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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak kekayaan alam 

yang melimpah, salah satunya merupakan dataran tinggi berupa gunung, 

Indonesia memiliki banyak gunung yang menyimpan pemandangan indah 

sekaligus medan dan mampu memacu adrenalin. Hal tersebut yang mendorong 

banyaknya orang yang ingin pergi mengunjungi gunung-gunung yang berada 

di Indonesia. Dampak yang dirasakan adalah dengan meningkatnya outwear 

atau perlengkapan pakaian untuk mendaki gunung. 

Industri outwear gunung mulai di kembangkan oleh UKM-UKM 

konveksi jaket kecil untuk memproduksi jaket gunung sesuai permintaan 

pelanggan, tetapi lama kelamaan banyak bermunculan UKM-UKM yang 

khusus memproduksi jaket gunung sehingga bisa fokus dalam harga 

pembelian bahan baku dikarenakan bahan baku jaket gunung berbeda dengan 

bahan baku jaket lainnya. perbedaan tersebut yang mengharuskan perusahaan 

sangat memperhatikan pemilihan supplier dalam pembelian bahan baku 

sehingga tidak akan mengganggu proses produksi. 

 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 

dengantuntutan konsumen yang semakin komplek sebagai strategi unggul 
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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 sebab itu, perusahaan harus mempriorotaskan pemilihan supplier 

karena pemilihan suppliermerupakan salah satu keputusan bisnis yang harus 

dibuat secara hati-hati karena pemilihan supplier diperkirakan menjadi salah 

satu faktor yang dianggap mampu memberikan pengaruh terhadap keefektifan 

kinerja perusahaan. Dalam dunia persaingan bisnis yang semakin ketat ini, 

pelaku bisnis selalu berusaha untuk memenangkan sebuah persaingan bisnis 

untuk masa sekarang ataupun untuk masa yang akan datang. Dalam keadaan 

seperti ini, keputusan pemilihan supplier harus dipertimbangkan secara tepat 

dan hati-hati agar mampu menciptakan kesuksesan bisnis. 

Bagi barang dan jasa yang dibeli perusahaan, supplier, juga dikenal 

sebagai vendor, harus dipilih dan dikelola dengan aktif. Pemilihan supplier 

mempertimbangkan berbagai factor, seperti kecocokan strategis, kompetensi 

supplier, pengiriman, dan performa kualitas. Karena perusahaan dapat 

memiliki beberapa kompetensi dalam semua area dan dapat memiliki 

kompetensi yang luar biasa dalam sedikit bidang saja, pemilihan dapat 

menjadi proses yang menantang. Kebijakan pembelian juga perlu 

dibangun.Kebijakan tersebut harus dapat menangani isu-isu seperti persentase 

bisnis yang dilakukan dengan salah satu supplier atau dengan bisnis 

minoritas.Pada pemilihan supplier menurut Pujawan dan 

Mahendrawati(2005), prosesnya bisa diringkas sebagai berikut:Tentukan 

kriteria-kriteria pemilihan, Tentukan bobot masing-masing kriteria, 
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Identifikasi alternatif (supplier) yang akan dievaluasi, Evaluasi masing-masing 

alternatif dengan kriteria diatas, Hitung nilai berbobot masing-masing 

supplier, Urutkan supplier berdasarkan nilai berbobot tersebut 

Dalam kriteriapemilihan supplier, kriteria pengiriman bahan baku yang 

akan diterima perusahaan juga diperkirakan bisa memberikan kontribusi yang 

cukup besar untuk kesuksesan sebuah bisnis yang akan dijalankan oleh 

perusahaan. Selain pemilihan supplier yang dipilih sudah sesuai dengan yang 

dibutuhkan, masih ada lagi yang harus dipertimbangkan bagi pelaku bisnis 

yaitu mengenai pengiriman dan kerjasama yang akan diperoleh perusahaan 

dengansupplier itu sendiri. Ketepatan pengiriman akan sangat berpengaruh 

terhadap kelancarab proses produksi suatu perusahaan  

Setelah kriteria pengiriman, kriteria kualitas juga sangat penting 

dipertimbangkan perusahaan untuk menghindari hasil produksi yang tidak 

sesuai dengan standar kualitas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Sering 

kali kualitas bahan yang dipesan dan kualitas bahan yang datang tidak sesuai 

dan menghambat proses produksi perusahaan, oleh karena itu kualitas tidak 

dapat terlepas dari apa yang menjadi keputusan sebuah perusahaan untuk 

memilih supplier. 

