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Penerapan Aplikasi Supply Chain Management 

di PT. Tirta Investama (AQUA)  

 

A. Riwayat Singkat perusahaan 

PT Tirta Investama didirikan pada tahun 1973 oleh Bapak Tirto Utomo, sebagai 

produsen pelopor air minum dalam kemasan di Indonesia. Pabrik pertama didirikan di 

Bekasi. Setelah beroperasi selama 30 tahun, kini AQUA memiliki 14 pabrik di 

seluruh Indonesia. 

Pada tahun 1998, AQUA (yang berada di bawah naungan PT Tirta Investama) 

melakukan langkah strategis untuk bergabung dengan Group DANONE, yang 

merupakan salah satu kelompok perusahaan air minum dalam kemasan terbesar di 

dunia dan ahli dalam nutrisi. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas 

produk, market share, dan penerapan teknologi pengemasan air terkini. Di bawah 

bendera DANONE-AQUA, kini AQUA memiliki lebih dari 1.000.000 titik distribusi 

yang dapat diakses oleh pelanggannya di seluruh Indonesia. 

Perseroan mulai memasarkan produknya dalam berbagai kemasan. Saat ini 

perseroan menjual aqua dalam kemanasan pakai ulang Polycarbonate ukuran lima 

galon (19 liter), botol PET sekali pakai ukuran 1500 ml, 600 ml, dan 330 ml, gelas 

polypropylene 240 ml dan botol beling pakai ulang 380 ml. 

Keunggulan kualitas produk dan inovasi perseroan di bidang teknologi 

kemasan, disertai pelayanan terhadap konsumen dan distribusi yang baik merupakan 

kunci keberhasilan AQUA. 

Keunggulan lain dari AQUA adalah sumber bahan bakunya, yaitu airnya berasal 

dari sumber mata air pegunungan yang mengalir sendiri dengan kandungan alami 

mineral-mineral penting yang seimbang. Setiap tets AQUA melewati 27 langkah 

proses Hydropro system untuk menjamin kemurniannya. Hal ini menjadi syarat bagi 

semua prodeuk AQUA dimanapun diproduksi. 

Sejak tahun 1987, AQUA mulai memasuki pasaran di negara tetangga, antara 

lain Singapura, Malaysia, Brunei Darusslam, Kepulauan Maladewa dan Taiwan, dan 

kini telah meluas ke negara-negara lain seperti : Australia, Selandia Baru, Hongkong, 
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Filiphina, dan Vietnam. Saat ini AQUA hanya mengekspor ke Negera Singapura, 

Brunei Darussalam, dan Australia. 

Hingga kini Perseroan memiliki 3 Pabrik, masing-masing berlokasi di Bekasi, 

Citeureup, dan Mekarsari-Sukabumi. Selain itu, sampai dengan saat ini Perseroaan 

telah memberikan lisensi kepada 10 pabrik untuk memproduksi berbagai produk 

AQUA. 

a) Lokasi Pabrik AQUA  

1. Bekasi  

Jl. Raya Bekasi Timur Km 27 Bekasi  

2. Citereup  

Jl. Mercedez Benz, Cicadas, Gunung Putri Bogor, Jawa Barat 16964 

3. Mekarsari 

 Jl. Siliwangi km 70, Cicurug Sukabumi Jawa Barat 43158 

4. Sukabumi 

Jl. Cidahu Kampung Pojok, desa Babakan Pari Parung Kuda Sukabumi, Jawa 

Barat 43518 

5. Subang  

Kampung Salam, Desa Darmaga, Kec. Pasanggrahan Kabupaten Dati II 

Subang 41283 

6. Pandaan 

Jl. Raya Surabaya-Malang Km 48,5 Pandaan  Pasuruhan Jawa Timur 67156 

7. Wonosobo 

Jl. Ahmad Yani No. 138 Wonosobo 

8. Klaten 

Desa Wangen, Kecamatan Polanharjo Jawa Tengah, Klaten 

9. Mambal 

Br-Gumasih, Kec.Abiansemal Badung Bali 80352 

10. Brastagi 

Jl. Rajawali No.11 A Medan 

11. Manado 

Kelurahan Airmadidi Bawah, Kec. Airmadidi Kab. Minahasa, Manado 95371 
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12. Lampung 

