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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Wijaya Collection merupakan usaha yang bergerak di bidang garment atau 

lebih tepatnya bergerak di bidang distribusi dan penjualan pakaian anak 

dengan perbandingan 70 % untuk pakaian anak dan sisanya 30 % untuk 

pakaian dewasa. Usaha ini didirikan pada Januari 1984 oleh Alm Bapak Hery 

Wijaya dengan nama usaha Surya Abadi yang beralamat di Jl. Singa Utara 

Dalam I / 4.  

 

Gambar 4.1 Toko Wijaya Collection 

Pada mulanya usaha ini bergerak di bidang pembuatan dan penjualan jaket 

anak, yaitu antara tahun 1984 – 1994. Baru pada tahun 1995 – 1998 Alm 

Bapak Hery Wijaya mulai melebarkan sayap usahanya dengan merambah 

usaha pembuatan dan penjualan kemeja laki-laki dewasa dan juga jeans anak-

anak. Usaha ini kemudian mengalami penurunan yang sangat tajam akibat 

kerusuhan dan krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998-1999. Akibat dari 
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kerusuhan dan krisis moneter ini maka banyak alat-alat produksi dijual untuk 

menutupi hutang dan banyak tenaga kerja yang di-PHK.  

Di awal tahun 2000 maka Alm Bapak Hery Wijaya mulai bangkit untuk 

membenahi kondisi usahanya, beliau tidak lagi memproduksi pakaian anak 

sendiri melainkan memfokuskan pada penjualan dan menjadi distributor bagi 

pakaian anak, pakaian anak yang dijualpun beragam mulai dari kostum 

karakter, ledging anak, jeans anak, jaket anak, rok anak dan beberapa produk 

lainnya. Kemudian pada tahun 2008 nama Surya Abadi diganti dengan Wijaya 

Collection yang sekarang beralamat di Jl Tlogosari Raya II No.24 Semarang. 

Konsumen dari Wijaya Collection sendiri tidak hanya berasal dari Semarang 

saja melainkan juga sampai ke luar kota seperti Ambarawa, Solo, Muntilan, 

Salatiga, Klaten, Purwokerto bahkan Ponorogo. Hal ini terjadi karena pemilik 

secara berkala yaitu 1 minggu sekali pergi ke luar kota untuk mendistribusikan 

barangnya. Jumlah karyawan di Wijaya Collection berjumlah 7 orang antara 

lain 1 orang manager / kepala toko, 2 orang bagian gudang, 1 orang bagian 

pembelian dan 3 orang bagian penjualan. 

 

4.2 Struktur Organisasi 

Seperti halnya perusahaan atau bisnis lain maka Wijaya Collection juga 

memiliki struktur organisasi walaupun masih sederhana yang mengatur garis 

wewenang dan tanggung jawab. Berikut ini adalah gambar struktur organisasi 

Wijaya Collection : 
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Gambar 4.2 Struktur Organisasi Wijaya Collection 

Pihak Wijaya Collection memiliki struktur organisasi yang terdiri dari 

pemilik, dan tujuh orang karyawan. Pemilik ini membawahi langsung keempat 

karyawan tersebut. Berikut ini adalah keterangan tentang tanggung jawab dan 

tugas pemilik dan masing-masing karyawan pada Wijaya Collection : 

1. Pemilik selaku pimpinan bertugas untuk memimpin jalannya 

perusahaan. Memiliki tanggung jawab dan wewenang yang penuh 

terhadap kinerja dan jalannya perusahaan. Pemilik juga sekaligus 

mengurus dan mengetahui pembelian barang dari pihak supplier dan 

mengurus keuangan perusahaan. 

2. Manajer disini merupakan orang kepercayaan atau tangan kanan dari 

sang pemilik. Manajer memiliki tanggung jawab untuk melaporkan 

secara langsung apa saja yang terjadi di perusahaan, terutama jika sang 

pemilik sedang berada di luar kota. 

3. Bagian pembelian (1 orang), bertanggung jawab untuk menyusun 

purchase order setelah terlebih dahulu dilaporkan ke manajer dan 

diketahui oleh pemilik. 

Pemilik 

Manajer 

Bagian 
Pembelian 

Bagian 
Penjualan 

Bagian Gudang 
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4. Bagian Penjualan / Wiraniaga (3 orang), bertanggung jawab untuk 

melayani pembeli dan melakukan packing bagi barang yang dikirim 

serta mendisplay barang-barang ke toko. 

5. Bagian Gudang / Penerimaan barang (2 orang), bertanggung jawab 

untuk memantau kondisi kedatangan barang serta memantau stock / 

persediaan barang yang ada di perusahaan. 

 

4.3 Proses Penerimaan Barang 

Proses penerimaan barang yang terjadi di dalam internal Wijaya 

Collection adalah sebagai berikut : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gambar 4.3 Proses Penerimaan Barang Di Wijaya Collection 

 

Proses penerimaan barang dimulai dari : 

1. Barang yang berasal dari supplier tiba 

2. Barang yang tiba itu kemudian masuk ke bagian gudang (penerimaan 

barang) untuk dilihat bagaimana kondisi kedatangan barangnya. 

Supplier 

Bagian Gudang 
(Penerimaan 

Barang) 

Bagian Pembelian 

Bagian Penjualan 

Stan Toko 
(Display) 

Distribusikan ke 
luar kota 
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3. Bagian gudang juga melakukan kroscek dengan bagian pembelian 

apakah barang yang tiba memang sesuai dengan pesanan yang diminta 

(purchase order) baik itu dari segi jumlah, bahan, warna maupun 

ukuran. 

4. Setelah dilakukan kroscek antara bagian gudang dan bagian 

pembelian, maka barang yang tiba akan masuk ke bagian penjualan 

untuk selanjutnya akan dipacking untuk barang yang dikirim ke luar 

kota dan sebagian akan didisplay di toko dan menjadi stok toko. 

 

4.4 Hasil Analisis dan Pembahasan 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis pada tiga pemasok utama 

Wijaya Colllection,  yaitu: PT Indotekstil Garment Jakarta, PT Multiinti 

Garment Jakarta dan Jelly Kids Jakarta, khusus untuk produk rok anak. 

