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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru dalam industri 

sejenis sehingga mengakibatkan persaingan yang sangat ketat. Agar dapat 

bertahan suatu perusahaan harus siap dan mampu dalam melayani permintaan dari 

konsumen. Untuk melayani konsumen perusahaan juga membutuhkan supplier 

dalam memasok seluruh bahan baku untuk produksi supplier dalam proses 

produksi sangatlah penting, karena pada proses produksi tersebut supplier 

berperan untuk menyediakan bahan baku produksi. Supplier merupakan seseorang 

atau perusahaan yang memasok barang atau bahan baku. Dalam kegiatan 

melayani permintaan konsumen ini melibatkan beberapa pihak yang terkait 

dengan perusahaan hendaknya perusahaan menerapkan konsep Supply Chain 

Management. Supply Chain Management adalah suatu proses terintegrasi dimana 

sejumlah entiti bekerja sama untuk mendapatkan raw material, mengubah 

material menjadi produk jadi dan mengirimkannya ke retailer dan customer. 

(Beamon, 1999) 

PT. Karya Idaman Bersama yang berdiri pada tahun 2005 merupakan 

perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang industri tas, dompet dan ikat 

pinggang. Perusahaan ini beperan sebagai produsen, retail dan eksportir untuk tas, 

dompet dan ikat pinggang bermerk. Proses produksi PT. Karya Idaman Bersama 

membutuhkan bahan baku berupa leather, accesories, satin serta beberapa bahan 

penolong lainnya, akan tetapi perusahaan yang memiliki jumlah line sekitar 12 

dan jumlah tenaga kerja 300 orang mampu memproduksi tas rata-rata 200 pcs per 

hari ini dalam mengevaluasi supplier selama ini hanya berdasarkan dari 3 kriteria 

yaitu Quality, Delivery dan Price. Meskipun perusahaan memiliki 3 kriteria 

tersebut dalam pemilihan supplier akan tetapi perusahaan masih saja menemukan 

beberapa permasalahan seperti pada kriteria delivery ketika perusahaan 

melakukan order kulit pada 21 Januari 2014 sebesar 710 SF dengan batas waktu 
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penerimaan barang 28 Januari 2014. Supplier dapat mengirimkan barang dengan 

tepat waktu tapi jumlah order dengan barang yang diterima tidak sesuai dengan 

jumlah yang dipesan. 

Berdasarkan uraian diatas, diperlukan analisa pengukuran kinerja supplier 

untuk mengetahui performance supplier pada PT. Karya Idaman Bersama yang 

tepat dengan metode SCOR (Supply Chain Operation Reference) - AHP 

(Analytical Hierarchy Process). Dengan menggunkan metode SCOR yang 

menggambarkan supply chain kedalam lima proses yaitu sehingga perusahaan 

dapat mengidentifikasi Key Performance Indicator (KPI) secara detail. Setelah 

mengidentifikasi KPI kemudian dilakukan verifikasi KPI kemudian dilakukan 

pembobotan KPI dengan menggunakan metode AHP. Pembobotan ini bertujuan 

untuk menentukan tingkat kepentingan KPI. Untuk mengetahui bagaimana 

performance supplier dilakukan skoring sistem dengan Objective Matrix untuk 

mengetahui nilai capaian masing-masing KPI dan penilaian dari indikator kinerja 

dengan Traffic Light System. 

1.2 Rumusan Masalah 

Permasalahan diatas menjadi sebuah rumusan masalah yang akan diangkat 

dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah: 

“Bagaimana melakukan pengukuran kinerja supplier dengan menggunakan 

metode SCOR (Supply Chain Operation Reference) - AHP (Analytical Hierarchy 

Process) pada PT. Karya Idaman Bersama. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Identifikasi aspek-aspek kinerja supplier. 

2. Merancang sistem pengukuran kinerja supplier dengan metode SCOR. 

3. Mengukur kinerja supplier dan melakukan pemilihan supplier. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah 

perusahaan dapat mengetahui kinerja supplier serta dapat mengetahui supplier 

yang memberikan kontribusi terbaik dan efektif bagi perusahaan. 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar penelitian dapat lebih terarah dan spesifik 

serta permasalahan tidak meluas. Adapun batasan masalah adalah mengukur 

kinerja supplier lokal untuk bahan baku kulit dan bahan baku lining PT. Karya 

Idaman Bersama. Untuk data yang dipakai dalam penelitian ini hanya pada bulan 

Januari 2014 sampai dengan April 2014. Penelitian ini hanya sampai pada tahap 

pengukuran dan pemilihan supplier dan tidak sampai pada tahap implementasi. 

 

 


