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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1. Gambaran Umum 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 yang berlokasi di Jalan Raya Semarang-

Purwodadi Km. 16,5 No. 349, Mranggen, Demak, Jawa Tengah 59567. 

Perusahaan bergerak pada bidang industry kayu baik log, Plywood, 

Decking, Sawn Timber, Veneer dan lainnya. 

PT. Ciptana Wijaya Mandiri (PT. CWM) yang telah berdiri sejak tahun 

1993 yang didirikan oleh Alm. Bapak Hartono Chandrawijaya, pada 

awalnya usaha ini hanya usaha kecil yang memiliki lahan yang cukup 

kecil namun lama kelamaan telah berkembang menjadi industry yang 

besar dengan memiliki luas area ± 14 hektar, setelah kepemimpinan dari 

Alm. Bapak Hartono Chandrawijaya perusahaan mulai dipegang oleh anak 

dari Alm. Bapak Hartono Chandrawijaya yaitu Alm. Bapak Sudarsono 
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Chandrawijaya yang mulai banya berinovasi dan memiliki karakter 

seorang pemimpin dengan melihat para karyawan dan berhasil 

membangun usaha tersebut hingga sukses, namun sepeninggal dari Alm. 

Bapak Sudarsono Chandrawijaya sekarang PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

dipegang oleh istri dari Alm. Bapak Sudarsono Chandrawijaya yaitu Ibu 

Jenny Chandrawijaya. 

 

Gambar  4.1  Struktur Organisasi PT. Ciptana 

4.2. Gambaran Umum Reponden 

Data wawancara penelitian ini didapat dari empat orang responden, 

responden yang dipilih adalah KADEP PPIC & QC serta 3 orang karyawan 

yang terkait dengan topik pada penelitian ini. Berikut adalah data dari 

empat orang responden tersebut : 
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Tabel 4.1 Gambaran umum responden 

Nama : Johan Setiawan 

Wolsak 

Niken 

Larasati 

Sri Rahayuningsih Anneke 

Usia : 39 Tahun 30 Tahun 32 Tahun - 

Jenis 

Kelamin : 

Laki-Laki Perempuan Perempuan Perempuan 

Jabatan : KADEP PPIC & 

QC 

Staff PPIC Staff PPIC 

Moulding 

Staff 

Purchasing 

Sumber : Data Primer (2017) 

4.3. Analisis Pengambilan Keputusan dalam pembelian Pisau Rotary pada 

PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pada bagian ini akan dilakukan analisis 4 tahapan pengambilan 

keputusan menurut Simon (1960), yaitu : 

1. Intelligence (Penelusuran Lingkup Masalah) 

2. Design (Perancangan Penyelesaian Masalah) 

3. Choice (Pemilihan Tindakan) 

4. Implementation (Pelaksanaan Tindakan) 

4.3.1. Intelligence (Penlusuran Lingkup Masalah) 

Pada tahapan awal ini dilakukan penelusuran lingkup masalah 

(Intelligence) yang terjadi dalam perusahaan berkaitan dengan Pembelian 

Pisau Rotary. Indikatornya adalah : 

a. Permasalahan yang terjadi terkait dengan pembelian Pisau Rotary 

(Pisau Kupas) dalam perusahaan. 

Dari hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut :
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Tabel 4.5 Jawaban Responden mengenai penelusuran lingkup masalah (Intelligence) 

Sumber  : Data Primer Hasil Wawancara ( Maret 2017) 

 

Masalah : Pengambilan keputusan dalam Pembelian Pisau Rotary PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pertanyaan  
Jawaban 

Analisis 
KADEP PPIC (Johan) Staff PPIC (Niken) Staff PPIC (Sri) Staff Purchasing (Anneke) 

1. Apakah pernah 

terjadi masalah dalam 

pembelian peralatan 

dalam  perusahaan 

selama ini? 

Perusahaan 

Mengalami beberapa 

masalah antara lain : 

a. Terdapat fasilitas 

retur untuk 

bagian sawtimber 

super sebagai 

salah satu solusi 

perbedaan grade. 

b. Pada bagian Ply 

Mill terdapat  

beberapa masalah 

yang berkaitan 

dengan kualitas 

dari produk, yang 

akan selalu 

diperbaiki oleh 

perusahaan. 