Tahapan penilaian evaluasi dilakukan melalui pembuatan indikator yaitu : 

A. Keadaan Umum Pemasok 

1) Ukuran/kapasitas produksi adalah kemampuan yang dimiliki oleh 

perusahaan pemasok untuk memenuhi kebutuhan Wijaya Collection.  

B. Keadaan Pelayanan 

1) Waktu penyerahan barang adalah ketepatan sampainya produk pakaian 

anak yang dipesan oleh Wijaya Collection. 

2) Kondisi kedatangan barang adalah kondisi barang ketika tiba di 

Wijaya Collection. 
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3) Mengikuti instruksi / permintaan pembeli adalah sejauh mana pemasok 

mengikuti permintaan dari Wijaya Collection 

4) Penanganan keluhan dari pembeli adalah seperti apa tanggapan dari 

pihak Wijaya Collection. 

5) Informasi barang yang diberikan adalah informasi yang diberikan 

pemasok kepada Wijaya Collection mengenai jenis barang terutama 

untuk barang baru maupun model baru. 

6) Informasi harga yang diberikan adalah informasi yang diberikan 

pemasok kepada Wijaya Collection mengenai harga barang dari 

produk pakaian anak yang dipesan. 

C. Keadaan Material/Barang 

1) Kualitas barang adalah mutu dari produk pakaian anak yang dikirim 

pemasok kepada Wijaya Collection. 

2) Harga barang adalah harga produk pakaian anak yang diberikan 

pemasok kepada Wijaya Collection. 

3) Jaminan yang diberikan oleh pemasok adalah sikap perusahaan 

pemasok untuk mengganti produk pakaian anak apabila pasokan tidak 

sesuai atau cacat (dalam hal ukuran, warna, jahitan dan kualitas). 

4) Keseragaman barang adalah jenis barang pakaian anak yang dikirim 

pemasok dalam keadaan sama semua dalam hal ukuran, warna dan 

kualitas. 

5) Keadaan pengepakan adalah kondisi kedatangan barang yang dikirim 

pemasok yang berhubungan dengan cara packing (pengepakannya). 
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Kemudian langkah berikutnya adalah memberikan bobot untuk masing-

masing aspek yang dilakukan oleh pemilik, masing-masing aspek tersebut 

meliputi keadaan umum, kondisi pelayanan dan kualitas material / barang. 

Berikut ini adalah tabel hasil penilaian bobot : 

Tabel 4.1 Formulir Pemberian Bobot 

Kriteria Pemilik  

(Hendy Wijaya) 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 

3 
Rata-rata Bobot Keadaan Umum Pemasok: 3 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti instruksi / 
 permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 

3 

3 

3 

3 

2 

2 

Rata-rata Bobot Keadaaan Pelayanan: 2.66 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh 
 pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 

3 

3 

3 

3 

3 

Rata-rata Bobot Keadaan Material/Barang: 3 
          Sumber : Data Primer Diolah (2011) 

   Keterangan : 1 = Tidak Penting, 2 = Penting, 3 = Sangat Penting 
 

Dari tabel tersebut, pemilik memberikan bobot berkisar antara 2 

(penting) sampai 3 (sangat penting), untuk ketiga penilaian yaitu dari keadaan 

umum pemasok, kondisi pelayanan dan kualitas material / barang diberikan 

oleh pemilik. Dalam tabel tersebut juga dapat kita lihat bahwa menurut 
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pemilik keadaam umum pemasok memperoleh rata-rata bobot sebesar 3 yang 

berarti sangat penting,  ukuran / kapasitas produksi tergolong sangat penting 

karena hal ini merupakan tolak ukur bagi pemasok dalam hal sejauh mana 

pemasok dapat memenuhi permintaan maupun pesanan dari konsumen , 

keadaan pelayanan memperoleh rata-rata bobot 2.66 yang berarti penting hal 

ini menunjukkan tidak hanya kualitas barang saja yang memegang peranan 

penting dalam memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen tetapi juga 

bagaimana pelayanan atau service juga memegang peranan yang cukup 

penting dalam memuaskan kebutuhan, keinginan dan juga menjaga loyalitas 

konsumen, sedangkan keadaan material / barang memperoleh rata-rata bobot 

sebesar 3 yang berarti sangat penting hal ini menunjukkan bahwa kualitas 

barang, harga barang maupun kondisi kedatangan barang masih menjadi 

prioritas utama bagi pilihan konsumen . 

Langkah berikutnya adalah memberikan penilaian keadaan untuk masing -

masing pemasok. Berikut ini adalah rekapitulasinya : 
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Tabel 4.2 Formulir Pemberian Nilai ( PT. Indotekstil Garment Jakarta) 

Kriteria Pemilik  
(Hendy W) 

Karyawan 1 
Yuri 

(Bag.Gudang)

Karyawan 2 
Marwan 

 (Bag.Gudang)

Rata-rata 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Umum Pemasok: 3 
B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
- 
- 
3 
3 
3 
3 

 
2 
3 
- 
- 
- 
- 

 
2 
3 
- 
- 
- 
- 

 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaaan Pelayanan: 2.83 
C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
3 
3 
2 
- 
- 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
3 
3 
2 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Material/Barang: 2.8 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 
 

Berdasarkan pada tabel 4.2. diketahui bahwa rata-rata nilai untuk 

keadaan umum pemasok PT.Indotekstil Garment Jakarta adalah 3 yang artinya 

sangat baik. Sedangkan untuk keadaan pelayanan memperoleh rata-rata 2,83 

yang artinya baik dengan item terendah adalah waktu penyerahan barang yang 

diberikan nilai rata-rata (2) hal ini karena terkadang PT Indotekstil sering 

terlambat (kurang dari satu minggu) dalam proses pengiriman barang dan 

tertinggi adalah kondisi kedatangan barang, mengikuti instruksi pembeli 

penanganan keluhan, informasi barang yang diberikan dan informasi harga 

yang diberikan  (masing-masing dengan nilai rata-rata 3). Sedangkan untuk 

keadaan material atau barang memperoleh nilai rata-rata 2.8 yang artinya baik 



 

 

43

dengan item terendah yaitu jaminan yang diberikan oleh pemasok dengan nilai 

rata-rata 2 hal ini karena dalam memberikan retur pembelian PT Indotekstil 

hanya kadang-kadang mengganti produk pakaian anak yang cacat dan skor 

tertinggi terletak pada kualitas barang, harga barang, keseragaman barang dan 

keadaan pengepakan. 

Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi formulir evaluasi pemasok untuk PT 

Indotekstil Garment Jakarta. 

Tabel 4.3 Tabel Rekapitulasi Formulir Evaluasi Pemasok  

(PT Indotekstil Garment Jakarta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Data primer yang Diolah (2011) 

 

 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 
 

Dari tabel 4.3. diketahui bahwa nilai total keseluruhan untuk PT 

Indotekstil Garment adalah sebesar 24.93 artinya dari hasil jawaban responden 

diketahui jawaban berkisar antara 2,0 hingga 3,0 artinya dilihat dari keadaan 

Wijaya Collection 
Formulir Evaluasi Pemasok 

Nama Pemasok: PT Indotekstil 
Deskripsi Item yang Dievaluasi  Nilai Nilai  

Rata-rata 
Bobot Nilai Rata-

rata X Bobot 
A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti instruksi/permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
2 
3 
3 
3 
3 
3 

 
2.83 

 
2.66 

 
7.53 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
3 
3 
2 
3 
3 

 
2.8 

 
3 

 
8.4 

Nilai Total : 24.93 
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umum pemasok, keadaan pelayanan dan keadaan material atau barang dari PT 

Indotekstil dapat digolongkan dari yang baik hingga sangat baik. Yang baik 

adalah waktu penyerahan barang dan jaminan yang diberikan oleh pemasok. 

Sedangkan item yang termasuk sangat baik adalah informasi barang yang 

diberikan, informasi harga yang diberikan, kapasitas produksi, kondisi 

kedatangan barang, mengikuti permintaan pembeli, penanganan keluhan,  

kualitas barang, harga barang, jaminan pemasok, keseragaman barang, dan 

keadaan pengepakannya. 

Untuk keadaan umum pemasok memperoleh nilai total 9 yang artinya 

sangat penting dan sangat baik nilainya. Sedangkan untuk keadaan pelayanan 

mendapatkan nilai total sebesar 7.53 yang artinya cukup baik sedangkan untuk 

keadaan material atau barang mendapatkan nilai sebesar 8.4 sehingga dapat 

dikatakan baik. 

Sedangkan hasil untuk pemberian nilai untuk PT Multiinti Garment 

dapat dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.4 Formulir Pemberian Nilai ( PT. Multiinti Garment Jakarta) 

Kriteria Pemilik  
(Hendy W) 

Karyawan 1 
Yuri  

(Bag.Gudang)

Karyawan 2 
Marwan  

 (Bag.Gudang)

Rata-rata 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Umum Pemasok: 3 
B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
- 
- 
3 
3 
3 
3 

 
3 
2 
- 
- 
- 
- 

 
2 
2 
- 
- 
- 
- 

 
2.5 
2 
3 
3 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaaan Pelayanan: 2.75 
C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
2 
2 
3 
- 
- 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
2 
2 
3 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Material/Barang: 2.6 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 
 

Berdasarkan pada tabel 4.4. diketahui bahwa rata-rata nilai untuk 

keadaan umum pemasok PT.Multiinti Garment Jakarta adalah 3 yang artinya 

sangat baik. Sedangkan untuk keadaan pelayanan memperoleh rata-rata 2.75 

yang artinya baik dengan item terendah adalah kondisi kedatangan barang 

yang diberikan nilai rata-rata (2.5) hal ini karena terkadang barang tiba dengan 

kondisi yang sedikit cacat misalnya jahitan kurang rapi dan warna sedikit 

pudar dan tertinggi adalah mengikuti instruksi pembeli, penanganan keluhan, 

informasi barang yang diberikan dan informasi harga yang diberikan  (masing-

masing dengan nilai rata-rata 3). Sedangkan untuk keadaan material atau 

barang memperoleh nilai rata-rata 2.6 yang artinya baik dengan item terendah 
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yaitu kualitas barang dan harga barang dengan nilai rata-rata 2 hal ini karena 

harga dari PT Multiinti sedikit lebih tinggi padahal dengan kualitas yang 

sesuai dengan yang diharapkan oleh Wijaya Collection dan tertinggi adalah 

jaminan yang diberikan oleh pemasok, keseragaman barang dan keadaan 

pengepakan dengan nilai rata-rata tiga. 

Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi formulir evaluasi pemasok 

untuk PT Multiinti Garment Jakarta. 

Tabel 4.5 Tabel Rekapitulasi Formulir Evaluasi Pemasok  

(PT Multiinti Garment Jakarta) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 

Dari tabel 4.5. diketahui bahwa nilai total keseluruhan untuk PT 

Multiinti Garment adalah sebesar 24.12 artinya dari hasil jawaban responden 

diketahui jawaban berkisar antara 2,0 hingga 3,0 artinya dilihat dari keadaan 

Wijaya Collection 
Formulir Evaluasi Pemasok 

Nama Pemasok: PT Multiinti 
Deskripsi Item yang Dievaluasi  Nilai Nilai  

Rata-rata 
Bobot Nilai Rata-

rata X Bobot 
A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti instruksi/permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
2.5 
2 
3 
3 
3 
3 

 
2.75 

 
2.66 

 
7.32 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
2 
2 
3 
3 
3 

 
2.6 

 
3 

 
7.8 

Nilai Total : 24.12 
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umum pemasok, keadaan pelayanan dan keadaan material atau barang dari PT 

Multiinti dapat digolongkan dari yang baik hingga sangat baik. Yang baik 

adalah waktu penyerahan barang, kondisi kedatangan barang, kualitas barang 

dan harga barang. Sedangkan item yang termasuk sangat baik adalah 

informasi barang yang diberikan, informasi harga yang diberikan, kapasitas 

produksi, mengikuti permintaan pembeli, penanganan keluhan,  jaminan 

pemasok, keseragaman barang, dan keadaan pengepakannya. 

