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�Distorsi informasi pada supply chain 

merupakan satu sumber kendala

menciptakan supply chain yang efisien.

� Seringkali permintaan dari custromer relatif

stabil dari waktu ke waktu, namun order dari

toko ke penyalur, dan order dari penyalur ke

pabrik jauh lebih fluktuatif dibanding

permintaan konsumen.

� studi kasus

� P & G memproduksi barang salah satunya produk

pampers. Penjualan produk ini di berbagai

daerah relatif stabil



� Walaupun berfluktuasi, namun fluktuasinya dari

hari ke hari rendah.

� Ketika para ekstekutif dari P & G mengevaluasi

pola pesanan dari para distributor mereka, 

fluktuasi yang terjadi lebih besar dibandingkan

fluktuasi penjualan ritel ke pelanggan akhir.

� Bahkan pola pesanan material dari P & G ke

pemasok ternyata lebih besar lagi dari

fluktuasinya.

� Artinya permintaan yang sebenarnya relatif stabil

di tingkat pelanggan akhir, namun berubah

menjadi fluktuatif di bagian hulu supply chain, 

dan semakin ke hulu peningkatan tersebut

semakin besar.

� Fenomena ini dinamakan Bullwhip Effect.



�Ada beberapa penyebab terjadinya bullwhip 

effect.

� Lee et all (1997) mengidentifikasi empat

penyebab bullwhip effect yaitu:

� Pembaharuan ramalan permintaan (demands 

forecast updating)

� Order batching

� Fluktuasi harga

� Rationing & shortage gaming



� Perusahaan akan melakukan peramalan

karena tidak ada perusahaan yang 

mengetahui dengan pasti berapa produk akan

diminta pelanggan pada periode tertentu.

� Ramalan ini diperlukan untuk membuat

keputusan jangka panjang, jangka

menengah, dan jangka pendek.

� Tingkat akurasi peramalan akan meningkat

dengan semakin mendekatinya periode yang 

diramalkan, karena informasi order 

pelanggan, situasi pasar, dsb menjadi

semakin jelas.





� Sebagai contoh

� Ketika perusahaan retail memesan barang ke

distributor, ukuran pesanan dibuat berdasarkan

ramalan pada retail dengan menggunakan model 

pesanan tertentu misal reorder point.

� jika retail menggunakan kebijakan reorder point 

atau up-to-level maka parameter persediaan

seperti safety stock, max inventory, reorder 

point, dsb. Akan berubah dengan adanya

pembaharuan ramalan permintaan.

� Pembaharuan inilah yang mengakibatkan

variabilitas order yang dipesan retail lebih besar

dari varibabilitas order yang dipesan pelanggan.



� Order batching perlu dilakukan karena proses 

produksi dan pengiriman tidak akan ekonomis

jika dilakukan dalam skala kecil.

� Pada model inventory yang berdasarkan prinsip

economic order quantity (EOQ) kita dapat

mengerti bahwa ukuran pemesanan yang 

terlalu kecil akan mengakibatkan ongkos pesan

yang terlalu besar.

�Maka permintaan pelanggan yang relatif stabil

dari hari ke hari berubah menjadi order 

mingguan dari ritel sehingga pada sisi hulu

akan menerima order yang lebih fluktuatif.



� Retail atau toko akan melakukan forward 

buying (pembelian lebih awal) sebagai respon

terhadap penurunan harga yang sifatnya

temporer.

�Maka reaksi dari toko dan retail 

mengakibatkan volume penjualan meningkat

bahkan tidak jarang melebihi prediksi pusat

distribusi.

� Sehingga pusat distribusi akan memesan

dengan jumlah yang lebih besar di pabrik.

� Pabrik merespon dengan meningkatkan

aktivitas produksi.



�Namun suatu ketika terjadi masalah berikut. 

Ketika barang akan dikirim dari supplier ke

pabrik, penurunan harga sudah berakhir dan

toko serta retail telah memiliki stok yang 

banyak.

