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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Landasan Penelitian Terdahulu 

Landasan penelitian terdahulu yang digunakan sebagai perbandingan dan 

acuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Pemilihan Pemasok 

  Penelitian terdahulu dilakukan oleh Abdul Aziz Musthofa, 2008. 

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mendapatkan pemasok terbaik sesuai 

kriteria perusahaan dengan menggunakan Metode AHP dan Fuzzy AHP. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. Bromo Steel 

Indonesia telah mendapatkan pemasok yang sesuai dengan kriteria yaitu 

meliputi kualitas, biaya pengiriman dan fleksibilitas adalah PT. Sumber Lancar 

yang memiliki nilai tertinggi baik dengan Metode AHP maupun Metode Fuzzy 

AHP yaitu sebesar 0.432 dan 0.446. 

2. Evaluasi Pemasok 

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Pretty Yunita Ekawati, 2006. 

Penelitian ini memiliki tujuan memilih supplier terbaik dari masing-masing 

jenis bahan baku utama berdasarkan perhitungan variabilitas performance dari 

supplier tersebut. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa PT. 

Sai Apparel Industries telah mendapatkan hasil perhitungan pada tiap-tiap 

kriteria. Dimana untuk supplier kain dengan variabiltas performance terbaik 

adalah PT. Kahatex dengan nilai 0.0143103, untuk supplier benang dnegan 

variabilitas performance terbaik adalah PT. Cristal dengan nilai 0.0084978, 
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untuk supplier resleting dengan variabilitas performance terbaik adalah PT. 

Paxar Jakarta dengan nilai 0.3289372, untuk supplier kancing baju dengan 

variabilitas performance terbaik adalah PT. Samicro dengan nilai 0.0625682, 

dan terakhir untuk supplier set label dengan variabilitas performance terbaik 

adalah Perusahaan Master Label dengan nilai 0.3238436. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 2.1 berikut: 

    Tabel 2.1  

Hasil Penelitian Terdahulu 

Penulis Tujuan Alat Analisa Hasil 

Abdul Aziz 
Musthofa  

(2008) 

Mendapatkan pemasok terbaik 
sesuai kriteria perusahaan 

Metode AHP 
dan Fuzzy AHP 

PT. Sumber Lancar memiliki nilai 
tertinggi baik dengan metode AHP 
maupun Fuzzy AHP yaitu sebesar 
0.432 dan 0.446 

Pretty 
Yunita 

Ekawati 
(2006) 

Memilih supplier terbaik dari 
masing-masing jenis bahan baku 

utama 

Perhitungan 
variabilitas 

performance 

Untuk supplier kain variabilitas 
performance terbaik adalah PT. 

Kahatex dengan nilai 0.0143103, 
Untuk supplier benang variabilitas 
performance terbaik adalah PT. 
Cristal dengan nilai 0.0084978, 
Untuk supplier resleting vaiabilitas 
performance terbaik adalah PT. 
Paxar Jakarta dengan nilai 
0.3289372, Untuk supplier kancing 

baju dengan variabilitas 
performance terbaik adalah PT. 
Samicro dengan nilai 0.0625682, 
Untuk supplier set label dengan 
variabilitas performance terbaik 
adalah Perusahaan Master Label 
dengan nilai 0.3238436 

Rendy 

Ramdhani 
(2012) 

1. Untuk mengetahui pengaruh 

kriteria produk yang diinginkan 
pelanggan dalam penentuan 
pemilihan pemasok pada 
perusahaan. 
2. Untuk mendapatkan pemasok 
terbaik pada perusahaan sesuai 
kriteria-kriteria yang ada 

Metode 

pemeringkatan 
faktor (factor-
rating method) 

 

Sumber: Musthofa (2008), Ekawati (2006), diolah. 
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B. Landasan Teori 

1.  Keputusan Operasional 

Manajemen operasi sangat diperlukan dalam perusahaan karena akan 

berpengaruh dalam tumbuh-kembangnya suatu perusahaan. Manajemen 

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

melalui perubahan dari input menjadi output. Suatu keberhasilan dalam 

perusahaan tak terlepas dari keputusan-keputusan yang diambil oleh 

perusahaan itu sendiri agar perusahaan tersebut bisa terus maju dan 

berkembang. Dalam manajemen operasi ada keputusan-keputusan yang 

mendukung jalannya strategi manajemen operasi dalam suatu perusahaan. 

Menurut Heizer dan Barry (2005:32-33), manajemen operasi (MO) memiliki 

sepuluh keputusan operasional yaitu: 

a. Mutu 

Mutu merupakan totalitas bentuk dan karakteristik barang dan jasa yang 

menunjukkan kemampuan untuk memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang 

tampak jelas maupun yang tersembunyi. Harapan dan mutu pelanggan 

harus dapat ditentukan, kebijakan dan prosedur harus dapat dibangun 

untuk mengidentifikasikan serta mencapai mutu yang ditetapkan (Heizer 

dan Barry, 2005:32). 

b. Desain barang dan jasa 

Strategi produk yang efektif menghubungkan keputusan yang berkaitan 

dengan produknya dengan investasi, pangsa pasar, siklus hidup produk, 

dan dikaitkan dengan seberapa luas lini produk yang ada. Merancang 
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barang dan jasa mendefinisikan sebagian besar proses transformasi, 

keputusan mutu, biaya dan sumber daya manusia sangat berinteraksi 

dengan desain. Desain seringkali menetapkan batas bawah biaya dan batas 

atas mutu (Heizer dan Barry, 2005:32). 

c. Desain proses dan kapasitas 

Desain proses bertujuan mencari jalan untuk memproduksi barang dan jasa 

yang memenuhi keinginan konsumen dan spesifikasi produk yang berada 

dalam jangkauan keterbatasan biaya atau menghambat material lainnya. 

Pilihan proses sudah tersedia untuk produk dan jasa, keputusan proses 

mengikat manajemen pada teknologi, mutu, pemanfaatan sumber daya 

manusia dan pemeliharaan yang spesifik. Komitmen biaya dan modal akan 

menentukan struktur biaya dasar perusahaan (Heizer dan Barry, 2005: 32-

33). 

d. Seleksi lokasi 

Lokasi merupakan tempat perusahaan melakukan kegiatan produksi dan 

operasi. Keputusan lokasi baik bagi perusahaan jasa maupun manufaktur 

sangat berpengaruh dalam menentukan keberhasilan perusahaan. 

