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2.1 Defenisi Bangunan 

Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu 

dengan tempat kedudukan baik yang ada di atas, di bawah tanah atau di air. 

Bangunan biasanya di konotasikan dengan rumah, gedung ataupun segala sarana, 

prasarana atau insfrastruktur dalam kebudayaan atau kehidupan manusia dalam 

membangun peradapannya. Menurut Wulfram (2004) dikutip oleh Ismael (2013)  

Proyek konstruksi dapat di bedakan menjadi dua jenis kelompok bangunan yaitu : 

1. Bangunan gedung dengan ciri – ciri : 

a. Proyek konstruksi menghasilkan tempat orang bekerja atau tinggal. 

b. Pekerjaan di laksanakan pada lokasi yang relative sempit. 

c. Manajemen di butuhkan, terutama untuk progressing pekerjaan. 

2. Bangunan sipil dengan ciri – ciri : 

a. Proyek konstruksi di laksanakan untuk mengendalikan alam agar berguna 

bagi kepentingan manusia. 

b. Pekerjaan dilaksanakan pada lokasi yang luas atau panjang. 

c. Manajemen dibutuhkan untuk memecahkan permasalahan. 

 

2.2 Pengertian Proyek  

Cleland dan King (1983) dikutip oleh Gunawan (2014) menyatakan bahwa 

proyek merupakan gabungan dari beberapa sumber daya yang dihimpun dalam 

suatu wadah organisasi sementara untuk mencapai suatu sasaran tertentu. 

Kegiatan atau tugas yang dilaksanakan pada proyek berupa pembangunan atau 

perbaikan sarana fasilitas (gedung, jalan, jembatan, bendungan dan sebagainya) 

atau bisa juga berupa kegiatan penelitian dan pengembangan. 

Proyek adalah satu kegiatan sementara yang berlangsung dalam jangka 

waktu terbatas, dengan alokasi sumber daya tertentu dan dimaksudkan untuk 

melaksanakan tugas yang sasarannya telah digariskan dengan jelas Soeharto, 

(1997) dikutip oleh Kalangi (2015). Jadi proyek adalah suatu proses dari 

gabungan rangkaian aktivitas-aktivitas sementara yang mempunyai titik awal dan 
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titik akhir, yang melibatkan berbagai sumber daya yang bersifat terbatas atau 

tertentu untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan suatu 

proyek selalu bertujuan untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai suatu titik 

tolak dan suatu titik akhir, yang mana baik biaya maupun hasilnya harus dapat di 

ukur. 

Proyek atau Pekerjaan konstruksi menurut UUJK No 18/1999 yang dikutip 

dalam Messah, 2008:10 adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan 

perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan 

arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing 

beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik 

lain. Suatu pekerjaan konstruksi dapat dinilai kinerjanya baik atau buruk 

berdasarkan biaya, mutu dan waktu yang dihasilkan. Kinerja Proyek merupakan 

bagaimana cara kerja proyek tersebut dengan membandingkan hasil kerja nyata 

dengan perkiraan cara kerja pada kontrak kerja yang disepakati oleh pihak owner 

dan kontraktor pelaksana. Pelaksanaan konstruksi adalah kegiatan membangun 

bangunan atau konstruksi yang telah dirancang atau didesain. (Messah, 2008 

dikutip oleh Messah 2013). 

 

2.2.1 Macam-Macam Proyek 

 Dilihat dari komponen kegiatan utama maka macam proyek dapat 

dikelompokkan menjadi (Soeharto, 1995): 

1. Proyek Engineering Konstruksi  

Komponen utama jenis proyek ini terdiri dari pengkajian kelayakan, desain 

engineering, pengadaan dan konstruksi. Proyek macam ini, misalnya 

pembangunan gedung, jembatan, pelabuhan, jalan raya, fasilitas industri dan 

lain-lain.  

2. Proyek Engineering Manufaktur 

Proyek ini dimaksudkan untuk menghasilkan produk baru. Jadi, produk 

tersebut adalah hasil usaha kegiatan proyek. Atau dengan kata lain proyek 

manufaktur merupakan proses untuk menghasilkan suatu produk baru. 

Kegiatan utamanya meliputi desain engineering, pengembangan produk  
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(product development) , pengadaan, manufaktur, perakitan, uji coba, fungsi 

dan operasi produk yang dihasilkan. Contoh untuk ini adalah pembuatan katel 

uap, generator listrik , mesin pabrik, kendaraan mobil dan lain sebagainya. 

Bila kegiatan manufaktur dilakukan berulang-ulang, rutin, dan menghasilkan 

produk yang sama dengan terdahulu, maka kegiatan ini tidak lagi di 

klasifikasikan sebagai proyek. 

3. Proyek Penelitian dan Pengembangan 

Proyek penelitian dan pengembangan (research and devlopment) bertujuan 

untuk melakukan penelitian dan pengembangan dalam rangka menghasilkan 

suatu produk tertentu. Dalam mengejar hasil akhir, proyek ini sering kali 

menempuh proses yang berubah-ubah  demikian pula dengan lingkup 

kerjanya. Agar  tidak melebihi anggaran atau jadwal secara subtansial maka 

perlu diberikan batasan yang ketat perihal masalah tersebut.  

4. Proyek Pelayanan Manajemen 

Banyak perusahaan memerlukan proyek macam ini diantaranya: 

a. Merancang sistem informasi manajemen, meliputi perangkat lunak 

maupun perangkat keras. 

b. Merancang program efisiensi dan penghematan 

c. Diversifikasi, penggabungan dan pengambilalihan. 

Proyek tersebut tidak membuahkan hasil dalam bentuk fisik tetapi laporan 

akhir, 

5. Proyek Kapital 

Berbagai badan usaha atau pemerintaha memiliki kriteria tertentu untuk 

proyek kapital. Hal ini berkaitan dengan penggunaan dana kapital (Istilah 

akuntansi) untuk investasi. Proyek kapital umumnya meliputi pembebasan 

tanah, penyiapan lahan, pembelian material dan peralatan (mesin-mesin), 

manufaktur (pabrikasi) dan konstruksi pembangunan fasilitas produksi. 
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2.2.2 Ciri- Ciri Proyek 

 Berdasarkan pengertian proyek di atas, ciri-ciri proyek antara lain 

(Dannyanti, 2010) : 

a. Memiliki tujuan tertentu berupa hasil kerja akhir. 

b. Sifatnya sementara karena siklus proyek relatif pendek. 

c. Dalam proses pelaksanaannya, proyek dibatasi oleh jadwal, anggaran biaya, 

dan mutu hasil akhir. 

d. Merupakan kegiatan nonrutin, tidak berulang-ulang. 

e. Keperluan sumber daya berubah, baik macam maupun volumenya 

Berdasarkan definisi dan ciri-cirinya, terlihat cukup jelas bahwa dalam 

suatu kegiatan proyek yang dilakukan oleh suatu organisasi atau masyarakat 

sangat berbeda dengan kegiatan yang dilakukan secara rutin (kegiatan 

operasional). Berikut perbandingan kegiatan dalam bentuk proyek dan kegiatan 

yang bersifat operasional (Sahid, 2012). 