Jl. K.H. Ahmad Dahlan No. 202 Teluk Betung, Bandar Lampung 

13. Kebon Candi 

Jl Raya Winongan, desa Kebon CandiKec. Gondang Wetan, Pasuruan 

b) Lokasi Sumber Mata Air AQUA 

1.  Brastagi  

2. Lampung (Jabung dan Umbul Cancau)  

3. Mekarsari (Kubang)  

4. Subang (Cipondoh)  

5. Wonosobo (Mangli)  

6. Klaten (Sigedang)  

7. Pandaan  

8. Kebon Candi  

9. Mambal  

10. Manado (Airmadidi) 

c) Peta Wilayah Kerja  

 

Gambar 1. Peta depo, distribusi, dan Factory Area  
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d) Visi Misi Perusahaan 

Adapun Visi dan misi perusahaan guna menunjang proses bisnisnya adalah sebagai 

berikut; 

Visi Perusahaan : 

“Menjadi penyedia air minum sehat paling terpercaya bagi konsumen Indonesia” 

Misi perusahaan : 

Menjadikan konsumen lebih sehat dengan menyediakan air minum dalanm kemasan 

berkualitas terbaik dengan harga terjangkau dimana saja dan kapan saja dibutuhkan 

konsumen 

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi menjadi pemimpin industri, Perseroan 

telah menunjukkan itikad yang kuat untuk memenuhi berbagai persyaratan standar 

internasional di bidang keselamatan, kualitas, maupun manajemen, kepedulian 

lingkungan dan praktik bisnis yang baik. Hal ini dicapai dengan mendapatkan 

beberapa setifikasi terhadap perusahaan yang diakui di dunia internasional. 

e) Struktur Organisasi 

Berikut ini adalah struktur organisasi PT. Tirta Investama (AQUA) 

RAPAT UMUM 

PEMEGANG 

SAHAM

 

DEWAN 

KOMISARIS

 

KOMITE AUDIT

 

DEWAN DIREKSI 

 

DIREKTUR 

QUALITY 

ASSURANCE

 

DIREKTUR 

OPERASIONAL 

 

SEKRETARIS 

PERUSAHAAN

 

KEPALA PABRIK 

CITEUREUP

 

KEPALA PABRIK 

MEKARSARI

 

KEPALA PABRIK 

BEKASI

 

 

Gambar 2. Struktur Organisasi PT. AQUA  
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f) Proses Bisnis Utama 

Sesuai dengan visi dari perusahaan, yaitu Menjadi penyedia air minum sehat 

paling terpercaya bagi konsumen Indonesia, maka Bisnis utama dari PT. AQUA Tirta 

Investama adalah menyediakan air minum sehat dalam kemasan. Dimana terjadi 

proses produksi mulai dari pengambilan air dari sumber air minuman yang dimiliki 

AQUA, kemudian di proses air tersebut sehingga layak untuk diminum langsung, 

kemudian di distribusikan kepada masyarakat. 

Dalam proses produksinya pun ada banyak tahapan yang mesti dilalui, mulai dari 

penyediaan bahan baku utama, yaitu air mineral, kemudian penyediaan kemasannya, 

kemudian masuk ke Quality Control sebagai tahapan akhir produksi, apakah air 

kemasan tersebut sudah layak untuk dipasarkan ke masyarakat luas. 

Kemudian pada proses produksi tersebut, hampir kesemuanya sudah 

menggunakan konsep Komputerisasi. Salah satunya adalah dengan menerapkan ERP 

(Enterprise Resource Planning) dalam proses supply chain dari proses produksi. 

Setiap pabrik yang dimiliki oleh AQUA sudah menerapkan konsep SCM (Supply 

Chain Management) untuk mengatasi terhambatnya proses produksi karena kehabisan 

stock bahan baku. 

Bahan Baku Air

Di ambil dari sumber air

Packaging Product

Quality Assurance

Product Di Pasarkan

Angkut menuju

Gudang

WareHouse Stock Logistic

Supplier Bahan Baku 

Lainnya, seperti Kemasan, polycarbonate

Product Di Distribusikan

SUPPLY CHAIN USING ERP

 

Gambar 3.  Asumsi Proses Bisnis AQUA 
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Seperti pada gambar 3 diatas, bahwa proses utama dari AQUA adalah 

menyediakan air mineral bagi konsumennya. Dalam proses tersebut ada bagian supply 

and demmand, yang menggunakan ERP dalam membantu aktivitasnya, sehingga lebih 

efektif dan efesien. 