Kesalahan yang dibuat akan menghambat efisiensi perusahaan (Heizer dan 

Barry, 2005:32). 

e. Desai tata-letak 

Kebutuhan kapasitas, tingkat personil, keputusan pembelian dan 

kebutuhan persediaan mempengaruhi tata letak. Selain itu, proses dan 
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bahan baku harus ditempatkan dengan memperhatikan kaitan antara satu 

dengan yang lain (Heizer dan Barry, 2005:32). 

f. Manusia dan sistem kerja 

Manusia adalah bagian integral dan mahal dari sistem total. Oleh karena 

itu, kehidupan mutu kerja yang disediakan, bakat, dan keahlian yang 

dibutuhkan, dan biayanya harus ditentukan. Pada sistem kerja manusia 

dimanfaatkan secara efisien dalam lingkup kendala Operasional yang ada 

dan memiliki mutu kehidupan kerja yang baik dalam suasana yang saling 

terkait dan saling percaya (Heizer dan Barry, 2005:32). 

g. Manajemen rantai pasokan 

Rantai pasokan berkaitan dengan siklus lengkap bahan baku dari pemasok 

ke produksi, gudang, distributor dan konsumen. Keputusan ini 

menentukan apa yang dibuat dan apa yang perlu dibeli. Pertimbangan juga 

diperlukan untuk mutu, pengiriman dan inovasi dengan harga yang 

memuaskan. Suasana saling menghormati antara pembeli dan pemasok 

dibutuhkan untuk pembelian yang efektif (Heizer dan Barry, 2005:32). 

h. Persediaan 

Persediaan merupakan keputusan penting dalam menambah fleksibilitas 

dari operasi suatu perusahaan. Keputusan persediaan bisa dioptimalkan 

apabila keputusan pelanggan pemasok, jadwal produksi dan perencanaan 

sumber daya manusia dipertimbangkan (Heizer dan Barry, 2005:32). 

i. Penjadwalan 

Jadwal produksi yang layak harus dikembangkan, permintaan terhadap 
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sumber daya manusia dan fasilitas harus ditentukan dan dikendalikan 

(Heizer dan Barry, 2005:33). 

j. Pemeliharaan  

Keputusan harus dibuat berkaitan dengan tingkat pemeliharaan yang 

diinginkan. Rencana untuk implementasi dan pengawasan sistem 

pemeliharaan adalah perlu (Heizer dan Barry, 2005:33). 

Sepuluh keputusan operasional diatas merupakan kunci keberhasilan 

dari manajemen produksi dan operasi. Fungsi manajemen poduksi dan operasi 

akan berjalan dengan baik apabila terdapat kerangka keputusan yang baik dan 

tepat. Sepuluh keputusan tersebut harus berfungsi secara baik dan terintegrasi 

dengan bidang-bidang yang lain. Dalam penelitian ini, Manajemen rantai 

pasokan (supply chain management) merupakan keputusan operasional yang 

terpenting bagi perusahaan karena didalamnya terdapat informasi dalam 

menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli, pertimbangan 

mutu, pengiriman dan informasi, harga yang memuaskan, dan terakhir 

hubungan dengan pemasok. 

2.  Manajemen Rantai Pasokan (Supply Chain Management) 

a. Pengertian Supply Chain Management (SCM) 

   Manajemen rantai pasokan (supply chain management) memiliki 

peranan penting bagi perusahaan, karena didalamnya terdapat informasi 

dalam menentukan apa yang akan dibuat dan apa yang perlu dibeli, 

pertimbangan mutu, harga yang memuaskan, pengiriman dan informasi, 

serta terakhir bagaimana hubungan dengan pemasok. SCM banyak 
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menjadi sorotan dalam dunia industri, ini dapat dilihat dari banyaknya 

bisnis dan literatur yang membahas pengaruh supply chain itu sendiri.  

   Manajemen rantai pasokan adalah suatu konsep yang menyangkut 

pola pendistribusian produk yang mampu menggantikan pola-pola 

pendistribusian produk secara tradisional. Pola baru ini menyangkut 

aktivitas pendistribusian, jadwal produksi, dan logistik. Ada beberapa 

definisi-definisi dari para ahli mengenai SCM, adapun definisi SCM 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1)   Menurut Oliver & Weber (1982) yang pertama kali mengemukakan 

istilah Supply Chain Management (SCM), dimana supply chain adalah 

jaringan fisiknya yakni perusahaan-perusahaan yang terlibat dalam 

memasok bahan baku, memproduksi barang, maupun mengirimkannya 

kepemakaian akhir sedangkan SCM adalah metode, alat, atau 

pendekatan pengelolahannya. Namun ditekankan bahwa SCM 

menghendaki pendekatan atau metode yang terintegrasi dengan dasar 

semangat kolaborasi. 

2)   Menurut Jebarus (2001), Supply Chain Management (SCM) merupakan 

pengembangan lebih lanjut dari manajemen distribusi produk untuk 

memenuhi permintaan konsumen. Konsep ini menekankan pada pola 

terpadu yang menyangkut proses aliran produk dari supplier, 

manufaktur, retailer hingga ke tangan konsumen. 

3)   Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2002), Supply Chain Management 

(SCM) adalah suatu jaringan organisasi yang menyangkut hubungan 
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antara upstreams dan downstreams dalam proses dan kegiatan yang 

berbeda untuk menghasilkan nilai yang terwujud dalam barang dan jasa 

ditangan (ultimate user). 

4)   Menurut Haizer & Barry (2005), Supply Chain Management (SCM) 

adalah manajemen aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, 

pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk akhir serta 

pengiriman kepada pelanggan melalui sistem distribusi. 

Gambar 2.1 Gambaran Umum Supply Chain 
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Sumber: Barry Render dan Jay Heizer (2005). 
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b. Tahap Perkembangan Supply Chain Management 

Perkembangan SCM telah banyak mengalami evaluasi dalam 

beberapa tahapan. Menurut Indrajit, dkk (2002) ada empat tahapan dalam 

perkembangan SCM. Adapun tahap tersebut adalah sebagai berikut: 

1)   Tahap pertama, yaitu dalam tahap ini ada semacam kesendirian dan 

ketidak-saling-ketergantungan fungsi produksi dan fungsi logistik. 

Mereka menjalankan program-program sendiri yang terlepas satu sama 

lain (in-complete isolation). Contohnya adalah bagian produksi yang 

hanya memikirkan bagaiman membuat barang sesuai dengan mutu dan 

yang telah ditetapkan dan sama sekali tidak mau ikut memikirkan 

penumpukan inventory dan penggunaan ruang gudang yang 

menimbulkan biaya persediaan yaitu biaya simpan. 

2)   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. Misalnya 

adalah produksi dengan inventory control dan functional integration 

dengan yang lain. 

3)   Tahap ketiga, yaitu pada tahap ini integrasi perencanaan dan 

pengawasan atas semua fungsi yang terkait dalam satu perusahaan 

(internal integration). 

4)   Tahap keempat, yaitu pada tahap ini sudah mulai menggambarkan tahap 

sebenarnya dari supply chain yaitu integrasi total dalam konsep 

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan yang telah dicapai dalam 
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tahap sebelumnya diteruskan ke upstreams yaitu suppliers dan 

downstreams sampai ke pelanggan. 

Evolusi SCM yang telah mencapai tahap keempat tersebut 

menunjukkan suatu integrasi yang menyeluruh di antara seluruh 

komponen terkait sehingga menuntut adanya transparansi arus informasi. 

Strategi kemitraan dapat digunakan untuk mewujudkan kelancaran arus 

pasokan material dari pemasok sampai kedistributor hingga ke tangan 

konsumen. Dengan strategi ini maka perlu mengembangkan komunikasi di 

antara semua pihak terkait, sehingga komunikasi arus informasi maupun 

fakta yang dibutuhkan akan lebih lancar. 

c. Keunggulan Supply Chain Management 

Dengan adanya konsep Supply Chain, maka pandangan manajemen 

mengenai konsep dan kegiatan logistik mulai berubah. Dahulu hubungan 

dengan supplier (upstreams) dan hubungan dengan distributor dan retailer 

(downstreams) dianggap sebagai hubungan antara pihak yang saling 

berlainan kepentingannya. Akhirnya perusahaan mulai menyadari bahwa 

persaingan yang terjadi sebetulnya adalah bukan antara perusahaan 

downstreams dengan upstreams, melainkan antara supply chain dengan 

supply chain yang lain. 