Kriteria harga juga sering kali menjadi pertimbangan sebuah 

perusahaan untuk memilih seupplier. Hal ini dikarenakan harga dari bahan 

baku akan mempengaruhi harga pokok produksi (HPP) yang dapat menekan 

biaya produksi suatu barang. Jika HPP sebuah produk rendah maka laba yang 

diperoleh perusahaan akan naik, dan keuntungan yang diperoleh perusahaan 

akan meningkat. Perusahaan juga dapat menjual produk dengan harga rendah 
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untuk menyangingi pesaing agar memiliki nilai tambah saat bersaing, oleh 

karena itu harga tidak dapat terlepas dari apa yang menjadi keputusan sebuah 

perusahaan untuk memilih supplier. 

Dalam hal ini kesuksesan sebuah bisnis dapat diwujudkan apabila 

kerjasama antara supplier dan perusahaan berjalan dengan baik dan menjadi 

kepuasaan sendiri bagi perusahaan. Bisa dikatakan, sebuah pelayanan yang 

baik akan mampu memberikan dampak positif bagi perusahaan dan supplier 

itu sendiri, yaitu terjalinnya kerjasama dalam jangka waktu panjang. 

Singkatnya, keputusan pemilihan supplier yang tepat dan pemilihan atribut 

yang sesuai dengan keinginan perusahaan diperkirakan mampu memberikan 

pengaruh terhadap keefektifan kinerja perusahaan.Dalam konteks ini, ukuran 

keefektifan dapat bermacam-macam, tetapi terkait dengan ukuran objektif dan 

subjektif. 

CV. Mountaineer sendiri adalah perusahaan yang berjalan dibidang 

konveksi jaket gunung, jadi CV. Mountaineer hanya memproduksi jaket 

gunung dengan berbagai model sesuai dengan tren yang sedang berkembang 

di masyarakat dan lingkungan sekitar. Perusahaan ini mempunyai 4supplier 

utama yang menyediakan bahan baku bagi perusahaan, tetapi ke 4supplier 

tersebut sering mengalami masalah seperti keterlambatan pengiriman, 

kurangnya kualitas bahan baku, sampai kepada semakin tingginya harga bahan 

baku dan biaya pengiriman bahan baku. Oleh karena itu, penulis berencana 

untuk mengevaluasi supplier-supplier perusahaan untuk menentukan manakah 

supplier yang paling potensial untuk dijadikan supplier utama bagi perusahaan 

saat ingin melakukan pemesanan bahan baku, penulis akan menggunakan 
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metode AHP (Analitycal Hierarchy Process) untuk memilihsupplier, yang 

diharapkan dapat membantu perusahaan untuk memilih supplier utamaagar 

perusahaan dapat memprioritaskan supplier tersebut saat ingin melakukan 

pemesanan bahan baku untuk menghindari terjadinya permasalahan saat 

pembelian bahan baku. Adapun data keterlambatan pengiriman bahan baku 

pada CV. Mountaineer disajikan dalam tabel 1.1.  