Tabel  2.1  Perbandingan Kegiatan Proyek vs Kegiatan Operasional 
No Kegiatan Proyek Kegiatan Operasional 

1 Bercorak dinamis, non rutin Berulang-ulang, rutin 

2 Siklus proyek relative pendek Berlangsung dalam jangka 

panjang 

3 Intensitas kegiatan didalam periode siklus 

proyek berubah-ubah (naik-turun) 

Intensitas kegiatan relative 

sama 

4 Kegiatan harus diselesaikan berdasarkan 

anggaran dan jadwal yang 

telahditentukan 

Batasan anggaran dan jadwal 

tidak setajam dalam proyek 

5 Terdiri dari bermacam-macam kegiatan 

yang memerlukan berbagai disiplin ilmu 

Macam kegiatan tidak terlalu 

banyak 

6 Keperluan sumber daya berubah, baik 

macam maupun volumenya 

Macam volume dan 

keperluan 

sumber daya relative konstan 

Sumber: Sahid, 2012 

 

Sebuah proyek dikatakan berhasil jika memenuhi batasan proyek yang 

ditetapkan yaitu batasan waktu, batasan biaya dan ruang lingkup pekerjaan serta 

pemberi pekerjaan atau sponsor proyek merasa puas akan hasil yang dicapai. 
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Gambar berikut memperlihatkan 3 batasan utama yang harus dipenuhi bagi 

keberhasilan suatu proyek yaitu sebagai berikut: 

 
Gambar 2.1 Tiga Batasan Utama dalam Sebuah Proyek 

(Sumber: Sahid, 2012) 

 

 

2.3 Manajemen Proyek 

Menurut Gray & Larson (2006) dikutip oleh Karim (2012) manajemen 

proyek menyediakan sekumpulan piranti yang berdaya guna untuk meningkatkan 

kemampuan individu dalam melakukan perencanaan, mengimplementasikan dan 

mengelola berbagai aktivitas untuk mencapai tujuan pelaksanaan proyek. Proyek 

sendiri merupakan kegiatan kompleks yang dilakukan sekali tempo, dan dibatasi 

oleh waktu, anggaran atau biaya, sumber daya dan spesifikasi kerja yang 

dirancang untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

Menurut Soeharto (1999) dikutip oleh Ismael (2013), Adapun tujuan dari 

proses manajemen proyek adalah sebagai berikut : 

a.  Agar semua rangkaian kegiatan tersebut tepat waktu, dalam hal ini tidak 

terjadi keterlambatan penyelesaian suatu proyek. 

b.  Biaya yang sesuai, maksudnya agar tidak ada biaya tambahan lagi di luar dari 

perencanaan biaya yang telah di rencanakan. 

c.  Kualitas sesuai dengan persyaratan. 
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d.  Proses kegiatan sesuai persyaratan. 

Dalam manajemen proyek, yang perlu dipertibangkan agar output proyek 

sesuai dengan sasaran dan tujuan yang direncanakan adalah mengidentifikasi 

berbagai masalah yang mungkin timbul ketika proyek dilaksanakan. 

Beberapa aspek yang dapat diidentifikasi dan menjadi masalah dalam 

manajemen proyek serta membutuhkan penanganan yang cermat adalah sebagai 

berikut (Husen, 2009) : 

Tabel 2.2  Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek 

No 
Jenis 

Aspek 
Definisi 

1 Aspek 

Keuangan 

Masalah ini berkaitan dengan pembelanjaan dan 

pembiayaan proyek. Biasanya berasal dari modal sendiri 

dan atau pinjaman dari bank atau investor dalam janga 

pendek atau jangka panjang. Pembiayaan proyek menjadi 

sangat krusial bila proyek berskala besar dengan tingkat 

komplesitas yang rumit, yang membutuhkan analisis 

keuangan yang cermat dan terencana 

2 Aspek 

Anggaran 

Biaya 

Masalah ini berkaitan dengan perencanaan dan pengendlian 

biaya selama proyek berlangsng. Perencanaan yang matang 

dan terperinci akan memudahkan proses pengendalian 

biaya, sehingga biaya yang dikeluarkan sesuai dengan 

anggaran yang direnanakan. Jika sebaliknya, akan terjadi 

peningkatan biaya yang besar dan merugikan bila proses 

perencanaannya salah 

Sumber: Husen, 2009 
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Tabel 2.2 Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek (Lanjutan) 

No 
Jenis 

Aspek 
Definisi 

3 Aspek 

Manajemen 

Sumber 

Daya 

Manusia 

 

Masalah ini berkaitan dengan kebutuhan dan alokasi SDM 

selama proyek berlangsung yang berfluktuatif. Agar tidak 

menimbulkan masalah yang kompleks, perencanaan SDM 

didasarkan atas organisasi proyek yang dibentuk 

sebelumnya dengan melakukan langkah – langkah, proses 

staffing SDM, deskripsi kerja, perhitungan beban kerja, 

deskripsi wewenang dan tanggung jawab SDM serta 

penjelasan tentang sasaran dan tujuan proyek. 

 

4 Aspek 

Manajemen 

Produksi   

 

Masalah ini berkaitan dengan hasil akhir proyek. Hasil 

proyek negatif bila proses perencanaan dan 

pengendaliannya tidak baik. Agar hal ini tidak terjadi, 

maka dilakukan berbagai cara untuk meningkatkan 

produktivitas SDM, meningkatkan efesiensi proses 

produksi dan kerja, meningkatkan kualitas produksi 

melalui jaminan mutu dan pengendalian mutu. 

 

5 Aspek 

Harga  

 

Masalah ini timbul karena kondisi eksternal dalam hal 

persaingan harga, yang dapat merugikan perusahaan 

karena produk yang dihasilkan membutuhkan biaya 

produksi yang tinggi dan kalah bersaing dengan produk 

lain. 

 

6 Aspek 

Efektivitas 

dan 

Efisiensi  

 

Masalah ini dapat merugikan bila fungsi produk yang 

dihasilkan tidak terpenuhi atau tidak efektif atau dapat juga 

terjadi bila faktor efisiensi tidak dipenuhi. Sehingga usaha 

produksi membutuhkan biaya yang besar. 