Adapun beberapa keunggulan kompetitif yang data diperoleh jika 

perusahaan menerapkan konsep supply chain adalah sebagai berikut: 

1)   Memiliki keandalan pengiriman yang tinggi (high delevery reliability) 

Tingkat keandalan pengiriman ditentukan dari kinerja dalam 
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mengirimkan order pelanggan yang tepat waktu, dalam jumlah yang 

tepat, dalam kondisi yang baik dan data pengiriman yang 

terdokumentasi dengan baik. 

2)   Memiliki tingkat kecepatan respon dan fleksibilitas yang tinggi (high 

responsibility and flexibility) 

Tingkat kecepatan respon ditentukan oleh kemampuan perusahaan 

dalam merespon permintaan konsumen mulai dari penerimaan order 

hingga produk yang diminta sampai ketangan konsumen dengan cepat 

sedangkan fleksibilitas ditentukan oleh kemampuan sistem untuk 

mengakomodasi fluktuasi yang terjadi pada supplier, pihak 

manufacture maupun pihak permintaan konsumen. 

3)   Total cost supply chain yang rendah 

Cost merupakan salah satu indicator yang banyak digunakan oleh 

perusahaan untuk mengukur tingkat kinerja. Total cost pada supply 

chain merupakan seluruh biaya yang terlibat dalam melakukan seluruh 

aktivitas atau operasi pada sistem tersebut. 

4)   Memiliki asset turns yang tinggi 

Asset turns adalah tingkat pengembalian modal atau sumber daya yang 

digunakan dalam keseluruhan proses supply chain. Semakin tinggi 

asset turns yang dimiliki oleh perusahaan, maka kinerja perusahaan 

secara keseluruhan akan semakin baik. 

Untuk dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari sitem 

supply chain, maka perusahaan harus melakukan perbaikan kinerja secara 
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berkesinambungan sehingga akan menghasilkan kinerja supply chain yang 

lebih baik dari waktu ke waktu. 

d. Manfaat Supply Chain Management 

Pentingnya penerapan Supply Chain Management (SCM) pada 

perusahaan memiliki manfaat-manfaat yang akan sangat berguna bagi 

perusahaan. Menurut Jebarus (2001), ada enam manfaat dalam SCM pada 

perusahaan yaitu sebagai berikut: 

1)   Kepuasan pelanggan 

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 

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)   Menurunkan biaya 

Pengintegrasian aliran produk dari perusahaan kepada konsumen akhir 

berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. 
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4)   Pemanfaatan asset semakin tinggi 

Asset 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)   Peningkaatan 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. 

Keenam manfaat yang sudah dijelaskan seperti tersebut di atas 

merupakan manfaat secara tidak langsung. Secara umum, manfaat 

langsung dari penerapan SCM bagi perusahaan adalah: 

1)   SCM secara fisik dapat mengkonversi bahan baku menjadi produk jadi 

dan mengantarkannya kepada konsumen akhir. Manfaat ini 

menekankan pada fungsi produksi dan operasi dalam sebuah 

perusahaan. Dalam fungsi ini dilakukan penggunaan dari seluruh 

sumber daya yang dimiliki dalam sebuah proses transformasi yang 

terkendali, untuk memberikan nilai pada produk yang dihasilkan sesuai 

dengan kebijaksanaan perusahaan dan mendistribusikannya kepada 

konsumen yang dibidik. 
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2)   SCM berfungsi sebagai mediasi pasar, yaitu memastikan apa yang 

dipasok oleh rantai supply mencerminkan aspirasi pelanggan atau 

konsumen akhir tersebut. Dalam hal ini fungsi pemasaran yang akan 

berperan. Melalui pelaksanaan SCM, pemasaran dapat mengidentifikasi 

produk dengan karakteristik yang diminati konsumen. Selanjutnya 

fungsi ini harus mampu mengidentifikasi seluruh atribut produk yang 

diharapkan konsumen tersebut dan mengkomunikasikan kepada 

perancang produk. Apabila seleksi rancangan produk sudah dilakukan 

dan dilakukan pengujian maka produk dapat diproduksi. Sehingga SCM 

akan berperan dalam memberikan manfaat bagi perusahaan. 

e. Prinsip - Prinsip Supply Chain Management 

Prinsip terpenting yang harus diperhatikan dalam sinkronisasi 

aktivitas-aktivitas sebuah supply chain adalah menciptakan hasil yang 

lebih besar, tidak hanya bagi tiap anggota rantai tetapi bagi keseluruhan 

sistem. Kesuksesan implementasi dari prinsip ini membutuhkan 

perubahan- perubahan pada tingkatan strategis maupun taktik. Sebaliknya 

kegagalan biasanya ditandai oleh ketidakmampuan manajemen 

mendefinisikan langkah-langkah yang harus ditempuh dalam menggiring 

komponen-komponen supply chain yang kompleks kearah yang sama. 

Menurut Andreson, Britt & Frave (1997) memberikan tujuh prinsip SCM 

untuk membantu para manajer dalam merumuskan strategi pelaksanaan 

SCM, yaitu: 
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1)   Segmentasi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. 

2)   Sesuaikan jaringan logistik untuk melayani kebutuhan pelanggan yang 

berbeda. 

3)   Dengarkan signal pasar dan jadikan signal tersebut sebagai dasar dalam 

perencanaan kebutuhan (demand planning) sehingga bisa menghasilkan 

ramalan yang konsisten dan alokasi sumber daya optimal. 

4)   Diferensiasi produk pada titik yang lebih dekat dengan konsumen dan 

percepat konversinya di sepanjang rantai supply. 

5)   Kelola sumber-sumber supply secara strategis untuk mengurangi ongkos 

kepemilikan dari material maupun jasa. 

6)   Kembangkan strategi teknologi untuk keseluruhan rantai supply yang 

mendukung pengambilan keputusan hirarki serta berikan gambaran 

yang jelas dari aliran produk, jasa, maupun informasi. 

7)   Adopsi pengukuran kinerja untuk sebuah supply chain secara 

keseluruhan dengan maksud untuk mengingkatkan pelayanan kepada 

konsumen akhir (www.scribd.com). 

f. Strategi Supply Chain Management 

Perusahaan harus memutuskan suatu strategi SCM dalam rangka 

memperoleh barang dan jasa dari luar. Menurut Ma’arif (2003:358), ada 

lima strategi SCM. Adapun strategi-strategi SCM tersebut, yaitu meliputi: 

1)   Banyak Pemasok 

Melalui banyak pemasok, maka negosiasi dapat dilakukan dengan 

banyak pemasok sehingga perusahaan dapat memainkan antara satu 

http://www.scribd.com/
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pemasok dengan pemasok lainnya. Strategi yang biasanya diambil dari 

banyak pemasok ini adalah ketika banyak sumber per-item, hubungan 

adversarial, jangka pendek, sedikit keterbukaan, dapat dinegoisasikan, 

harga tinggi, jarang dan jumlah besar. 