Untuk keadaan umum pemasok memperoleh nilai total 9 yang artinya 

sangat penting dan sangat baik nilainya. Sedangkan untuk keadaan pelayanan 

mendapatkan nilai total sebesar 7.32 yang artinya cukup baik sedangkan untuk 

keadaan material atau barang mendapatkan nilai sebesar 7.8 sehingga dapat 

dikatakan cukup baik. 

Yang terakhir adalah hasil untuk rekapitulasi Jelly Kids Jakarta dapat 

dilihat pada tabel berikut ini : 
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Tabel 4.6 Formulir Pemberian Nilai ( Jelly Kids Jakarta) 

Kriteria Pemilik  
(Hendy W) 

Karyawan 1 
Yuri 

(Bag.Gudang)

Karyawan 2 
Marwan  

(Bag.Gudang) 

Rata-rata 

A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
- 

 
- 

 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Umum Pemasok: 3 
B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
- 
- 
2 
1 
3 
3 

 
3 
2 
- 
- 
- 
- 

 
3 
2 
- 
- 
- 
- 

 
3 
2 
2 
1 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaaan Pelayanan: 2.33 
C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
3 
2 
1 
- 
- 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
- 
- 
- 
3 
3 

 
3 
2 
1 
3 
3 

Rata-rata Nilai Keadaan Material/Barang: 2.4 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 

Berdasarkan pada tabel 4.6. diketahui bahwa rata-rata nilai untuk 

keadaan umum pemasok Jelly Kids Jakarta adalah 3 yang artinya sangat baik. 

Sedangkan untuk keadaan pelayanan memperoleh rata-rata 2.33 yang artinya 

baik dengan item terendah adalah penanganan keluhan dari pembeli yang 

diberikan nilai rata-rata (1) hal ini karena dalam memberikan tanggapan 

terhadap keluhan maupun kompalian dari pembeli pihak Jelly Kids terkesan 

lamban (lebih dari satu minggu) dan bahkan cenderung komplain tersebut 

tidak ditindaklanjuti dan  skor tertinggi pada waktu penyerahan barang, 

informasi barang yang diberikan dan informasi harga yang diberikan  (masing-

masing dengan nilai rata-rata 3). Sedangkan untuk keadaan material atau 
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barang memperoleh nilai rata-rata 2.4 yang artinya baik dengan item terendah 

yaitu jaminan yang diberikan oleh pemasok dengan nilai rata-rata 1 yang 

berarti tidak baik hal ini karena Jelly Kids mempersulit dalam hal pemberian 

retur dan penggantian barang misalnya, jika ada retur maka lama sekali untuk 

ditanggapi dan diganti dengan barang yang baru dan bahkan pernah tidak mau 

mengganti produknya yang cacat.  dan nilai tertinggi terletak pada kualitas 

barang, keseragaman barang dan keadaan pengepakan dengan nilai rata-rata 3. 

Berikut ini adalah tabel hasil rekapitulasi formulir evaluasi pemasok 

untuk Jelly Kids Jakarta. 

Tabel 4.7 Tabel Rekapitulasi Formulir Evaluasi Pemasok  

(Jelly Kids Jakarta) 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 

Wijaya Collection 
Formulir Evaluasi Pemasok 

Nama Pemasok: Jelly Kids 
Deskripsi Item yang Dievaluasi  Nilai Nilai  

Rata-rata 
Bobot Nilai Rata-

rata X Bobot 
A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 

 
3 

 
3 

 
9 

B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti instruksi/permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
3 
2 
2 
1 
3 
3 

 
2.33 

 
2.66 

 
6.19 

C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
3 
2 
1 
3 
3 

 
2.4 

 
3 

 
7.2 

Nilai Total : 22.39 
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Dari tabel 4.7. diketahui bahwa nilai total keseluruhan untuk Jelly Kids 

Jakarta adalah sebesar 22.39 artinya dari hasil jawaban responden diketahui 

jawaban berkisar antara 1,0 hingga 3,0 artinya dilihat dari keadaan umum 

pemasok, keadaan pelayanan dan keadaan material atau barang dari Jelly Kids 

Jakarta dapat digolongkan dari yang tidak baik hingga sangat baik. Yang tidak 

baik adalah penanganan keluhan dari pembeli dan jaminan yang diberikan 

oleh pemasok. Untuk item yang baik adalah kondisi kedatangan barang, 

mengikuti permintaan pembeli dan harga barang. Sedangkan item yang 

termasuk sangat baik adalah informasi barang yang diberikan, informasi harga 

yang diberikan, kapasitas produksi, keseragaman barang, waktu penyerahan 

barang dan keadaan pengepakannya. 

Untuk keadaan umum pemasok memperoleh nilai total 9 yang artinya 

sangat penting dan sangat baik nilainya. Sedangkan untuk keadaan pelayanan 

mendapatkan nilai total sebesar 6.19 yang artinya cukup baik sedangkan untuk 

keadaan material atau barang mendapatkan nilai sebesar 7.2 sehingga dapat 

dikatakan baik. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

51

Tabel 4.8 Rekapitulasi Tiga Pemasok 

Keterangan PT Indotekstil PT Multiinti Jelly Kids 
A. Keadaan Umum Pemasok 
1. Ukuran/kapasitas produksi 

 
3 x 3 = 9 

 
3 x 3 = 9 

 
3 x 3 = 9 

Rata-rata Keadaan Umum: 9 9 9 
B. Keadaan Pelayanan: 
1. Waktu penyerahan barang 
2. Kondisi kedatangan barang 
3. Mengikuti permintaan pembeli 
4. Penanganan keluhan dari 

pembeli 
5. Informasi barang yang diberikan 
6. Informasi harga yang diberikan 

 
2 x 2.66 = 5.32 
3 x 2.66 = 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 

 
3 x 2.66 = 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 

 
2.5 x 2.66 = 6.65 
2 x 2.66 = 5.32 
3 x 2.66 = 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 

 
3 x 2.66 = 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 

 