Hanya terdapat  

problem kecil 

(perdebatan dalam 

pemilihan Supplier) 

yang masih bisa 

diatasi oleh internal 

manajemen. 

Terdapat masalah, 

kecil yang masih 

bisa diatasi oleh 

internal 

management. 

Hanya persoalan kecil 

yang amsih mampu 

ditangani oleh pihak 

internal management 

perusahaan 

Masalah yang terkait 

dengan Pembelian 

perusahaan hanya terjadi 

masalah kecil seperti 

terdapan perdebatan 

dalam pemilihan Supplier 

yang untuk Pisau Rotary 

dalam divisi PlyMill. 



27 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan keempat responden 

mengenai penelusuran lingkup masalah (Intelligence) perusahaan terdapat 

beberapa masalah yang diketahui melalui masukan-masukan yang di 

terima oleh pihak management perusahaan dari para karyawan yang 

bekerja dalam perusahaan, dalam PT. Ciptana Wijaya Mandiri sendiri 

memberikan hak kepada karyawan dalam memberikan masukan bila 

terjadi masalah dalam perusahaan baik masalah terkait produksi maupun 

masalah lainnya. 

 Berdasarkan hasil wawancara perusahaan sempat menerima 

masukan dari karyawan mengenai masalah terkait dengan peralatan yang 

digunakan dalam proses produksi yaitu maslah pembelian Pisau Rotary 

yang dimana perusahaan sendiri sebenarnya sudah menggunakan dari 

salah satu Supplier yang selalu memasok pisau tersebut kepada 

perusahaan, namun salah seorang karyawan perusahaan untuk 

menggunakan pisau Rotary dengan merk yang berbeda, yang dimana 

menurut karyawan tersebut meski harganya lebih mahal dibandingkan 

dengan yang digunakan sekarang namun pisau tersebut memiliki Life Time 

produk yang lebih lama bila dibandingkan dengan yang digunakan 

perusahaan sekarang ini. 
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4.4.2. Design (Perancangan Penyelesaian Masalah) 

Pada tahapan kedua yaitu Design (Perancangan Penyelesaian 

Masalah) dalam tahap ini perusahaan melakukan perancangan 

penyelesaian masalah atau pencarian alternatif mengenai masalah yang 

terjadi pada tahapan sebelumnya. Indikatornya adalah : 

a. Apakah selalu dilakukan pencarian atlernatif bila terdapat masalah 

yang timbul. 

b. Apakah dilakukan diskusi untuk pemilihan dari tindakan yang akan 

diambil. 

Dari wawancara diperoleh hasil seperti berikut: 
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Tabel 4.6 Jawaban Responden mengenai Perancangan Penyelesaian Masalah (Design) 

Masalah : Pengambilan keputusan dalam Pembelian Pisau Rotaray (Pisau Kupas)  PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pertanyaan  
Jawaban 

Analisis 
KADEP PPIC (Johan) Staff PPIC (Niken) Staff PPIC (Sri) Staff Purchasing (Anneke) 

2. Terkait dengan 

masalah yang ada 

apakah selalu dicari 

alternatif pilihan 

untuk menyelesaikan 

masalah yang ada? 

PT. CWM memiliki 

Mekanisme Problem 

Solving yaitu : 

a. Meeting 

koordinasi bagian 

yang mengalami 

masalah. 

b. Semua data 

dikumpulkan dan 

dibuat kalkulasi. 

c. Semua bagian 

yang terkena 

masalah akan 

diberikan solusi-

solusi terbaik. 

d. Keputusan 

bersama terhadap 

solusi yang 

diambil. 

e. Evaluasi dari 

keputusan yang 

diambil. 

Perusahaan akan 

perlu pencarian 

alternative dari 

masalah yang ada, 

yang dikoordinasi 

dengan bagian yang 

terkena masalah. 

Perusahaan selalu 

dilakukan pencarian 

alternative dari 

setiap masalah yang 

terjadi dalam lini 

produksi atau 

bagian terkait yang 

mengalami 

masalah. 

