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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Industri pengolahan kayu merupakan barometer peningkatan 

perekonomian nasional dan faktor kunci dalam upaya meningkatkan 

penerimaan Negara dari sektor kehutanan. Praktek-praktek eksploitatif 

terhadap sumber daya hutan telah dilakukan sejak terbitnya UU No. 5 Tahun 

1967 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan.  

Berbagai fasilitas dan kemudahan diprioritaskan untuk mendorong 

tercapainya tujuan menjadikan industri pengolahan kayu sebagai primadona 

kontributor riil sektor non migas terhadap pembangunan ekonomi nasional. 

Kran ekspor kayu bulat ditutup guna menjamin ketersediaan suplai kayu dalam 

negeri, dengan harapan Indonesia dapat mengekspor produk olahan yang 

bernilai tambah, yang dapat bersaing dengan produk olahan luar negeri, dan 

pada akhirnya dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan 

Negara. 

Namun, fakta membuktikan bahwa tingkat konsumsi kayu bagi industri 

pengolahan kayu dalam negeri telah mengeruk sumber daya hutan kita tanpa 

memperhatikan daya dukung hutan lestari, bahkan menciptakan pemborosan 

bahan baku kayu, tetapi tidak pula memberikan kontribusi finansial yang 

proposional jika dibandingkan dengan kerusakan hutan yang terjadi akibat 

praktik-praktik eksploitatif tersebut. 
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Fakta tersebut membuat perusahaan harus selalu dapat mengatur bahan 

baku perusahaan agar selalu dapat berproduksi dengan lancar. Untuk mengatur 

bahan baku tersebut banyak perusahaan yang memilih Supply Chain 

Management (SCM) untuk selalu dapat berproduksi dengan lancar. SCM 

menjadi salah satu solusi terbaik bagi perusahaan untuk memperlancar 

produksi perusahaan. Mengelola SCM berarti merencanakan, mengarahkan, 

dan mengontrol alur barang dari pemasok hingga sampai ke konsumen. 

Kepuasan konsumen merupakan salah satu faktor bahwa penerapan SCM yang 

dilakukan oleh suatu perusahaan berhasil sehingga produk yang dijual oleh 

perusahaan harus selalu dalam keadaan baik kualitasnya maupun kuantitasnya. 

Pengukuran kinerja Supply Chain Management (SCM) pada perusahaan 

sangalah diperlukan, karena dengan mengukur kinerjanya perusahaan dapat 

mengetahui apakah kinerja yang selama ini dilakukan sudah sesuai dengan 

target. Selama ini pengukuran kinerja yang dilakukan hanya terfokus pada 

perspektif finansial atau aspek keuangan, sehingga pengukuran kinerja 

perusahaan hanya dapat dilihat dari satu sisi sedangkan sisi lain dari 

perusahaan kurang terkontrol dengan baik.  

Menurut Nyoman Pujawan (2010), dengan melakukan pengukuran 

kinerja supply chain perusahaan dapat mengontrol kinerja perusahaan secara 

langsung maupun tidak lagsung dan perusahaan dapat mengetahui tingkat 

kinerja perusahaan saat ini, apakah tujuan yang akan ditetapkan tercapai atau 

tidak. Hasil pengukuran ini dapat dibuat pertimbangan oleh perusahaan untuk 

meningkatkan kinerja malalui perbaikan-perbaikan yang akan dilakukan. 
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Pemasok atau Supplier adalah satlah satu bagian dari Supply Chain 

Management (SCM), pemasok menjadi salah satu hal terpenting dalam sebuah 

perkembangan perusahaan. Pemasok adalah seseorang atau organisasi yang 

menjalankan usaha dengan menyalurkan atau memasarkan suatu produk dalam 

jangka waktu tertentu ke perusahaan. Pemasok adalah hal yang sangat penting 

bagi perusahaan karena tanpa pemasok perusahaan tidak dapat berkembang 

dengan baik bahkan kegiatan operasi didalam perusahaan dapat berhenti 

sementara waktu. Untuk itu perusahaan harus benar-benar memilih pemasok 

yang tepat. Dalam SCM terdapat terdapat lima strategi dalam pemilihan 

pemasok yaitu banyak pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, jaringan 

keiretsu, dan perusahaan maya (Heizer dan Barry, 2011:11). Strategi tersebut 

dapat berperan penting dalam aliran pemilihan pemasok bagi perusahaan. 