 
3 x 2.66 = 7.98 
2 x 2.66 = 5.32 
2 x 2.66 = 5.32 
1 x 2.66 = 2.66 

 
3 x 2.66= 7.98 
3 x 2.66 = 7.98 

 
Rata-rata Keadaan Pelayanan: 7.53 7.32 6.19 
C. Keadaan Material/Barang: 
1. Kualitas barang 
2. Harga barang 
3. Jaminan yang diberikan oleh 

pemasok 
4. Keseragaman barang 
5. Keadaan pengepakan 

 
3 x 3 = 9 
3 x 3 = 9 
2 x 3 = 6 

 
3 x 3 = 9 
3 x 3 = 9 

 
2 x 3 = 6 
2 x 3 = 6 
3 x 3 = 9 

 
3 x 3 = 9 
3 x 3 = 9 

 
3 x 3 = 9 
2 x 3 = 6 
1 x 3 = 3 

 
3 x 3 = 9 
3 x 3 = 9 

Rata-rata Keadaan Material: 8.4 7.8 7.2 
Total Nilai 24.93 24.12 22.39 
Sumber : Data Primer Diolah (2011) 
Keterangan : 1 = Tidak Baik, 2 = Baik, 3 = Sangat Baik 

Pada penelitian ini telah dilakukan analisa pemasok terbaik dengan 

menggunakan model penilaian dengan menggunakan tiga kriteria penilaian 

yaitu keadaan umum pemasok, kondisi pelayanan dan keadaan material / 

barang. Dari tabel 4.8 dapat kita ketahui bahwa PT Indotekstil Garment 

memiliki nilai yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan PT Multiinti 

Garment dan Jelly Kids, sehingga dapat kita artikan bahwa Wijaya Collection 

sebaiknya dapat mempertahankan pemasok PT Indotekstil Garment. Jika PT 

Indotekstil Garment tidak dapat memenuhi purchase order dari Wijaya 

Collection maka Wijaya collection dapat memakai pemasok pilihan 

berikutnya yaitu ke PT Multiinti Garment lalu berikutnya lagi kepada Jelly 
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Kids. PT Indotekstil Garment secara umum menduduki peringkat tertinggi 

dibandingkan dengan 2 pemasok lainnya, dengan keunggulan terletak pada 

kondisi kedatangan barang dan harga barang sedangkan kelemahannya 

terletak pada waktu penyerahan barang. Maka dari itu jika waktu penyerahan 

barang dari PT Indotekstil terlambat maka Wijaya Collection dapat memesan 

produk kepada Jelly Kids yang memiliki skor tertinggi untuk waktu 

penyerahan barang, kenudian jika Jelly Kids tidak dapat memenuhinya maka 

Wijaya Collection dapat mempertimbangkan PT Multiinti.  

Untuk pemasok kedua yaitu PT Multiinti menduduki peringkat kedua 

dengan kelebihan terletak pada jaminan yang diberikan oleh pemasok 

sedangkan kelemahannya terletak pada kualitas barang. Sehingga jika wijaya 

collection membutuhkan barang dengan kualitas yang prima maka wijaya 

collection dapat mempercayakannya kepada kedua pemasok lainnya yaitu PT 

Indotekstil dan Jellykids yang sama-sama memperoleh skor tertinggi. 

Pemasok ketiga yaitu Jelly kids menduduki peringkat ketiga dengan 

kelebihan terletak pada waktu penyerahan barang sedangkan kelemahannya 

terletak pada mengikuti permintaan pembeli, penanganan keluhan dari 

pembeli dan jaminan yang diberikan oleh pemasok. Untuk itu jika Wijaya 

collection ingin response yang cepat dalam penanganan keluhan dan  jaminan 

kepastian retur jika ada produk yang cacat maka wijaya collection dapat 

mempercayakan kepada PT Multiinti, jika PT Multiinti tidak bisa maka dapat 

memilih PT Indotekstil. 
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Berdasarkan hasil analisis dapat dikatakan bahwa untuk PT Indotekstil 

dapat memperbaiki kelemahannya yang terletak pada waktu penyerahan 

barang, dengan cara mempercepat waktu penyerahan barang baik itu dari 

saluran transportasi maupun kecepatan dalam proses penyiapan barang, untuk 

PT Multiinti sebaiknya meningkatkan pada kualitas barang yang dihasilkan 

baik itu meningkatkan dari segi kualitas bahan bakunya maupun kualitas 

tenaga kerjanya. Pemasok ketiga yaitu Jelly kids sebaiknya meningkatkan 

pada point mengikuti permintaan pembeli, penanganan keluhan dari pembeli 

dan jaminan yang diberikan oleh pemasok. Jadi jelly kids dapat lebih 

mendengarkan lagi apa sebenarnya yang diinginkan dan dibutuhkan oleh 

konsumen selain itu juga mempercepat response terhadap penanganan keluhan 

dan tidak mempersulit dalam pemberian retur jika ada produk yang cacat. 

Meskipun PT Indotekstil dipilih menjadi pemasok terbaik, tetapi 

perusahaan harus waspada dalam hal waktu penyerahan barang. Yang harus 

dilakukan untuk mengurangi risiko kerugian akibat ketergantungan pemasok 

adalah tidak hanya menggantungkan pada satu pemasok saja, tetapi juga 

melakukan pembelian barang dari pemasok lain (yaitu PT Multiinti dan Jelly 

kids) apabila kualitas barang dan jaminan yang diberikannya lebih baik atau 

misalnya pemasok utama sedang tidak tersedia jenis barang yang diminta atau 

dengan kata lain menggunakan suatu konsep yang dinamakan supplier 

partnership key supplier. 
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4.5. Analisis Supply Chain 

Dari posisi ini maka kita dapat melakukan analisa supply chain 

berdasarkan strategi bisnis yang digunakan oleh Wijaya Collection yaitu 

strategi biaya. 

