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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan alam 

yang melimpah. Salah satunya adalah kekayaan sumber daya alam berupa 

hutan. Kebutuhan kayu selama ini diperoleh dari penebangan pohon di hutan. 

Dampak yang dirasakan dengan menurunnya jumlah pasokan kayu adalah 

industri kayu mengalami kesulitan untuk memperoleh bahan baku sehingga 

menyebabkan naiknya harga bahan baku serta harga jual dari produk kayu 

tersebut. 

Industri kayu mulai dikembangkan dan diekspor oleh pabrik-pabrik di 

wilayah Indonesia dengan kebijaksanaan dilarang untuk ekspor kayu bulat 

dan hanya memperbolehkan mengekspor kayu gergajian maupun kayu olahan 

sejenisnya seperti kayu lapis (plywood). Pada tahun 1980-an semenjak 

diberlakukannya larangan ekspor kayu bulat oleh pemerintah. Pada tahun 

tersebut kondisi hutan di Indonesia masih sangat mendukung perkembangan 

industry kayu lapis, ketersediaan log-log berdiameter besar dan silindris yang 

berasal dari hutan alam sebagai syarat utama bahan baku dalam pembuatan 

kayu lapis (plywood) masih cukup melimpah ( Haygreen and Bowyer, 1993 ). 

Keunggulan bersaing pada era ini tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan sebuah industri untuk menghasilkan banyak output per satuan 

waktu. Namun, konsep-konsep lain seperti time-based competition, produk 

murah, berkualitas dan cepat juga perlu dipertimbangkan seiring dengan 
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tuntutan konsumen yang semakin komplek sebagai strategi unggul untuk 

memenangkan pasar. Dalam supply chain, peranan supplier sangatlah penting 

dalam mendukung sebuah industri untuk mampu bersaing dalam memenuhi 

bahan baku yang murah, berkualitas dan tepat waktu.  

Oleh karena itu dalam pemilihan supplier harus benar-benar diperhatikan 

oleh perusahaan. Kesalahan dalam pemilihan supplier akan berdampak buruk 

yang sangat kritis karena pada supply chain perusahaan akan sangat 

bergantung pada supplier dalam pemenuhan bahan baku maupun bahan 

penolong yang akan digunakan untuk memproduksi sebuah produk. Dampak 

buruk dari kesalahan pemilihan supplier seperti keterlambatan pengiriman 

bahan baku oleh supplier akan mengacaukan jadwal produksi yang sudah ada 

bahkan dapat memaksa perusahaan berhenti berproduksi untuk sementara 

waktu, oleh karena itu perusahaan perlu menerapkan strategi pemilihan 

supplier yang tepat. 

Strategi yang dapat dilakukan perusahaan adalah mencari pemasok yang 

dapat memenuhi kebutuhan bahan bakunya, sehingga proses operasi 

perusahaan tidak terhambat dan perusahaan selalu dapat memenuhi 

kebutuhan para konsumennya. Untuk memilih supplier yang tepat diperlukan 

kriteria yang tepat, karena dengan adanya pemasok yang tepat akan 

memperlancar kegiatan operasional perusahaan dan perusahaan akan selalu 

dapat memenuhi permintaan para konsumen. 

Ada beberapa kriteria yang dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam 

memilih dan mengevaluasi calon-calon supplier yang tepat, diantaranya  
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Inovasi; Ketepatan waktu kirim; Kualitas; komunikasi; dan Aspek Finansial 

(Pujawan, 2010:168). Dengan adanya kriteria tersebut, perusahaan dapat 

melakukan pemeringkatan untuk menentukan supplier yang akan dipilih atau 

mana yang akan di jadikan supplier oleh perusahaan, sehingga perusahaan 

dapat memenuhi kebutuhan bahan baku kayu yang diperlukan oleh 

perusahaan. 

Penelitian yang dilakukan oleh Ria Angelawati (2013), menyebutkan 

hasil penelitian bahwa untuk menilai kinerja pemasok perlu 

mempertimbangkan 23 kriteria supplier. Maka dari itu terlebih dahulu 

dilakukan analisis faktor untuk mengelompokkan kriteria-kriteria tersebut. 

Hasil yang dicapai dari Analisis Faktor terbentuk beberapa faktor yang lebih 

sedikit jumlahnya. Untuk mencapai hal itu maka perusahaan menerapkan 

Analytic Hierarchy Process untuk menilai kinerja pemasok berdasarkan 

factor yang telah terbentuk sehingga pada akhirnya dapat diketahui Pemasok 

Bahan Baku Terbaik bagi CV. Rejeki Mapan Lestari. 

PT. Kutai Timber Indonesia (KTI) merupakan perusahaan manufaktur 

yang kegiatan operasional salah satunya memproduksi kayu plywood. 