 

7 Aspek 

Pemasaran  

 

Masalah ini timbul berkaitan dengan perkembangan faktor 

eksternal sehubungan dengan persiangan harga, strategi 

promosi, mutu produk serta analisis pasar yang salah 

terhadap produksi yang dihasilkan. 

 

Sumber: Husen, 2009 
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Tabel 2.2 Aspek-Aspek Manajemen dalam Proyek (Lanjutan) 

No 
Jenis 

Aspek 
Definisi 

8 Aspek Mutu  

 

Masalah ini berkaitan dengan kualitas produk akhir yang 

nantinya dapat meningkatkan daya saing serta memberikan 

kepuasan bagi pelanggan. 

 

9 Aspek 

Waktu  

 

Masalah waktu dapat menimbulkan kerugian biaya bila 

terlambat dari yang direncanakan serta akan 

menguntungkan bila dapat dipercepat 

Sumber: Husen, 2009 

 

2.4 Rantai Pasok (Supply Chain management) 

 Istilah supply chain dan supply chain sudah menjadi jargon yang umum 

dijumpai di berbagai media baik majalah manajemen, buletin, koran, buku 

ataupun dalam diskusi-diskusi. Namun tidak jarang kedua term diatas di 

persepsikan secara salah. Banyak yang mengkonotasikan supply chain sebagai 

suatu software. Bahkan ada yang mempersepsikan bahwa supply chain hanya 

dimiliki oleh perusahaan manufaktur saja. Sebagai disiplin, supply chain 

management memang merupakan suatu disiplin ilmu yang relative baru. Istilah 

“supply chain management” baru muncul di awal tahun 90-an dan istilah ini 

diperkenalkan oleh para konsultan manajemen. Saat ini supply chain management 

merupakan suatu topic yang hangat, menarik untuk didiskusikan bahkan 

mengundang daya tarik yang luar biasa baik dari kalangan akademisi maupun 

praktisi (Anwar, 2013). 

 Seiring dengan perkembangan teknologi dan makin kompetitifnya 

persaingan bisnis, telah terjadi pergesaeran paradigma dalam manajemen rantai 

pasokan dari push system menjadi pull system. Pada awal munculnya konsep 

manajemen rantai pasokan, pihak perusahaan atau manufaktur merupakan penentu 

apa dan berapa produk yang akan dihasilkan dan di salurkan kepada konsumen. 

Tetapi dengan seiringnya perkrmbangan dunia bisnis, makin banyak ragam barang 

yang ditawarkan kepada konsumen dan makin banyak perusahaan yang mampu 
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menghasilkan barang dalam persaingan pasar. Dalam Perkembangan selanjutnya 

paradigma manajemen rantai pasokan telah bergesaer menjadi pull system dan 

penentu apa dan berapa banyak barang yang akan diproduksi perusahaan adalah 

konsumen. Kondisi ini mengakibatkan konsumen bebas menetukan pilihan dari 

berbagai barang atau jasa yang ditawarkan. Pihak perusahaan memproduksi 

barang-barang yang dikehendaki dan disukai konsumen (Anwar, 2013). 

 Supply chain dapat didefinisikan sebagai sekumpulan aktifitas (dalam 

bentuk entitas atau fasilitas) yang terlibat dalam proses transformasi dan distribusi 

barang mulai dari bahan baku paling awal dari alam sampai produk jadi pada 

konsumen akhir. Menyimak dari definisi ini, maka suatu supply chain terdiri dari 

perusahaan yang mengangkut bahan baku dari bumi atau alam, perusahaan yang 

mentransformasikan bahan baku menjadi bahan setengah jadi atau komponen, 

supplier bahan-bahan pendukung produk, perusahaan perakitan, distributor, dan 

retailer yang menjual barang tersebut ke konsumen akhir (Anwar, 2013). 

 Terdapat pola dasar untuk penerapan praktek manajemen rantai pasokan. 

Setiap perusahaan yang tergabung di dalam rantai pasokan memiliki keunikan 

tersendiri yang bersifat keahlian khusus. Hal ini terbentuk karena adanya tuntutan 

pasar dan tantangan operasi. Lebih lanjut, perusahan pada suatu rantai pasokan 

harus membuat keputusan secara individu dan kolektif tentang tindakan mereka 

dalam pengelolaan lima bidang berikut ini (Hugos 2003, dikutip oleh Lestari, 

2016): 

1. Aktivitas Produksi  

Kegiatan ini terkait pada jenis produk yang inginkan pasar, waktu 

pemasaran dan jumlah produk yang akan diproduksi. Lebih lanjut kegiatan 

ini meliputi penjadwalan induk produksi yang memperhitungkan kapasitas 

pabrik, menyeimbangkan beban kerja, pengendalian kualitas dan 

pemeliharaan peralatan. 

2. Inventori 

Kegiatan ini meliputi pengelolaan bahan baku dan bahan jadi yang harus 

diisi setiap tahap dalam rantai pasokan. 

3. Penentuan Lokasi 
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Adanya penetapan fasilitas untuk produksi dan penyimpanan persediaan 

untuk mendukung aktivitas produksi. 

4. Transportasi 

Kegiatan ini mewakili pemindahan material dari lokasi antar entitas 

didalam suatu strategi rantai pasok. Penggunaan angkutan udara pada 

umumnya cepat tapi memerlukan biaya yang mahal, pengiriman 

menggunakan kapal laut atau kereta api jauh lebih murah tapi memerlukan 

waktu yang lebih lama. Sehingga didalam suatu rantai pasok harus 

mempertimbangkan jenis-jenis armada yang tersedia. 

5. Informasi 

kegiatan ini meliputi jenis data yang harus dikumpulkan dan 

disebarluaskan. Informasi yang diberikan meski menjanjikan ketepatan 

waktu dan akurat. 

 

 Pertimbangan seluruh faktor diatas akan menetukan kemampuan dan 

efektivitas suatu strategi rantai pasok. hal ini untuk memenangkan kompetisi pasar 

sangat tergantung efektivitas rantai pasokan. Jika strategi perusahaan menetapkan 

untuk melayani pasar massal dengan jumlah besar dan bersaing atas dasar harga, 

maka akan lebih baik memiliki rantai pasok yang menyediakan untuk biaya 

rendah. Jika strategi perusahaan adalah melayani segmen pasar dan bersaing untuk 

melayani pelanggan dan mempertimbangkan kepuasan pelanggan, maka akan 

lebih baik memiliki strategi rantai pasokan yang handal (Lestari, 2016). 

 Dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan 

perusahaan yang mempunyai kepentingan yang sama, yaitu (Anwar, 2013) : 

1.  Supplies 

2.  Manufactures 

3.  Distribution 

4.  Retail Outlet 

5.  Customers 

 

 



II-11 
 

 

 

 

 

 Berikut gambaran proses supply chain (Anwar, 2013): 

a. Chain 1: Supplier 

Jaringan bermula dari sini, yang merupakan sumber yang 

menyediakan bahan pertama, dimana rantai penyaluran baru akan 

mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan 

mentah, bahan penolong, barang dagangan, suku cadang dan lain-

lain. 

b. Chain 1-2-3: Supplier-Manufactures-Distribution 

Barang yang sudah dihasilkan oleh manufactures sudah mulai harus 

disalurkan kepada pelanggan. Walaupun sudah tersedia banyak cara 

untuk menyalurkan barang kepada pelanggan, yang umum adalah 

melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar 

supply chain. 

c. Chain 1-2-3-4: Supplier-Manufactures - Distribution-Retail Outlet 

Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gudang sendiri atau 

dapat juga menyewa dari pihak lain. Gudang ini digunakan untuk 

menyimpan barang sebelum disalurkan lagi ke pihak pengecer. 

Disini ada kesempatan untuk memperoleh penghematan dalam 

bentuk jumlah inventoris dan biaya gudang dengan cara melakukan 

desain kembali pola pengiriman barang baik dari gudang 

manufacture maupun ke toko pengecer. 

d. Chain 1-2-3-4-5: Supplier-Manufactures - Distribution-Retail Outlet 

-Customer. Para pengecer atau retailer menawarkan barang langsung 

kepada para pelanggan atau pembeli atau pengguna barang langsung. 

Yang termasuk retail outlet adalah toko kelontong, supermarket, 

warung-warung, dan lain-lain. 
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 Secara sederhana pemain utama dalam proses SCM dapat digambarkan 

dibawah ini (Anwar, 2013). : 

 
Gambar 2.2 Proses Supply Chain 

Sumber: Anwar, 2013 

 Ada tiga macam hal yang harus dikelola dalam supply chain yaitu (Anwar, 

2013). : 

1. Aliran barang dari hulu ke hilir contohnya bahan baku yang dikirim dari 

supplier ke pabrik, setelah produksi selesai dikirim ke distributor, 

pengecer, kemudian ke pemakai akhir. 

2. Aliran uang dan sejenisnya yang mengalir dari hilir ke hulu. 

3. Ketiga adalah aliran informasi yang bisa terjadi dari hulu ke hilir atau 

sebaliknya. 

 Sedangkan Supply Chain Management (SCM) adalah merupakan aplikasi 

terpadu yang memberikan dukungan sistem informasi kepada manajemen dalam 

hal pengadaan barang dan jasa bagi perusahaan sekaligus mengelola hubungan 

diantara mitra untuk menjaga tingkat kesediaan produk dan jasa yang dibutuhkan 

oleh perusahaan secara optimal. SCM mengintegrasikan mulai dari pengiriman 

order dan prosesnya, pengadaan bahan mentah, order tracking, penyebaran 

informasi, perencanaan kolaboratif, pengukuran kinerja, pelayanan purna jual, dan 

pengembangan produk baru (Anwar, 2013). 
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 Jadi supply chain adalah jaringan fisiknya, yakni perusahaan-perusahaan 

yang terlibat dalam memasok bahan baku, memproduksi barang maupun 

mengirimkannya ke pemakai akhir, sedangkan SCM adalah metode, alat atau 

pendekatan pengelolaannya (Anwar, 2013). 

2.4.1 Perkembangan SCM 

  Yang melatarbelakangi berkembangnya konsep Supply Chain 

Management SCM adalah akselerasi perubahan lingkungan bisnis disebabkan 

berkembangnya secara cepat faktor-faktor penting, antara lain (Anwar, 2013): 

1. Tuntutan konsumen yang semakin kritis. 

2. Infrastruktur telekomunikasi, informasi, transportasi, dan perbankan yang 

semakin canggih memungkinkan berkembangnya model baru dalam aliran 

material atau produk. 

3. Daur hidup produk sangat pendek seiring dengan perubahan-perubahan 

yang terjadi dalam lingkungan pasar. 

4. Kesadaran konsumen akan pentingnya aspek sosial dan lingkungan dalam 

kehidupan, menuntut industri manufaktur memasukkan konsep-konsep  

ramah lingkungan mulai dari proses perancangan produk, proses produksi 

maupun proses distribusinya. 

 Supply chain mencakup 3 bagian (Anwar, 2013): 

1. Up stream Supply Chain 

 Bagian ini mencakup supplier first-tier dari organisasi (dapat berupa 

perusahaan manufaktur atau asembling) dan suppliernya, yang didalamnya 

telah terbina suatu hubungan atau relasi. 

2.   Internal Supply Chain 

 Bagian ini mencakup semua proses yang digunakan oleh organisasi dalam 

mengubah input yang dikirim oleh supplier menjadi output, mulai dari 

waktu material tersebut masuk pada perusahaan sampai pada produk 

tersebut didistribusikan, diluar perusahaan tersebut. 

3. Down stream Supply Chain 

 Bagian ini mencakup semua proses yang terlibat dalam pengiriman produk 

pada customer akhir. 



II-14 
 

 

 

 

 

 

 

2.4.2 Aktivitas Manajemen Rantai Pasokan  

 Berikut merupakan aktivitas manajemen rantai pasokan (Anwar, 2013): 

1. Meramalkan permintaan pelanggan. 

2. Membuat jadwal produksi. 

3. Menyiapkan jaringan transportasi. 

4. Memesan persediaan pengganti dari para pemasok. 

5. Mengelola persediaan: Bahan mentah, barang dalam proses dan barang 

jadi. 

6. Menjalankan produksi. 

7. Menjamin kelancaran transportasi sumber daya kepada pelanggan. 

8. Melacak aliran sumber daya material, jasa, informasi, dan keuangan dari 

pemasok, di dalam perusahaan, dan kepada pelanggan. 

 

2.4.3 Tujuan SCM 

 Adapun tujuan dari SCM adalah (Anwar, 2013): 

1. Penyerahan atau pengiriman produk secara tepat waktu demi memuaskan 

konsumen. 

2. Mengurangi biaya. 

3. Meningkatkan segala hasil dari seluruh supply chain (bukan hanya satu 

perusahaan). 

