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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Ekonomi kreatif adalah sebuah konsep dimana input dan outputnya adalah 

gagasan (Howkins, 2001). Hal ini berarti ekonomi kreeatif adalah gagasan yang 

direaliasikan sehingga memunculkan ide-ide baru yang dapat diterima oleh 

masyarakat. Usaha mikro kecil menengah (UMKM) memiliki peranan penting 

dalam menunjang laju perekonomian suatu daerah. UMKM mampu memberikan 

lapangan kerja bagi masyarakat sehingga dapat menggerakan laju perekonomian di 

suatu daerah tersebut. Pada era pasar bebas seperti saat ini dimana persaingan pasar 

yang semakin kompetitif serta penuh dengan ketidakpastian tantangan baru 

terhadap permintaan pasar mulai dari teknologi, inovasi, dan harga semakin terasa 

bagi pelaku usaha, terutama pelaku bisnis UMKM. Tidak sedikit juga pelaku usaha 

mikro kecil menengah ini gulung tikar ketika belum mencapai satu tahun. 

Pada sektor industri, Kabupaten Lamongan memiliki usaha mikro kecil 

menengah (UMKM) yang tersebar di beberapa kecamatan di Lamongan usaha 

tersebut mulai dari sektor pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan dan makanan 

serta minuman. Terkait pemasaran dan promosi produk pemerintah kabupaten 

Lamongan mendirikan gedung yang berlokasi strategis di JL. Panglima Sudirman 

No.94. Berdasarkan sensus ekonomi 2016 yang dilakukan Badan Pusat Statistik 

(BPS) di Kabupaten Lamongan, terdapat 130.006 Usaha Mikro Kecil Menengahs 

(UMKM), Yang telah menyerap sebanyak 327.422 tenaga kerja. Jumlah ini akan 

terus naik seiring minat masyarakat untuk berinovasi sesuai perkembangan dan 

kebutuhan pasar di daerah Lamongan. Salah satu usaha mikro kecil menengah 

(UMKM) yang berkembang di Lamongan adalah industri rumahan pengrajin 

songkok. Memulai usaha sejak Tahun 2012 sampai sekarang, dalam sehari umkm 

M. AZAM mampu memproduksi 100 songkok yang dipasarkan beberapa kota di 

Jawa Timur, dalam proses produksinya umkm ini mempunyai beberapa bahan baku 

dan beberapa supplier yang dijadikan sumber bahan baku dalam pembuatan 
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songkok tersebut. Pemilihan bahan baku merupakan faktor penting yang 

mempengaruhi kualitas dan produktivitas perusahaan. Oleh karena itu strategi 

pemilihan supplier yang tepat harus dimiliki oleh UMKM untuk menjaga kualitas 

produk dan menghasilkan produk yang optimal sesuai harapan customer. Selama 

ini pemilihan supplier kain sedikit sulit dilakukan karena perusahaan belum 

menentukan kriteria-kriteria yang dibutuhkan untuk pemilihan supplier, kadang-

kadang supplier memiliki keunggulan dalam segi kualitas barang, akan tetapi disisi 

lain kurang dalam hal pelayanan. Untuk itu, perlu dikembangkan dengan metode 

penilaian terhadap kriteria pemilihan supplier, yang terstruktur dan mudah dipahami 

oleh perusahaan. 

Dalam pemilihan supplier terdapat dua aspek permasalahan, yang pertama 

yaitu kriteria pemilihan supplier dan yang kedua adalah metode pemilihan supplier. 

Pada dasarnya setiap perusahaan memiliki latar belakang permasalahan tersendiri 

sehingga nantinya akan mempengaruhi dalam pemilihan supplier. Oleh sebab itu, 

cara menentukan kriteria yang sesuai dengan evaluasi supplier sangat penting bagi 

perusahaan. Menurut Saaty (1994), cara untuk menentukan kriteria yang paling 

mempengaruhi kinerja masing-masing kelompok supplier dapat dilihat dari bobot 

masing-masing kriteria itu sendiri. Pada hasil penelitian oleh Kusaeri, Ach, dkk. 

