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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Perkembangan zaman membuat semakin sadarnya pelaku usaha berfikir 

untuk mengurangi konsumsi sumber daya, melindungi lingkungan, dan 

menyeimbangkan pembangunan ekonomi dan lingkungan (Allen dan Chia, 

2010). Dengan pemikiran tersebut banyak pelaku usaha yang mulai beralih ke 

konsep “Green”, dalam hal ini maka timbullah Green Supply Chain yang 

bertujuan untuk mempertimbangkan pengaruh lingkungan dari semua produk 

dan proses, termasuk pengaruh lingkungan yang berasal dari barang atau 

produk dan proses mulai dari bahan baku sampai dengan produk jadi. 

Green Supply Chain Management (GSCM) adalah konsep yang secara 

umum diketahui menjanjikan efisiensi dan sinergi antara rekan bisnis dan 

perusahaan, membantu meningkatkan performansi lingkungan, meminimasi 

waste, dan menghemat biaya yang muncul. GSCM merupakan pendekatan 

yang sistematis dan terintegrasi untuk pemilihan pemasok hijau yang 

merupakan masalah penting dalam meningkatkan kinerja terkait lingkungan. 

Konsep GSCM pada pemilihan pemasok dapat dijadikan pengambilan 

keputusan dalam inovasi lingkungan dari semua produk dan proses termasuk 

pengaruh lingkungan yang berasal dari barang atau produk dan proses mulai 

dari bahan baku hingga produk jadi dan final disposal produk tersebut. 
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GSCM merupakan peningkatan ekonomi melalui peningkatan efisiensi 

dan juga peningkatan kualitas suatu produk atau barang. Peningkatan tersebut 

memelihara konsistensi lingkungan agar tetap terjaga untuk mengurangi 

dampak berbahaya bagi lingkungan dan juga penghematan biaya yang muncul. 

Dalam GSCM penggunaan zat atau bahan kimia yang berbahaya dikurangi dan 

jika bisa dihilangkan, karena bahan tersebut berdampak bagi lingkungan dan 

juga bagi kesehatan. Pengelolaan limbah yang dihasilkan (waste management) 

dan juga pengurangan limbah. 

Pemasok merupakan salah satu mitra bisnis yang memegang peranan 

sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan 

oleh suatu organisasi atau perusahaan. Suatu perusahaan atau organisasi yang 

sehat dan efisien berarti pemasok-pemasoknya mampu menghasilkan bahan 

baku yang berkualitas. Ketersedian bahan baku merupakan faktor penting yang 

memiliki pengaruh besar terhadap berlangsungnya proses produksi. Oleh 

karena itu pemilihan pemasok merupakan masalah pengambilan keputusan 

yang paling penting. 

Pemilihan pemasok yang tepat dapat menurunkan biaya pembelian dan 

meningkatkan daya saing organisasi atau perusahaan. Dalam lingkungan bisnis 

yang kompetitif, pemilihan pemasok merupakan salah satu masalah yang 

paling penting dihadapi oleh perusahaan-perusahaan manufaktur. Biaya bahan 

baku terdiri dari sebagian besar dari biaya akhir produk dan pemilihan 

pemasok yang tepat secara signifikan mengurangi pembelian biaya dalam 

perusahaan manufaktur. 
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Setiap perusahaan mempunyai kriteria yang berbeda dalam menilai 

pemasok, tergantung dengan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan. 

Banyak perusahaan yang melakukan kesalahan fatal dalam memilih pemasok. 

Sebagian besar perusahaan menilai pemasok hanya terfokus pada harga barang, 

kualitas barang, dan ketepatan waktu pengiriman yang diberikan tanpa melihat 

pengaruh ke total biaya. Penilaian pemasok dilakukan perusahaan secara tepat 

dan kontinu yang membutuhkan berbagai kriteria.  

Kriteria pemasok hijau harus sesuai dengan kondisi perusahaan agar 

lebih efisien dan produktif, kriteria tersebut seperti biaya, pengiriman, kualitas, 

layanan, aliansi strategis, pengendalian polusi, produk hijau, dan manajemen 

lingkungan (Ozlem, 2015). Sedangkan menurut Ashish (2014), kriteria 

pemilihan pemasok hijau, yaitu kriteria desain, manfaktur, teknologi, logistik 

hijau, layanan pelanggan, manajemen lingkungan, manajemen pengadaan, 

manajemen R&D, manajemen proses, kinerja operasional dan kerjasama 

pelanggan.  