Tabel 4.9 Empat Strategi Bisnis Perusahaan 

Strategi Utama Sumber 
Keunggulan 

Basis Kompetisi Kunci 
Keberhasilan 

Biaya Efisiensi biaya 
produksi / 
distribusi 

Harga ter-
rendah di 
kelasnya 

Efisien 
infrastruktur dan 

modal 
Inovasi Unit teknologi dan 

merek 
Produk inovasi Ketepatan waktu 

Pelayanan Pelayanan prima Sesuai dengan 
keinginan khusus 

konsumen 

Rancang SCM 
secara khusus 

Mutu Keamanan dan 
keandalan produk 

Produk yang dapat 
diandalkan (dalam 

hal fungsi) 

Pengendalian mutu 
dalam SCM 
(traceability)

  Sumber : Modul supply chain management manufacture (2008 : 16) 

Wijaya collection disini berperan sebagai distributor , sehingga hampir 

semua barang yang dijual bukan merupakan hasil produksi sendiri melainkan 

menampung barang hasil produksi orang lain baik itu yang berasal dari pabrik 

maupun home industry. Dengan strategi biaya yang digunakan oleh Wijaya 

Collection maka harga produk yang dijual menjadi lebih rendah dibanding 

dengan para kompetitor, padahal supplier tersebut tidak memasok barang 

secara eksklusif  hanya kepada Wijaya Collection saja melainkan juga kepada 

perusahaan-perusahaan lain. Yang menjadi strategi biaya dari Wijaya 

Collection dibatasi menjadi lima variabel antara lain : 

1. Harga, Wijaya Collection memiliki harga yang lebih rendah dari para 

kompetitor hal ini karena pemilik berusaha untuk mencari barang dari 
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tangan pertama biasanya dari Jakarta, pembelian dari wijaya collection 

juga dilakukan dalam partai besar ( > 100 potong ) sehingga mendapatkan 

potongan harga selain itu dalam melakukan jasa pengiriman paket barang 

ke konsumen Wijaya collection berusaha untuk mencari jasa paket barang 

yang memiliki harga yang rendah dengan kualitas yang umum, ada 

beberapa jasa pengiriman barang yang sering dipakai oleh Wijaya 

collection antara lain seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini :  

Tabel 4.10 Data Jasa Pengiriman Barang 

Nama 
Perusahaan 

Jasa 
Transportasi 

Alamat Ukuran Kargo Harga Wilayah 

Mikroindo 
Puteratama 

Jl MT. Haryono 
583 

(024-8316923) 

1 koli / bal 
Ukuran Besar (1 

kuintal ) 
Ukuran Kecil 

(25 kg) 

 
35.000 - 40000 

(Tergantung Rute) 
10.000 – 15.000 

(Tergantung Rute) 

Jateng -
Jatim 

Sadana Jl Arteri 
Soekarno Hatta 

26 (024-
6733087) 

Per kg 1500 / kg Jateng -
Jatim 

Hira Express Jl Moh Suyudi 
27 A (024-
70725828) 

Per kg 1300 / kg Jabodetabek 

Sumber Alam Jl Beteng 24 
(024-3585657) 

1 koli / bal 
Ukuran Besar (1 

kuintal ) 
Ukuran Kecil 

(25 kg) 

 
32.500 - 37500 

(Tergantung Rute) 
7.500 – 12.500 

(Tergantung Rute) 
 
 

Jateng -
Jatim 

Panca Kobra 
Sakti 

Jl Moh Suyudi 
SH No. 5 (024-

3552464) 

1 koli / bal 
Ukuran Besar (1 

kuintal ) 
Ukuran Kecil 

(25 kg) 

 
35.000 - 40000 

(Tergantung Rute) 
10.000 – 15.000 

(Tergantung Rute) 

Jateng -
Jatim 

Sumber : Data Primer (2011) 

Dalam hal pengiriman barang ke luar kota (Ambarawa, Solo, Purwokerto, 

Ponorogo,Wonosobo, Kartasura, Bandung dsb) Wijaya Collection akan 
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menghubungi ke lima jasa paket tersebut dari kelima tersebut akan dicari 

yang paling cepat sampai ke tujuan karena ada beberapa jalur yang sibuk 

dan juga yang tidak, jika waktu pengiriman > 2 hari maka pihak Wijaya 

akan beralih ke jasa pengiriman barang yang lain karena jika pengiriman 

terlalu lama dan sampai terjadi keterlambatan waktu maka hal tersebut 

dapat mempengaruhi perputaran arus kas perusahaan dan juga perusahaan 

akan kehilangan apa yang dinamakan dengan oppourtunity cost apalagi 

jika pada waktu lebaran dimana volume penjualan meningkat cukup tajam, 

selain itu cara pengepakan juga mempengaruhi dengan cara menata 

dengan rapi dan teratur sehingga tidak terlalu memboroskan tempat yang 

tersedia dan juga tidak sampai terlalu penuh karena jika memboroskan 

tempat maka yang pasti terjadi akan ada tambahan biaya transportasi dan 

juga apabila terlalu penuh maka resiko barang tersebut rusak pada waktu 

pengiriman juga semakin besar. 

2. Struktur jaringan / infrastruktur, siapa saja yang menjadi anggota yang 

terlibat di dalamnya dan bagaimana peran dari masing-masing anggota 

tersebut dapat terlihat pada tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.11 Anggota Jaringan Wijaya Collection dan Peranannya 

Tingkat Anggota Proses Aktivitas 
Supplier PT Indotekstil, PT 

Multiinti dan Jelly 
Kids 

Produksi dan 
Penjualan 

Melakukan proses 
produksi pakaian anak 

(rok anak) dan 
menjual hasilnya 
kepada distributor 

Distributor Wijaya Collection Pembelian, 
penyimpanan, 
pengemasan, 

pengangkutan dan 
penjualan 

Membeli pakaian anak 
(rok anak) dari 

supplier, 
mendistribusikan dan 
menjual pakaian anak 

tersebut ke Laris 
Swalayan 

Retailer Laris swalayan Pembelian, 
penyimpanan dan 

penjualan 

Membeli rok anak dari 
distributor, melakukan 

penyimpanan dan 
mendisplay produk 

tersebut 
Customer Konsumen baik itu 

konsumen akhit 
maupun tidak 

Pembelian Melakukan pembelian 
rok anak dari swalayan 

  Sumber : Data Primer (2011) 