Dalam paper ini, akan dibahas mengenai penerapan ERP dalam perusahaan, lebih 

khususnya adalah mengulas mengenai SCM yang diterapkan dalam proses produksi di 

PT. AQUA Tirta Investama. 

 

B. Penerapan  SCM di PT. AQUA Tirta Investama 

Sistem SCM yang diterapkan pada Bussiness Unit Supply and Demand 

menggunakan sistem MySAP yang terintegrasi dengan banyak modul aplikasi 

lainnya. Sistem SCM yang di implementasikan oleh PT. AQUA pada hakekatnya 

adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan aliran 

material/produk, baik yang ada dalam satu organisasi maupun antar organisasi seperti 

digambarkan pada gambar 4. Di bawah ini.  

 

 

Gambar 4. Tiga macam aliran yang harus dikelola dengan baik dalam supply Chain  

(sumber Pujawan, I.N., 2005) 
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Aliran material/produk dalam satu organisasi, misalkan sebuah industri 

manufaktur, adalah sesuatu yang komplek. Penanganannya membutuhkan campur 

tangan semua pihak, bukan hanya mereka-mereka yang dilalui langsung oleh aliran 

material/produk secara fisik, tetapi juga bagian-bagian lain seperti bagian perancangan 

produk, pemasaran, akuntansi, dan sebagainya. Pada praktek tradisional, bagian-

bagian tersebut saling terpisah, bekerja dengan ukuran-ukuran sendiri. Pada SCM, 

semua bagian harus bekerja sama membentuk sebuah tim yang disebut dengan cross 

functional team. Salah satu implementasi dari cross functional team adalah pada 

perancangan produk. 

Bagian pemasaran, produksi, perencanaan proses, pengadaan material, dan lain-

lain duduk bersama untuk membahas berbagai aspek dari rancangan produk tersebut 

sehingga akhirnya keluar produk baru yang benar-benar mencerminkan selera 

konsumen dan bisa diproduksi dengan cepat dan mudah. Konsep ini dikenal dengan 

istilah Concurrent Engineering. 

Sinkronisasi aktivitas-aktivitas bukan hanya perlu pada bagian-bagian internal 

organisasi. Pendekatan SCM sangat menyadari bahwa sebagian besar bisnis dari 

sebuah industri harus dikerjakan atas dasar kerja sama dengan pihak luar. Apabila 

perusahaan ingin sukses dalam kompetisinya, mau tidak mau kemampuannya bekerja 

sama dengan pihak luar harus ditingkatkan. Bahan baku yang sering menjadi 

komponen utama dari harga pokok produksi sebuah produk diperoleh dari para 

pemasok (pihak luar). Urusan pengiriman bahan baku dari pemasok maupun produk 

jadi ke para distributor sering kali menggunakan jasa pihak ketiga (pihak luar). 

Pembayaran trasaksi-transaksi bisnis dengan pihak ketiga membutuhkan jasa 

perbankan (pihak luar). Teknologi dan sistem informasi mungkin juga disediakan dan 

dipelihara oleh pihak ketiga. Hampir semua aktivitas akhirnya harus berkaitan dengan 

pihak luar. Konsekuensinya, hanya perusahaan-perusahaan yang mampu menjalin dan 

memelihara hubungan dengan pihak luar tersebut yang akan bisa bertahan dalam 

persaingan pasar. 

Pada industri manufaktur, dengan potensinya berupa proses pengulangan yang 

tinggi, serta masa produksinya yang relatif panjang, telah memungkinkan industri ini 

untuk membentuk jaringan supply chain yang stabil, efektif dan efisien pada awal 
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masa produksinya, untuk kemudian mendapatkan manfaat pada proses-proses 

selanjutnya. 

