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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Persaingan tajam di era globalisasi seperti saat ini, tidak hanya terjadi pada 

satu jenis usaha saja melainkan terjadi juga pada setiap jenis usaha. Persaingan 

usaha merupakan dampak dari perkembangan perekonomian negara yang semakin 

cepat. Perkembangan teknologi, informasi, dan ilmu pengetahuan membuat 

persaingan yang telah terjadi menjadi semakin meningkat. Hal ini yang 

menyebabkan perusahaan harus semakin pintar dan kreatif dalam menghadapi 

perkembangan teknologi yang terkait dengan usahanya dan selalu melakukan 

peningkatan informasi secara rutin agar tidak tertingal oleh pesaingnya. 

Perkembangan teknologi dan informasi pada era globalisasi seperti saat 

ini, telah membawa banyak perubahan dalam perekonomian. Transaksi jual beli 

yang sebelumnya hanya dilakukan secara langsung, namun kini bisa dilakukan 

secara online. Blackberry (smartphone) merupakan salah satu sarana alat 

komunikasi yang mendukung dalam melakukan kegiatan transaksi jual beli 

produk secara online. Hal ini yang dimanfaatkan oleh para pengusaha baru untuk 

mempromosikan produk mereka ke konsumen dengan memanfaatkan 

socialnetwork. Pemanfaatan socialnetwork ini membuat persaingan usaha akan 

semakin ketat, karena semakin mudahnya produk dipasarkan ke konsumen. 

Persaingan usaha yang terjadi mengharuskan perusahaan melakukan 

perbaikan kinerja pada semua bidang dalam perusahaan, terutama di bidang 
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Operasional. Bagian Operasional pada suatu perusahaan secara langsung tidak 

hanya menyangkut pada masalah memproses bahan mentah menjadi barang jadi 

ataupun memperoleh barang jadi lalu diperjual-belikan ke konsumen, tetapi juga 

mengenai usaha dalam pencapaian tujuan perusahaan yaitu tepat mutu, tepat 

sasaran dan menghasilkan laba yang maksimal. 

Pada kondisi seperti ini memenangkan persaingan usaha bukan hal mudah, 

diperlukannya manajemen operasi dalam perusahaan karena manajemen operasi 

akan sangat berpengaruh dalam tumbuh-kembangnya suatu perusahaan. 

Manajemen operasi (MO) adalah serangkaian kegiatan untuk membuat barang dan 

jasa melalui perubahan dari input menjadi output (Haizer dan Barry, 2005:2). 

Kegiatan-kegiatan dalam perusahaan seperti itulah yang membuat manajemen 

operasi menjadi salah satu fungsi utama untuk mencapai keberhasilan pada setiap 

perusahaan. 

Suatu keberhasilan perusahaan tak terlepas dari keputusan-keputusan yang 

diambil oleh perusahaan itu sendiri. Menurut Haizer dan Barry (2005:32) ada 

sepuluh keputusan dibidang operasional yaitu mutu, desain barang dan jasa, 

desain proses dan kualitas, seleksi lokasi, desain tata-letak, manusia dan sistem 

kerja, manajemen rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. 

Pentingnya penerapan sepuluh keputusan bidang operasional ini tergantung 

kebutuhan dari masing-masing perusahaan yang ada. Manajemen rantai pasokan 

(supply chain management) merupakan keputusan operasional terpenting pada 

perusahaan ini karena didalamnya terdapat informasi dalam menentukan apa yang 

akan dibuat dan apa yang perlu dibeli, pertimbangan mutu, harga yang 
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memuaskan, pengiriman dan informasi, serta terakhir bagaimana hubungan 

dengan pemasok. 

Supply Chain Management (SCM) adalah pengintegrasian aktivitas 

pengadaan bahan dan pelayanan, pengubahan menjadi barang setengah jadi dan 

produk akhir serta pengiriman ke pelanggan (Heizer dan Barry, 2005:4). SCM 

merupakan suatu perluasan dari logistik manajemen di perusahaan. Dalam logistik 

manajemen diketahui bahwa yang dibahas adalah perusahaan, pemasok, dan 

pelanggan yang diintegrasikan menjadi satu dengan tujuan yaitu supaya lebih 

efisien (Ma’arif, 2004:349). SCM mengaplikasikan bagaimana suatu jaringan 

kegitan produksi dan distribusi suatu perusahaan dapat bekerja bersama-sama 

untuk memenuhi tuntutan konsumen. Tujuan SCM adalah memusatkan kegiatan 

perencanaan distribusi, mengurangi biaya, mengurangi waktu, dan proses 

pengiriman serta penyerahan produk secara tepat waktu ketangan konsumen. 