2)   Sedikit Pemasok 

Dalam hal itu perlu ditempuh suatu pengembangan hubungan menjadi 

patner dalam jangka panjang terhadap sedikit pemasok yang akan 

bekerjasama memuaskan konsumen. Strategi sedikit pemasok ini 

biasanya terjadi ketika satu atau sedikit sumber per-item, penerapan 

Just In time, jangka panjang dan stabil. Audit dan kunjungan tempat 

diperlukan untuk mendapatkan kepastian tentang pemasok tersebut. 

Kontrak yang terjadi bersifat exclusive, biaya rendah, pesanan besar dan 

sering. 

3)   Integrasi Vertikal 

Integrasi vertikal ditempuh dengan cara membeli pada pemasok yang 

ada. Dengan melakukan integrasi vertikal ini, perusahaan mampu 

memproduksi barang-barang yang dibeli sebelumnya. Persoalan yang 

penting untuk dianalisis adalah manakah sebaiknya yang dilakukan, 

apakah membeli ataukah membuat barang yang dibutuhkan. Dalam hal 

ini analisis keuangan memegang peranan yang sangat penting. Hanya 

saja yang perlu diingat, tidak mudah untuk melakukan integrasi vertikal 

kecuali bagi perusahaan besar yang manajemennya sudah baik. 
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4)   Jaringan Keiretsu 

Keiretsu network ini adalah membuat pemasok anda menjadi bagian 

dari koalisi perusahaan. Keiretsu merupakan istilah jepang untuk 

menunjukkan rantai afiliasi. Keiretsu merupakan sistem aliansi yang 

saling menguntungkan dan kepemilikan silang. Saham perusahaan 

dipegang oleh perusahaan patungan. Keiretsu ini merupakan kebutuhan 

yang rendah untuk keuntungan jangka pendek, tetapi merupakan 

kebutuhan yang tinggi untuk jangka panjang. 

5)   Perusahaan Maya (virtual company) 

Manajemen yang membangun perusahaan maya merupakan upaya 

untuk membangun sebuah perusahaan virtual yang menggunakan 

pemasok ketika dibutuhkan. Ada jaringan antara berbagai perusahaan 

yang tidak terkait satu sama lain. Perusahaan maya ini dihubungkan 

dengan computer pribadi, faks, internet dan lain-lain. Masing-masing 

pihak memberikan kontribusi sesuai dengan kompetenasi mereka. 

Mereka biasanya bergerak di bidang jasa seperti pembayaran gaji, 

pengeditan dan perancangan. Perusahaan ini dapat saja bertujuan 

jangka pendek maupun jangka panjang. Biasanya yang menjadi 

pengikat utama adalah ketika kepentingan mereka saling bertemu. 

Berdasarkan beberapa strategi SCM di atas, dalam hal ini dapat 

ditarik kesimpulan bahwa perusahaan menggunakan Strategi Perusahaan 

Maya (virtual company) karena memiliki kesesuaian dengan kondisi yang 

ada didalam perusahaan. Dimana perusahaan menggunakan para pemasok 
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ketika dibutuhkan. Selain itu, strategi ini selalu dihubungkan dengan 

media komputer pribadi, faks, internet dan lain-lain. 

3.  Pengukuran Kinerja Supply Chain Management (SCM) 

a. Perkembangan Sistem Pengukuran Kinerja Supply Chain 

Salah satu cara untuk mengetahui apakah suatu perusahaan dalam 

menjalankan kegiatan usahanya telah sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan serta perkembangannya adalah dengan melakukan pengukuran 

kinerja operasi perusahaan tersebut. Pengukuran kinerja 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. Dan dari pengukuran kinerja ini 

bukan hanya sekedar sistem pengukuran dan perhitungan saja. Tetapi 

sistem pengukuran kinerja ini juga bisa memberikan kontribusi pada 

peningkatan kinerja. 

Ide dari pengukuran kinerja ini diawali dari pengukuran operasi 

manufacturing yang dilakukan oleh Frederick W. Taylor, (Father of 

Scientific Menthods) pada awal abad ke 20. Beliau melakukan penelitian 

mengenai studi gerak dan waktu. Penelitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan data-data 10 yang ada dan dianalisa untuk membuat 

standart kerja dari pekerjaan yang ada serta membuat kinerja yang objektif 
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untuk mengukur dan menetapkan kinerja dan efisiensi pekerjaan tersebut. 

Lama kelamaan, pandangan pengukuran kinerja senakin berkembang. 

Penelitian mengenai pengukuran kinerja semakin berkembang. Penelitian 

mengenai pengukuran kinerja tidak lagi di fokuskan pada penelitian 

kinerja individual melainkan mengarah pada pengukuran kinerja bisnis 

perusahaan. Ditahun 1920-an mulailah berkembang pengukuran kinerja 

secara tradisional yang masih berfokus pada finansial. 

Dalam melakukan pengukuran kinerja ini, hal yang perlu 

diperhatikan adalah indikator kinerja yang digunakan harus sesuai dengan 

strategi perusahaan. Jika indikator tersebut tidak sesuai dengan strategi 

dari perusahaan, maka indikator tersebut tidak dapat digunakan dalam 

pengukuran kinerja. Selain itu sistem pengukuran kinerja juga dapat 

membantu manajer dalam mengimplementasikan strategi bisnis dengan 

membandingkan hasil actual dengan tujuan dan sasaran strategis. 

b. Tujuan Pengukuran Kinerja Supply Chain 

Menurut Heim dan Compton (1992), sebagaimana dikutip oleh 

Medori dan Steeple (2000), perusahaan perlu mempergunakan sejumlah 

pengukuran kinerja untuk melakukan tujuan dan kinerja yang diharapkan. 

Perusahaan harus mengembangkan indikator kinerja yang sesuai untuk 

menginterpretasi dan mendiskripsikan secara kuantitatif kriteria yang 

digunakan untuk mengukur efektifitas dari sistem tersebut. 

Menurut Nyoman Pujawan (2005:134), dengan melakukan 

pengukuran kinerja supply chain perusahaan dapat mengontrol kinerja 
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perusahaan secara langsung dan 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. 

c. Manfaat Pengukuran Kinerja Supply Chain 

Menurut Lynch dan Cross (1993), ada empat manfaat dari sitem 

pengukuran kinerja Supply Chain yang baik bagi perusahaan yaitu: 

1) Membawa perusahaan menjadi lebih dekat dengan para pelanggannya 

dan membuat seluruh orang dalam organisasi terlibat dalam upaya 

memberi kepuasan kepada pelanggan. 

2) Memotivasi pegawai untuk melakukan pelayanan kepada pelanggan 

sebagai bagian dari mata rantai pelanggan dan pemasok internal. 

3) Mengidentifikasi berbagai pemborosan sekaligus mendorong upaya-

upaya pengurangan terhadap pemborosan tersebut (reduction of 

waste). 

4) Membuat suatu tujuan strategis yang biasanya masih kabur menjadi 

lebih konkret sehingga mempercepat proses pembelajaran organisasi. 