Tabel 1.1 Keterlambatan pengiriman bahan baku kain CV. Mountaineer 

periode Januari 2015 sampai Desember 2017 

No Supplier Asal Pengiriman 

Kain 

Keterlambatan 

Pengiriman 

1. Istana Garmindo Jaya  Jakarta 12 kali 2 kali 

2. Pintu Mas Garmindo Jakarta 9 kali 1 kali 

3. AARTI JAYA Jakarta 8 kali 3 kali 

4. Perlonindo Textile Jakarta 11 kali 3 kali 

 Sumber: CV. Mountaineer Malang  

Berdasarkan tabel diatas, dapat diketahui bahwa standar pengiriman 

tiap supplier adalah 10 setiap tahunnya. Perusahaan selama ini memilih 

supplier dengan menggunakan beberapa kriteria diantaranya kriteria kualitas, 

kriteria pengiriman, kriteria harga. Namun perusahaan masih mengalami 

sedikit masalah keterlambatan dikarenakan belum adanya metode yang benar-

benar teruji sebagai dasar untuk pemilihan supplier seperti halnya 

menggunakan metode AHP (Analitycal Hierarchy Process). 

Hal tersebut sangat mempengaruhi proses produksi diperusahaan, 

dikarenakan CV. Mountaineer merupakan jenis perusahaan menengah 

kebawah yang proses produksinya masih manual maka akan sangat 

mempengaruhi kelancaran produksinya walaupun keterlambatan yang terjadi 

hanya sehari atau setengah hari sekalipun. Hal tersebut menyebabkan naiknya 

biaya produksi dan tidak tercapainya target produksi sehingga banyak 
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permintaan konsumen yang tidak terpenuhi, sehingga menyebabkan 

menurunnya tingkat kepuasan konsumen. 

Metode AHP (Analitycal Hierarchy Process)ini dipilih karena menurut 

kami, metode ini adalah metode yang paling efektif untuk menentukan 

pemilihan supplierdengan menggunakan kriteria-kriteria tertentu yang 

ditentukan perusahaan dan dengan menggunakan perhitungan matriks, dimana 

perhitungan seperti ini sudah sering dilakukan perusahaan besar untuk 

menentulan supplier mana yang akan mereka ajak untuk bekerja sama untuk 

jangka panjang maupun pendek. Metode ini  juga menggabungkan faktor 

objektif dan subjektif dalam pembuatan keputusan yang terbaik, dalam hal 

alternativeyang dimaksud adalah alternatif yang optimal untuk pemilihan 

supplier baru yang dibutuhkan dengan kriteria yang sudah ditentukan 

perusahaan. 

Penelitian terdahulu terkait penelitian dilakukan oleh Viarani dan 

Zadry (2015) yang berjudul Analisis Pemilihan Pemasok Dengan Metode 

Analitychal Hierarchy Process di Proyek Indarung VI PT Semen Gresik. Dari 

penelitian tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penggunaan pemilihan aktual 

yang dilakukan Proyek Indarung VI merupakan metode yang telah sering 

digunakan dam menghasilkan pemasok yang tepat, namun penggunaan 

metode ini akan memakan waktu yang cukup lama, dan dapat melihatkan 

bobot prioritas dari kriteria dan pemasok yang terpilih. Berdasarkan pemilihan 

pemasok yang telah dilakukan diperoleh bahwa PT ABB Sakti Industri terpilih 

menjadi pemasok untuk pengadaan gardu induk untuk Proyek Indarung VI PT 

Semen Padang. 
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Berdasarkan keterangan dari latar belakang diatas yang menerangkan 

bahwa perusahaan menginginkan memilih supplier utama untuk prioritas 

pemesanan saat dibutuhkan bahan baku, maka pemilihan supplier sangat 

berperan penting dalam kegiatan produksi dan usaha perusahaan, maka 

peneliti telaah untuk mengambil “Pemilihan Supplier Bahan Baku pada CV. 

Mountaineer, Malang” 

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijabarkan sebelumnya, maka 

diambil perumusan masalahnya yaitu “Siapa yang menjadi supplier utama 

bagi perusahaan ?” 

C. Tujuan Umum Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk :

Memilihsupplierutama bagi perusahaan

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan terkait, hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi

perusahaan untuk menentukan supplierutama yang dapat diprioritaskan

perusahaan

2. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini dapat digunakan peneliti

selanjutnya sebagai referensi penelitian, dengan variable yang berbeda

ataupun sama.