(2016), yang berjudul “Analisis pemilihan supplier menggunakan pendekatan 

metode Analytical Hierarchy Process di PT XX”. Kriteria yang digunakan dalam 

penelitian tersebut adalah quality, cost, delivery, flexibility. Dikson (2002) telah 

mengelompokkan menjadi 23 kriteria dalam pemilihan supplier berdasarkan survei 

pada 273 manager purchasing. Dalam    survey lainya Webber dkk (1992), 

mengelompokkan kriteria biaya dan waktu pengiriman menjadi prioritas dalam 

pemilihan supplier. Oleh karena itu pemilihan supplier menjadi permasalahan multi 

kriteria yang kompleks pada perusahaan, dan masuk dalam Multi Criteria Decision 

Making (MCDM). Perusahaan harus mengidentifikasi prioritas utama dalam 

industri untuk mendapatkan supplier terbaik yang sesuai dengan proses bisnis dan 

industri, karena tidak semua perusahaan memiliki prioritas yang sama dalam 

prosses industri. Ada banyak teknik dalam MCDM untuk memilih supplier 

diantaranya yaitu: Analitichal Hierarchy Process (AHP), Analitic Network Process 

(ANP), FUZZY, PROMETHEE dan lainya. Dalam proses pemilihan supplier harus 
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dilakukan dengan sangat hati-hati karena ada akibat yang sangat besar dalam 

pengambilan keputusan tersebut. Jika dilakukan dengan salah maka akibatnya akan 

merugikan perusahaan salah satu contohnya yaitu ketidaksesuaian barang yang 

diinginkan dan waktu yang tidak tepat sehingga sangat mengganggu proses 

produksi perusahaan yang akan berakibat pada kualitas produk dan kehilangan 

konsumen. Salah satu metode pengambilan keputusan dengan melakukan penilaian 

terhadap kriteria-kriteria terpenting dalam suatu permasalahan sehingga dapat 

diambil alternatif keputusan dari masing-masing kriteria adalah metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Metode ini digunakan untuk memecahkan persoalan 

yang kompleks dengan menstruktur suatu hierarki kriteria dan supplier. Metode ini 

menjadi solusi agar UMKM dapat memilih supplier dengan melihat hasil penilaian 

dari penyusunan hierrarki. Pada umumnya model pengambilan keputusan yang lain 

memakai input yang kuantitatif yang berasal dari data sekunder, sehingga hanya 

dapat mengolah data-data yang berupa kualitatif. Sedangkan metode AHP 

menggunakan persepsi dari manusia yang telah mengerti secara langsung 

permasalahan yang dihadapi sebagai masukan utamanya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan pembahasan latar belakang permasalahan maka rumusan 

masalah ini adalah bagaimana menentukan supplier kain beludru pada UMKM 

M.AZAM dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.3 Tinjauan Pustaka 

 Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat dirumuskan tujuan dari 

penelitian ini yaitu untuk menentukan supplier UMKM M AZ AM dengan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

1.4 Ruang Lingkup 

 Untuk mendapatkan hasil penelitian yang spesifik dan terarah, maka ruang 

lingkup permasalahan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1.4.1 Asumsi 

 Asumsi perlu dibuat agar analisis menjadi benar, asumsi yang dipakai 

yaitu narasumber yang terlibat dalampenelitian sudah paham dan mampu untuk 

mengidentifikasi kriteria dan menilai supplier. 

 

1.4.2 Batasan 

 Batasan masalah perlu dibuat agar penelitian tidak keluar dari pokok 

permasalahan penelitian yang di angkat oleh peneliti, batasan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

Supplier yang dipakai Kios Nina, Kios Yusuf, Kios Latifa dan Kios Boy 