4.  Bisnis Online (Online Shop) 

a. Pengertian Bisnis Online (Online Shop) 

Perkembangan teknologi dan informasi telah membawa banyak 

perubahan dalam perekonomian. Transaksi jual beli yang sebelumnya 

hanya dilakukan secara langsung, kini juga bisa dilakukan secara online. 
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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 cara berbisnis 

online (online shop).  

Menurut Susrini (2010), Bisnis Online (online shop) adalah sebuah 

kegiatan bisnis yang sebagian besar aktivitasnya berlangsung secara online 

baik dari media internet ataupun media elektronika (misalnya: blackberry). 

Dari pengertian tersebut, dapat di indentifikasikan bahwa tidak semua 

aktivitas pada bisnis online berlangsung secara online. Terdapat aktivitas 

pengiriman barang, dimana hal ini harus dilakukan secara manual dari 

lokasi pengelola ke alamat pembeli. Biasanya biaya pengiriman 

dibebankan pada konsumen, walaupun ada beberapa bisnis online lain 

yang membebaskan pada produk-produk tertentu atau pada masa promosi. 

Namun pada dasarnya, secara keseluruhan bisnis online (online shop) 

banyak diminati oleh konsumen karena online shop mempermudah 

konsumen untuk berbelanja tanpa harus menghabiskan waktu dan tenaga 

untuk datang ke toko dan memilih-milih barang. 

b. Bisnis Online Dalam SWOT, adalah sebagai berikut: 

1) Strenghts (kekuatan) 

Pasar luas, buka 24 jam, karyawan sedikit, tidak perlu stok, berjalan 

otomatis, biaya promosi kecil, dapat dilakukan oleh siapapun. Biaya 

sangat murah bisa dijalankan dimana saja, kapan saja dan oleh siapa 
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saja. Skill yang diperlukan sepenuhnya bisa dipelajari tidak masalah 

apapun latar belakang anda, potensi penghasilan yang sangat besar, 

kita bisa dibayar dalam dollar, dan membuka lapangan pekerjaan. 

2) Weaknesses (kelemahan) 

Ukuran atau Size yang tak sama (for clothing), keinginan untuk 

memegang dan mencoba produk (minim untuk dapat menggunakan 

pasca indra), resistensi secara online (biasanya bagi orang awam yang 

belum pernah berinteraksi secara online). Pasar seluruh dunia tapi 

terbatas pada pengguna internet (muda), sistem pembayaran yang 

masih sedikit rumit. 

3) Opportunities (peluang) 

Bisnis online ini memiliki peluang yang sangat bagus, karena bisnis ini 

bisa dilakukan oleh siapa saja dimana saja dan kapan saja. Apalagi 

bagi orang-orang yang tidak ingin banyak meninggalkan keluarganya 

hanya untuk bekerja diluar rumah. 

4) Threats (ancaman) 

Berbagai bisnis apapun pasti memiliki ancaman yang akan dihadapi 

kedepannya termasuk bisnis online ini. Ancaman berbisnis online ini 

antara lain datang dari orang-orang yang hanya iseng, jasa pengiriman, 

dalam soal pembayaran dan lain-lain. 
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c. Keuntungan & Kerugian Bisnis Online (Online Shop) 

1) Keuntungan Bisnis Online (Online Shop) 

Menurut Susrini (2010), Keuntungan bisnis online (online 

shop) yang dapat dirasakan bagi pelanggan yaitu bisnis online menjadi 

sebuah alternatif yang menyenangkan dalam berbelanja, keadaan 

bisnis online sering kali menjadi penolong bagi konsumen yang sibuk 

dan tidak ada waktu untuk datang ke toko lalu memilih-milih produk. 

Kepraktisan dan lebih hemat waktulah yang menjadi pedoman 

konsumen lebih menggemari online shop dibandingkan toko. 

Sedangkan Keuntungan bisnis online (online shop) yang dapat 

dirasakan bagi penjual yaitu penjual tidak perlu bingung untuk 

memilih lokasi strategis dalam berjualan, cukup dengan media internet 

para penjual bisa menawarkan produk-produknya secara langsung ke 

konsumen dan lebih menghemat biaya sewa toko. 

2) Kerugian Bisnis Online (Online Shop) 

Menurut Susrini (2010), Kerugian bisnis online (online shop) 

yang dapat dirasakan bagi pembeli yaitu terkadang barang yang 

dipesan konsumen tidak sesuai dengan yang diharapkan dan sering kali 

banyak online shop nakal yang sering kali menipu konsumen dengan 

cara membawa lari uang transferan dari konsumen namun barang 

pesanan tidak dikirim. Sedangkan Kerugian bisnis online (online shop) 

yang dapat dirasakan bagi penjual yaitu para penjual harus mempunyai 

ekstra modal yang meliputi modal keuangan, modal ilmu dan modal 
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waktu. Modal keuangan meliputi modal dalam menstock produk, 

sedangkan modal ilmu dan modal waktu dibutuhkan untuk mengelola 

online shop tersebut terutama pada saat pemesanan barang sedang 

meningkat. 

(www.research.amikom.ac.id) 

5.  Pemasok (Supplier) 

a. Pengertian Pemasok (Supplier) 

Pemasok (supplier) merupakan salah satu bagian dari Supply Chain 

Management. Pemasok menjadi salah satu hal terpenting dalam tumbuh-

kembangnya perusahaan. Problem pemilihan supplier merupakan salah 

satu isu penting, karena sekali kita salah memilih supplier dalam supply 

chain maka hubungan tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap kelangsungan produksi perusahaan. 

Pemasok adalah seseorang yang menjalankan usaha dengan 

menyalurkan atau memasarkan suatu produk tertentu dalam jangka waktu 

tertentu pada perusahaan. Kemampuan pemasok harus cukup bisa bersaing 

dengan pemasok yang lain, agar perusahaan bisa terus berkembang. 

Menurut Weber (1982:81), yang perlu dipertimbangkan dari pemasok 

adalah: 

1) Harga yang bersaing, sehingga perusahaan bisa meminimalisasi biaya 

untuk pengadaan barang dan juga biaya kirim yang murah. 

http://www.research.amikom.ac.id/
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2) Teknologi yang kompetitif, yang dimaksud disini adalah pemasok 

yang potensial memiliki pandangan kedepan yang bagus, perencanaan 

industri, desain, material dan teknik dalam memproduksi produknya. 