Apabila mengacu pada sebuah perusahaan manufaktur, kegiatan-kegiatan utama 

yang masuk dalam klasifikasi SCM adalah : 

- Kegiatan merancang produk baru (product development ) 

- Kegiatan mendapatkan bahan baku (procurement) 

- Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan ( planning and control ) 

- Kegiatan melakukan produksi ( production ) 

- Kegiatan melakukan pengiriman ( distribution ) 

-  

Fitur-fitur yang ditawarkan dalam MySAP sebagai SCM bisa di jelaskan sebagai 

berikut: 

1. Supply chain collaboration: mySAP Supply Chain Management bisa memberikan 

anda dan juga partner supplier anda kedalan sistem, agar bisa mengawasi inventory 

Level, ordersm, forecast, production plans dan juga key performance indicators. 

mySAP SCM memberikan fasilitas terbuka, untuk berdialog dengan partner kerja via 

internet. Dan juga membantu untuk meningkatkan service dan juga mengurangi biaya 

inventory. 

2. Collaborative design : Anda bisa mengeluarkan sebuah product dengan proses 

pembuatan design dengan bantuan design partners, suppliers, dan internal atau 

eksternal operasi manufaktur untuk mengurangi waktu luncur ke pasaran, 

mempromosikan atau merekomendasikan standarisasi part design yang diguna ulang, 

dan optimasi pilihan supplier sehingga bisa memberikan keuntungan bagi Supply 

Chain. 

3. Collaborative fulfillment: Kemampuan untuk Memeriksa ketersediaan barang dan 

memasukan kedalam inventori dan kapasitas pada suplly chain pada tier kedua. 

Manajemen transportasi kolaboratif memudahkan koordinasi logistik yang di proses 

dengan penyedia-penyedia logistik dari pihak ketiga. Dan anda dapat memungkinkan 

pelanggan-pelanggan mengatur secara online ketersediaan produk-produk. 

4. Collaborative demand and supply management: Para mitra Supply chain dapat 

mengembangkan sejumlah peramalan dari permintaan pelanggan dengan pembagian 

permintaan dan supply forecast secara langsung melalui tier-tier Supplier dan vendors 
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bisa menaikkan peramalan-peramalan dan waktu nyata yang dibagi bersama sesuai 

dengan perintah secara otomatis menyeimbangkan stock. Hal ini mengurangi 

menyeluruh jumlah dari material di dalam rantai penyediaan dan mengizinkan  anda 

untuk memelihara tingkat tingginya dari layanan pelanggan. 

5. Collaborative procurement: mySAP SCM menyediakan kemampuan untuk melihat 

langsung ke dalam pengeluaran bahan baku dengan langsung membelanjakan dengan 

mempertimbangkan pengumpulan permintaan untuk bahan baku dan komponen-

komponen, mengurangi pembelian organisasi inkonvensional atau maverick buying. 

Solusi menangani kedua-duanya pengadaan tak langsung dan langsung mengenai 

bahan baku, dan itu mendukung  jenis  RFP yang berbeda dan RFQ Format, negosiasi, 

lelang-lelang, dan pembelian berbasis pertukaran 

6. Production planning: Perencanaan Produksi dan memerinci dukungan fitur 

penjadwalan kedua-duanya yang terpisah dan pabrikasi proses. Kombinasi suatu 

teknik-teknik pendekatan dan optimisasi yang berbasis batasan bahwa 

mengoptimalkan rencana dan jadwal yang dibuat, perhitungan sumber daya, material, 

dan batasan ketergantungan untuk memenuhi batas waktu 

7. Supply chain event management: Suatu sistem digital untuk rantai nilai yang 

diperluas memungkinkan anda memonitor kejadian dan proses-proses ke seberang 

jaringan. mySAP Supply Chain Management mendukung modeling yang 

dikedepankan bisnis memerintah untuk mengotomatiskan tanggapan-tanggapan 

kepada situasi-situasi di mana nyata menyimpang dari rencana dan jadwal. Dan anda 

dapat menggunakan pemantauan dan penyiaran siaga untuk secara proaktif 

menginformasikan para mitra bisnis kondisi-kondisi perkecualian 

8. Supply chain exchanges: mySAP Supply Chain Management mengizinkan 

menggunakan internet pada supply chain  sebagai sarana komunikasi dan merubahnya 

ke dalam suatu masyarakat perdagangan benar kolaboratif. Menggunakan satu 

infrastruktur pasar yang online, para mitra rantai penyediaan dapat bekerja dengan 

rencana yang umum, dan mensinkronkan eksekusi dan logistical usaha-usaha. Anda 

dapat mengatur semua hubunga dengan pelanggan-pelanggan, para mitra, dan para 

penyalur, dan memberi mereka kemampuan itu untuk menjejaki status order pesanan, 

patokan pandangan dan menyesuaikan skenario penetapan harga, tingkat persediaan 
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cek, status pengiriman jejak/jalur, menanyakan ke dalam status dari produk kembali, 

atau meninjau ulang sejarah order mereka, kapan saja, di mana saja. 