4. Mengurangi waktu. 

5. Memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi. 

 

2.4.4 Manfaat SCM 

 Apabila SCM diterapkan maka dapat memberi manfaat antara lain (Anwar, 

2013): 

1. Kepuasan pelanggan 
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 Konsumen atau pengguna produk merupakan target utama dari aktivitas 

proses produksi setiap produk yang dihasilkan perusahaan. Konsumen atau 

pengguna yang dimaksud dalam konteks ini tentunya konsumen yang setia 

dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen setia, 

maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang 

disampaikan oleh perusahaan. 

2. Meningkatkan pendapatan 

 Semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan 

berarti akan turut pula meningkatkan pendapatan perusahaan, sehingga 

produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan ‘terbuang’ percuma, 

karena diminati konsumen. 

3. Menurunnya biaya. 

 Pengintegrasian aliran produk dari perusahan kepada konsumen akhir 

berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 

4. Pemanfaatan aset semakin tinggi. 

 Aset terutama faktor manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari 

segi pengetahuan maupun keterampilan. Tenaga manusia akan mampu 

memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut 

dalam pelaksanaan SCM. 

5. Peningkatan laba. 

 Dengan semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi 

pengguna produk, pada gilirannya akan meningkatkan laba perusahaan. 

6. Perusahaan semakin besar. 

 Perusahaan yang mendapat keuntungan dari segi proses distribusi 

produknya lambat laun akan menjadi besar, dan tumbuh lebih kuat. 

 

2.4.5 Hambatan dalam SCM 

 Terdapat lima hambatan dalam Supply Chain Management SCM yaitu 

(Anwar, 2013): 

1. Incerasing Variety of Products 
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 Sekarang konsumen seakan dimanjakan oleh produsen, hal ini kita lihat 

semakin beragamnya jenis produk yang ada di pasaran. Hal ini juga kita 

lihat strategi perusahan yang selalu berfokus pada customer (customer 

oriented). Jika dahulu produsen melakukan strategi dengan melakukan 

pembagian segment pada customer, maka sekarang konsumen lebih 

dimanjakan lagi dengan pelemparan produk menurut keinginan setiap 

individu bukan menurut keinginan segment tertentu. Banyaknya jenis 

produk dan jumlah dari yang tidak menentu dari masing-masing produk 

membuat produsen semakin kewalahan dalam memuaskan keinginan dari 

konsumen. 

2. Decreasing Product Life Cycles 

 Menurunnya daur hidup sebuah produk membuat perusahan semakin 

kerepotan dalam mengatur strategi pasokan barang, karena untuk mengatur 

pasokan barang tertentu maka perusahaan membutuhkan waktu yang 

tertentu juga. Daur hidup produk diartikan sebagai umur produk tersebut 

dipasaran. 

3. Increasingly Demand Customer 

 Supply chain management berusaha mengatur (manage) peningkatan 

permintaan secara cepat, karena sekarang customer semakin menuntut 

pemenuhan permintaan yang secara cepat walaupun permintaan itu sangat 

mendadak dan bukan produk yang standart (customize). 

4. Fragmentation of Supply chain Ownership 

 Hal ini menggambarkan supply chain itu melibatkan banyak pihak yang 

mempunyai masingmasing kepentingan, sehingga hal ini mebuat Supply 

chain mangement semakin rumit dan kompleks. 

5. Globalization 

 Globalisasi membuat supply chain semakin rumit dan kompleks karena 

pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain tersebut mencakup pihak-

pihak di berbagai negara yang mungkin mempunyai lokasi diberbagai 

pelosok dunia. 
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2.5 Model SCOR (Supply Chain Operations Reference) 

 SCOR adalah suatu model acuan dari operasi supply chain. Seperti halnya 

kerangka yang dijelaskan pada bagian sebelumnya, SCOR pada dasarnya juga 

merupakan model yang berdasarkan proses. Model ini mengintegrasikan tiga 

elemen utama dalam manajemen yaitu business process reengineering, 

benchmarking, dan process measurement kedalam kerangka lintas fungsi dalam 

supply chain. Ketiga elemen tersebut memiliki fungsi sebagai berikut (Siagian, 

2013): 

1. Business process reengineering pada hakekatnya menangkap proses 

kompleks yang terjadi saat ini dan mendefinisikan proses yang diinginkan. 

2. Benchmarking adalah kegiatan untuk mendapatkan data kinerja 

operasional dari perusahaan sejenis. Target internal kemudian ditentukan 

berdasarkan kinerja best in class yang diperoleh. 

3. Process measurement berfungsi untuk mengukur, mengendalikan, dan 

memperbaiki proses-proses supply chain. 

 
Gambar 2.2 Proses pada Model SCOR 

Sumber: Siagian, 2013 
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 SCOR membagi proses-proses supply chain menjadi lima inti yaitu: plan, 

source, make deliver dan return, kelima proses tersebut berfungsi seperti uraian 

berikut (Siagian, 2013): 

1. Plan, yaitu proses yang menyeimbangkan permintaan dan pasokan untuk 

menentukan tindakan terbaik dalam memenuhi kebutuhan pengadaan, 

produksi dan pengiriman. Plan mencakup proses menaksir kebutuhan 

produksi, distribusi, perencanaan, pengendalian persediaan. 

2. Source, yaitu proses pengadaan barang maupun jasa untuk memenuhi 

permintaan. Proses yang dicakup termasuk penjadwalan pengiriman dari 

supplier, menerima, mengecek, memilih supplier, mengaevaluasi kinerja 

supplier. Jenis proses bisa berbeda tergantung pada apakah barang yang 

dibeli termasuk stoked atau make to order. 

3. Make, yaitu proses untuk mentransformasi bahan baku atau komponen 

menjadi produk yang diinginkan pelanggan. Kegiatan make atau produksi 

bisa dilakukan atas dasar ramalan untuk memenuhi target stok (make to 

stock), atas dasar pesanan (make to order), atau engineer to order. Proses 

yang terlibat disini antara lain adalah penjadwalan produksi, melakukan 

kegiatan produksi dan melakukan pengetesan kualitas, mengelola barang 

setengah jadi (work in process), memelihara fasilitas produksi, dan 

sebagainya. 

4. Deliver, yang merupakan proses untuk memenuhi permintaan terhadap 

barang maupun jasa. Biasanya meliputi order management, transportasi, 

dan distribusi. Proses yang terlibat diantaranya adalah menangani pesanan 

dari pelanggan, memilih perusahaan jasa pengiriman, menangani kegiatan 

pergudangan produk jadi, dan mengirim tagihan ke pelanggan. 