Menurut Indrajit, dkk (2002) perkembangan SCM telah banyak 

mengalami evaluasi yang dapat digambarkan dalam empat tahap sebagai berikut: 

Tahap pertama, yaitu dalam tahap ini ada semacam kesendirian dan ketidak-

saling-ketergantungan fungsi produksi dengan fungsi logistik. Mereka 

menjalankan program-program sendiri yang terlepas antara satu sama lain (in-

complete isolation). Tahap kedua, yaitu dalam tahap ini perusahaan sudah mulai 

menyadari pentingnya integrasi perencanaan walaupun dalam bidang yang masih 

terbatas yaitu di antara fungsi internal yang saling berdekatan. Tahap ketiga, yaitu 

pada tahap ini integrasi perencanaan dan pengawasan atas semua fungsi yang 

terkait dalam satu perusahaan (internal integration). Tahap keempat yaitu pada 
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tahap ini sudah mulai menggambarkan tahap sebenarnya dari supply chain yaitu 

integrasi total dalam konsep perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang 

telah dicapai dalam tahap sebelumnya diteruskan ke upstreams yaitu suppliers dan 

downstreams sampai ke pelanggan. 

Perkembangan SCM membuka pandangan manajemen akan pentingnya 

penerapan SCM pada perusahaan, kolaborasi antar komponen telah membawa 

banyak perubahan sistem manajemen perusahaan. Banyak perusahaan yang 

memilih SCM untuk mengatur proses bisnisnya, karena SCM merupakan kunci 

dalam meningkatkan efektivitas organisasi untuk mencapai tujuan perusahaan 

dalam memenangkan persaingan usaha dan meningkatkan keuntungan 

perusahaan. SCM menjadi satu solusi terbaik untuk memperbaiki tingkat 

produktivitas antara perusahaan. Keunggulan kompetitif SCM adalah kemampuan 

dalam mengelola aliran barang atau produk dalam suatu rantai pasokan. 

Mengelola SCM berarti merencanakan, mengarahkan, dan mengontrol arus 

barang dari pemasok ke konsumen. Kepuasan konsumen merupakan salah satu 

kunci sukses keberhasilan SCM sehingga produk yang dijual harus selalu dalam 

keadaan sempurna baik harga maupun kualitasnya. 

Pengukuran kinerja Supply Chain Management (SCM) pada perusahaan 

sangatlah diperlukan, agar kinerja dari perusahaan dapat diketahui apakah sudah 

sesuai dengan yang telah ditargetkan apa belum. Selama ini pengukuran kinerja 

perusahaan kebanyakan hanya berfokus pada perspektif finansial atau keuangan 

saja, yang hanya menggambarkan kinerja pada satu sisi yaitu perusahaan 

(internal), sedangkan sisi luar perusahaan (eksternal) kurang tersentuh. Menurut 
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Nyoman Pujawan (2005), dengan melakukan pengukuran kinerja supply chain 

perusahaan dapat mengontrol kinerja perusahaan secara langsung maupun tidak 

langsung dan perusahaan dapat mengetahui tingkat kinerja perusahaan saat ini, 

apakah tujuan yang akan ditetapkan tercapai atau tidak. Hasil pengukuran kinerja 

dapat dijadikan landasan bagi perusahaan untuk meningkatkan kinerja melalui 

perbaikan yang berkesinambungan. 

Pemasok (supplier) merupakan salah satu bagian dari SCM (supply chain 

management), pemasok menjadi salah satu hal terpenting dalam tumbuh-

kembangnya perusahaan. Pemasok adalah seseorang yang menjalankan usaha 

dengan menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu 

tertentu pada perusahaan. Pentingnya pemasok bagi perusahaan merupakan suatu 

hal yang krusial, karena tanpa pemasok suatu perusahaan tidak berkembang atau 

bahkan bisa berhenti beroperasi sementara waktu. Namun dengan banyaknya 

pilihan pemasok membuat perusahaan harus pandai-pandai untuk memilih 

pemasok yang tepat bagi perusahaannya. Menurut Haizer dan Barry (2005:7) 

dalam SCM terdapat lima strategi dalam pemilihan pemasok yaitu banyak 

pemasok (many supplier), sedikit pemasok (few supplier), integrasi vertikal, 

jaringan keiretsu, dan perusahaan maya (virtual company). Strategi-strategi ini 

sangat berperan penting untuk jalannya proses SCM khususnya dalam aliran 

pemilihan pemasok pada perusahaan. 

