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1.1 Latar Belakang 

Sekarang ini persaingan bisnis di pasar global kian ketat. Di sisi lain, ekspektasi pelanggan 

semakin tinggi, dan terdapat kecenderungan bahwa pengenalan produk dengan daur hidup (life 

cycles) yang lebih singkat. Tiga hal ini memaksa perusahaan bisnis untuk berinvestasi dan 

memberikan perhatian yang lebih fokus pada supply chain mereka. Hal ini dilaksanakan seiring 

dengan berkembangnya keunggulan dalam teknologi komunikasi dan transportasi (yaitu: 

mobile communication, internet, dan overnight delivery) telah memotivasi evolusi supply chain 

yang berkesinambungan dan teknik untuk mengelolanya secara efektif.  

Pada supply chain biasanya, bahan mentah diperoleh dan item-item tersebut diproduksi 

pada satu pabrik atau lebih, dikirimkan ke gudang untuk penyimpanan secara lebih lanjut, dan 

kemudian dikirimkan ke retailer atau pelanggan. Sebagai konsekuensinya, untuk menurunkan 

biaya dan memperbaiki tingkat layanan, strategi supply chain yang efektif harus dilakukan 

dalam interaksi pada beragam tingkatan supply chain. Supply chain yang juga disebut sebagai 

logistic network, terdiri dari supplier, manufacturing centers, warehouses, distribution centers, 

dan retail outlets, dimana juga melibatkan aliran bahan mentah, work-in-process inventory, dan 

barang jadi yang mengalir di antara fasilitas-fasilitas tersebut.  Supply chain management 

adalah sekumpulan pendekatan yang digunakan untuk mengintegrasikan supplier, manufaktur, 

warehouses, dan gudang sehingga barang diproduksi dan didistribusikan dalam jumlah yang 

tepat, lokasi yang tepat, dan waktu yang tepat, untuk meminimalkan biaya systemwide dan juga 

memenuhi tingkat layanan yang diminta.  



Industri batubara menghadapi banyak masalah dengan karakteristik tingkat persaingan 

yang tinggi, tingginya biaya produksi, harga yang turun terus, dan sederet regulasi yang harus 

dipenuhi. Seiring dengan munculnya perusahaan-perusahaan baru dalam dunia bisnis batubara, 

persaingan di dunia industri semakin meningkat. Suatu sistem produksi yang efektif dan efisien 

merupakan keharusan yang perlu dimiliki oleh para pelaku bisnis. Kompetisi tersebut menuntut 

perusahaan untuk menyediakan produk yang murah, berkualitas, dan kontinyuitas supply. 

Untuk memenuhi tuntutan tersebut membutuhkan peran serta dari semua pihak mulai dari 

supplier yang memasok bahan baku, perusahaan/pabrik yang mengolah bahan baku menjadi 

produk atau komponen, perusahaan transportasi yang mengangkut bahan baku dari supplier dan 

mengantar barang jadi kepada customer akhir, serta customer yang akan memakai produk 

tersebut. Kesadaran akan pentingnya peran serta dari semua pihak inilah kemudian tercipta 

konsep supply chain management.  

Batubara adalah elemen dominan dalam energy supply mix, dengan permintaan yang 

semakin meningkat pada beberapa tahun terakhir dikarenakan populasi yang semakin padat dan 

pertumbuhan pendapatan di negara-negara yang sedang berkembang di Asia. Pertumbuhan 

yang massal telah memacu permintaan sumber daya termasuk energi, makanan, dan bahan 

mentah yang akan berlanjut ke masa depan.   

Perusahaan pertambangan maupun trading gagal mengoptimalkan end-to-end supply chain 

dengan mengintegrasikan dan mengotomatisasi operasi, logistik, dan fungsi marketing bagi diri 

mereka sendiri untuk memberatkan resiko secara signifikan yang dapat mengikis profit, 

menekan produktivitas, dan mengkompromikan kualitas produk (Isherwood, n.d).  

Mengelola supply chain sebenarnya tidaklah mudah karena akan melibatkan banyak pihak 

di dalam maupun di luar perusahaan ditambah lagi dengan berbagai ketidakpastian yang terjadi 



di sepanjang supply chain itu sendiri, serta semakin tingginya persaingan di pasar. Untuk 

menanggulangi beberapa ketidakpastian tersebut, maka perlu ada suatu strategi dalam supply 

chain management sehingga efisiensi perusahaan dapat tercapai.  

