah untuk mengurangi 

pemborosan dan meningkatkan produktivitas perusahaan. Dengan kata lain, Just In 

Time adalah sistem yang berguna untuk mengurangi atau menghilangkan persediaan 

untuk memangkas biaya-biaya operasional perusahaan (Simamora, 2012). 
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2.2.3 Pengertian Economic Order Quantity (EOQ) 

Metode EOQ atau Economic Order Quantity pertama kali di perkenalkan oleh 

F.W Haris pada tahun 1914. Metode EOQ merupakan pemesanan yang paling 

ekonomis model ini menentukan besarnya jumlah pembelian yang paling ekonomis 

terhadap bahan baku pada periode mendatang bahan baku yang harus dapat di 

perhitungkan dengan mempertimbangkan faktor persediaan dan kebutuhan bahan 

baku, yaitu sebagai jumlah pembelian bahan baku mentah pada setiap kali pesan 

dengan biaya yang paling rendah. Model ini digunakan oleh perusahaan yang 

memperoleh bahan melalui pesanan lebih dulu yang tidak dapat dilakukan setiap saat.  

Metode EOQ atau Economic Order Quantity tercapai saat biaya yang 

dikeluarkan untuk persediaan mencapai biaya yang minimum. Pemesanan yang 

dilakukan adalah pemesanan yang ekonomis memperhitungkan jumlah barang yang 

akan harus dipesan  untuk setiap kali pemesanan untuk menghasilkan biaya 

persediaan serendah mungkin. (Fandy Tjiptono. 2015)   

Rumus Perhitungan EOQ  :     

Keterangan  

R = Jumlah bahan baku 

S = Biaya pemesanan 

P = Harga beli per unit 

I = biaya Penyimpanan 
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Contoh Soal Economical Order Quantity (EOQ) 

PT Maju Jaya pada tahun yang akan datang membutuhkan bahan baku sebanyak 

240.000 unit. Harga bahan baku per unit Rp2.000. Biaya pesan untuk setiap kali 

melakukan pemesanan sebesar Rp150.000, sedangkan biaya penyimpanan sebesar 

25% dari nilai rata-rata persediaan. 

Diminta : 

a. berapa jumlah pemesanan yang paling ekonomis (EOQ)? 

b. berapa kali pemesanan yang harus dilakukan dalam setahun? 

c. berapa hari sekali perusahaan melakukan pemesanan (1 tahun =360 hari)? 

Jawab :  

a. 

 

b. Pemesanan yang dilakukan dalam setahun : 

240.000 : 12.000 = 20 x pemesanan. 

c. Jika 1 tahun = 360 hari, maka pemesanan dilakukan = 360 : 20 = 18 hari sekali. 
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2.2.4 Website 

Website atau situs dapat diartikan sebagai kumpulan halaman-halaman yang 

digunakan untuk menampilkan informasi teks, animasi, suara atau gabungan dari 

semua itu baik bersifat statis maupun dinamis yang membentuk suatu rangkaian 

bangunan yang saling terkait dimana-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan 

halaman (hyperlink). 

Dalam setiap website terdapat halaman pertama yang disebut home page, 

yaitu halaman pembuka untuk memperkenalkan secara singkat tentang apa yang 

menjadi isi dari keseluruhan website. Home page berada pada posisi atas, dengan 

halaman-halaman yang terkait dibawahnya. Setiap halaman dibawah home page 

disebut child page atau cabang home page ke halaman lain dalam website tersebut, 

juga untuk kembali ke home page. Seringkali halaman cabang ini memiliki hyperlink 

juga ke halaman lainnya yang berada dibawahnya. Organisasi website yang umum 

diperlihatkan dalam ilustrasi sebagai berikut : 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Bagan Organisasi Website 

Saat ini website merupakan salah satu informasi yang banyak dipakai. 

Berbagai aplikasi website dibuat dengan tujuan agar pemakai dapat berinteraksi 

Home Page 

Child Page Child Page 

 

Child Page 
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dengan menyediakan informasi dengan mudah dan cepat melalui dunia internet 

(Nugroho 2004). 

2.2.5 MySQL 

MySQL adalah salah satu jenis database server sangat terkenal. 

Kepopulerannya disebabkan MySQL menggunakan SQL sebagai bahasa dasar untuk 

mengakses databasenya . selain itu MySQL bersifat gratis pada berbagai platform. 

MySQL juga termasuk jenis RDBMS ( Relation Database Management System )  ( 

Abdul Kadir, 2008 ). 

2.2.6 Appserv 

Appserv merupakan salah satu software yang bersifat gratis atau free, banyak 

orang menggunakan appserv dan berkembang di mana saja, dapat di instal dalam satu 

menit cukup mudah. Paket dari appserv yaitu : apache, php, mySQL. (Abdul Kadir, 

2003). 

2.2.7 Browser 

 Browser adalah software aplikasi yang berfungsi untuk menampilkan, 

mengambil dan menginformasikan sumber-sumber yang berasal dari World Wide 

Web (www). (Edhy Sutanta, 2005). 

2.2.8 Php 

 PHP adalah salah satu bahasa pemrograman script bersifat open source yang 

bekerja pada sisi server, yang paling banyak dipakai saat ini. PHP banyak digunakan 

untuk memprogram situs web dinamis ( termasuk blog ) meskipun penggunaan untuk 

hal lain juga memungkinkan. ( Abdul Kadir, 2009 ). 


