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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 Pada bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang, perumusan masalah, 

tujuan, manfaat, asumsi dan batasan. 

1.1 Latar Belakang 

Sejak tahun 1980-an, telah dikembangkan istilah manajemen rantai pasok/ 

supply chain management (SCM). SCM mencakup manajemen atas aliran-aliran 

diantara tingkatan dalam suatu rantai pasok untuk memaksimalkan keuntungan 

total (Chopra dan Meindl, 2001). Setiap perusahaan pasti menginginkan untuk 

menggunakan input yang minimal dan menghasilkan output yang maksimal. Hal 

tersebut bisa dicapai dari bentuk material maupun barang. Dalam memaksimalkan 

efisiensi sistem produksi,  dapat dicapai dengan memilih supplier yang tepat. 

Pemilihan supplier merupakan salah satu hal yang penting dalam aktivitas 

pembelian bagi perusahaan, karena dengan memilih pemasok yang tepat secara 

langsung juga dapat mengurangi biaya pembelian dan meningkatkan daya saing 

perusahaan secara signifikan (Ghodsypour dan O’brien, 2001) dalam (Gṻlcimen 

dan Ӧzgṻr, 2009). Aktivitas pembelian merupakan aktivitas yang memiliki nilai 

penting bagi perusahaan karena bahan baku, persediaan, serta komponen lainnya 

memberikan porsi yang cukup besar pada produk jadinya. Melalui departemen 

pembelian dan kebutuhan, untuk memenuhi permintaan pelanggan memicu 

adanya keputusan untuk melakukan pembelian. Keputusan pembelian memiliki 

dampak besar pada perusahaan, karena fakta inilah metode yang sistematis harus 

dilakukan. Ada dua alasan utama untuk ini, pertama biaya pembelian awal 

sebelum barang terjual terhitung lebih dari 60 persen. Kedua, lebih dari 50 persen 

dari kualitas barang yang tidak sesuai bisa dicegah dan dirubah saat melakukan 

pembelian barang (Lee, 2001) dalam (Gencer dan Gurpinar, 2007). 

Setiap keputusan yang dibuat oleh para pengambil keputusan (decision 

makers) merupakan hal yang mutlak diyakini benar oleh para pengambil 

keputusan. Apabila persoalan yang dihadapinya cukup mudah keputusan akan 
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dapat diambil dengan mudah. Namun apabila keputusan yang harus diambil cukup 

sulit dan beresiko, para pengambil keputusan biasanya akan menggunakan alat 

bantu dalam bentuk yang bersifat ilmiah, logis, dan terstruktur. Ada begitu banyak 

pendekatan sistematis yang bisa digunakan untuk membantu para pengambil 

keputusan dalam melakukan pemilihan supplier seperti Linear Programming, 

Pendekatan statistikal, Total Cost Ownership (TCO), Simple Additive Weighting 

(SAW), dan lain-lain. Dalam penelitian ini akan digunakan teori Analytic 

Hierarchy Process (AHP) yang dikembangkan oleh Saaty pada tahun 1970. 

Pemilihan supplier merupakan masalah multi kriteria yang meliputi faktor-faktor 

kuantitatif dan kualitatif. Oleh karena itu, diperlukan metode yang bisa 

menyertakan keduanya dalam pengukuran. Salah satu metodenya adalah AHP. 

Keuntungan penggunaan AHP dari metode lain adalah metode pengambilan 

keputusan ini mudah dipahami oleh masyarakat umum dan dikembangkan untuk 

pemberian prioritas beberapa alternatif ketika beberapa kriteria harus 

dipertimbangkan, serta mengijinkan pengambil keputusan untuk menyusun 

masalah kompleks dalam bentuk hirarki atau serangkaian level yang terintegrasi. 

AHP sangat bagus dalam melakukan perhitungan yang mempunyai banyak sub-

kriteria dibandingkan metode lain seperti SAW (Pawestri, 2013). 

CV Griya Rista merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2001. 

