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BAB I 

LATAR BELAKANG 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Globalisasi memberi dampak yang terasa bagi tingkat produktifitas dan 

efisiensi usaha. Segala sesuatu yang berkaitan dengan perekonomian 

mengalami perubahan yang sangat signifikan terutama bagi Negara yang 

sedang berkembang. Sehingga memuat persaingan dengan para pesaing 

menjadi lebih ketat, sehingga memaksa pengusaha untuk dapat 

menyediakan sebuah produk yang cepat, murah dan berkualitas (Budiman, 

2013). Di Indonesia 90% perusahaan merupakan bisnis keluarga Menurut 

Soedibyo (2007) kontribusi dari bisnis keluarga sendiri dalam 

perekonomian mencapai 64% dari nilai Produk Domestic Bruto (PDB), 

selain itu perusahan keluarga memberikan 62% kontribusi dalam 

kesempatan kerja yang ada serta 89% dari penerimaan pajak pada sector 

usaha.  

Dalam menghadapi perkembangan global pastinya perusahaan 

keluarga harus dapat menyelesaikan masalah yang terjadi dalam 

perusahaan, agar dapat berjalan dengan lancar dan setiap masalah dapat 

diselesainkan dengan cepat dan solusi yang diterima sesuai dengan 

masalah yang terjadi dalam perusahaan. (Budiman, 2013). 

Dalam setiap lini usaha tentunya akan selalu ada sebuah keputusan 

yang harus diambil guna melancarkan kegiatan yang ada dalam 
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perusahaan tersebut. Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu 

hasil atau keluaran dari proses kognitif yang membawa pada pemilihan 

suatu jalur tindakan dari  beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses 

dalam pengambilan keputusan akan menghasilkan sebuah pilihan final dari 

setiap alternatif yang ada. Menurut Fahmi (2013) pengambilan keputusan 

adalah sebuah pendekatan terhadap hakikat suatu masalah, pengumpulan 

fakta-fakta dan data, penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi 

dan pengambilan tindakan yang menurut perhitungan merupakan tindakan 

yang paling tepat. 

Pengambilan keputusan adalah salah satu faktor penting yang dapat 

mendukung berjalannya suatu lini usaha dalam perusahaan, termasuk 

dalam memecahkan masalah yang terjadi dalam perusahaan agar masalah 

yang timbul dapat terpecahkan dengan cepat dan memperoleh solusi yang 

terbaik bagi kemajuan perusahaan kedepannya.(Surya & Devie, 2013). 

Dalam sebuah perusahaan keluarga biasanya beberapa jabatan dalam 

perusahaan diduduki oleh anggota keluarga sendiri baik dari keluarga inti 

pemilik perusahaan maupun dari luar keluarga inti pemilik perusahaan, 

yang dimana tentunya nanti akan mempengaruhi pemilik bila akan 

mengambil sebuah keputusan untuk perusahaan kedepannya. Setiap 

keputusan yang akan diambil untuk perusahaan tentunya diperlukan 

persetujuan setiap anggota keluarga yang juga terlibat didalam perusahaan 

yang dimana mereka biasanya juga memiliki jabatan yang penting pula 

dalam perusahaan. (Budiman, 2013). 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan salah satu manajer atau 

KADEP dari PT. Ciptana Wijaya Mandiri di ketahui bahwa terdapat 

masalah yang ada dalam perusahaan seperti perbedaan pendapat dalam 

pembelian mesin yaitu pisau Rotary yang menjadi alat pendukung dalam 

proses produksi dalam perusahaan.  

PT. Ciptana Wijaya Mandiri atau PT. CWM merupakan salah satu 

contoh perusahaan keluarga yang sudah berdiri sejak tahun 1993 yang 

awalnya bernama UD. Wijaya Pratama dan berganti nama menjadi PT. 

Ciptana Wijaya Mandiri pada tahun 1998. PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

adalah perusahaan keluarga yang berbentuk Family Owned Business 

(FOB) yang dimana perusahaan ini dalam beberapa lini manajerialnya 

ditangani oleh para professional dan juga terdapat beberapa anggota 

keluarga yang bekerja dalam beberapa lini manajerial. 

PT. Ciptana Wijaya Mandiri bergerak dalam industry pengolahan kayu 

yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-Purwodadi Km. 16,5 No. 349, 

Mranggen, Demak, Jawa Tengah 59567. Produk yang dihasilkan antara 

lain Log Kayu, Plywood, Decking, Sawn Timber, dan Veneer. Perusahaan 

awalnya hanya usaha kecil yang akhirnya dapat berkembang dilahan 

dengan luas  ± 14 Hectare.  

Visi dari PT. Ciptana Wijaya Mandiri : Menjadi salah satu perusahaan 

yang terdepan dan berkelanjutan didalam Bisnis Perkayuan, dan guna 

melaksanakan visi dari perusahaan tersebut, Misi PT. Ciptana Wijaya 

Mandiri yaitu menjadi penyedia kayu berkualitas tinggi, memberikan 
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pelayanan yang tidak lekang oleh waktu, dan Memperluas jaringan bisnis. 

(http://www.ciptana.com). 

Berkaitan dengan tersebut dan melihat perkembangan bisinis di kota 

Semarang yang mulai berkembang karena pengaruh dari globalisasi, 

perusahaan dituntut untuk dapat memenuhi permintaan dari konsumen 

yang ada dan menghasilkan produk yang berkualitas dan bermutu tinggi 

sehingga nantinya akan memberikan profit yang menguntungkan bagi 

perusahaan. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian mengenai 

pengambilan keputusan yang tepat dan sesuai dalam sebuah perusahaan 

yang bergerak dalam pengolahan kayu logging, Sehingga penelitian ini 

diberi judul “ANALISIS PENGAMBILAN KEPUTUSAN DALAM 

PEMBELIAN PISAU ROTARY PADA BISNIS KELUARGA PT. 

CIPTANA WIJAYA MANDIRI“. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah dari penelitian ini adalah : 

a) Bagaimana pengambilan keputusan terkait pembelian Pisau Rotary 

pada PT. Ciptana Wijaya Mandiri? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan Penelitian ini yaitu: 

a) Untuk mengetahui pengambilan keputusan dilakukan dalam pembelian 

Pisau Rotary pada PT. Ciptana Wijaya Mandiri. 
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1.4. Manfaat Penelitian 

Adapun hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

sebagai berikut : 

i. Bagi peneliti 

Bagi peneliti diharapkan dapat menerapkan ilmu atau teori yang 

telah di dapatkan dari perkuliahaan selama ini dan diharapkan dapat 

memberi masukan pada pemilik perusahaan dan bagian manajemen agar 

dapat melakukan pengambilan keputusan yang lebih efektif bagi 

perusahaan. 

ii. Bagi perusahaan 

Diharapkan dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan saran 

kepada perusahaan agar dapat lebih baik lagi dalam melakukan 

pengambilan keputusan yang terjadi dalam perusahaan, dan hasil dari 

pemecahan masalah dapat menguntungkan perusahaan. 

 

 


