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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Persaingan bukanlah menjadi hal yang baru didalam dunia usaha, 

persaingan usaha yang semakin kompetitif menjadikan dunia bisnis pada 

masa sekarang ini terus mengalami perkembangan yang begitu pesat. 

Persaingan merupakan suatu tantangan bagi perusahaan untuk terus 

berusaha memberikan yang terbaik bagi konsumen. Suatu perusahaan yang 

didirikan tentunya harus siap menghadapi persaingan yang ada, dikarenakan 

saat ini banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru dalam industri 

sejenis. 

Perusahaan yang bersaing mempunyai harapan bahwa kelak 

dikemudian hari akan mengalami perkembangan yang pesat sehingga dapat 

mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan dan kesejahteraan 

karyawan, serta kebutuhan dan keinginan konsumen akan terpenuhi. 

Persaingan yang terjadi dapat memberikan dampak positif, yakni membuat 

perusahaan semakin berkembang dan kreatif dalam memenangkan 

persaingan. 

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk memenangkan 

persaingan adalah dengan cara memberikan perhatian pada supply chain 

management (SCM), yaitu suatu metode atau pendekatan integratif untuk 

mengelola aliran produk, informasi, dan uang secara terintegrasi yang 
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melibatkan pihak-pihak mulai dari hulu ke hilir yang terdiri dari supplier, 

pabrik, jaringan distribusi maupun jasa-jasa logistik (Pujawan, 2010). 

SCM  menggambarkan koordinasi dari keseluruhan kegiatan rantai 

pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri dengan pelanggan yang puas. 

Sebuah rantai pasokan mencakup pemasok, perusahaan manufaktur 

dan/atau penyedia jasa, dan perusahan distirbutor, grosir, dan/atau pengecer 

yang mengantarkan produk dan/atau jasa ke konsumen akhir (Jay Heizer, 

2015). 

Solusi terbaik bagi perusahaan untuk memperlancar proses 

operasional perusahaan dan bertahan dalam persaingan pasar adalah SCM, 

untuk bisa memenangkan persaingan pasar maka supply chain management 

harus bisa menyediakan produk yang: murah, berkualitas, tepat waktu, 

bervariasi. Salah satu kunci suksesnya adalah ketepatan memilih mitra 

bisnis (Raihan 2005). Maka hal ini berkaitan dengan pemasok atau supplier 

selaku mitra bisnis yang menyediakan bahan baku utama.  

Pemasok adalah salah satu bagian dari SCM, pemasok menjadi salah 

satu hal terpenting dalam sebuah operasional perusahaan, tanpa pemasok 

perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik bahkan kegiatan operasi 

didalam perusahaan dapat berhenti sementara waktu. Pemasok sebagai 

pihak penyedia bahan baku sangat berperan penting dalam menentukan 

kualitas suatu produk dan kelancaran operasional perusahaan. Sebuah 

perusahaan yang sehat dan efisien tidak akan berarti apabila pemasoknya
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tidak mampu menghasilkan bahan baku yang berkualitas atau tidak mampu 

memenuhi pengiriman tepat waktu. 

Perusahaan perlu mengetahui tingkat kinerja pemasok yang baik 

untuk menjamin bahwa bahan baku dan pengadaannya sesuai standar yang 

ditentukan sehingga tetap menjaga keberlangsungan proses operasional 

perusahaan, kualitas produk, dan kepuasan konsumen. Memilih atau 

menganalisis pemasok merupakan kegiatan strategis, terutama apabila 

pemasok tersebut akan memasok item yang kitis atau akan digunakan dalam 

jangka panjang sebagai pemasok penting (Pujawan, 2010). 

Analisis kinerja pemasok dilakukan sesuai dengan karakteristik dari 

item yang akan di suplay karena baik atau tidaknya material management 

tersebut sangat tergantung pada pemasok, apabila pemasok kurang 

responsive dalam memenuhi permintaan maka akibat yang ditimbulkan 

adalah terjadinya keterlambatan pengiriman produk. Analisis 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 pada masa yang 

akan datang (future value). Kriteria yang digunakan setiap perusahaan 

tentunya berbeda-beda, sesuai dengan kebutuhan dan keputusan setiap 

perusahaan dalam memilih pemasoknya. 
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Keputusan memilih pemasok bukanlah hal yang mudah, pada 

kenyataannya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih 

pemasok yang berkualitas. Selain itu, risiko dapat menjadi faktor utama 

yang mempengaruhi pemilihan pemasok. Risiko disini dapat berupa risiko 

penolakan barang pesanan, maupun risiko keterlambatan pengiriman 

barang. Sementara harga yang ditawarkan oleh tiap-tiap pemasok juga 

sering kali berubah secara fluktuatif akibat dari kebijakan pemasok sendiri 

maupun dari perubahan harga bahan baku di pasar global. 