Menurut Nyoman Pujawan (2010:166), ada dua piluh dua kriteria dalam 

pemilihan pemasok yang mencerminkan strategi SCM pada perusahaan yaitu 

kualitas, waktu pengiriman, histori performa, garansi dan layanan pengaduan, 
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harga barang, kemampuan teknis, posisi keuangan perusahaan, prosedur 

pengaduan, sistem komunikasi, posisi dan reputasi perusahaan, jiwa bisnis, 

manajemen dan organisasi perusahaan, kontrol dalam pengoperasian, perbaikan 

layanan, perilaku, kesan, kemampuan pengemasan, hubungan dengan pegawai, 

lokasi geografis, jumlah bisnis sebelumnya, bantuan pelatihan, dan adanya 

hubungan timbal-balik. Kriteria-kriteria tersebut berfungsi sebagai penunjang 

dalam pemilihan pemasok. 

Dalam menentukan pemilihan pemasok diperlukan suatu metode yang 

akurat, agar diperoleh pemasok yang tepat bagi perusahaan. Metode dalam 

penelitian ini menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor (factor-rating method), 

dimana metode ini merupakan salah satu metode dari Supply Chain Management 

(SCM) yang paling tepat dipergunakan untuk pemilihan pemasok pada suatu 

perusahaan. Metode ini berfungsi untuk memberikan bobot nilai pada setiap faktor 

kriteria yang ada dan terdapat perhitungan nilai bobot pada masing-masing calon 

pemasok berdasarkan kriteria yang ada, setelah itu akan terpilih calon pemasok 

yang terbaik bagi perusahaan berdasarkan nilai tertinggi dibandingkan calon 

pemasok lainnya. 

Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan usahanya melakukan 

transaksi pembelian barang dari supplier kemudian dijual kembali tanpa 

mengubah bentuknya. Jika terjadi pengolahan maka pengolahan itu terbatas pada 

pengemasan supaya barang tersebut menjadi lebih menarik. Perusahaan dagang 

dibedakan menjadi pedagang besar dan pedagang kecil. Pedagang besar biasanya 

membeli barang dagangan secara langsung dari pabrik penghasil barang, 
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sedangkan pedagang kecil (retail) membeli barang dari pedagang besar untuk 

dijual kepada konsumen dengan harga eceran. Retail bisa diartikan juga sebagai 

orang atau lembaga yang menjual barang atau jasa secara langsung ke konsumen 

akhir dan kedudukannya sebagai supply chain yang paling dekat dengan 

konsumen. 

Manusia tidak dapat dipisahkan dari teknologi dan sebaliknya teknologi 

tidak dapat terlepas dari manusia karena teknologi itu ada karena diciptakan oleh 

manusia. Teknologi merupakan perkembangan suatu media atau alat yang dapat 

digunakan dengan lebih efisien. Perkembangan teknologi khususnya dibidang 

industri saat ini sudah sangat pesat, dimana perusahaan apabila ingin menawarkan 

suatu produk dan jasa tidak perlu repot-repot untuk menawarkan ke konsumen 

secara door to door. Perkembangan teknologi bisa merubah pandangan tersebut, 

karena saat ini untuk menawarkan produk dan jasa bisa melalui media massa 

maupun media elektronika. 

Seiring perkembangan teknologi mulai munculah usaha dagang secara 

online, dimana usaha ini dianggap lebih praktis dan efisien. Usaha dagang online 

atau bisnis online (online shop) adalah suatu inovasi baru bagi para pelaku bisnis 

untuk berbisnis dengan cara mudah dan instan untuk menawarkan produk atau 

jasa ke konsumen tanpa perlu mendirikan suatu tempat terlebih dahulu, yang 

dibutuhkan hanya media elektronik dan internet sebagai alat pendukung dalam 

jalannya transaksi jual-beli. Bisnis online merupakan lahan bisnis yang tak 

terbatas, cakupannya bahkan bisa mencapai seluruh penjuru dunia. Praktisnya 

bisnis online sering kali tidak membutuhkan modal sebagaimana bisnis lainnya 
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bahkan kerjanya juga sederhana, hanya membutuhkan media elektronik untuk 

penghubung internet dan cukup bekerja dibalik layar komputer atau menggunakan 

media telekomunikasi untuk transaksi jual-beli (www.anneahira.com). 