Tuntutan hidup sehat dan munculnya berbagai penyakit baru telah 

memicu berbagai produksi bahan makanan kembali menggunakan proses alami 

atau 'back to nature'. Oleh karena itu banyak petani sayur yang kemudian 

beralih menggunakan metode pertanian organik. Pertanian organik yang 

dimaksud yaitu untuk melindungi lingkungan, mempertahankan 

keanekaragaman hayati dan menghormati siklus alam. Istilah “organik” 

mengacu pada cara produk pertanian dibudidayakan dan diproses. Sayuran 
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organik harus dipelihara di tanah yang aman, tidak dimodifikasi secara genetis 

dan harus selalu terpisah dari produk konvensional.  

Jenis usaha yang berhubungan dengan sayuran organik salah satunya 

adalah Pengepul sayuran organik. Pengepul atau bisa juga disebut sebagai 

tengkulak dengan skala yang besar, merupakan usaha yang menjanjikan saat 

ini karena produk atau sayuran organik yang masih jarang dipasaran dan masih 

jarang untuk dipasarkan. Hal tersebut membuat harga dari sayuran organik 

yang masih terbilang mahal jika dibandingan denga sayuran non organik. 

Pengepul sayuran organik akan sangat selektif dalam pemilihan pemasok nya 

atau dalam memilih petani untuk memasok barangnya. Kriteria-kriteria dalam 

memilih pemasok tersebut tidak kalah penting sebelum dilakukannya 

pemilihan pemasok. 

Kota Batu merupakan kota pariwisata dengan basis pertanian yang 

menghasilkan berbagai macam tanaman hortilkultura baik buah-buahan, 

sayuran maupun tanaman hias. Kota Batu terdiri dari 3 kecamatan, yaitu 

kecamatan Batu, Bumuaji, dan Junrejo. Dari 2 kecamatan tersebut selain 

kecamatan Junrejo terdapat beberapa desa yang merupakan penanam sayuran 

organik dan juga terdapat pelaku usaha pengepul sayuran organik. Pemerintah 

Kota Batu saat ini sedang menggalakkan penanaman sayuran organik 

khususnya di desa Sumberjo (www.batukota.bps.go.id). Adanya dukungan 

Pemerintah tersebut maka semakin banyaknya petani maupun pengepul 

sayuran oraganik. 

http://www.batukota.bps.go.id/
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Pengepul sayuran organik di Kota Batu dalam memilih pemasoknya 

belum diketahui kriteria pemilihan pemasoknya, kriteria apa saja yang 

ditentukan dalam pemilihan pemasok, untuk itu penelitti akan mengajukan 

kriteria pemilihan pemasok kepada pengepul yang nantinya akan 

dikelompokkan. Pengelompokkan pengepul sayuran organik pada penelitian ini 

berdasarkan kriteria pemilihan pemasok yang dipilih dalam penentuan 

pemilihan pemasok, sehingga dapat diketahui bahwa kriteria-kriteria mana 

yang dipilih Pengepul Sayuran Organik dalam pemilihan pemasok. 

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian mengenai “Pengelompokan Pengepul Sayuran 

Organik di Kota Batu”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka perumusan masalah penelitian 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah 27 kriteria pemilihan pemasok dipilih oleh pengepul sayuran 

organik dan bagaimana pengurutan kriteria pemilihan pemasok berdasarkan 

tingkat kepentingannya? 

2. Bagaimana pengelompokan pengepul sayuran organik beserta 

karakteristiknya? 
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C. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti hanya membatasi 

penelitian ini karena banyaknya kriteria pemilihan pemasok yang dikemukakan 

oleh para ahli, maka kriteria pemilihan pemasok dipilih sesuai dengan 

karakteristik objek yang diambil. Oleh karena itu, kriteria pemilihan pemasok 

yang diambil sebanyak 27 kriteria yang dapat dijadikan variabel untuk 

membantu pengepul sayuran organik dalam pertimbangan untuk memilih 

pemasok. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah yang telah dibuat diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui 27 kriteria pemilihan pemasok yang dipilih oleh 

pengepul sayuran organik dan bagaimana pengurutan kriteria pemilihan 

pemasok berdasarkan tingkat kepentingannya. 

2. Untuk mengetahui pengelompokan pengepul sayuran organik beserta 

karakteristiknya. 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1. Bagi pelaku usaha

Sebagai acuan dan masukan dalam pengambilan keputusan pada kriteria

yang akan dipilih dalam pemilihan pemasok yang sesuai dengan Pengepul

Sayuran Organik.

2. Bagi pemasok

Sebagai masukan dalam penyesuaian kriteria pemilihan pemasok yang telah

dipilih oleh pelaku usaha untuk mempermudah dalam hubungan antara

mitra bisnis.

3. Bagi akademisi

Sebagai referensi, wawasan dan pembelajaran yang dapat dijadikan bahan

perbandingan dalam melakukan penelitian pada bidang yang sama.