3) Pelayanan bersaing, khususnya pemasok yang ingin mendapatkan 

kontrak dengan perusahaan, untuk mendapatkan kontrak tersebut 

pemasok akan memberikan nilai lebih atau bonus, baik itu tentang 

kualitas atau harga. 

b. Teknik Mengurutkan / Memilih Pemasok (Supplier) 

Menurut Nyoman Pujawan (2010:167) dalam proses pemilihan 

pemasok, perusahaan harus melakukan proses perangkingan untuk 

menentukan mana pemasok yang akan dipilih atau mana yang akan 

dijadikan pemasok utama dan mana saja yang akan dijadikan pemasok 

cadangan. Berikut ini adalah langkah dalam pemilihan pemasok: 

1) Tentukan kriteria-kriteria pemilihan 

2) Tentukan bobot masing-masing kriteria 

3) Identifikasi alternatif (supplier) yang akan dievaluasi 

4) Evaluasi masing-masing alternative (supplier) dengan kriteria yang ada 

5) Hitung nilai berbobot masing-masing pemasok (supplier) 

6) Urutkan pemasok (supplier) berdasarkan nilai berbobot tersebut 

c. Kriteria Pemilihan Pemasok (Supplier) 

Kriteria pemilihan merupakan salah satu hal terpenting dalam 

pemilihan pemasok. Namun kriteria yang digunakan tentunya harus 

mencerminkan strategi SCM maupun karakteristik dari item yang akan 
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dipasok. Keputusan untuk memilih pemasok bukanlah sebuah hal yang 

mudah, banyak hal yang harus dipertimbangkan. Secara umum banyak 

perusahaan menggunakan kriteria-kriteria dasar seperti kualitas barang 

yang ditawarkan, harga dan ketepatan waktu pengiriman. Namun sering 

kali pemilihan pemasok membutuhkan berbagai kriteria lain yang 

dianggap penting oleh perusahaan. Menurut Dickson Weber (1990) ada 

dua puluh dua kriteria dalam pemilihan pemasok, seperti terlihat pada 

Tabel 2.2 berikut ini: 

Tabel 2.2 Kriteria Pemilihan Pemasok  

(Dickson’s Vendor Selection Criteria) 

No Faktor Keterangan 

1 Quality Kualitas 

2 Delivery Waktu Pengiriman 

3 Performance History Histori Performa 

4 Waranties & Claim Policies Garansi & Layanan Pengaduan 

5 Price Harga 

6 Technical Capabilities Kemampuan Teknis 

7 Financial Position Posisi Keuangan Perusahaan 

8 Procedural Compliance Prosedur Pengaduan 

9 Communication System Sistem Komunikasi 

10 Reputation & Position Posisi & Reputasi Perusahaan 

11 Desire of Bussines Jiwa Bisnis 

12 Management & Organitation Manajemen & Organisasi Perusahaan 

13 Operating Control Kontrol Dalam Pengoperasian 

14 Repair Service Perbaikan Pelayanan 

15 Attitude Perilaku 

16 Impression Kesan 

17 Packaging Ability Kemampuan Pengemasan 

18 Labor Relation Record Hubungan Dengan Pegawai 

19 Geographical Location Lokasi Geografis 

20 Amount of Past Bussines Jumlah Bisnis Sebelumnya 

21 Training Aids Bantuan Pelatihan 

22 Reciproval Arrangement Adanya Hubungan Timbal Balik 

           Sumber: Nyoman Pujawan (2010:166). 
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Berikut ini penjelasan dari dua puluh dua kriteria pemilihan 

pemasok Menurut Nyoman Pujawan (2010:166), seperti pada Tabel 2.3 di 

atas: 

1) Kualitas (quality) 

Menurut Haizer & Barry (1997:92), Kualitas adalah totalitas 

bentuk dan karakteristik barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang tampak jelas 

maupun tersembunyi. 

Kualitas adalah suatu kondisi jam tangan yang ditawarkan 

Randy Collection, mulai dari kesesuaian permintaan pesanan hingga 

ketahanan dari mesin jam tangan tersebut. 

2) Waktu pengiriman (delivery) 

Waktu pengiriman adalah jangka waktu dari segala upaya yang 

diselenggarakan secara sendiri atau bersama-sama dalam suatu 

organisasi untuk memberikan pelayanan jasa berupa pengiriman 

produk mulai dari perusahaan hingga ke tangan konsumen 

(www.storage.jak-stik.ac.id). 

Waktu pengiriman adalah suatu proses pengiriman jam tangan 

mulai dari pelangan memesan jam tangan pada Randy Collection 

sampai jam tangan tersebut berada di tangan pelanggan. 

3) Histori performa (performance history) 

Menurut Sartono Kartodirdjo, Histori performa adalah berbagai 

bentuk penggambaran pengalaman kolektif di masa lampau. Setiap 

http://www.storage.jak-stik.ac.id/
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pengungkapannya dapat dipandang sebagai suatu aktualisasi atau 

pementasan pengalaman masa lampau. Menceritakan suatu kejadian 

atau peristiwa tersebut dengan pengungkapan verbal 

(www.carapedia.com). 

Histori performa adalah sejarah dari Randy Collection dalam 

melakukan transaksi penjualan jam tangan terhadap pelanggan. 

4) Garansi & layanan pengaduan (warranties & claim policies) 

Garansi & layanan pengaduan adalah sebuah jaminan atau 

tanggungan yang diberikan pada produk yang ditawarkan kepada 

konsumen dengan masa tertentu serta memiliki tempat perbaikan dari 

produk tersebut (www.artikata.com). 

Garansi & layanan pengaduan adalah suatu jaminan atas jam 

tangan yang ditawarkan Randy Collection, apabila pada jangka waktu 

tertentu mengalami kerusakan.  

5) Harga (price) 

Harga adalah salah satu bagian yang sangat penting dalam 

pemasaran suatu produk karena harga adalah satu dari empat bauran 

pemasaran / marketing mix (4P = product, price, place, promotion / 

produk, harga, distribusi, promosi). Harga adalah suatu penentuan nilai 

jual sebuah produk kepada konsumen atau bisa diartikan sebagai nilai 

tukar dari produk barang maupun jasa yang dinyatakan dalam satuan 

moneter (www.organisasi.org). 

http://www.carapedia.com/
http://www.artikata.com/
http://www.organisasi.org/
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Harga adalah suatu penentuan nilai jual jam tangan yang 

ditawarkan Randy Collection pada pelanggannya. 

6) Kemampuan teknis (technical capabilities) 

Kemampuan teknis adalah suatu cara sumber daya manusia 

pada perusahaan dalam memperbaiki produk yang dihasilkan, baik itu 

dari bentuk produknya ataupun ketahanan dari produk tersebut, dengan 

tujuan untuk meningkatkan kualitas dari produk tersebut. 

(www.jurnal-sdm.blogspot.com) 

Kemampuan teknis adalah seberapa tinggi kemampuan Randy 

Collection dalam memperbaiki jam tangan yang ditawarkan ke 

pelanggan, apabila jam tangan tersebut terjadi kerusakan ataupun 

kehabisan baterai. 

7) Posisi keuangan perusahaan (financial position) 

Posisi keuangan adalah informasi yang diperlukan oleh pihak 

kreditur, pemerintah, pemilik/pemegang saham dan masyarakat 

tentang jumlah aset, utang dan modal perusahaan 

(http://id.answers.yahoo.com). 

Posisi keuangan perusahaan adalah bagaimana kondisi 

financial dari Randy Collection dan hal ini sangat berhubungan dengan 

jumlah kapasitas produk & kualitas produk jam tangan yang dijual ke 

pelanggan. 

8) Prosedur pengaduan (procedural compliance) 

http://www.jurnal-sdm.blogspot.com/
http://id.answers.yahoo.com/
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Prosedur pengaduan adalah suatu susunan yang teratur dari 

kegiatan yang berhubungan satu sama lainnya yang berkaitan dengan 

perbaikan produk (www.necel.wordpress.com). 