Perusahaan akan 

melakukan pencarian 

alternative terkait 

masalah yang terjadi 

dengan bagian yang 

bermasalah. 

Dalam masalah yang ada 

akan selalu dilakukanatau 

dicari pemecahan 

masalah yang terkait 

dengan bagian tersebut 

melalui meeting 

koordinasi. 

Sumber  : Data Primer Hasil Wawancara ( Maret 2017) 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan bagian terkait (KADEP PPIC 

& QC, Staff PPIC, Staff PPIC Moulding, dan Staff Purhcasing) diketahui 

bila terjadi masalah dalam perusahaan akan selalu dilakukan pencarian 

alternatif untuk menyelesaikan masalah dalam perusahaan mengenai 

perbedaan pendapat dalam pembelian Pisau Rotary. Terdapat pula 

mekanisme Problem Solving pada PT. Ciptana Wijaya Mandiri seperti 

berikut : 

a. Meeting koordinasi bagian terkait (Pembelian, produksi, engineering, 

development, serta management). Untuk mengetahui mengenai 

masalah yang terjadi pada bagian tersebut. 

b. Semua data  diperlukan dikumpulkan dan dibuat kalkulasi keuntungan 

maupun kerugian bagi perusahaan. 

c. Semua bagian terkait (Pembelian, produksi, engineering, development, 

serta management) akan diberikan solusi-solusi terbaik mengenai 

masalah yang terjadi pada bagian tersebut. 

d. Keputusan bersama terhadap solusi yang diambil. 

e. Evaluasi dari keputusan yang diambil. 

Dalam tahapan pencarian alternatif untuk masalah yang timbul 

tentunya bagian yang mengalami masalah dan beberapa bagian yang 

terkait (Pembelian, produksi, engineering, development, serta 

management) akan ikut serta dalam meeting koordinasi guna mengetahui 

masalah yang terjadi serta memperoleh masukan-masukan alternatif dari 
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setiap bagian untuk menyelesaikan masalah yang terjadi, selain itu juga 

dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan mengenai masalah 

yang terjadi, juga data untuk alternatif pilihan yang ada yang nantinya 

akan dilakukan perhitungan mengenai setiap kemungkinan yang ada dalam 

menentukan alternatif pilihan untuk penyelesaian masalah. 

Pemilihan alternatif perusahaan memiliki beberapa pertimbangan 

dalam menentukan alternatif yang akan dipilih : 

1. Dalam pemilihan untuk pembelian peralatan (Pisau Rotary) 

perusahaan perusahaan juga memiliki beberapa pertimbangan yaitu : 

a. Harga 

b. Kualitas 

c. Kemudahaan dalam penggunaan barang 

d. Life Time dari produk 

e. Penanganan di pemakaiannya 
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4.4.3. Choice (Pemilihan Tindakan) 

Pada tahapan ketiga ini yaitu Pemilihan tindakan (Choice) dalam 

hal ini pemilihan tindakan dilakukan berdasarkan pada alternatif pilihan 

yang ada pada tahapan sebelumnya, Indikatornya adalah : 

a. Bagian mana saja yang ikut serta dalam pemilihan tindakan yang akan 

diambil oleh perusahaan. 

b. Tujuan yang ingin dicapai dari tindakan yang diambil oleh perusahaan. 

Berdasarkan hasil wawancara diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 Jawaban Responden mengenai Pemilihan tindakan (Choice) 

Masalah : Pengambilan keputusan dalam Pembelian Pisau Rotary (Pisau Kupas) PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pertanyaan  
Jawaban 

Analisis 
KADEP PPIC (Johan) Staff PPIC (Niken) Staff PPIC (Sri) Staff Purchasing (Anneke) 

3. Dalam menentukan 

pilihan dari 

alternative yang ada 

siapa saja yang turut 

serta dalam 

penentuan pilihan 

tersebut? 

Semua Manajer 

Puncak serta Middle 

line Manajer dalam 

meeting koordinasi 

tersebut yang turut 

serta dalam 

pemilihan alternative 

yang nantinya akan 

dipilih.sedangkan 

penentuan terakhir 

mengenai alternative 

pilihan dipegang oleh 

pemegang tanggung 

jawab tertinggi yaitu 

GM/ Direktur. 