9. Supply chain performance management: mySAP Supply Chain Management 

memberikan pengukuran tangguh untuk membantu mengukur kunci jejak, seperti 

waktu daur order/pesanan dan penggunaan kapasitas. Dan anda dapat 

mengintegrasikan perencanaan dan eksekusi dengan sistem inteligen bisnis. Itu berarti 

anda dapat mengkalkulasi rasio laba modal, mengetahui persisnya apa yang harus 

mengharapkan dari proyek-proyek perbaikan, target menyediakan usaha-usaha 

optimisasi rantai, dan ukuran efektivitas dari para mitra dan para penyalur 

C. Proses Bisnis yang dibantu dengan penerapan SCM 

 

Gambar 5. Architecture of the total solution of the Kingdee EAS group supply chain management 

(http://global.kingdee.com/en/products/eas/eas_supply.jsp, 20-05-08, 13:58 WIB) 

 

Ada banyak paket software dari SCM yang sesuai dengan kondisi pasar. 

Perusahaan yang telah menerapkan SCM sangat sukses dalam memperbaiki tingkat 

produktivitasnya dan tentunya meningkatkan keuntungan secara dramatis. 

Penggunaan internet yang makin populer mendorong setiap perusahaan dapat 

bekerjasama untuk membangun suatu supply chain sehingga terbentuklah apa yang 

disebut dengan virtual company.  Melalui teknologi ini, suatu perusahaan yang begitu 

http://global.kingdee.com/en/products/eas/eas_supply.jsp
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unggul dalam bidang pemasaran dapat bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan 

kecil lainnya yang mungkin memiliki keunggulan dalam bidang manufacturing, 

penjualan, distribusi, dan sebagainya. Seperti pada gambar 5. Arsitektur yang 

diterapkan dalam SCM. 

Peralatan fungsional yang dimiliki sistem SCM adalah: 

1. Demand management/forecasting 

Perangkat peralatan dengan menggunakan teknik-teknik peramalan secara 

statistik. Perangkat ini dimaksudkan untuk mendapatkan hasil peramalan yang 

lebih akurat. 

2.  Advanced planning and scheduling 

Suatu peralatan dalam rangka menciptakan taktik perencanaan, jangka 

menengah dan panjang berikut keputusan-keputusan menyangkut sumber yang 

harus diambil dalam rangka melengkapi jaringan supply. 

3. Transportation management 

Suatu fungsi yang berkaitan dengan proses pendisitribusian produk dalam 

supply chain . 

4. Distribution and deployment 

Suatu alat perencanaan yang menyeimbangkan dan mengoptimalkan jaringan 

distribusi pada waktu yang diperlukan. Dalam hal ini, Vendor Managed Invetory 

dijadikan pertimbangan dalam rangka optimalisasi. 

5.  Production planning 

Perencanaan produksi dan jadwal penjualan menggunakan taraf yang dinamis 

dan teknik  yang optimal. 

6.  Available to-promise 

Tanggapan yang cepat dengan mempertimbangkan alokasi, produksi dan 

kapasitas transportasi serta biaya dalam keseluruhan rantai supply . 

7.  Supply chain modeler 

Perangkat dalam bentuk model yang dapat digunakan secara mudah guna 

mengarahkan serta mengontrol rantai supply. Melalui model ini, mekanisme kerja 

dari konsep supply chain dapat diamati. 

8. Optimizer 
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The optimizer ibarat jantung dari sistem supply chain management. Dalamnya 

terkandung: linear & integer programming, non-linear programming, heuristics 

and genetic algorithm. Genetic algorithm adalah suatu computing technology yang 

mampu mencari serta menghasilkan solusi terbaik atas jutaan kemungkinan 

kombinasi atas setiap parameter yang digunakan. 

 

DELIVERING ON YOUR INVESTMENT 

Dengan mySAP Supply Chain Management, anda dapat bekerja sama dengan para 

mitra melalui satu jaringan, rencana, pelaksanaan, mengkoordinasi dan mengukur hasil. 

