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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar Belakang 

Suatu perusahaan untuk dapat selalu memenuhi permintaan pasar secara 

umum membutuhkan peran serta beberapa pihak mulai dari supplier yang 

menyediakan bahan baku, perusahaan yang menggunakan bahan baku untuk 

memproduksinya, transportasi, serta jaringan distribusi yang akan 

menyampaikan ketangan pelanggan. Alur proses yang terjadi ini merupakan 

alur yang biasa disebut dengan rantai pasokan (Qolbi Insanto: tanpa tahun).  

Namun dalam prakteknya, alur proses produksi tidak dapat selancar apa yang 

sudah direncanakan, khususnya pada industri pengolahan kayu lapis atau 

plywood yang sering mengalami masalah dengan para pemasok bahan 

bakunya. 

Pemasok merupakan salah satu mitra bisnis yang memegang peranan 

sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang 

dibutuhkan perusahaan. Sebuah perusahaan yang sehat dan efisien tidak akan 

banyak berarti apabila pemasoknya tidak mampu menghasilkan bahan baku 

yang berkualitas atau tidak mampu memenuhi pengiriman tepat waktu. Oleh 

karena itu perusahaan perlu menilai pemasok secara cermat dan continue. 

Penilaian pemasok membutuhkan berbagai kriteria yang dapat 

menggambarkan performansi pemasok secara keseluruhan. Kriteria tersebut 

terdiri dari kriteria yang dapat menambah value saat ini (current value) dan 

kriteria yang dapat menambah value dimasa yang akan datang (future value). 
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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. 

PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA) merupakan salah satu 

perusahaan pengolahan kayu yang memfokuskan diri menjadi produsen kayu 

lapis atau plywood dan memulai operasinya pada tahun 2015.Sebagai 

perusahaan yang terbilang masih baru, perusahaan ini berusaha untuk terus 

meningkatkan kualitas produk maupun jasanya. Salah satu hal yang akan 

ditempuh yaitu mengembangkan hubungan kemitraan dengan supplier 

terutama supplier untuk bahan baku kayu. Dengan memperkuat hubungan 

antara kontraktor dan pemasok melalui hubungan kemitraan ini diharapkan 

perubahan jadwal dan volume pengadaan material tidak mengganggu target 

penyelesaian proyek secara keseluruhan. Selain itu, dengan memilih supplier 

yang optimal, perusahaan bisa mendapatkan keuntungan baik secara langsung 

maupun tidak langsung. 

Keputusan memilih pemasok yang akan dijadikan mitra ini bukanlah 

sebuah hal yang mudah, pada kenyataannya ada banyak hal yang harus 

dipertimbangkan dalam memilih pemasok yang berkualitas. Selain itu, risiko 

dapat menjadi factor utama yang mempengaruhi pemilihan pemasok. Risiko 
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disini berupa risiko penolakan barang pesanan, kualitas barang yang kurang 

baik, maupun risiko keterlambatan pengiriman barang. Sementara harga yang 

ditawarkan oleh tiap-tiap pemasok juga sering kali berubah-ubah secara 

fluktuatif akibat dari kebijakan pemasok sendiri maupun dari perubahan harga 

bahan baku di pasar global.  

Bedasarkan fenomena yang kami tangkap dan kami deskripsikan diatas 

maka pada penelitian ini dibahas mengenai bagaimana cara memilih pemasok 

yang paling baik dengan mempertimbangkan kriteria-kriteria secara jelas 

melalui data dari para pekerja khususnya yang bersentuhan langsung dengan 

proses produksi. Dengan harapan, melalui kejelasan kriteria akan menjadi 

bahan acuan agar perusahaan mendapatkan pemasok yang tepat sesuai dengan 

kebutuhan. Maka daripada itu penelitian ini mengambil judul Penentuan 

Kriteria Pemasok Pada PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA). 

B.  Rumusan Masalah 

Dari uraian fenomena yang menjadi latarbelakang penelitian ini, maka 

dapat diambil suatu rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Kriteria apa saja yang digunakan untuk memilih pemasok yang tepat pada 

PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA)? 

2. Berapa nilai dan bobot masing-masing kriteria ? 

3. Bagaimana kemampuan pemasok berdasar persepsi perusahaan PT. Alam 

Damai Mitra Raya (ADMIRA) didalam memenuhi keiteria yang dipilih? 
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C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah : 

1. Mendapatkan kriteria-kriteria yang tepat sebagai acuan perusahaan dalam

memilih pemasok yang tepat.

2. Mengetahui nilai dan bobot pada masing-masing kriteria pemilihan

pemasok yang sudah disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.

3. Mengetahui persepsi perusahaan terhadap pemasok dalam menyesuaikan

dengan kriteria yang dipilih.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah : 

1. Bagi perusahaan, memberikan bahan pertimbangan dalam memilih

pemasok melalui kriteria-kriteria yang sudah disesuaikan dengan

kebutuhan perusahaan sehingga tercapai nilai efektifitas dalam

pengambilan keputusan untuk menjalin hubungan kemitraan dengan

pemasoknya.

2. Bagi pihak lain, dapat digunakan sebagai literatur penelitian selanjutnya

terkhusus dibidang manajemen operasional mengenai supply chain

management (SCM) dalam menentukan kriteria pemilihan pemasok.