Dalam pemilihan 

alternatif tentunya 

ada bagian yang 

turut dalam 

pemilihan karena 

mereka juga 

mengerti mengenai 

permasalahan yang 

terjadi seperti 

:Pembelian, 

produksi, 

engineering, 

development, dan 

managemen.  

Bagian yang 

bermasalah seperti : 

Pembelian, 

produksi, 

engineering, 

development, serta 

management, yang 

turut serta dalam 

pemilihan 

alternative pilihan. 

Bagian yang terkait dan 

management yang ikut 

serta dalam pemilihan 

alternative perusahaan. 

Dalam penentuan 

pemilihan alternative 

hanya bagian terkait serta 

management yang turut 

dalam penentuan pilihan 

tersebut. 

Sumber  : Data Primer Hasil Wawancara ( Maret 2017) 
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Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada keempat responden 

terkait (KADEP PPIC & QC, Staff PPIC, Staff PPIC Moulding, dan Staff 

Purhcasing) diperoleh hasil dalam penentuan alternatif dalam perusahaan 

terdapat beberapa bagian terkait yang turut serta dalam melakukan 

meeting koordinasi guna mencari alternatif dari masalah yang ada bagian 

tersebut antara lain pembelian, produksi, engineering, development, serta 

management perusahaan. Selain itu rapat juga diikuti oleh beberapa 

KADIV serta KADEP dan juga GM dan Direktur utama. Dari rapat 

koordinasi yang dilakukan tentunya perusaaan ingin memperoleh alternatif 

pilihan yang sesuai dengan masalah yang terjadi dalam bagian tersebut, 

sehingga masalah yang terjadi dapat terselesaikan dan tidak akan 

menghambat  proses produksi dari perusahaan. 

Dalam pemilihan tindakan (Choice) sehubungan dengan masalah 

yang ada yaitu : 

1. Terkait masalah yang terjadi uaitu pembelian Pisau Rotary untuk 

perusahaan, akan dilakukan pembelian yang tentunya mesin tersebut 

nantinya akan menguntungkan bagi perusahaan, yang berdasarkan 

pada pertimbangan Harga, Kualitas, Kemudahan dalam penggunaan 

barang, Life Time dari produk, Penanganan di pemakaiannya. Hal ini 

dapat dilihat dari table bobot berikut. 

 

 



35 

 

Tabel 4.5 Pemberian Bobot Alternatif Supplier ( Pisau Rotary) 

 
Bobot 

Pisau 

Merk A 

Pisau 

Merk B 

Hasil 

Merk A 

Hasil 

Merk B 

a. Life Time dari 

produk 
5 1 2 5 10 

b. Kualitas 4 1 2 4 8 

c. Kemudahaan 

dalam penggunaan 

barang 
3 2 1 6 3 

d. Penanganan 

dipemakaiannya 
2 2 1 4 2 

e. Harga 1 2 1 2 1 

Hasil       21 24 

 

Dari table ditaat dapat diketahui bahwa yang menjadi kriteria 

pertama dalam pemilihan untuk pisau Rotary adalah Life Time dari produk 

memiliki bobot 5, kemudian kualitas dari produk memiliki bobot 4, 

kemudian penanganan dalam penanganan produk memiliki bobot 3, 

kemudahaan dalam penggunaan produk dengan bobot 2 barulah harga 

dengan bobot 1. Sehingga perusahaan lebih memperhatikan Life Time dari 

produk karena bila semakin lama sebuah pisau Rotary dapat dipakai oleh 

perusahaan tentunya perusahaan dapat menghemat biaya yang dikeluarkan 

untuk membeli pisau tersebut. 
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4.4.4. Implementation (Pelaksanaan Tindakan) 

Dalam tahapan terakhir atau Pelaksanaan tindakan 

(Implementation) perusahaan akan memilih tindakan yang akan diambil 

dari pemilihan alternatif tindakan yang dilakukan pada tahapan 

sebelumnya, dengan indikatornya : 

a. Hasil akhir yang dicapai dari keputusan yang diambil. 

b. Keputusan yang diambil sudah sesuai dengan tujuan perusahaan. 

c. Siapa yang mengambil keputusan dalam perusahaan. 