Sudah banyak rekan perusahaan yang mempercayai CV. Griya Rista dalam 

pemenuhan kebutuhan perusahaannya. Beberapa barang yang pernah dijual 

melalui tender yaitu mulai dari peralatan kantor seperti alat tulis kantor, barang 

elektronik kantor, ban untuk truk pemadam kebakaran, baju pemadam kebakaran 

tahan api, dan lain-lain. Menurut wawancara yang dilakukan dengan pemilik 

perusahaan, komputer merupakan barang yang paling sering didapat saat menang 

tender. CV. Griya Rista memenuhi pemesanan di beberapa perusahaan besar, 

salah satunya Angkasa Pura I Surabaya. Salah satu pemenuhan barang yang sering 

didapat oleh CV. Griya Rista yaitu pemesan komputer. Dalam pendekatan Supply 

Positioning model, menurut tingkat impact/ opportunity/ risk (IOR) yang didapat 

melalui tingkat output dan input suatu barang dalam perusahaan. Pemeliharaan 

setiap barang mempunyai karakteristik yang unik sesuai dengan tingkat IOR 
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barang tersebut misalnya barang leverage items, dimana pembeli mempunyai 

banyak kesempatan untuk mendapat keuntungan dari negosiasi harga, karena 

potongan harga yang kecil pada suatu barang bisa menjadi besar saat jumlah 

pembelian barang begitu besar (Olsen dan Ellram, 1997). Beberapa supplier yang 

dimiliki oleh CV.Griya Rista biasanya melalui kerabat yang sudah lama atau pada 

toko maupun perusahaan yang terkenal murah. Masalah yang terjadi terkait 

dengan supplier dan berdampak pada perusahaan ini yaitu adanya keterlambatan 

pengiriman, software yang tidak sesuai standar, dan sulitnya menguhubungi 

supplier. Perusahaan saat ini belum bisa memberikan peringkat terbaik pada 

supplier.  

Masalah utama terkait pemilihan supplier yaitu keterlambatan pengiriman 

barang. CV. Griya Rista merupakan perusahaan yang sudah dipercaya oleh 

beberapa perusahaan besar lain untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, sehingga 

akan sangat merugikan CV. Griya Rista apabila kepercayaan yang sudah dibangun 

dengan sulit oleh pemilik perusahaan menjadi retak karena ada masalah 

keterlambatan pengiriman barang. Pemilik perusahaan sudah mempunyai batas 

toleransi untuk keterlambatan sebesar sepuluh persen dari jadwal yang sudah 

ditentukan, namun masih ada beberapa supplier yang melakukan keterlambatan 

pengiriman. Software yang tidak sesuai standar merupakan masalah lain yang 

tidak bisa diabaikan begitu saja. Dalam pembelian komputer, terdapat beberapa 

software yang tidak sesuai dengan yang diminta dan disetujui pada perjanjian 

awal. Biasanya pemilik CV. Griya Rista akan melakukan pengembalian komputer 

untuk dilakukan pemasangan software ulang, namun apabila software yang 

kurang hanya terdapat pada beberapa komputer saja pemilik akan memaklumi dan 

tetap melanjutkan pengiriman barang ke perusahaan yang memberikan tender. 

Sulitnya menghubungi supplier juga menjadi kendala yang cukup bagi CV. Griya 

Rista. Biasanya pemilik perusahaan memberikan batas telepon hanya dua kali saja 

untuk menelpon supplier pada setiap pemesanannya, apabila para supplier tidak 

mengangkat terpaksa pemilik perusahaan harus mendatangi dan menanyakan 

perkembangan pemesanan komputer ditempat atau tokonya. Hal ini akan 

menambah biaya dalam melakukan pemesanan barang. Sebab tidak semua tempat 
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selalu menjual tipe komputer yang ingin dipesan perusahaan yang memegang 

hasil tender. Selama ini, perusahaan hanya menggunakan sistem penilaian yang 

sederhana dalam memilih supplier-nya. Beberapa hal yang dipertimbangkan oleh 

CV. Griya Rista melalui hasil wawancara yaitu harga, kualitas, ketepatan 

pengiriman, dan pembayaran. Beberapa jurnal yang juga digunakan sebagai 

pertimbangan kriteria antara lain dari penelitian Nydick dan Hill (1992) yaitu 

kualitas, harga, layanan, dan pengiriman. Selanjutnya ada juga penelitian dari 

Gṻlcimen dan Ӧzgṻr (2009) yang memberikan kriteria pemilihan supplier antara 

lain informasi secara umum dari supplier, kualitas dari proses pengiriman barang, 

biaya, kinerja supplier.  Berikut adalah daftar beberapa barang tender dan jumlah 

pemasok dari CV. Griya Rista. 