� Sehingga retail belum akan memesan barang

ke distribusi dalam waktu yang lama.

�Maka yang terjadi pada pabrik adalah

penumpukan stok dan ongkos produksi yang 

meningkat karena telah meningkatkan

sumber daya akibat fluktuasi permintaan

sebelumnya.



� Kemungkinan kondisi seperti ini terjadi yakni

ketika permintaan lebih tinggi dari

persediaan. Maka penjual akan melakukan

rationing, yakni memenuhi hanya sekian

persen dari permintaan.

� Kemudian karena mengetahui permintaan

mereka sering tidak dipenuhi seluruhnya

pelanggan melakukan peningkatan

permintaan, dengan harapan jika dilakukan

rationing mereka masih memperoleh jumlah

yang cukup.



� Kejadian seperti ini sering terjadi pada

moment tertentu seperti hari raya, tahun

baru, dsb.

�Namun kekurangan stok pada pihak penjual

tidak terjadi setiap saat, sehingga ketika

sebenarnya stok cukup pelanggan mengubah

atau membatalkan pesanan mereka.





� Information sharing

� penggunaan teknologi Electronic Data 

Interchange (EDI) atau sejenisnya untuk

mentransmisikan data penjualan.

�Memperpendek atau mengubah struktur

supply chain

� Pengurangan ongkos-ongkos tetap

� Sumber utama bullwhip effect adalah batch order 

yang besar.

� Untuk mengurangi bullwhip effect dapat dilakukan

dengan mengurangi fix cost sehingga produksi dan

pengiriman dapat dilakukan dengan ukuran batch 

kecil.



�Menciptakan stabilitas harga

� Perlunya koordinasi pada semua pihak pada supply 

chain adanya kegiatan promosi atau penurunan harga

pada downstream.

� Menciptakan program pengurangan harga secaara

kontinyu seperti every day low price (EDLP)

� Pemendekan lead time

� Lead time memiliki pengaruh terhadap amplifikasi

permintaan

� Lead time dapat dikurangi dengan mengubah struktur

suply chain

� Atau menggunakan inovasi distribusi seperti

crossdocking, penjadwalan produksi yang baik, dsb.



� Fransoo dan wouters (2000) mengusulkan

ukuran bullwhip effect pada supply chain 

sebagai perbandingan antara koefisien

variansi dari order yang diciptakan dan

koefisien variansi dari permintaan yang 

diterima.

� Secara matematis dapat diformulasikan sbb:

BE = CV(order) / CV(demand)

�Dimana :

� CV(order) = S(order)/rata-rata(order)
� CV(demand) = S(demand)/rata-rata(demand)



� Sebuah retail mencatat penjualan harian 

suatu produk selama 60 hari dengan rincian 

berikut:



�Dengan memperhatikan data tersebut maka 

berapakah amplifikasi permintaan (bullwhip) 

pada produk tersebut?

� Langkah yang pertama dilakukan adalah 

mencari nilai standar deviasi order (s(order)) 

dan standar deviasi demand (s(demand))

� Standar deviasi dapat dihitung dengan rumus 

berikut:

� S = 
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� Sehingga

� S(order) = 
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� S(order) = 641.298

� S(order) = 25.324

� S(demand) = 
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� S(demand) = 27.63

� S(demand) = 5.256



� Sehingga diketahui

� CV(order) = S(order)/rata-rata(order)
� CV(order) = 25.324 / 20.083

� CV(order) = 1.261

� CV(demand) = S(demand)/rata-rata(demand)
� CV(demand) = 5.256 / 19.717

� CV(demand) = 0.267

� Sehingga 

� BE = CV(order) / CV(demand)
� BE = 1.261 / 0.267

� BE = 4.72



� Besarnya amplifikasi permintaan adalah 4.72, 

artinya variabilitas permintaan meningkat

4.72 kali.
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