Salah satu perusahaan yang menghadapi berbagai risiko diatas 

adalah green fresh wahyudi sidoarjo, yaitu usaha kecil menengah (UKM) 

yang bergerak dalam bidang distributor atau penyalur sayur-mayur yang 

beralamat di Sidoarjo, kegiatan operasional perusahaan sudah berjalan 

selama lima tahun. Perusahaan melakukan kerja sama dengan beberapa 

pemasok diantaranya: pasar larangan, pasar porong, pasar keputran, pasar 

genteng, pasar pabean. 

Perusahaan memiliki komitmen untuk selalu menyediakan 

kebutuhan sayur-mayur yang berkualitas bagi konsumen dan memiliki lebih 

dari satu pemasok sayur-mayur, hal ini disebabkan pemenuhan aspek 

antisipasi pada kebutuhan sayur-mayur yang sering berubah sesuai dengan 

permintaan pihak konsumen (carrefour dan transmart) dan kinerja pemasok 

sayur-mayur yang sering terjadi kendala dalam hal pemenuhan permintaan 

UKM green fresh wahyudi sidoarjo. 
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Pemenuhan kebutuhan sayur-mayur oleh pemasok sering tidak 

sesuai dengan yang diharapkan perusahaan seperti jenis sayur yang kosong, 

ketidaksesuaian kualitas sayur-mayur, harga yang terlalu tinggi serta 

keterlambatan dalam menanggapi permintaan pelanggan, hal tersebut 

tentunya akan menimbulkan masalah bagi operasional perusahaan. 

Perusahaan telah menjalin mitra bisnis selama lima tahun dengan pemasok, 

namun masih sering didapati kinerja pemasok yang kurang baik. 

Keadaan ini membawa UKM green fresh wahyudi sidoarjo pada 

permasalahan untuk mengetahui urutan tingkatan kinerja pemasok sehingga 

dapat diketahui pemasok mana yang dapat memberikan kepuasan tertinggi 

untuk UKM green fresh wahyudi sidoarjo dengan cara melakukan analisis 

kinerja pemasok, serta dapat diketahui pemasok mana yang menjadi 

prioritas bagi UKM green fresh wahyudi sidoarjo berdasarkan bobot tingkat 

kinerja pemasok yang paling tinggi. Pemasok yang dapat memberikan nilai 

efesiensi terbaik dengan kriteria dan subkriteria yang diminta oleh green 

fresh wahyudi sidoarjo akan menjadi alternatif terbaik. 

Berdasarkan permasalahan yang sudah dipaparkan di atas dapat 

disimpulkan bahwa kinerja pemasok merupakan hal yang penting. 

Melakukan pemilihan dan penentuan pemasok yang tepat, perusahaan dapat 

mengurangi biaya dari sisi supply chain secara signifikan, sehingga profit 

margin dapat menjadi lebih besar yang akan memberi peluang bagi 

perusahaan untuk semakin berkembang (Current, 1993). Berdasarkan 
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uraian diatas maka judul penelitian yang diambil yaitu: “Analisis Tigkatan 

Kinerja Pemasok Pada UKM Green Fresh Wahyudi Sidoarjo”. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik perumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan tingkatan kinerja 

pemasok pada UKM green fresh wahyudi sidoarjo? 

2. Bagaimana urutan tingkatan kinerja pemasok pada UKM green fresh 

wahyudi sidoarjo? 

C. Batasan Masalah 

Berdasarkan identifikasi permasalahan yang ada diatas, maka 

diperlukan adanya pembatasan masalah untuk menghindari berbagai 

kesalahan persepsi yang muncul berkaitan dengan penelitian ini, serta untuk 

mempermudah menyelesaikan masalah, sehingga kesimpulan akan terarah 

pada aspek yang diteliti. Batasan masalah pada penelitian ini dibatasi hanya 

pada pemasok untuk aneka sayur-mayur yang telah menjalin kerja sama 

selama 5 tahun dengan UKM green fresh wahyudi sidoarjo. 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu: 

1. Untuk mengetahui kriteria apa saja yang digunakan untuk menentukan 

tingkatan kinerja pemasok UKM green fresh wahyudi sidoarjo. 

2. Untuk mengetahui urutan tingkatan kinerja pemasok pada UKM green 

fresh wahyudi sidoarjo. 
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E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu perusahaan dalam 

menganalisis urutan tingkatan kinerja pemasok berdasarkan kriteria 

yang ditentukan oleh UKM green fresh wahyudi sidoarjo, hal ini 

bertujuan untuk dijadikan bahan analisis pemasok mana yang 

diprioritaskan oleh UKM green fresh wahyudi sidoarjo, yang nantinya 

bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja operasional perusahan. 

Sehingga perusahaan dapat semakin baik yang pada akhirnya dapat 

memberikan nilai tambah bagi perusahaan. 

2. Bagi akademisi

Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat untuk menambah 

pemahaman pengetahuan tentang kinerja pemasok. Serta diharapkan 

penelitian ini dapat melengkapi hasil-hasil penelitian sebelumnya 

dengan topik yang sama, sehingga dapat dijadikan referensi untuk 

kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya yang mengadakan 

penelitian dengan topik yang sama.



 

 

 