Prosedur pengaduan adalah suatu proses klaim atas jam tangan 

ditawarkan Randy Collection, apabila terjadi kerusakan sewaktu-

waktu. 

9) Sistem komunikasi (communication system) 

Sistem komunikasi adalah seperangkat hal-hal tentang proses 

penyampaian pesan yang berhubungan satu sama lain dan membentuk 

suatu keseluruhan (www.kuliahkomunikasi.blogspot.com). 

Sistem komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan 

mengenai karakteristik jam tangan yang ditawarkan Randy Collection 

ke pelanggan. 

10) Posisi & reputasi perusahaan (reputation & position) 

Menurut John Dalton (1997), Posisi & reputasi perusahaan 

adalah total penilaian dari atribut-atribut stakeholder pada perusahaan, 

berdasarkan pada persepsi mereka dan interpretasi-interpretasi pada 

image atau citra perusahaan yang dikomunikasikan secara terus 

menerus. 

Posisi & reputasi perusahaan adalah suatu kedudukan dan 

kondisi dari Randy Collection dimata pelanggan-pelanggannya 

mengenai jam tangan yang dijual. 

11) Jiwa bisnis (desire of bussines) 

http://www.necel.wordpress.com/
http://www.kuliahkomunikasi.blogspot.com/
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Jiwa bisnis adalah proses dimana seorang individu atau 

kelompok individu menggunakan upaya terorganisir dan sarana untuk 

mencari peluang untuk menciptakan nilai dan tumbuh dengan 

memenuhi keinginan dan kebutuhan melalui inovasi dan keunikan, 

tidak peduli apa sumber daya yang saat ini dikendalikan 

(http://afeyaja.blogspot.com). 

Jiwa bisnis adalah suatu proses dalam menciptakan dan 

menginovasi produk jam tangan dari Randy Collection agar lebih 

berkembang. 

12) Manajemen & organisiasi perusahaan (management & organitation) 

Manajemen & organisasi perusahaan adalah suatu rangka dasar 

yang menjadi tempat orang-orang melangsungkan kegiatannya untuk 

menerima, menyimpan, mengolah, dan menyajikan informasi dan 

merawat aktiva dalam perusahaan (www.scribd.com). 

Manajemen & organisasi perusahaan adalah suatu sistem 

organisasi dari Randy Collection dalam mengatur semua produk jam 

tangan yang ada pada perusahaan. 

13) Kontrol dalam pengoperasian (operating control) 

Kontrol dalam pengoperasian adalah suatu kewenangan yang 

diberikan perusahaan kepada para karyawannya untuk menjalankan 

kegiatan organisasi dalam perusahaan agar lebih terkontrol. 

(www.business.yourdictionary.com) 

http://afeyaja.blogspot.com/
http://www.scribd.com/
http://www.business.yourdictionary.com/
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Kontrol dalam pengoperasian adalah suatu proses dalam 

mengatur semua produk jam tangan yang ada pada Randy Collection 

agar lebih terorganisir. 

14) Perbaikan pelayanan (repair service) 

Perbaikan pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan 

yang terjadi dalam interaksi langsung maupun tidak langsung antara 

seseorang dengan orang lain ataupun mesin secara fisik, bertujuan 

untuk melakukan perbaikan demi kepuasan pelanggan 

(www.damandiri.or.id). 

Perbaikan pelayanan adalah suatu kegiatan dalam meningkatan 

kualitas pelayanan jam tangan yang ditawarkan Randy Collection, agar 

kepuasan pelanggan dapat tercapai. 

15) Perilaku (attitude) 

Perilaku adalah tindakan dan perkataan seseorang yang sifatnya 

dapat diamati, digambarkan dan dicatat oleh orang lain ataupun orang 

yang melakukannya (www.bocahbancar.files.wordpress.com). 

Perilaku adalah suatu tindakan atau sikap yang diperlihatkan 

oleh pemilik Randy Collection dalam melayani pembelian jam tangan 

pada setiap pelanggannya. 

16) Kesan (impression) 

Kesan adalah suatu hasil yang tercipta dan menimbulkan suatu 

bekas yang akan dikenang (www.artikata.com). 

http://www.damandiri.or.id/
http://www.bocahbancar.files.wordpress.com/
http://www.artikata.com/
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Kesan adalah sebuah tindakan yang dilakukan oleh pemilik 

Randy Collection, agar bisa dikenang para pelanggannya. 

17) Kemampuan pengemasan (packaging ability) 

Kemampuan pengemasan adalah suatu kegiatan dalam 

merancang dan memproduksi wadah atau bungkus bagi suatu produk 

dengan teknik tertentu (www.scribd.com). 

Kemampuan pengemasan adalah suatu teknik yang dimiliki 

Randy Collection untuk merancang bungkus jam tangan yang telah 

dipesan oleh pelanggan, agar jam tangan tersebut lebih aman dan rapi. 

18) Hubungan dengan pegawai (labor relation record) 

Hubungan dengan pegawai adalah suatu hubungan internal 

dalam sebuah pekerjaan, dimana hal ini dirancang dan 

diimplementasikan dengan tujuan agar pekerjaan dalam perusahaan 

antara karyawan satu dengan karyawan lain dapat terjalin 

(www.scribd.com). 

Hubungan dengan pegawai adalah sebuah jalinan yang terjadi 

antara Randy Collection dengan para pegawainya, dimana hal tersebut 

bertujuan untuk mengakrabkan antara satu dengan yang lain agar 

kinerja perusahaan semakin membaik. 

19) Lokasi geografis (geographical location) 

Lokasi geografis adalah suatu lokasi atau tempat dimana posisi 

perusahaan berada tepat ditempat keramaian atau terletak ditempat 

yang terjangkau oleh orang-orang (www.ireztia.com). 

http://www.scribd.com/
http://www.scribd.com/
http://www.ireztia.com/
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Lokasi geografis adalah suatu letak strategis yang 

menunjukkan dimana tempat penjualan Randy Collection berada. 

20) Jumlah bisnis sebelumnya (amount of past bussines) 

Jumlah bisnis sebelumnya adalah jumlah usaha yang dijalani 

oleh perusahaan sebelum menjalani usaha yang dijalankan sekarang 

(www.id.shvoong.com). 

Jumlah bisnis sebelumnya adalah jumlah produk jam tangan 

yang dimiliki Randy Collection mulai awal berdiri hingga sekarang. 

21) Bantuan pelatihan (training aids) 

Bantuan pelatihan adalah sebuah tunjangan yang diberikan 

pada suatu kegiatan dari perusahaan yang bermaksud untuk dapat 

memperbaiki dan mengembangkan sikap, tingkah laku, ketrampilan 

dan pengetahuan dari para karyawan yang sesuai dengan keinginan 

perusahaan yang bersangkutan (www.damandiri.or.id). 

Bantuan pelatihan adalah suatu kegiatan untuk meningkatkan 

kemampuan dan mengembangkan produk jam tangan dari Randy 

Collection. 