PT. PLN Batubara adalah Anak Perusahaan dari PT. PLN (Persero) yang didirikan pada 

tanggal 11 Agustus 2008 dengan maksud dan tujuan untuk menyelenggarakan usaha trading di 

bidang penyediaan batubara dalam rangka pengamanan sebagian pasokan batu batubara bagi 

kebutuhan PLTU-PLTU berbahan bakar batubara milik PLN, dan juga kebutuhan batubara 

lainnya berdasarkan prinsip industri dan niaga yang sehat dengan menerapkan prinsip perseroan 

terbatas. Sistem ketenagalistrikan di Indonesia terbagi atas tiga  wilayah kerja yaitu Jawa Bali, 

Indonesia Barat, dan Indonesia Timur dengan sistem pembangkitan yang disediakan PLN 

ataupun Independent Power Producers (IPP). Untuk dapat memenuhi kewajiban menjamin 20% 

pasokan kebutuhan batubara bagi PLTU-PLTU berbahan bakar batubara milik PLN yang 

tersebar di seluruh Indonesia sesuai penugasan dari PLN sebagai induk perusahaan, maka 

kepastian produksi dan kelancaran transportasi pendistribusian batubara ke tempat-tempat yang 

dituju menjadi suatu keharusan. Penyediaan batubara sebanyak 20% dari kebutuhan atau 

sejumlah kurang lebih sembilan juta ton per tahun yang harus dipasok ke PLTU-PLTU milik 

PLN, mengingat permintaan batubara saat ini dan yang akan datang sangat tinggi, baik di 

tingkat nasional maupun internasional.  

Pola trading tahun 2010 dilakukan dengan hasil sebanyak 995.000 ton dari target sebanyak 

2,7 juta ton atau hanya tercapai 37%, sedangkan pada tahun 2011 dari target sebanyak 5 juta 

ton, sampai dengan Agustus 2011 baru mencapai 1.6 juta ton atau sekitar 35%  (Angelus, dkk., 

2013). 



Penelitian ini akan menginvestigasi PT. PLN Batubara sebagai salah satu perusahaan 

pemasok batubara yang ada di Indonesia.  

Adanya kerugian sebagai masalah terbesar yang dihadapi oleh PT. PLN Batubara 

dikarenakan adanya ketidak efisienan pada biaya produksi. Biaya produksi dapat ditekan 

melalui optimalisasi supply chain management. Salah satu upaya untuk mereduksi biaya 

produksi adalah melalui optimalisasi distribusi material dari pemasok, aliran material dalam 

proses produksi sampai dengan distribusi produk ke tangan konsumen. Distribusi yang optimal 

dalam hal ini dapat dicapai melalui penerapan konsep Supply Chain Management. Supply 

Chain Management sesungguhnya bukan merupakan suatu konsep yang baru. Konsep ini 

menekankan pada pola terpadu yang menyangkutproses aliran produk dari supplier, 

manufaktur, retailer hingga kepada konsumen. Dari sini aktivitas antara supplier hingga 

konsumen akhir adalah dalam satu kesatuan tanpa sekat pembatas yang besar, sehingga 

mekanisme informasi antara berbagai elemen tersebut berlangsung secara transparan. Supply 

Chain Management merupakan suatu konsep menyangkut pola pendistribusian produk yang 

mampu menggantikan pola-pola pendistribusian produk secara optimal. Pola baru ini 

menyangkut aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik (Widyarto, 2012). 

Inventory management memainkan peran penting dalam supply chain management. 

Layanan yang disediakan bagi pelanggan secara berangsur-angsur meningkat ketika inventory 

management yang efektif dan efisien dilakukan pada seluruh supply chain. Dengan demikian, 

penentuan inventory yang dilakukan pada beragam level  dalam supply chain menjadi tidak 

dapat dielakkan lagi untuk memastikan biaya minimal untuk supply chain. Meminimalkan total 

biaya supply chain dan biaya produksi berarti meminimalkan biaya untuk penanganan dan 

shortage cost (biaya ketekoran) dalam seluruh supply chain. Menjaga total biaya supply chain 



hanya dapat dicapai ketika optimalisasi base stock level dilakukan pada setiap anggota supply 

chain.  

Berdasarkan permasalahan spesifik yang telah dipaparkan di atas, maka judul 

penelitian ini adalah “Optimalisasi Supply Chain Management untuk Mengurangi Biaya 

Produksi pada PT. PLN Batubara ( Coal Trading )”.  

 

 
 
 
 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka rumusan masalah 

penelitian ini adalah: Bagaimana mengoptimalkan supply chain dengan cara  meningkatkan 

efisiensi biaya produksi? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mengetahui, mendapatkan, dan menganalisis langkah yang bisa dilakukan oleh PT. PLN 

Batubara untuk mengoptimalkan supply chain management 

2. PT. PLN Batubara bisa mengambil langkah-langkah yang strategis untuk meningkatkan 

efisiensi biaya produksi dengan mengoptimalkan supply chain management yang 

otomatis akan meningkatkan revenue serta profit perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diambil dari penulisan tesis ini antara lain : 

1) Manfaat Akademik. 



Hasil penelitian dapat dipergunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan, 

khususnya dalam bidang manajemen operasi, supply chain management. Penelitian ini 

juga memberikan informasi dan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya. 

Sebagai studi banding antara teori yang diterima di bangku kuliah dengan keadaan 

nyatanya. 

2) Manfaat Praktik. 

Sebagai bahan informasi dan pertimbangan bagi pimpinan perusahaan atau pihak yang 

akan berkepentingan dalam keputusan lebih lanjut dimasa yang akan datang dan juga 

dapat memaksimalkan hubungan antar bagian serta dengan para mitra bisnisnya. 

Manfaat ini terkait dengan implementasi manajerial. 

 


