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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Di era modern ini persaingan di dunia bisnis semakin ketat. 

Perusahaan harus mampu mengkoordinasikan semua aspek yang ada, 

seperti rantai pasokan. Perusahaan harus dapat mengelola rantai 

pasokannya dengan baik. Manajemen Rantai Pasokan terdiri dari 

semua pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung 

dalam memenuhi kebutuhan pelanggannya. Rantai Pasokan tidak 

hanya mencakup produsen dan pemasok saja tetapi juga transportasi, 

tempat penyimpanan, dan bahkan pelanggannya sendiri. Dalam setiap 

organisasi, seperti produsen rantai pasokan mencakup semua fungsi 

yang terlibat dalam menerima dan memenuhi permintaan pelanggan 

Sunil Chopra & Peter Meindl (2016 ) 

  Pada suatu perusahaan seluruh kegiatan dalam manajemen 

rantai pasokan saling berkaitan mulai dari aliran barang dan jasa yang 

bertansformasi dari tahap bahan baku sampai ke pengguna akhir. 

Intinya semua elemen yang terdiri dari asset, informasi, dan proses 

yang menyediakan pasokan ini terdiri, dimulai dengan pemasok bahan 

baku, dan termasuk pemasok bagian dan pemasok komponen 
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perusahaan , produsen produk maupun jasa, distributor dan diakhiri 

dengan pengguna akhir Russel Taylor ( 2014 ) . 

Salah satu elemen penting dalam manajemen rantai pasokan 

adalah pemilihan pemasok perusahaan. Pemilihan pemasok 

merupakan hal yang sangat penting bagi keberlangsungan perusahaan 

dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pemilihan pemasok 

merupaakan tahapan dimana semua persiapan dalam memahami dan 

menentukan kebutuhan organisasi yang akan  membuahkan hasil. 

Tantangan utamanya adalah pemilihan pemasok yang dapat 

memenuhi kebutuhan perusahaan dengan apa yang sudah diinginkan 

oleh pasar Johnson & flynn  (2015) 

  Dewasa ini Perusahaan dituntut untuk dapat mengelola rantai 

pasokannya dengan baik, agar semua kegiatan dalam perusahan dapat 

terintegrasi dengan baik dan dapat mencapai tujuan perusahaan.  

Dalam rantai pasokan peran pemasok merupakan hal yang sangat 

penting bagi kelancaran kegiatan operasional perusahaan karena 

kelancaran pasokan bahan baku bagi perusahaan akan membuat 

kegiatan operasional tidak akan mengalami hambatan dan dapat 

berjalan secara efektif dan efisien.  

 Perusahaan dalam memilih pemasok pada perusahaan harus 

dilakukan dengan hati-hati karena pemilihan pemasok yang salah 

akan menyebabkan kegiatan produksi yang ada dalam perusahaan 
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akan terganggu. Dalam pemilihan pemasok perusahaan lebih baik 

mempunyai kriteria - kriteria yang sesuai dengan apa yang diinginkan 

oleh perusahaan.  Kriteria-kriteria yang sudah ditentukan oleh 

perusahaan akan mempermudah perusahaan dalam melakukan 

pemilihan pemasok yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

Semakin banyak kriteria-kriteria pemilihan pemasok akan membuat 

perusahaan mendapatkan pemasok yang berkualitas dan sesuai 

dengan apa yang diharapkan oleh suatu perusahaan. 

  Kriteria pemilihan pemasok yang diinginka adalah harga, 

delivery¸ tingkat reject, pelayanan dan persyaratan pembayaran 

menurut penelitian yang dilakukan oleh Ervin & Fuad Bahar ( 2017 ) 

yang berjudul Pemilihan Supplier Menggunakan Metode Analytic 

Network Process di PT. UTPE dan tujuan penelitian ini adalah untuk 

memilih pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan kommponen 

perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi perusahaan. 

Adapun 

  Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh (Setiawan, 2017) 

dengan judul Analisa Keputusan Pemilihan Supplier pada PT. Mega 

Sakti Haq Menggunakan Metode Data Envelopment Analysis( DEA ) 

yang tujuan penelitian ini adalah untuk menentukan pemasok bahan 

baku pipa yang efisien dengan kriteria pemilihan pemasok pelayanan, 

pengiriman, garansi dan pembayaran.  
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  Selanjutnya krieria pemilihan pemasok kualitas, biaya, 

ketepatan pengiriman dan flexibility adalah kriteria pemilihan 

pemasok dalam penelitian yang dilakukan Kusaeri et al. (2016) 

dengan judul Analisis Pemilihan Supplier Menggunakan Pendekatan 

Analytial Hierarchy Process di PT. Xx dan tujuan penelitian ini adalah 

untuk memilih pemasok yang mampu memenuhi kebutuhan bahan 

baku yang baik dalam berbagai aspek. 