22) Adanya hubungan timbal balik (reciproval arrangements) 

Adanya hubungan timbal balik adalah suatu hubungan yang 

terjalin antara satu orang dengan orang lainnya, dimana hubungan 

tersebut menghasilkan sebuah keuntungan antara satu dengan yang 

lainnya (www.masbied.com). 

http://www.id.shvoong.com/
http://www.damandiri.or.id/
http://www.masbied.com/
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Adanya hubungan timbal balik adalah suatu hubungan yang 

terjalin antara Randy Collection dengan para pelanggannya yang 

berkaitan dengan penjualan jam tangan, dimana hubungan tersebut 

menghasilkan suatu keuntungan antara satu dengan lainnya. 

6.  Metode Untuk Menentukan Pemilihan Pemasok  

Pada penelitian ini, metode yang digunakan dalam pemilihan pemasok 

yaitu menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor (factor-rating method). 

Adapun penjelasan dari Metode tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Metode Pemeringkatan Faktor (factor-rating method) 

Menurut Haizer dan Barry (2005:418), Metode Pemeringkatan 

Faktor (factor-rating method) adalah sebuah metode yang sering 

digunakan karena meliputi beragam faktor yang dapat diikutsertakan 

secara objektif, mulai dari pendidikan hingga keterampilan tenaga kerja. 

Metode ini merupakan teknik paling tepat dan akurat untuk memilih dan 

merangking pemasok dengan benar. Berikut adalah langkah-langkah 

dalam menentukan pemilihan pemasok dengan menggunakan Metode 

Pemeringkatan Factor (factor-rating method): 

1) Membuat daftar faktor yang berhubungan, yang disebut sebagai faktor 

penunjang keberhasilan (critical success factors – CSFs). 

2) Memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan 

kepentingan relative tujuan perusahaan. 

3) Membuat sebuah skala untuk setiap faktor (sebagai contoh: 1 hingga 

10, atau 1 hingga 100 poin). 
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4) Meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor, 

dengan menggunakan skala pada langkah 3. 

5) Kalikan nilai dengan bobot untuk setiap faktor dan jumlahkan nilai 

total untuk setiap lokasi. 

6) Membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal, yang juga 

mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitaif. 

Tabel 2.3 Contoh Hasil Perhitungan Bobot, Nilai, dan Solusi 

Dengan Menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor (factor-rating method) 

 
Faktor Penunjang Keberhasilan  Nilai (1 hingga 100 poin)  

 Bobot Perancis Denmark 

Sikap dan ketersediaan tenaga kerja 0.25 70 60 

Rasio orang-mobil 0.05 50 60 

Pendapatan per-kapita 0.10 85 80 

Struktur pajak 0.39 75 70 

Pendidikan dan kesehatan 0.21 60 70 

TOTAL 1.00   

 
Faktor Penunjang Keberhasilan Nilai Berbobot  

 Perancis Denmark 

Sikap dan ketersediaan tenaga kerja (0,25)(70)  = 17.5 (0.25)(60)  = 15.0 

Rasio orang-mobil (0.05)(50)  =  2.5 (0.05)(60)  =  3.0 

Pendapatan per-kapita (0.10)(85)  =  8.5 (0.10)(80) =  8.0 

Struktur pajak (0.39)(75)  = 29.3 (0.39)(70)  = 27.3 

Pendidikan dan kesehatan (0.21)(60)  = 12.6 (0.21)(70)  = 14.7 

TOTAL 70.4 68.0 

     Sumber: Haizer dan Barry (2005:419). 

Pada Tabel 2.3 terdapat faktor penunjang keberhasilan penting 

yang telah diterapkan manajemen, meliputi: bobot serta peringkat untuk 

kota Perancis dan Denmark. Selain itu, pada tabel tersebut juga 

mengidentifikasikan penggunaan bobot untuk mengevaluasi alternative 
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yang ada. Dengan maksimal nilai 100 diberikan untuk setiap faktor, maka 

kota Perancis merupakan pilihan yang lebih baik daripada Denmark. 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kriteria – Kriteria Pemasok Yang Di Inginkan Perusahaan: 

1. Kualitas barang (quality) 

2. Waktu pengiriman (delivery) 

3. Garansi & layanan pengaduan (waranties & claim policies) 

4. Harga barang (price) 

5. Kemampuan Teknis (technical capabilities) 

6. Prosedur pengaduan (procedural compliance) 

7. Sistem komunikasi (communication system) 

8. Perbaikan pelayanan (repair service) 

9. Perilaku (attitude) 

10. Kesan (impression) 

11. Kemampuan pengemasan (packaging ability) 

12. Lokasi geografis (geographical location) 

Sumber: I Nyoman Pujawan (2010:166), diolah. 

 

Kerangka pikir merupakan inti sari dari teori yang telah dikembangkan 

yang dapat mendasari perumusan hipotesis. Teori yang telah dikembangkan dalam 

rangka memberi jawaban terhadap pendekatan pemecahan masalah yang 

menyatakan hubungan antar variabel berdasarkan pembahasan teoritis. Kerangka 

pikir merupakan suatu cara yang diperlukan untuk mempermudah alur pemikiran 

yang akan dilakukan dalam penelitian. Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah 

ingin memilih pemasok tetap dalam perusahaan. Dimana dalam pemilihan 

pemasok ini menggunakan Metode Pemeringkatan Faktor (factor-rating method). 

Langkah awal yang dilakukan adalah melakukan penyebaran kuisioner 

pada 30 pelanggan, dimana bertujuan untuk mencari variabel kriteria yang 

Pemasok 

Ideal 
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diinginkan oleh pelanggan dalam membeli produk pada perusahaan. Kriteria-

kriteria tersebut diperoleh menurut pada teori dari I Nyoman Pujawan (2010:116), 

dimana terdapat 22 variabel kriteria pemilihan pemasok. Dari ke 22 variabel 

kriteria pemilihan pemasok tersebut dilakukan penyebaran kuisioner ke-30 

pelanggan Randy Collection, agar penelitian semakin akurat karena tidak semua 

kriteria bisa diaplikasikan ke perusahaan. Dari hasil penyebaran kuisioner 30 

responden tersebut, diperoleh 12 variabel kriteria dalam menentukan pemilihan 

pemasok pada perusahaan. 

Adapun 12 kriteria pemilihan pemasok pada pelanggan tersebut meliputi: 

kualitas barang (quality), waktu pengiriman (delivery), garansi & layanan 

pengaduan (waranties & claim policies), harga barang (price), kemampuan teknis 

(technical capabilities), prosedur pengaduan (procedural compliance), sistem 

komunikasi (communication system), perbaikan pelayanan (repair service), 

perilaku (attitude), kesan (impression), kemampuan pengemasan (packaging 

ability), dan lokasi geografis (geographical location). Dasar-dasar kriteria diatas 

berdasarkan pada perusahaan dalam pemilihan pemasok yang tepat untuk 

perusahaan, sehingga apa yang dibutuhkan oleh perusahaan dapat terpenuhi serta 

keinginan konsumen dapat terealisasi. Kriteria-kriteria tersebut akan dapat 

membantu perusahaan dalam mendapatkan pemasok yang ideal dan tepat bagi 

perusahaan. Variabel kriteria tersebut terpilih karena dianggap paling cocok dan 

sesuai dengan kondisi perusahaan, karena tidak semua kriteria cocok untuk 

diterapkan diperusahaan. 

(http://blogbahrul.wordpress.com) 

http://blogbahrul.wordpress.com/