Itu berarti mySAP Supply Chain Management dapat membantu anda untuk beberapa 

hal yaitu: 

 

Control costs 

 Otomasi yang ditingkatkan memaksimalkan efisiensi dari proses order. 

 Pengintegrasian dengan pertukaran e-marketplaces dan pribadi mengizinka anda 

untuk dengan cepat membandingkan para penyalur. 

 Perkakas perencanaan canggih mengizinkan anda untuk dengan tepat penyediaan 

dengan permintaan 

Manage assets 

 Waktu berdaur order dikurangi mempercepat konversi bahan-bahan ke dalam 

pendapatan 

 Mengurangi waktu siklus order dan mempercepat waktu konversi dari mareial 

menjadi pendapatan. 

 Mengurangi inventory yang kosong tanpa mengurangi kemampuan untuk 

memenuhi kebutuhan yang tidak terduga. 

 Utilitas kapasitas manufaktur yang tinggi, sehingga membantu untuk 

memaksimalkan proses. 

Generate revenue 

 Accurate planning improves customer service, and that helps you retain customers. 

 Detailed order-status information results in higher customer satisfaction. 

 The ability to respond to unanticipated demand means you can commit to more 

orders. 
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Reduce uncertainty and risk 

 Improved visibility and collaborative planning improves forecasts. 

 Shorter planning cycles and reduced lead times means less guessing, reduced 

safety stocks, and faster response to change. 

 Shared performance information and common goals among partners promote 

alignment and overall supply chain effectiveness. 

D. Kendala Yang dihadapi 

Mengelola rantai supply chain tidak semudah mengelola aktivitas-aktivitas dalam 

satu perusahaan. Kompleksitas permasalahan meningkat dengan cepat begitu 

pertimbangan-pertimbangan aliran produk dan informasi dilihat dalam lingkup 

keseluruhan supply chain dari ujung hulu ke ujung hilir. Karena kompleksnya 

permasalahan pengelolaan tersebut, banyak sekali jebakan-jebakan yang bisa 

mengakibatkan kegagalan  pengelolaan sebuah supply chain. Lee dan Billington (1992) 

mendeskripsikan 14 jebakan yang harus diperhatikan dalam SCM, yaitu: 

1. Pengukuran kinerja yang tidak terdefinisikan dengan baik, setiap channel 

menggunakan ukuran sendiri-sendiri, dan tidak ada perhatian untuk membuat “joint 

metrics” yang mengukur kinerja rantai secara keseluruhan. 

2. Customer service tidak didefinisikan dengan jelas, dan tidak ada pengukuran terhadap 

kelambatan respon dalam pelayanan, tidak ada pengukuran terhadap backorder 

profile, dan sebagainya. 

3. Status data pengiriman yang tidak akurat dan sering terlambat  

4. Sistem informasi tidak efisien  

5. Dampak ketidakpastian diabaikan. 

6. Kebijakan inventori terlalu sederhana, faktor-faktor ketidak-pastian tidak 

diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut, kadang-kadang terlalu 

statis. 

7. Diskriminasi terhadap internal customer. Prioritasnya rendah, service level-nya tidak 

terukur, sistem insentifnya tidak erat. 

8. Koordinasi antar aktivitas suplai, produksi, dan pengiriman tidak bagus. 

9. Analisis metode-metode pengiriman tidak lengkap, tidak ada pertimbangan efek 

persediaan dan waktu respon. 
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10. Definisi ongkos-ongkos persediaan tidak tepat. 

11. Ada kendala komunikasi antar organisasi. 

12. Perancangan produk maupun proses tidak memperhitungkan konsep supply chain. 

13. Perancangan dan operasional supply chain dibuat secara terpisah 

14. Supply chain tidak lengkap, fokusnya sering hanya pada operasi internal saja, tidak 

bisa membedakan antara pelayanan terhadap : immediate customers” dengan “end 

customers”. 

E. Infrastruktur Teknologi Informasi 

INTERNET

Pabrik Aqua

Di Mekarsari

Pabrik-pabrik 

Aqua lainnya

Pabrik Aqua 

Di Citeureup

Application Server

Pabrik Aqua

Di Bekasi

<<VPN>>

<<VPN>>

<<VPN>>

<<VPN>>

ERP Server

Data Base Inventory dan Logistic

Semua Pabrik

Supplier

Jaringan Internal 

Perusahaan

Supplier

Suplier

VPN Tunneling

 

Gambar 6.  Infrastruktur TI, SCM di AQUA 

 

Infrastruktur SCM yang di terapkan Oleh PT. Tirta Investasma (AQUA) bisa kita 

lihat seperti gambar 6. di atas. Semua pabrik yang dimiliki oleh AQUA terhubung melalui 

jaringan VPN. Kemudian masing-masing pabrik itu pula terhubung dengan sistem ERP 

yang di pabrik pusat, yaitu di Kota bekasi. 