Pemasok yang memiliki kualitas baik akan membuat kinerja 

perusahaan baik pula karena perusahaan akan mendapatkan suatu 

produk yang memiliki kualitas unggulan. Dalam memilih pemasok, 

perusahaan tidak bisa menilai dari pemasok hanya dari pengiriman 

bahan baku yang dilakukan secara berkelanjutan dan tepat waktu, 

tetapi perusahaan juga dapat melihat kualitas bahan baku yang 

dihasilkan oleh pemasok tersebut. Oleh karena itu perusahaan harus 

mampu melihat kedua hal tersebut agar dapat bersaing dengan produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. 

UPR Mulyorejo I merupakan kelompok tani swadaya 

masyarakat yang berada di Desa Maguan, Kecamatan Ngajum, 

Kabupaten Malang. Kelompok ini bergerak di bidang perikanan 

khususnya pada pembibitan ikan lele dengan anggota yang mencapai 

136 anggota. Produksi benih ikan lele di kelompok ini dapat dibilang 

sangat banyak karena produksi benih ikan lele dalam periode bulan 
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Januari sampe bulan Oktober 2018  dapat mencapai 7.882.000 benih 

ikan lele. Dapat dilihat bahwa dengan jumlah produksi yang tinggi 

maka kelompok ini akan memerlukan supplier yang dapat memenuhi 

kebutuhan bahan baku pakan yang akan digunakan untuk operasional 

para peternak yang tergabung dalam kelompok ini.   

 Jumlah produksi benih lele yang banyak bukan berarti 

produksinya lancar, tetapi ada kendala yang sering dihadapi oleh para 

peternak lele yang berada di kelompok ini. Dapat dilihat pada tabel 

1.1 para peternak sering kali kesulitan dalam mendapatkan pasokan 

bahan baku pakan karena persediaan pakan yang berada di toko-toko 

dekat dengan peternak sering habis dan beberapa kali pasokan bahan 

baku pakan terlambat dalam mengirimkan bahan bakunya.  

Tabel 1.1 Data Permasalahan di UPR Mulyorejo 01 

No  Nama Peternak Permasalahan 

1 Kabul Persediaan pakan di toko sering habis. 

2 Heri Pakan di toko sering mengalami 

keterlambatan pengiriman. 

3 Agus Pakan lele yang diinginkan terkadang 

sulit didapatkan. 

  Sumber : Data primer yang diolah, ( 2018)  

Hal ini dapat menyebabkan terhambatnya proses produksi para 

peternak lele, selain itu dengan terlambatnya pengiriman ataupun 

persediaan pakan yang sering habis bahkan pengiriman pakan 

terlambat 7 – 14 hari, hal ini sangat menganggu proses pembenihan 

ikan lele dan akibat keterlambatan ini masa panen ikan lele yang 

awalnya sekitar 30-45 hari mundur menjadi 60-75 hari.. Adapun jenis 
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bahan baku pakan yang sering digunakan oleh para peternak dapat 

dilihat pada tabel 1.2 

Tabel 1.2 Jenis Pakan Ikan dan Perushaannya 

No Perusahaan Nama Pakan 

1 PT. Matahari Sakti Prima Feed  

2 PT. Invivo Nanolis  

3 De Heus Holland LLC De heus  

4 PT. Japfa Comfeed Indonesia Comfeed  

    Sumber : Data primer yang diolah, ( 2018 ) 

UPR Mulyorejo mempunyai rencana untuk melakukan pembelian 

bahan baku pakan yang langsung dari perusahaan pemasok agar para 

peternak yang tergabung dalam kelompok dapat terjamin kebutuhan 

bahan bakunya. Maka dari itu kelompok ini akan melakukan  

pemilihan pemasok bahan baku pakan yang sesuai dengan yang 

dibutuhkan oleh kelompok. Maka pemilihan pemasok sangat berperan 

penting dalam kegiatan produksi dalam UPR ini, maka peneliti telaah 

untuk mengambil “ ANALISIS PEMILIHAN PEMASOK PADA 

UPR MULYOREJO DESA MAGUAN KABUPATEN MALANG 

“ 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan dari latar belakang di atas, maka dapat 

dirumuskan masalah penelitian ini sebagai berikut : Pemasok 

manakah yang sebaiknya dipilih oleh UPR Mulyorejo 1? 
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C. Tujuan Penelitian 

  Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk menentukan dan menganalisa pemasok  dari UPR 

Mulyorejo 01.  

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan untuk penulisan ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan 

pertimbangan dalam pengambilan keputusan dalam menentukan 

pemasok. 

2. Bagi peneliti selanjutya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan dan menjadi 

rujukan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan 

tema yang sama yaitu pemilihan pemasok. 