Tabel 1.1 

Daftar Barang Tender dan Jumlah Supplier CV. Griya Rista 

No. Nama Barang Jumlah Supplier 

1. Komputer 5 

2. Alat tulis 13 

3. Tabung pemadam 1 

4. Baju tahan api 1 

5. Roda mobil pemadam kebakaran 1 

Sumber: Data Internal Perusahaan, 2017 

Oleh karena itu, peneliti ingin membantu dalam menentukan supplier mana 

yang sebaiknya digunakan sebagai pilihan utama untuk pemesanan komputer CV. 

Griya Rista. Dari beberapa fenomena yang diketahui oleh peneliti dibuat judul 

penelitian yaitu pemeliharaan karakteristik barang dan pemilihan supplier pada 

CV. Griya Rista dengan analytic hierarchy process (AHP). 
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1.2 Perumusan Masalah 

Penelitian ini membahas agar CV. Griya Rista mampu memberikan 

pemeliharaan barang melalui karakteristiknya dan memilih supplier terbaik agar 

input biaya dapat diminimasi dan permintaan pelanggan terpenuhi dengan baik. 

CV. Griya Rista belum bisa menentukan supplier terbaik, oleh karena itu dapat 

dirumuskan masalah sebagai berikut: 

Bagaimana pemeliharan barang  terbaik sesuai karakteristiknya dengan 

pendekatan Supply Positioning Model menurut tingkat impact/ opportunity/ risk 

(IOR)? 

1. Bagaimana Pemilihan Supplier Pada CV. Griya Rista Surabaya Menggunakan 

Metode Analytic hierarchy Process (AHP)? 

 
  

1.3 Tujuan 

Perusahaan sampai saat ini tidak tahu bagaimana pemeliharaan setiap 

karakteristik barang yang baik dan kriteria serta selisih prioritas pada setiap 

supplier dan menentukan fokus terbaik pemeliharaan suatu barang. Sehingga 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan fokus terbaik pemeliharaan suatu barang dengan menggunakan 

pendekatan supply positioning model menurut tingkat impact/ opportunity/ 

risk (IOR)nya. 

2. Menentukan supplier terbaik pada CV. Griya Rista. Menentukan urutan 

prioritas pemilihan supplier dengan menggunakan metode Analytic Hierarchy 

Process (AHP). 

 

1.4 Manfaat 

1.4.1 Bagi Perusahaan 

Dengan hasil yang didapat oleh penelitian ini, CV. Griya Rista mampu 

mengetahui fokus terbaik pemeliharaan barang serta supplier terbaik mana 

yang harus diprioritaskan dan dipertahankan untuk memenuhi permintaan 

pelanggan. 
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1.4.2 Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan untuk gambaran lebih 

rinci pada topik (Supply Chain Management) atau objek penelitian ini (CV. 

Griya Rista). 

 

1.5 Ruang Lingkup Penelitian 

1.5.1 Asumsi 

CV. Griya Rista membeli beberapa barang untuk memenuhi tender 

yang dimenangkan. Pemilihan supplier terbaik merupakan hal yang mutlak 

harus dimiliki CV. Griya Rista. Kriteria yang digunakan pada penelitian ini 

adalah penelitian Widiyanesti dan Setyorini (2012), Weber et al (1991), 

Gṻlcimen dan Ӧzgṻr (2009), serta Nydick dan Hill (1992). dan hasil yang 

didiskusikan dengan pemilik perusahaan yaitu harga, kualitas, ketepatan 

pengiriman, dan pembayaran.  

 

1.5.2 Batasan 

Selama periode penelitian, tidak ditambahkan kriteria baru dalam 

pemilihan supplier, kriteria dan sub-kriteria yang didapat melalui kuisioner 

serta hasil wawancara dengan pemilik perusahaan menggunakan penelitian 

terdahulu dan kinerja pada bulan Juli 2016 sampai mei 2017. 

 

 