Menurut Nyoman Pujawan (2010:165), secara umum banyak 

perusahaan yang menggunakan kriteria-kriteria dasar seperti kualitas barang 

yang ditawarkan, harga, dan ketepatan waktu pengiriman dalam memilih 

pemasok perusahaan. Namun sering kali perusahaan menetapkan kriteria-

kriteria yang lain yang dianggap penting bagi perusahaan untuk memilih 

suppliernya. Penentuan kriteria-kriteria ini sangat penting karena berfungsi 

sebagai penunjang dalam pemilihan supplier perusahaan. 

Perusahaan manufaktur adalah perusahaan yang kegiatan usahanya 

melakukan transaksi pembelian bahan baku dari supplier kemudian diolah 

menjadi barang jadi dan dijual kepada para konsumennya berbentuk barang 

jadi. Pada perusahaan manufaktur peran pemasok perusahaan sangat penting 
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karena kelancaran kegiatan operasi perusahaan akan bergantung pada pemasok. 

Dengan itu dalam perusahaan manufaktur pemilihan pemasok yang tepat 

adalah prioritas yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

Salah satu perusahaan manufaktur yang bergerak dalam pembuatan 

stick es-cream PT SYM Green harus selalu dapat memenuhi kebutuhan para 

konsumennya dengan barang atau produk yang berkualitas dan kuantitas yang 

diharapkan oleh konsumennya. Hal tersebut membuat perusahaan harus 

mencari pemasok yang benar-benar dapat selalu memenuhi kebutuhan bahan 

bakunya sehingga proses operasi perusahaan tidak terhambat dan perusahaan 

selalu dapat memenuhi kebutuhan para konsumennya.  

Keberadaan pemasok dalam perusahaan merupakan hal penting karena 

akan berdampak langsung terhadap proses operasi perusahaan. Oleh sebab itu 

diperlukan langkah-langkah yang tepat untuk memilih pemasok secara cermat 

dan tepat, karena dengan adanya pemasok yang tepat akan memperlancar 

proses operasi perusahaan dan perusahaan akan selalu dapat memenuhi 

permintaan para konsumennya. 

Terkadang terjadi pemasok terlambat dalam pengiriman bahan baku ke 

perusahaan sehingga proses operasi dalam perusahaan terhambat dan berhenti 

untuk sementara waktu. Hal ini yang menjadi alasan kuat untuk perusahaan 

menambah pemasok. Dengan adanya pemasok yang tepat dapat membantu 

perusahaan untuk memperlancar proses produksinya. 

Untuk menambah pemasok dan mendapatkan pemasok yang tepat 

perusahaan perlu menentukan kriteria-kriteria yang tepat dalam menyeleksi 
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calon pemasoknya. Kriteria yang tepat tersebut akan membuat perusahaan 

mendapatkan pemasok yang tepat untuk memasok bahan baku yang akan 

dipakai dalam proses produksi perusahaan. Dalam fenomena dan permasalahan 

tersebut, maka penelitian ini berjudul Penentuan Kriteria Pemasok Pada PT 

SYM Green.       

 
B. Rumusan Masalah 

Dari uraian latar belakang diatas maka dapat diambil suatu rumusan 

masalah, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Kriteria-kriteria apa saja yang digunakan dalam memilih pemasok yang 

tepat dan berapa bobot masing-masing kriteria pemilihan pemasok pada PT 

SYM Green?  

2. Apa saja indikator kriteria pemilihan pemasok pada PT SYM Green? 

3. Berapa nilai dari masing-masing kriteria pemilihan pemasok pada PT SYM 

Green? 

4. Berapakah hasil penilaian yang didapat oleh Pemasok PT SYM Green?   

 
C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk mendapatkan kriteria-kriteria yang tepat sebagai cara dalam memilih 

pemasok yang tepat dan Untuk mengetahui bobot dari masing-masing 

kriteria pemilahan pemasok. 

2. Untuk mengetahui indikator dari kriteria pemilihan pemasok. 

3. Untuk mengetahui nilai dari kriteria pemilihan pemasok PT SYM Green. 
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4. Untuk mengetahui berapa penilaian yang didapat oleh pemasok PT SYM 

Green. 

 
D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, memberikan masukan sebagai bahan pertimbangan 

untuk memilih pemasok dan mendapatkan kriteria-kriteria yang tepat 

dalam memilih pemasok sehingga menjadi lebih efektif pada proses 

pengambilan keputusan. 

2. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan pertimbangan 

untuk penelitian selanjutnya dalam bidang operasional khususnya 

mengenai supply chain management (SCM) dalam pemilihan pemasok. 

 


