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ABSTRAK 
Manajemen rantai pasokan pada bisnis pemula masih sederhana, tidak sekompleks dibandingkan dengan mata rantai 

pasokan bisnis besar dan maju. Penelitian ini akan memaparkan model manajemen rantai pasokan bisnis startup milik 

mahasiswa Univeristas Ciputra. Selain itu, penelitian ini akan menunjukkan strategi persediaan bahan baku dari 

pemasok. Sample dalam penelitian ini sebanyak 30 bisnis start up yang telah beroperasi lebih dari 2 tahun, dengan 

jenis usaha Food and Beverage. Dari hasil penelitian ada 2 temuan yaitu 1) Hanya ada 3 model manajemen rantai 

pasokan bisnis start up milik mahasiswa UC. Model 1 yaitu Supplier – Manfukatur – Konsumen. Model 2 yaitu 

Supplier – Manfukatur – Pengecer - Konsumen. Model 3 yaitu Supplier – Distributor – Konsumen. 2) Dalam hal 

penyediaan bahan baku, paling banyak ada 30 % bisnis start up menggunakan strategi sedikit pemasok dengan 3 

pemasok. Kemudian paling sedikit ada 16,6 % bisnis start up menggunakan starategi banyak supplier dengan 5 

pemasok.  Mayoritas pemilik usaha start up ini membeli bahan baku dari pasar, toko dan supermarket terdekat untuk 

memudahkan penjangkauan penyediaan bahan baku. 
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1. PENDAHULUAN 

Latar Belakang 

Saat ini pemerintah memberi perhatian penuh bagi kewirausahaan baru. Beberapa pihak perbankan 

dan pemerintah mendukung tumbuh majunya wirausaha muda. Misalnya Bank mandiri yang 

konsisten menciptakan para wirausahawan baru dengan memberi modal kerja dan bekerjasama 

dengan pihak kampus sebagai lembaga pendidikan yang menghasilkan pebisnis pemula. Bank BRI 

yang memberi dukungan berupa pinjaman modal bagi usaha kecil, sering dikenal dengan KUR. 

Harapannya adalah sektor bisnis baru memberikan kontribusi pada pertumbuhan ekonomi karena 

berkaitan dengan menurunnya tingkat pengangguran dan terciptanya lapangan kerja. Seorang 

pengiat kewirausahaan bernama David McCleland mengemukakan bahwa jika ada sebesar 2% 

dari seluruh penduduk suatu Negara menjadi entrepreneur akan meningkatkan kemakmuran 

Negara tersebut. Data di Negara AS pada tahun 1993 ada 2,14 % entrepreneur, di Negara 

Singapura pada tahun 2005 ada 7,2 % entrepreneur. Di Indonesia pada tahun 2016  Indonesia 

ada1,6% pelaku wirausaha dari total jumlah penduduk 250 juta jiwa ( HIPMI, 2016).  

Oleh karena itu, banyak perguruan tinggi negeri maupun swasta yang membuka jurusan 

kewirausahaan, bertujuan menciptakan sarjana sarjana yang siap membuka lapangan kerja baru 

dengan berbisnis. Salah satunya di Universitas Ciputra Surabaya, setiap tahun mampu 

menciptakan 200 usaha baru yang didirikan oleh mahasiswa. Karena semua mahasiswa di 

perguruan tinggi ini diwajibkan untuk memiliki bisnis. Kurangnya pemahaman tentang 

manajemen rantai pasokan sering memunculkan berbagai masalah seperti meningkatnya biaya 

transportasi, biaya persediaan dan biaya resource. Selain itu, kurangnya pemahaman terhadap 

pentingnya manajemen rantai pasokan dalam perusahaan membuat respon waktu yang sangat lama 

barang produksi sampai ke tangan konsumen. Masalah masalah utama dalam rantai pasokan terkait 

dengan: 1) menentukkan tingkat outsourcing yang tepat, 2) mengelola pembelian atau pengadaan 

suatu barang, 3) mengelola pemasok, 4) mengelola hubungan terhadap pelanggan, 5) 

mengindentifikasi masalah dan merespon masalah dengan cepat mengelola resiko (Stevenson, 

2009).  

Untuk mengatasi masalah ini, mahasiswa perlu mengatur rantai pasokan pada masing masing 

perusahaan. Ada 5 (lima) pelaku dalam rantai pasokan yang perlu diketahui oleh pemilik bisnis 

pemula yaitu supplier, manufacture, distributor, retailer dan konsumen. Dimana ada 2 aliran yang 