Diperoleh hasil sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Jawaban Responden mengenai Pelaksanaan tindakan (Implementation) 

Masalah : Pengambilan keputusan dalam Pembelian Pisau Rotary PT. Ciptana Wijaya Mandiri 

Pertanyaan  
Jawaban 

Analisis 
KADEP PPIC (Johan) Staff PPIC (Niken) Staff PPIC (Sri) Staff Purchasing (Anneke) 

4. Siapakah yang 

berwewenang dalam 

pengambilan 

keputusan dalam 

Pembelian Pisau 

Rotary PT. Ciptana 

Wijaya Mandiri? Dalam pengambilan 

keputusan dari 

alternative pilihan 

yang ada ditentukan 

oleh GM/ Direktur 

dengan melalui 

pertimbangan dari 

setiap alternatif, 

Yang mengambil 

keputusan akhir dari 

perusahaan adalah 

pihak Manajemen 

Puncak dari 

perusahaan 

Keputusan akhir 

terkait masalah 

yang terjadi dalam 

suatu bagian 

perusahaan akan di 

ambil oleh 

Managemen 

berdasar dari 

alternative pilihan 

yang ada 

Dalam pengambilan 

keputusan perusahan 

pihak Managemen yang 

nantinya akan memilih 

daari setiap alternative 

yang ada dan menurut 

menreka adalah pilihan 

yang baik bagi 

perusahaan. 

Pengambilan keputusan 

akhir diambil oleh 

General Manajer (GM) 

atau oleh Direktur utama 

dalam perusahaan. 

Sumber  : Data Primer Hasil Wawancara ( Maret 2017) 
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Dari hasil wawancara diketahui bahwa yang mengambil keputusan 

akhir dari pemilihan alternatif yang telah dilakukan dalam proses 

sebelumnya adalah Direktur Utama perusahaan ataupun General Manajer 

perusahaan, hal ini dikarenakan bentuk perusahaan keluarga dari 

perusahaan sendiri adalah Family Owned Business (FOB) yang dimana 

pemilik hanya bertindak sebagai shareholder dan pengelolaan pada bagian 

puncak sebagian diserahkan kepada professional, selain itu juga beberapa 

anggota keluarga yang menjabat pada bagian General Manager juga 

tentunya akan ikut serta bila diperlukan. 

Berdasarkan pada masalah atau dalam tahapan sebelumnya 

keputusan yang akan diambl adalah pisau dengan merk yang memiliki 

hasil akhir dengan bobot tertinggi, yaitu Merk B yang dimana merk 

tersebut memiliki kriteria Life Time produk yang cukup tinggi sehingga 

menurut perusahaan akan menguntungkan bagi perusahaan bila 

menggunakan produk tersebut. Sehingga pihak management perusahaan 

baik itu Direktur Utama maupun General Manager tentunya akan memilih 

produk dari Supplier yang juga menguntungkan bagi perusahaan. 
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Berdasarkan dari hasil wawancara kepada responden mengenai 

pengambilan keputusan dalam perusahaan dapat dikatakan sudah sesuai 

dengan tahapan yang ada menurut dari teori Simon (1960), namun 

meskipun perusahaan ini termasuk dalam bisnis keluarga pemilik dari 

perusahaan sendiri tidak terlibat dalam proses pengambilan keputusan 

menurut Simon (1960), hal ini dikarenakan bentuk dari perusahaan 

keluarga itu sendiri yang memang awalnya murni bisnis keluarga namun 

menurut dari salah seorang responden Alm. suami dari pemilik sekarang 

memang sudah berencana mengubah bentuk bisnis keluarganya dan 

melibatkan pihak professional dalam perusahaan mereka. Sehingga proses 

akhir dari pengamibla keputusan itu diambil oleh Direktur utama (Pihak 

Professional) yang telah dipertimbangkan bersama dengan General 

Manager (Pihak keluarga yang bekerja dalam perusahaan) agar 

memperoleh keputusan yang sesuai dan menguntungkan bagi perusahaan. 


