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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Dewasa ini perkembangan bisnis semakin pesat menimbulkan 

persaingan yang semakin ketat. Persaingan yang terjadi ini memberikan 

dampak positif, yaitu membuat perusahaan harus terus berinovasi dan berpikir 

secara kreatif untuk memenangkan persaingan secara sehat guna mendapatkan 

pangsa pasar dan mengoptimalkan laba. Untuk memenangkan persaingan 

secara sehat ini adalah dengan memenuhi tuntutan atau keinginan konsumen 

salah satunya adalah dengan menyediakan produk yang berkualitas dan harga 

murah. Dalam konteks manajemen rantai pasokan, menyadari bahwa kualitas 

ditentukan oleh semua pihak dalam supply chain, termasuk supplier tentunya 

sangatlah penting. 

 Supplier merupakan salah satu bagian dari rantai pasokan yang tidak 

bisa dipisahkan dari perusahaan karena salah satu peran penting supplier 

sebagai penyedia bahan baku bagi perusahaan. Untuk mendapatkan supplier 

yang tepat, tentunya perusahaan perlu melakukan analisis pemilihan supplier 

yang biasanya dilakukan oleh manajemen pengadaan atau pembelian di 

perusahaan. Memilih supplier meruapkan kegaitan strategis terutama apabila 

supplier tersebut akan memasok item yang kritis dan/ atau akan digunakan 

dalam jangka panjang sebagai supplier penting (Pujawan, 2010). Tugas lain 

dari manajemen pengadaan adalah merancang hubungan yang tepat dengan 

supplier. Hubungan dengan supplier ini bisa bersifat kemitraan jangka panjang 

maupun jangka pendek. Model hubungan mana yang tepat tergantung pada 
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banyak hal, termasuk kritis atau tidaknya barang yang dibeli dari supplier yang 

bersangkutan dan besarnya jumlah pembelian.  

Secara umum dalam hal pemilihan supplier, banyak perusahaan yang 

menggunakan kriteria-kriteria dasar seperti; kualitas barang yang ditawarkan, 

harga, dan ketepatan waktu pengiriman. Kriteria kualitas merupakan salah satu 

hal yang perlu dipertimbangakn perusahaan terkait pemilihan supplier, karena 

kualitas (input) barang yang baik dari supplier akan mempengaruhi kualitas 

(output) yang dihasilkan perusahaan. Dengan kualitas (output) yang baik akan 

memberikan nilai tambah perusahaan dalam bersaing. Berikutnya adalah 

kriteria harga. Harga beli suatu input dari supplier akan mempengaruhi HPP 

(Harga Pokok Penjualan) perusahaan. Dengan harga beli yang murah dari 

supplier, perusahaan dapat menekan HPP dan menjual produk dengan harga 

yang lebih murah kepada konsumen. Selajutnya adalah kriteria pengiriman 

tepat waktu, hal ini penting bagi perusahaan karena dengan pengiriman tepat 

waktu barang (input) dari supplier akan mempengaruhi kegiatan operasional 

perusahaan. Pengiriman tepat waktu akan menjamin ketersediaan barang ketika 

dibutuhkan dan dapat mengurangi tingkat persediaan perusahaan, sehingga 

kegiatan operasional perusahaan dapat lebih efisien.   

Seperti yang kita tahu,  tentunya supplier tidak bisa memenuhi tuntutan 

semua kriteria yang diinginkan oleh perusahaan. Adakalanya supplier 

mempunyai kinerja yang baik dalam satu sisi kriteria dan kurang dalam kriteria 

yang lainnya, oleh sebab itu dibutuhkan sebuah analisis lebih lanjut untuk 

memecahkah masalah pemilihan supplier Ini, manakah supplier yang 
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kinerjanya paling baik berdasarkan kriteria-kriteria yang ditentukan agar bisa 

menjadi supplier utama perusahaan.  

UD. Sumber Tani merupakan perusahaan yang termasuk dalam 

perusahaan dagang dimana perusahaan dagang dipahami sebagai sebuah bisnis 

yang aktivitas utamanya meliputi, membeli, penyimpanan, dan menjual 

kembali barang tanpa mengubah bentuk fisik barang tersebut. UD. Sumber 

Tani menjual berbagai macam palawija termasuk bawang putih di dalamnya. 

Bawang putih merupakan komoditi utama yang dijual perusahaan dengan 

jumlah kebutuhan ±70 ton/bulan. Untuk menyediakan kebutuhan bawang putih 

tersebut perusahaan bekerja sama dengan 4 supplier bawang putih yang berada 

di Surabaya, yaitu PT. Dakai Impex, CV. Sinar Padang, PT. Tunas Utama, dan 

PT. Tritunggal Sukses. Beberapa permasalahan yang terjadi pada perusahaan 

terkait supplier yaitu keterlambatan pengiriman dari beberapa supplier, 

kualitas bawang putih yang dikirim terkadang tidak sesuai ada beberapa yang 

busuk atau rusak, dan harga yang ditawarkan berbeda-beda. 

Tabel 1.1 Frekuensi Pengiriman, Jumlah Pengiriman, Kualitas, dan 
Keterlambatan Pengiriman dari Supplier Januari-Maret 2018 
 Frekuensi 

pengiriman 
Jumlah 

pengiriman 
Kualitas yang 
tidak sesuai 

keterla
mbatan 

PT. Dakai Impex 12 60 ton 21 kg 3 kali 
CV. Sinar Padang 15 75 ton 30 kg 4 kali 
PT. Tunas Utama 9 45 ton 27kg 4 kali 
PT. Tritunggal 
Sukses 

6 30 ton 25 kg 3 kali 

Sumber: UD. Sumber Tani  

Untuk mengatasi masalah ini, perusahaan perlu menilai kinerja para 

supplier dengan mengukur dari setiap kriteria yang akan dinilai untuk 

menentukan manakah supplier terbaik untuk dijadikan supplier utama pada 

perusahaan. salah satunya dengan menggunakan metode Analythical 
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Hierarchy Process (AHP). Metode AHP ini dapat menyederhanakan 

kompleksitas dari penilaian yang berbeda-beda dengan melakukan 

pembobotan nilai. Berdasarkan uraian latar belakang dan fenomena yang 

dialami UD. Sumber Tani, maka judul penelitian yang diambil yaitu 

“Pemilihan Supplier Utama pada UD. Sumber Tani”  

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka 

diambil perumusan masalahnya yaitu:  

“Siapakah Supplier terbaik yang menjadi supplier utama berdasarkan kriteria-

kriteria yang ditetapkan UD. Sumber Tani?”. 

C. Batasan Masalah 

Batasan masalah diperlukan guna memfokuskan penelitian pada masalah 

yang dihadapi. Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah pada 

“pemilihan supplier bawang putih” saja. 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah untuk: 

Mengetahui Supplier terbaik yang menjadi supplier utama berdasarkan 

kriteria-kriteria yang ditetapkan UD. Sumber Tani.  

E. Manfaat Penelitian 

1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi UD. Sumber 

Tani untuk mengatur strategi selanjutnya dalam hal pemilihan supplier. 

2. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pembelajaran atau 

referensi bagi akademisi untuk penelitian selanjutnya 