3. Sumber Daya, membahas mengenai potensi sumber daya yang dimiliki 

oleh anggota rantai pasokan (distributor) sehingga dapat diketahui potensi-

potensi apa saja yang mendukung upaya pengembangan rantai pasokan 

sumber daya yang dikaji meliputi sumber daya fisik, teknologi, sumber 

daya manusia dan permodalan 

a. Sumber daya fisik, yang dimiliki oleh Wijaya collection selaku 

distributor adalah mobil, sepeda motor, gudang penyimpanan dan 

peralatan pengemasan, untuk pengiriman barang Wijaya collection 

menggunakan jasa paket pengiriman barang seperti Mikro, Cobra, 

Sumber Alam, Sadana dan Hira Express. 

b. Sumber daya teknologi dalam supply chain ini yang sangat 

berperan adalah teknologi komunikasi dalam hal ini adalah 
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blackberry dimana jika ada perkembangan model pakaian anak 

yang baru maka pihak supplier akan langsung mengirimkan 

gambar model-model tersebut disertai dengan daftar harga melalui 

blackberry messanger ke blackberry distributor, pemesanan pun 

dapat dilakukan melalui telepon dengan menyebutkan kode barang 

dan jumlah barang yang diminta. 

c. Sumber daya manusia, yang terdapat pada distributor berjumlah 8 

orang termasuk juga pemilik. Ketujuh orang tersebut membantu 

dalam kegiatan pendistribusian rok anak ke Laris swalayan seperti 

kegiatan pengemasan dan pengiriman dan juga menjaga / 

menjalankan operasional toko. 

d. Permodalan, Sumber dana yang didapat dari distributor hampir 

sebagian besar diperoleh dari pinjaman bank melalui kredit 

rekening koran dan sisanya berasal dari modal sendiri. 

4. Pasar (Market), membahas mengenai tujuan pasar secara jelas, seperti 

siapa pelanggannya dan apa yang dibutuhkan dan diinginkan dari produk 

tersebut. Sasaran pasar dari Wijaya collection bukan hanya pasar 

Semarang saja tetapi juga luar kota Semarang bahkan baru-baru ini Wijaya 

collection mulai berpikir untuk masuk ke pasar Kalimantan. Pasar dari 

Wijaya collection lebih mengarah ke pasar menengah ke bawah sampai 

menengah sehingga dalam pasar ini eklusifitas dan kualitas menjadi nomor 

dua dan hargalah yang lebih menjadi penentu ketika konsumen menbeli 

baik itu konsumen akhir maupun pedagang yang ingin menjual kembali. 
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5. Aspek Resiko / Kemitraan, Kemitraan yang terjadi antara Wijaya 

collection dan supplier maupun juga retailer merupakan pola kemitraan 

yang didasarkan pada kesepakatan kerja sama atas dasar saling percaya 

dan komitmen diantara masing-masing anggota. Dalam bermitra di suatu 

usaha maka pemilihan mitra yang baik dan tepat sangat diperlukan 

pemilihan mitra ini didasarkan kepada bagaimana peluang mitra tersebut 

agar mampu untuk memberikan hasil kerja sama dalam jangka panjang 

dan berkelanjutan, baru setelah itu akan dipertimbangkan sisi teknisnya 

seperti harga, kualitas, model dsn sebagainya. Dalam melakukan 

pemilihan mitra hal terpenting yang dilakukan oleh Wijaya Collection 

adalah melakukan survey kepada mitra tersebut survey dilakukan baik 

dengan mendengarkan pendapat / masukan dari para sales, maupun 

mengunjungi secara langsung untuk mengetahui bagaimana sebenarnya 

kondisi mitra tersebut seperti kondisi kesehatan keuangannya, kondisi 

barangnya, kondisi fisik usahanya dan juga bagaimana karakter dari mitra 

yang akan dipilih tersebut . Dengan mitra yang baik maka aspek resiko 

dapat diminimalkan, resiko dalam setiap bisnis termasuk juga bisnis 

pakaian anak salah satunya adalah resiko finansial, resiko ini sangat 

berhubungan dengan sistem transaksi. Untuk Wijaya sendiri sistem 

transaksi ke para supplier langganan menggunakan faktur pembelian atau 

secara tempo dengan jangka waktu kurang lebih satu bulan, begitu juga 

dengan para retailer langganan sistem transaksi juga dilakukan secara 

tempo dengan jangka waktu 1 - 2 bulan. Pengecualian terjadi jika ada 
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supplier baru maupun retailer baru maka sistem transaksi adalah cash and 

carry. Baru setelah itu jika kemitraan berlangsung dalam waktu yang 

sudah cukup lama maka akan dipertimbangkan untuk menggunakan sistem 

transaksi tempo berjangka. 

4.6 Perencanaan Supply Chain 

Sebelum melakukan perencanaan supply chain bagi pemasok terbaik 

yaitu PT Indotekstil maka terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana 

komponen-komponen yang harus diperhatikan dalam rantai pasokan, 

komponen tersebut dapat dilihat pada gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 
Gambar 4.4 Rantai Pasokan Secara Umum (Siagian, 2005) 

 
Dari gambar tersebut terlihat bahwa yang paling penting dalam 

perencanaan sebuah rantai pasokan adalah adanya koordinasi diantara 3 arus 

antara lain arus material (arus produk fisik), arus informasi (ramalan 

permintaan, transmisi pesanan) dan arus keuangan (syarat - syarat kredit, kas 

dan jadwal pembayaran). Dalam perencanaan supply chain juga harus 

disesuaikan dengan strategi bisnis apa yang digunakan dalam perusahaan, dan 

dalam kasus ini adalah strategi biaya yang digunakan oleh Wijaya Collection. 