Randy Collection merupakan bidang usaha yang bergerak dalam bisnis 

online (online shop), dimana keunggulannya yaitu pilihan produk yang 

ditawarkan selalu update dan mencakup semua kalangan baik pria, wanita, 

maupun pasangan. Hal tersebut yang membedakan perusahaan dengan bisnis 

online lainnya, namun munculnya bisnis online baru pasti akan menjadi ancaman 

bagi perusahaan. Pemasok merupakan kunci penting dalam mengatasi ancaman-

ancaman tersebut dalam perusahaan. Keberadaan pemasok dalam pada perusahaan 

merupakan hal penting karena akan berdampak langsung terhadap jalannya 

transaksi jual-beli. Oleh sebab itu, diperlukannya langkah-langkah untuk memilih 

pemasok secara cermat dan tepat, karena dengan adanya pemasok yang tepat akan 

mempermudah perusahaan dalam mensupply barang dan menjualnya 

kekonsumen. Terkadang sering terjadi pemasok mensupply barang dengan 

kualitas yang tidak sesuai dan sering terjadi keterlambatan dalam pengiriman 

barang. Hal ini yang menjadi alasan kuat perusahaan-perusahaan untuk memilih 

pemasok dengan cermat. Perusahaan dituntut untuk memilih pemasok mana yang 

tepat dengan melihat dari berbagai karakteristik yang ada. 

Munculnya banyak bisnis online saat ini, mendorong para bisnis online 

lainnya untuk mampu bersaing agar bisa tetap bertahan dan berkembang dari 

terpaan persaingan yang sangat kencang. Dengan adanya pemasok yang tepat 

akan dapat membantu perusahaan dalam memenangkan persaingan yang ada. 

http://www.anneahira.com/
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Disamping itu, dalam penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi dalam 

pemilihan pemasok dan bisa mendapatkan model yang lebih akurat dalam 

mengevaluasi pemasok sehingga menjadi lebih efektif pada proses pengambilan 

keputusan. Selain itu, bisa digunakan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dibidang operasional yang ingin 

memperdalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai supply chain management 

dalam pemilihan pemasok. Berdasarkan fenomena dan permasalahan tersebut, 

maka penelitian ini berjudul “Analisis Supply Chain Management Dalam 

Menentukan Pemilihan Pemasok Pada Online Shop”. 

 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka 

diambil suatu perumusan masalah. Adapun perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah: 

1. Bagaimana kriteria produk yang diinginkan pelanggan mempengaruhi 

penentuan pemilihan pemasok pada perusahaan? 

2. Siapakah yang menjadi pemasok tetap perusahaan dalam pemilihan pemasok 

sesuai kriteria-kriteria yang ada? 

 

C. Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang dikemukakan di 

atas, agar pembahasan masalah ini tidak meluas dan dapat terarah maka perlu 

adanya pembatasan masalah yaitu sebagai berikut: “Pemilihan pemasok hanya 
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dilakukan pada produk Jam Tangan, dimana terdapat 4 calon pemasok yang akan 

dipilih satu paling terbaik dengan menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor 

(factor-rating method). Adapun nama calon pemasok tersebut adalah Toko Laris 

Sembilan Bintang, Toko ATC Mandiri, Toko Kartika, dan Toko Championer 

Watch”. 

 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

a. Untuk mengetahui pengaruh kriteria produk yang diinginkan pelanggan 

dalam penentuan pemilihan pemasok pada perusahaan. 

b. Untuk mendapatkan pemasok terbaik pada perusahaan sesuai kriteria 

pemilihan dengan menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor (factor-

rating method) 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian yang diperoleh dalam penelitian ini adalah: 

a.   Bagi perusahaan, memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 

untukmemilih pemasok dan mendapatkan model yang akurat dalam 

mengevaluasi pemasok sehingga menjadi lebih efektif pada proses 

pengambilan keputusan. 

b.   Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai bahan rujukan dan sebagai bahan 

pertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang operasional yang 

ingin memperdalam ilmu pengetahuan khususnya mengenai supply chain 

management dalam pemilihan pemasok. 