Status level stock material dari masing-masing pabrik bisa di monitor secara 

langsung dengan melalui sistem Online. Begitu pula dengan supplier yang bekerja sama 

dengan PT. AQUA memiliki akses langsung ke dalam sistem SCM, sehingga melalui 

akses tersebut supplier bisa langsung mengirimkan material-material yang dibutuhkan 

pabrik, tanpa adanya proses order yang memakan waktu yang lama. 
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Dengan adanya sistem Online pada masing-masing pabrik yang dimiliki oleh 

perusahaan. AQUA tidak akan terganggu proses produksinya, karena bahan mentah dan 

juga stock lainya sudah bisa dimonitor secara langsung oleh perusahaan begitu pula 

dengan supplier yang bekerjasama dengan perusahaan. 

Oleh karena itu infrastruktur yang harus dimiliki perusahaan haruslah memiliki 

reabilitas yang tinggi sehingga tidak mengganggu proses produksi yang sudah 

direncanakan dengan baik sebelumnya. 

Teknologi yang dipakai oleh PT. AQUA adalah dengan menggunakan ERP Sytem 

yang di sediakan Oleh SAP. Ada pun modul yang digunakan adalah Modul SCM, 

kemudian aplikasinya adalah mySAP. Arsitekturnya seperti kita lihat pada gambar 7. 

Dimana untuk memberikan akses kedalam aplikasi ERPnya menggunakan SAP 

Netweaver sebagai applikasi collaborasi dengan aplikasi-aplikasi lainnya yang sudah di 

terapkan sebelumnya. 

 

Gambar 7. SAP Supply Network Collaboration Powered  

By The SAP NetWeaver Platform 
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F. Kesimpulan 

 Prinsip SCM pada hakekatnya adalah sinkronisasi dan koordinasi aktivitas-

aktivitas yang berkaitan dengan aliran material/produk, baik yang ada dalam satu 

organisasi maupun antar organisasi. Aliran material/produk dalam satu organisasi, 

misalkan sebuah industri manufaktur, adalah sesuatu yang komplek. Penanganannya 

membutuhkan campur tangan semua pihak, bukan hanya mereka-mereka yang dilalui 

langsung oleh aliran material/produk secara fisik, tetapi juga bagian-bagian lain seperti 

bagian perancangan produk, pemasaran, akuntansi, dan sebagainya. 

Hal ini sejalan dengan apa yang diterapkan oleh PT. AQUA Tirta Investama. 

Perusahaan ini menggunakan fasilitas SCM, untuk membantu proses produksinya. 

Sehingga dengan diterapkannya aplikasi ini, produktivtas bisa dijaga dan juga 

memungkinkan untuk menambah produk-produknya. 

Sistem SCM yang di terapkan di perusahaan ini menggunakan modul yang 

teintegrasi dari SAP, yaitu aplikasi MySAP, dimana modul yang digunakan adalah 

modul industrial dan juga modul finansial. Sedangkan SCM sudah terintegrasi kedalam 

modul industrialnya. Adapun fitur-fitur SCM yang di tawarkan dari MySAP SCM antara 

lain:  

1. Supply chain collaboration  

2. Collaborative design  

3. Collaborative fulfillment  

4. Collaborative demand and supply management  

5. Collaborative procurement  

6. Production planning  

7. Supply chain event management  

8. Supply chain exchanges  

9. Supply chain performance management 

 

SCM akan segera menjadi keharusan bagi setiap perusahaan yang ingin bertahan, 

bukan bagi perusahaan yang ingin memimpin kompetisi di pasaran. Oleh karena itu 

hendaknya setiap perusahaan khususnya perusahaan manufaktur seperti PT. AQUA Tirta 

Investama hendaknya mengadoptasi aplikasi-aplikasi SCM dengan baik sehingga mampu 
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bersaing dengan produk-produk sejenisnya. 
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