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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Supply Chain dan Supply Chain Management (SCM) dalam suatu 

perusahaan sangatlah dibutuhkan karena keduanya merupakan aspek penting 

dalam berlangsungnya suatu kegiatan dalam perusahaan mulai dari pemasok, 

pabrik, distributor, dan juga perusahaan yang menunjang kegiatan operasional 

pabrik seperti penyedia jasa logistik bagi perusahaan jasa. Oleh karena itu, 

Pujawan (2010) dalam bukunya Supply Chain Management edisi ke – 2 

mengatakan bahwa supply chain merupakan jaringan yang harus bersinergi 

agar dapat mengantar suatu produk kepada konsumen.  

Supply Chain Management (SCM) sendiri tidak hanya mencakup 

internal perusahaan saja seperti kegiatan dalam perusahaan, tetapi eksternal 

perusahaan juga termasuk didalamnya seperti menjaga hubungan dengan 

perusahaan – perusahaan partner. Oleh karena itu jika Supply Chain merupakan 

perusahaan yang terlibat dalam memasok bahan baku dalam perusahaan, maka 

SCM adalah metode pengelolaannya. 

Ada banyak elemen yang masuk dalam bagian Supply Chain, 

diantaranya adalah pelanggan, peramalan, desain produk dan jasa, proses 

produksi, manajemen persediaan, pembelian, pemasok, keputusan lokasi dan 

lain sebagainya. Setiap elemen ini merupakan hal yang penting dalam suatu 

perusahaan dan menjadi satu kesatuan agar tujuan dari perusahaan dapat 

terwujud. Elemen tersebut juga dapat identitas bagi suatu perusahaan jika 



2 

 

dikelola dengan maksimal. 

Salah satu bagian dalam Supply Chain adalah supplier atau pemasok. 

Pemasok adalah suatu perusahaan, perorangan maupun organisasi yang  

bekerja sama dengan perusahaan lain dalam hal penyediaan barang baku atau 

barang lain yang berhubungan dengan proses operasional perusahaan. Dalam 

hal ini, pemasok memiliki peran yang sangat penting bagi suatu perusahaan 

dikarenakan hampir setiap kegiatan operasional perusahaan, hal pertama yang 

dilihat adalah bahan baku yang bergantung pada pemasok. Untuk itu 

perusahaan harus benar – benar memilih pemasok yang tepat bagi perusahaan. 

Dalam SCM terdapat lima strategi pemilihan pemasok, yaitu banyak 

pemasok, sedikit pemasok, integrasi vertikal, jaringan keiretsu dan perusahaan 

maya (Heizer dan Barry, 2011). Dalam strategi ini, tentu perusahaan memiliki 

pertimbangan untuk memilih salah satu dari lima strategi tersebut. Salah 

satunya adalah dengan memilih banyak pemasok, karena hal yang menjadi 

pertimbangan adalah akan muncul berbagai perbandingan mengenai harga 

maupun spesifikasi produk. Semakin banyak pemasok, maka semakin banyak 

pula perbandingan harga dan spesifikasi produk yang ditawarkan oleh masing – 

masing pemasok.  

Menurut Nyoman Pujawan (2010), banyak perusahaan yang memilih 

menggunakan strategi kriteria dasar seperti menjaga kualitas barang, 

memberikan harga yang murah, memberikan pelayanan berupa pengiriman 

barang yang tepat waktu untuk memilih pemasok dalam suatu perusahaan. 

Tetapi ada juga perusahaan yang menetapkan kriteria lain untuk mendapatkan 
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pemasok sesuai ciri khas maupun ketetapan perusahaan tersebut. 

Penelitian yang dilakukan oleh Winda Sulistiana dan Evi Yuliawati 

(2012) melakukan penelitian dengan tujuan untuk 1) Mengidentifikasi kriteria 

yang digunakan dalam pemilihan pemasok, 2) Menetukan pemasok yang 

memiliki performansi terbaik dalam menyediakan bahan baku untuk PT. Mitra 

Mandiri Perkasa, dan 3) Mengetahui hasil uji sensitivitas karena perubahan 

penilaian salah satu kriteria terhadap hasil keputusan yang diperoleh PT. Mitra 

Mandiri Perkasa. 

Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Fuzzy Set.hasil penelitian 

menunjukkan bahwa terdapat 5 kriteria yang harus dipertimbangkan dalam 

menetukan pemasok PT. Mitra Mandiri Perkasa. Kelima kriteria tersebut 

adalah kualitas barang, harga barang, pengiriman barang, garansi dan layanan 

pengaduan serta kapasitas dan fasilitas produksi. Hasil dari tahapan metode 

Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) didapatkan urutan pemasok 

sebagai berikut : bobot 0,38 diperoleh PT. Lokanusa Utama, bobot 0,33 untuk 

UD. Berkah, bobot 0,29 untuk PT. Tiga Saudara. 

Menurut Pujawan (2010) Supply Chain dalam perusahaan sangat 

penting dilakukan karena mata rantai pasokan berperan penting dalam 

kelangsungan hidup suatu perusahaan manufaktur. Oleh karena itu setiap 

perusahaan manufaktur sangat menjaga pasokan terutama bahan baku agar 

produksi tidak terlambat bahkan sampai berhenti produksi hanya karena 

ketiadaan bahan baku. 
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CV. Cupu Artama Jaya merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dibidang perdagangan ayam frozen. Ayam frozen adalah ayam broiler yang 

telah dipotong dan dikemas lalu dimasukkan kedalam air blast freezer atau 

mesin pembeku agar ayam broiler tersebut dapat bertahan dengan jangka waktu 

yang lama.  

Sebagai perusahaan yang bergerak dibidang penjualan ayam frozen, 

maka CV. Cupu Artama Jaya harus dapat memenuhi kebutuhan pelanggannya 

dengan barang yang berkualitas tinggi seperti yang diharapkan oleh 

pelanggannya. Hal tersebut membuat perusahaan harus mencari pemasok yang 

benar – benar dapat selalu memenuhi kebutuhan pelanggannya sehingga proses 

operasional perusahaan tidak terhambat dan perusahaan selalu dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggannya. 

Pemilihan pemasok merupakan salah satu aspek yang sangat penting 

bagi CV. Cupu Artama Jaya. Berdasarkan hal tersebut, diketahui bahwa 

penilaian terhadap pemasok perlu dilanjutkan untuk menunjang 

keberlangsungan aktivitas pada perusahaan. Selama ini dalam memilih 

pemasok, perusahaan hanya mempertimbangkan aspek harga dan jatuh tempo 

faktur (nota pembayaran), dimana perusahaan memilih pemasok yang 

memberikan harga serendah mungkin dan jatuh tempo faktur yang paling lama. 

Pertimbangan tersebut mengakibatkan keterlambatan dan kekurangan 

pemenuhan pesanan pelanggan pada perusahaan, segingga ayam frozen yang 

dikirim oleh pemasok belum dapat sepenuhnya memenuhi permintaan 

perusahaan CV. Cupu Artama Jaya. Keterlambatan memenuhi permintaan 
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pelangganpun menjadi masalah karena pelanggan akan merasa tidak puas dan 

mencoba beralih ke alternatif perusahaan lain sehingga pelanggan perusahaan 

akan berkurang. 

Untuk mendapatkan pemasok yang tepat bagi perusahaan perlu 

menentukan kriteria-kriteria yang tepat dalam menyeleksi calon pemasoknya. 

Kriteria yang tepat tersebut akan membuat perusahaan mendapatkan pemasok 

yang tepat untuk memasok ayam frozen yang akan dipakai dalam proses 

produksi perusahaan. Dalam fenomena dan permasalahan tersebut, maka 

penelitian ini berjudul Penentuan Kriteria dan Pemasok Pada CV. Cupu Artama 

Jaya.       

 

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 menentukan pemasok yang 

tepat pada CV. Cupu Artama Jaya dan berapa bobot dari masing – masing 

kriteria pemilihan pemasok CV. Cupu Artama Jaya?  

2. Pemasok manakah yang memenuhi kriteria untuk memasok barang pada 

CV. Cupu Artama Jaya? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:  

1. Untuk memilih dan menganalisa kriteria – kriteria pemilihan pemasok pada 

CV. Cupu Artama Jaya serta mengetahui nilai bobot pada masing – masing 

kriteria pemilihan pemasok. 
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2. Untuk menentukan dan menganalisa pemasok yang tepat bagi CV. Cupu 

Artama Jaya. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, menjadi alat pertimbangan untuk memilih atau 

menentukan pemasok dan mendapatkan kriteria – kriteria yang tepat dalam 

memilih pemasok sehingga menjadi lebih efektif dalam 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. 