5. Return, yaitu proses pengembalian atau menerima pengembalian produk 

karena berbagai alasan. Kegiatan yang terlibat antara lain identifikasi 

kondisi produk, meminta otorisasi pengembalian cacat, penjadwalan 

pengembalian dan melakukan pengembalian. Post-delivery customer 

support juga merupakan bagian dari proses return. 
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 Model SCOR juga digunakan untuk mengamati hubungan antara pemasok, 

manufaktur dan pelanggan. Sehingga, metode ini tidak cocok digunakan dalam 

bisnis sederhana. Lebih lanjut, model SCOR dapat merekayasa ulang dan 

meningkatkan efektivitas rantai pasok yang mencakup proses bisnis, penerapan 

teknologi. Secara umum pendekan ini banyak digunakan sebagai alat untuk 

(Lestari, 2016): 

1. Mengukur indikator 

2. Pemodelan sistm bisnis 

3. Benchmarking 

 Model SCOR adalah sebuah metodologi yang dapat menfasilitasi dalam 

mengkombinasikan tujuan bisnis. proses produksi dan teknologi yang berinteraksi 

didalam suatu strategi rantai pasokan. Selain itu model SCOR dapat membangun 

dan mengembangakan proses bisnis yang dapat menjelaskan aliran material 

didalam didalam jaringan bisnis akibat adanya hubungan antara entitas.  Sehingga 

hal ini dapat dapat digunakan sebagai alat untuk memodelkan suatu bisnis. 

Keuntungan dari penerapan model SCOR, pengguna dapat merancang rantai 

bisnis untuk mengembangkan strategi dan meningkatkan teknologi dalam proses 

bisnis. Dapat disimpulkan bahwa proses pemodelan menggunakan model SCOR 

dapat berfungsi untuk menkonfigurasi operasi dan struktur rantai pasok yang 

bertujuan untuk perbaikan sistem kerja suatu entitas (Lestari, 2016).  

 Tahap awal menggunakan metodologi SCOR berupa proses rekayasa 

ulang untuk memahami proses bisnis yang terjadi berdasarkan strategi rantai 

pasok. Hal ini dilakukan dengan menentukan aktor entitas seperti pemasok, 

produsen, distributor dan pelanggan didalam proses bisnis yang saling beteraksi 

didalam suatu strategi rantai pasokan.  Setelah memahami proses bisnis, strategi 

rantai pasokan digambarkan dalam bentuk peta dengan tujuan untuk keproses 

pemodelan (Lestari, 2016). 

 SCOR merupakan sebuah kerangka kerja yang fleksibel dan bahasa umum 

yang dapat membantu perusahaan meningkatkan rantai pasok secara internal 

maupun eksternal, yang dikembangkan oleh dunia nyata pengalaman rantai 

pasokan. SCOR mengevaluasi tujuan, efektivitas rekayasa ulang, kinerja, 
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kuantifikasi, pengujian dan perencanaan masa depan serta operasi proses tertentu 

di rantai pasok (Chun, 2008). 

 Perbaikan yang dapat dilakukan dengan meggunakan model SCOR, 

sebagai berikut (Stewart, 1997): 

1. Mengevaluasi proses secara efektif 

2. Membandingkan kinerja perusahaan lain baik di dalam maupun di luar 

segmen industri. 

3. Mengejar keunggulan kompetitif tertentu 

4. Penggunaan benchmarking dan praktek terbaik untuk memprioritaskan 

kegiatan. 

5. Mengukur manfaat dari pelaksanaan perubahan 

6. Mengidentifikasi perangkat lunak yang paling cocok untuk kebutuhan 

proses spesifik. 

 SCOR dirancang untuk memungkinkan perusahaan untuk berkomunikasi, 

membandingkan dan mengembangkan praktek rantai pasokan baru atau yang 

ditingkatkan dari perusahaan-perusahaan baik di dalam dan di luar segmen 

industri, komponen utamanya adalah (Stewart, 1997): 

1. Deskripsi standar dari unsur-unsur proses yang membentuk proses 

manajemen yang kompleks 

2. Tolak Ukur metrik yang digunakan untuk membandingkan kinerja proses 

3. Pemetaan produk perangkat lunak yang memungkinkan praktik terbaik. 

  Rencana, sumber, membuat, memberikan adalah empat komponen prinsip-

prinsip utama dari rantai pasokan, juga meluas ing di seluruh bagian dari proses 

manufaktur dan pengiriman, SCOR meliputi (Stewart, 1997): 

1. Semua interaksi pelanggan, dari order entry melalui faktur dibayar 

2. Semua transaksi material fisik, dari pemasok pemasok untuk pelanggan, 

termasuk bidang layanan logistik 

3. Semua interaksi pasar, dari pemahaman dari permintaan agregat. 

 Dengan menggunakan SCOR produsen mendapatkan hal-hal berikut 

(Stewart, 1997): 
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1. Mudah mengkonfigurasi rantai suplai internal dan eksternal; 

menggambarkan saat konfigurasi rantai pasok dan peta yang ideal proses 

rantai pasok. 

2. Mengevaluasi dan berkomunikasi lebih efektif diseluruh fungsi, dan 

dengan pemasok dan distributor, melalui bahasa yang umum dan definisi 

proses. 

3. Evaluasi proses rantai pasok dan membandingkan kinerja mereka dengan 

perusahaan dalam dan di luar segmen industri. 

4. Gunakan patokan dan data praktek terbaik untuk memprioritaskan 

kegiatan, mengukur potensi manfaat perbaikan proses tertentu dan 

menentukan pembenaran keuangan. 

5. Peta produk perangkat lunak untuk proses rantai pasok standar dapat 

menimbang produk sesuai obyektif terhadap kebutuhan khusus dan 

bekerja dengan vendor untuk mengidentifikasi fitur produk yang 

dibutuhkan. 

6. Perbaikan terukur proses yang berkelanjutan dan mudah mengkonfigurasi 

ulang dan upaya menyempurnakan diperlukan. 

 Model SCOR dapat digunakan sebagai alat untuk pengukuran kinerja 

dalam penerapan strategi rantai pasok yang bertujuan untuk mendapatkan 

keuntungan kompetitif yang terus berinteraksi dan berinteraksi terhadap 

perubahan akibat pengaruh eksternal. Sehingga permasalahan utama untuk 

perbaikan rantai pasok dapat dievaluasi dengan melakukan pengukuran kinerja 

yang terjadi pada bagian dan proses bisnis (Lestari, 2016).  

 

2.5.1 Populasi dan Sampel 

 Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu mengenai 

sekelompok objek yang lengkap dan jelas. Populasi dalam setiap penelitian harus 

disebutkan secara tersurat yaitu yang berkenaan dengan besarnya anggota 

populasi serta wilayah penelitian yang disebutkan secara tersurat yaitu berkenaan 
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dengan besarnya anggota populasi serta wilayah peneltian yang dicakup (Usman, 

2006). 

  Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara 

tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang 

dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam sampel 

disebut unit sampel. Unit sampel mungki sama dengan nilai analisis, tetapi 

mungkin juga tidak (Supranto, 2001). 

 

 

 

 

 

 

2.6 Teknik Pengambilan Sampel  

Pemilihan teknik pengambilan sampel merupakan upaya penelitian untuk 

mendapat sampel yang representatif (mewakili), yang dapat menggambarkan 

populasinya. Teknik pengambilan sampel tersebut dibagi atas 2 kelompok besar, 

yaitu (Nasution, 2013):  

1. Probability Sampling (Random Sample)  

Proses pengambilan sampel dilakukan dengan memberi kesempatan yang 

sama pada setiap anggota populasi untuk menjadi anggota sampel. Jadi disini 

proses memilih sejumlah sampel n dari populasi N yang dilakukan secara 

random.  

Ada 2 cara yang dikenal yaitu:  

a. Bila jumlah populasi sedikit, bisa dilakukan dengan cara mengundi 

"Cointoss".  

b. Tetapi bila populasinya besar, perlu digunakan label "Random Numbers" 

2. Non Probability Sampel (Selected Sample)  

Pemilihan sampel dengan cara ini tidak menghiraukan prinsip-prinsip 

probability. Pemilihan sampel tidak secara random. Hasil yang diharapkan 

hanyamerupakan gambaran kasar tentana suatu keadaan. Cara ini 

dipergunakan bila biaya sangat sedikit, hasilnya diminta segera, tidak 
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memerlukan ketepatan yanq tinggi, karena hanya sekedar gambaran umum 

saja.  

Cara-cara yang dikenal adalah sebagai berikut :  

a. Sampel Dengan Maksud (Purposive Samping). 

Pengambilan sampel dilakukan hanya atas dasar pertimbangan penelitinya 

sajayang menganggap unsur-unsur yang dikehendaki telah ada dalam 

anggota sampel yang diambil.  

b. Sampel Tanpa Sengaja (Accidental Sampling).  

Sampel diambil atas dasar seandainya saja, tanpa direncanakan lebih 

dahulu. Juga jumlah sampel yang dikehenadaki tidak berdasrkan 

pertimbangan yang dapat dipertanggung jawabkan, asal memenuhi 

keperluan saja. Kesimpulan yang diperoleh bersifat kasar dan sementara 

saja.  

 

c. Sampel Berjatah (Quota Sampling).  

Pengambilan sampel hanya berdasarkan pertimbangan peneliti saja, hanya 

disini besar dan kriteria sampel telah ditentukan lebih dahulu. Misalnya 

Sampel yang akan di ambil berjumlah 100 orang dengan perincian 50 laki 

dan 50 perempuan yang berumur 15-40 tahun. Cara ini dipergunakan kalau 

peneliti mengenal betul daerah dan situasi daerah dimana penelitian akan 

dilakukan. 

 

2.7 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan dapat dilakukan dalam berbagai setting, berbagai sumber 

dan berbagai cara. Bila dilihat dari settingnya, data dapat dikumpulkan pada 

setting alamiah (natural setting), pada laboratorium, dengan metode exsperimen, 

dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, dijalan, dll. Bila 

dilihat dari sumbr datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber 

primer dan sumber sekunder. Bila dilihat dari segi cara (teknik pengumpulan 

data), maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, 

kuesioner, observasi, dan gabungan ketiganya (Sugiyono, 2014). 
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2.7.1 Wawancara (interview) 

Wawancarayaitu cara untuk mengumpulkan data dengan mengadakan 

tatap muka secara langsung antara orang yang bertugas mengumpulkan data 

dengan orang yang sumber data atau obyek penelitian. Wawancara yang baik, 

yaitu untuk memenuhi tujuan dan sasaran  yang ingin dicapai (Boediono, 2008). 

 

2.7.2 Pengamatan (Observasi) 

Pengamatan adalah cara mengumpulkan data dengan mengamati atau 

mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa atau kejadian baik berupa manusia, 

benda mati, maupun alam. Data yang diperoleh adalah untuk mengetahui sikap 

dan prilaku manusia, benda mati atau gejala alam. Orang yang bertugas 

melakukan observasi disebut observer atau pengamat, sedankan alat yang dipakai 

untuk mengamati obyek disebut pedoman observasi (Boediono, 2008). 

 

2.7.3 Kuesioner (Angket) 

Kuesioner merupakan cara pengumpulan data dengan mengirim kuesioner 

yang berisi pertanyaan yang ditujukan kepada orang yang menjadi obyek 

penelitian sehingga jawabannya langsung diperoleh. Dengan kuesioner, setiap 

pertanyaan dapat disediakan pilihan jawaban atau pertanyaan terbuka tanpa 

jawaban. Kelemahan kuesioner antara lain (Boediono, 2008): 

1. Bisa jadi semua pertanyaan tidak dijawab 

2. Jawaban bisa tidak akurat karena faktor ketidakjujuran 

3. Kuesioner bisa tidak dikembalikan  

Sedangkan kelebihan dari kuesioner antara lain : 

1. Bisa dilakukan dalam skala besar 

2. Biaya lebih murah karena tidak perlu mengirim banyak orang 

3. Bisa memperoleh jawaban yang sifatnya pribadi 

 

2.8 Uji Validitas dan Uji Reabellitas 

2.8.1 Uji Validitas 
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Uji validitas merupakan tingkat keandalan dan kesahihan alat ukur yang 

digunakan. Intrumen dikatakan valid berarti menunjukkan alat ukur yang 

dipergunakan untuk mendapatkan data itu valid atau dapat digunakan untuk 

mengukur apa yang seharusnya di ukur. Dengan demikian, instrumen yang valid 

merupakan instrumen yang benar-benar tepat untuk mengukur apa yang hendak di 

ukur. Dengan kata lain, uji validitas ialah suatu langkah pengujian yang dilakukan 

terhadap isi (konten) dari suatu instrumen, dengan tujuan untuk mengukur 

ketepatan instrumen (kuesioner) yang digunakan dalam suatu penelitian 

(Sugiyono, 2010). 

Untuk mengetahui kevalidan dari instrument yang digunakan dalam 

pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengkorelasikan setiap skor 

variable jawaban responden dengan total skor masing-masing variable, kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan total skor masing-masing variable, kemudian 

hasil korelasi dibandingkan dengan nilai kritis pada taraf signifikan 0,05 dan 0,01. 