Berdasarkan strategi biaya yang digunakan oleh Wijaya Collection 

maka rantai pasokan yang direncanakan harus efisien dengan menghilangkan 

Supplier Distributor Konsumen 

- Informasi 
- Arus kas 
- Pesanan 

- Arus kredit 
- Arus barang 
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sumber-sumber pemborosan yang tidak perlu. Hal ini dapat dilakukan dengan 

cara standarisasi baik itu pengepakan, penyimpanan maupun pembongkaran, 

mengurangi variasi / saluran media transportasi dan melakukan sentralisasi 

gudang. Selain itu arus produk, informasi dan arus keuangan harus dapat 

berjalan dengan baik yang dapat dijelaskan sebagai berikut : 

1. Arus Produk, Produk yang didistribusikan dalam rantai pasokan ini 

adalah rok anak. Proses distribusi ini dimulai dari produksi pakaian 

anak oleh PT Indotekstil Garment Jakarta setelah produk jadi maka 

produk tersebut akan dikirim ke para distributor dalam hal ini Wijaya 

collection berdasarkan order yang telah dilakukan. Setelah sampai di 

distributor maka akan dilakukan pengecekan dan pemilahan apakah 

telah sesuai dengan pesanan dan adakah barang yang cacat setelah itu 

akan dilakukan penyimpanan (storage) di Gudang yang tersentralisasi 

yang terletak di Jl Singa Utara Dalam I / 4 sebelumnya gudang dibagi 

menjadi dua yaitu di Jl Tlogosari Raya II / 24 dan di Jl Singa Utara 

Dalam sehingga kurang efisien. Barang tersebut sebagian dimasukkan 

ke toko untuk dijual dan sebagian lagi dikirim ke luar kota salah 

satunya adalah Laris swalayan, variasi dalam media transportasipun 

juga difokuskan dengan hanya menggunakan jasa paket pengiriman 

barang melalui jalur darat dengan menggunakan truk . Setelah sampai 

di Laris maka akan dicek apakah sudah sesuai dengan pesanan atau 

tidak setelah itu akan dilakukan pelabelan harga dan barang tersebut 
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didisplay dan siap untuk dijual ke konsumen baik itu konsumen akhir 

maupun tidak.. 

2. Aliran uang (financial), dapat peneiliti kelompokkan menjadi 4 bagian 

antara lain : 

a. Modal merupakan salah satu komponen penting dalam rantai 

pasokan rok anak ini, modal tersebut digunakan sebagai sarana 

pendanaan dan pembiayaan. Modal yang digunakan oleh 

distributor berasal dari modal sendiri dan pinjaman bank. 

b. Sistem Pembayaran Produk, pembayaran barang dilakukan 

dengan cara tempo dengan rentang waktu 1 – 2 bulan hal ini 

membuat perputaran uang berjarang lambat belum lagi dibulan 

– bulan biasa penjualan garment cenderung stabil peningkatan 

yang tajam baru terjadi ketika lebaran dan akhir tahun dengan 

sistem pembayaran yang bersifat kredit / tempo maka saling 

percaya dan tanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya 

merupakan hal yang mutlak . 

c. Skema Pembayaran Pendanaan, untuk skema maka yang 

terjadi adalah pemenuhan bertahap dimana Wijaya Collection 

secara bertahap atau rutin (1 bulan sekali) melakukan 

pembayaran kredit Bank dengan jangka waktu 2 tahun – 5 

tahun. 

d. Harga, dari segi harga Wijaya Collection mengambil 

keuntungan antara 20 % - 30 % dari harga pokok tergantung 
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dari jenis barangnya, sedangkan untuk harga di retailer sendiri 

sepenuhnya adalah hak dari retailer untuk menentukan harga 

jual, pertimbangan dalam menentukan harga jual dapat 

beraneka ragam seperti biaya yang harus dikeluarkan, kondisi 

persaingan, produk tersebut hanya musiman atau stabil 

penjualannya dan juga kondisi tersediaanya produk di pasar 

apakah langka atau tidak.   

e. Biaya-biaya, Biaya yang rutin dan harus dikeluarkan oleh 

Wijaya Collection antara lain biaya produk (barang dagangan), 

biaya tenaga kerja baik langsung maupun tidak langsung, 

biaya transportasi dan juga biaya - biaya overhead lainnya 

seperti biaya listrik, air, telepon, pulsa dsb.  

3. Aliran Informasi dalam rantai pasokan rok anak ini terdiri dari 

informasi pasar dan informasi harga. Informasi pasar meliputi siapa 

pasar sasaran akhir (konsumen), bagaimana perilaku dan preferensi 

konsumen, serta kualitas produk dan model produk seperti apa yang 

diinginkan. Informasi pasar diperoleh dari konsumen yang kemudian 

disampaikan ke pihak Laris Swalayan, informasi pasar yang diperoleh 

dapat berupa keluhan maupun saran mengenai produk apakah itu 

secara kuantitas maupun kualitas. Laris swalayan kemudian 

mengkomunikasikan informasi pasar dengan jelas ke para 

pemasoknya. Distributor kemudian akan melakukan penyampaian 

informasi terkait pasar sasaran ke supplier dalam hal ini PT 
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Indotekstil yang kemudian secara bersama-sama akan dipikirkan 

bagaimana pemecahannya hal ini juga dibantu oleh para designer 

yang dimiliki oleh PT Indotekstil untuk memikirkan dan melihat 

bagaimana perkembangan pasar maupun mode yang terjadi pada 

konsumen . Begitu juga dengan informasi harga disini yang berperan 

adalah retailer dimana mereka yang berhadapan langsung dengan 

konsumen akhir seperti yang disinggung diatas target pasar dari 

Wijaya adalah kalangan menengah sehingga perubahan harga 

merupakan hal yang sangat sensitif yang dapat membuat konsumen 

beralih ke kompetitor lain. Informasi harga antara supplier ke 

distributor dan distributor ke retailer harus disampaikan secara 

transparan dan jika ada perubahan harga sebaiknya langsung 

disampaikan dengan cepat dengan menggunakan berbagai sarana 

teknologi yang tersedia baik itu blackberry, email maupun faksimili 

dengan demikian hubungan kerja sama yang harmonis antar berbagai 

anggota dapat terpelihara. 

Dari uraian tersebut maka dapat kita buat suatu model perencanaan 

supply chain yang sesuai dengan strategi biaya pada Wijaya Collection seperti 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 4.5 Model Supply Chain Pada Wijaya Collection 
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