Kondisi supply chain management di PT. KTI masih belum belum berjalan 

dengan baik, terutama pada suppliernya. Perusahaan selalu mengalami 

keterlambatan datangnya pasokan bahan baku. Bahkan keterlambatan yang 

dialami dalam pengiriman bahan baku ini sehingga menghambat proses 

produksi. Adapun data keterlambatan pengiriman bahan baku pada PT. Kutai 

Timber Indonesia disajikan pada tabel 1.1. 
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Tabel 1.1 Keterlambatan Pengiriman Bahan Baku Kayu PT. Kutai Timber 

Indonesia periode Januari-Desember 2014. 

No Supplier Asal Pengiriman 

Kayu 

Keterlambatan 

Pengiriman Kayu 

1 Perum Perhutani Unit I Kab. 

Probolinggo 

43 kali 7 kali 

2 PT. Hutanindo Lestariraya 

Timber 

Kotawaringin 12 kali 38 kali 

3 PT. Gunung Gajah Abadi Samarinda 7 kali 43 kali 

4 PT. Karya Lestari Samarinda 12 kali 38 kali 

5 PT. Wana Potensi Nusa Ambon 8 kali 42 kali 

6 PT. Inhutani I ( Sambarata ) Sulteng 8 kali 42 kali 

7 Perum Perhutani Unit II Jawa Timur 14 kali 36 kali 

8 PT. Kayu Lapis Indonesia Semarang 31 kali 19 kali 

9 PT. Dewata Cipta Semesta Surabaya 8 kali 42 kali 

10 PT. Utama Damai Indah 

Timber 

Berau 13 kali 37 kali 

11 PT. Fitamaya Asmapara Katingan 8 kali 42 kali 

Sumber : PT. Kutai Timber Indonesia 

Berdasarkan data pada tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa masing-

masing supplier PT. Kutai Timber Indonesia pernah mengalami 

keterlambatan pengiriman, karena perusahaan memiliki standart pengiriman 

sebanyak 50 kali dalam setahun untuk semua supplier. Perusahaan yang 

selama ini dalam pemilihan supplier mempunyai pertimbangan berbagai 

kriteria, diantaranya waktu pengiriman, harga, kualitas, jumlah barang dan 

reputasi perusahaan. Namun perusahaan masih mengalami keterlambatan 

dikarenakan belum adanya metode yang benar-benar teruji sebagai dasar 

untuk membantu pemilihan supplier seperti halnya menggunakan metode 

AHP (Analytical Hierarchy Process). 

Hal tersebut seringkali membuat kebutuhan atau stock bahan baku pada 

perusahaan sering kali mengalami kekurangan sehingga perusahaan tetap 
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memproduksi kayu plywood dengan bahan baku kayu seadanya atau dengan 

menggunakan kayu sisa/bahan baku yang kurang baik. Perusahaan terus 

memproduki kayu dengan bahan baku sisa karena perusahaan terus 

melakukan proses produksi dan apabila perusahaan tidak melakukan proses 

produksi maka akan berdampak terhadap tingginya biaya produksi. Selain itu 

perusahaan juga harus terus memenuhi kebutuhan konsumen, sehingga 

konsumen tidak akan beralih ke perusahaan lain untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka begitu pentingnya kegiatan 

pemilihan supplier yang tepat dan dapat memenuhi pasokan bahan baku kayu 

yang dapat menunjang kelancaran proses produksi, maka penulis tertarik 

untuk memilih judul “Pemilihan Supplier Bahan Baku Kayu Pada PT. Kutai 

Timber Indonesia Kota Probolinggo”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah dapat dirumusan permasalahan yang 

dapat diambil adalah supplier bahan baku kayu manakah yang terbaik bagi 

perusahaan kayu PT.KTI ? 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini yaitu membatasi ruang lingkup 

dengan difokuskan pada pabrik yang menghasilkan produksi plywood dengan 

supplier bahan baku kayu alam dan kayu jawa. Pembatasan kriteria pemilihan 

pemasok difokuskan pada kriteria finansial dengan sub kriteria penawaran 

dan potensi; ketepatan waktu kirim dengan sub kriteria jarak, kapasitas dan 
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spesifikasi barang; kualitas dengan sub kriteria sertifikasi; praktek kualitas 

dan kesan pelanggan; inovasi dengan sub kriteria tekhnologi dan tim r&d dan  

kriteria komunikasi dengan sub kriteria infrastruktur dan manajer. Untuk 

dapat menentukan supplier yang terbaik maka digunakan alat analisis AHP 

(Analythical Hirarcy Process).  

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah maka tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan supplier bahan baku kayu yang terbaik bagi perusahaan kayu 

PT.Kutai Timber Indonesia sebagai supplier yang tepat berdasarkan kriteria 

yang telah ditentukan. 

E. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang bisa diambil dari penelitian ini yaitu: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan 

pertimbangan bagi perusahaan untuk dapat mengurangi keterlambatan 

pengiriman bahan baku dengan pertimbangan pemilihan supplier yang 

terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan 

2. Bagi Peneliti 

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan yang dapat 

dikaji lebih lanjut oleh peneliti selanjutnya yang sejenis mengenai supply 

chain management dalam pemilihan supplier. 

 