Tinggi rendahnya validitas instrumen akan menunjukkan sejauh mana data yang 

terkumpul tidak menyimpang dari gambaran tentang variabel yang dimaksud. 

Secara umum ada dua rumus atau cara Uji Validitas yaitu dengan Korelasi 

Bevariate Pearson dan Correlated Item - Total Correlation. Korelasi Bevariate 

Pearson adalah salah satu rumus yangdapat digunakan untuk melakukan uji 

validitas data dengan program SPSS dengan demikian penulis menggunakan 

Rumus Bivariate Pearson (Korelasi Pearson Product Moment) dalam melakukan 

Uji Validitas (Sugiyono, 2010). 

 

...(2.2) 

 

Dimana : 

R = Koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y, 

duakkvariabel yang dikorelasikan.   

X = Skor untuk pernyataan yang dipilih  

Y      = Skor total  

n      = Jumlah responden 

𝑟 =
𝑛 ∑ 𝑋𝑌 − {∑ 𝑋}{∑ 𝑌}

√{𝑛(∑ 𝑋2 − (∑ 𝑋)2       )}{𝑛(∑ 𝑌2) − (∑ 𝑌)
2

}
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Analisis ini dengan cara mengkorelasikan masing-masing skor item 

dengan skor total. Skor total adalah penjumlahan dari keseluruhan item. Item-item 

pertanyaan yang berkorelasi signifikan dengan skor total, menunjukkan item-item 

tersebut mampu memberikan dukungan dalam mengungkap apa yang ingin 

diungkap. Pengujian menggunakan uji dua pihak dengan taraf signifikansi 0,05. 

Kriteria pengujian adalah sebagai berikut (Sugiyono, 2010): 

1. Jika r hitung ≥ r tabel (uji dua pihak dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan berkorelasi signifikan terhadap skor total (dinyatakan 

valid). 

2.  Jika r hitung < r tabel (uji dua sisi dengan sig. 0,05) maka instrumen atau 

item-item pertanyaan tidak berkorelasi signifikan terhadap skor total 

(dinyatakan tidak valid) 

 

 

 

 

2.8.2 Uji Reliabilitas 

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat 

pengukur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan sejauh 

mana hasil pengukuran tetap konsisten bila dilakukan dua kali atau lebih terhadap 

gejala yang sama, dengan alat ukur yang sama. Jika Thitung >Ttabel , maka data 

tersebut  dikatakan reliable dan dapat digunakan dalam penelitian (Sugiyono, 

2010). 

Uji Reliabilitas adalah data untuk mengukur suatu kuesioner yang 

merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Suatu kuesioner dikatakan 

reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten 

atau stabil dari waktu ke waktu.Kehandalan yang menyangkut kekonsistenan 

jawaban jika diujikan berulang pada sampel yang berbeda. Dalam program SPSS 

akan dibahas untuk uji yang sering digunakan penelitian mahasiswa adalah 

dengan menggunakan metode Alpha (Cronbach’s). Metode Alpha sangat cocok 

digunakan pada skor berbentuk skala (misal 1-4, 1-5) atau skor rentangan (misal 

0-20, 0-50) (Sugiyono, 2010). 
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…(2.3) 

 

Dimana : 

α = Koefisien Reliabelitas Alpha Cronbach 

k = Jumlah item pertanyaan yang diuji 

∑s𝑖2 = Jumlah varian skor item 

S𝑋2 = Varians skor-skor tes (seluruh item k) 

Jika nilai alpha > 0,7 artinya reliabilitas mencukupi (sufficient reliability) 

sementara jika alpha > 0,80 ini mensugestikan seluruh item reliabel dan seluruh 

tes secara konsisten secara internal karena memiliki reliabilitas yang kuat. Atau, 

ada pula yang memaknakannya sebagai berikut (Sugiyono, 2010): 

Tabel 2.3 penjelasan reliabelitas 

No  Kriteria Penjelasan 

1 Alpha  > 0,90 Reliabilitas sempurna 

2 Alpha  antara 0,70 – 0,90 Reliabilitas tinggi 

3 Alpha antara 0,50 – 0,70 Reliabilitas moderat 

4 X antara 0,50 – 0,70 Reliabilitas rendah 

Jika alpha rendah, kemungkinan satu atau beberapa item tidak reliabel: 

Segera identifikasi dengan prosedur analisis per item. Item Analysis adalah 

kelanjutan dari tes Aplha sebelumnya guna melihat item-item tertentu yang tidak 

reliabel. Lewat Item Analysis ini maka satu atau beberapa item yang tidak reliabel 

dapat dibuang sehingga Alpha dapat lebih tinggi lagi nilainya. Reliabilitas item 

diuji dengan melihat Koefisien Alpha dengan melakukan Reliability Analysis 

dengan SPSS ver. 16.0 for Windows. Akan dilihat nilai Alpha-Cronbach untuk 

reliabilitas keseluruhan item dalam satu variabel. Agar lebih teliti, dengan 

menggunakan SPSS, juga akan dilihat kolom Corrected Item Total Correlation. 

Nilai tiap-tiap item sebaiknya ≥ 0.40 sehingga membuktikan bahwa item tersebut 

dapat dikatakan punya reliabilitas Konsistensi Internal.Item-item yang punya 

koefisien korelasi < 0.40 akan dibuang kemudian Uji Reliabilitas item diulang 

dengan tidak menyertakan item yang tidak reliabel tersebut. Demikian terus 
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dilakukan hingga Koefisien Reliabilitas masing-masing item adalah ≥ 0.40 

(Sugiyono, 2010). 

 

2.9 Uji Validitas dan Uji Reliabelitas menggunakan Program SPSS 

Langkah-langkah pengerjaan validitas dan reabilitas menggunakan 

program SPPS (Ridwan, 2013): 

1. Aktifkan program program SPPS, maka muncullah kolom Spredsheet. 

2. Kemudian, klik variable view, masukkan data yang akan diuji tingkat 

reabilitas dan validitas menggunakan entry atau convert dari perangkat lain 

seperti excel ke kolom variable view. 

3. Pilih menu Analyze, lalu pilih Scale dan pilih reability Analysis. 

4. Pindahkan seluruh variabel ke kotak dialog Items. Pada model pilih Split-half. 

5. Kemudian, klik Statistics, sehingga tampil kotak dialog Statistics. Pada kotak 

dialog tersebut pilih Scale if item delete pada descriptive for. 

6. Kemudian klik Continue dan klik Ok. Sehingga keluar output SPSS 

reliability Statistics dan item-Total Statistics. 

 

 

 

 


