
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada era persaingan yang semakin ketat ini menuntut tiap individu untuk lebih 

memperbaiki kualitas kemampuannya, dengan tujuan untuk bisa mempertahankan 

hidup. Tidak hanya tiap individu saja yang mengalami ketatnya persaingan pada era 

sekarang ini, perusahaan-perusahaan yang ada saat ini pun juga mengalami 

persaingan yang ketat, baik perusahaan mikro hingga makro, semua berlomba-lomba 

untuk menjadi perusahaan yang paling terdepan. Ditambah dengan semakin 

cerdasnya konsumen saat ini, membuat perusahaan selalu dituntut untuk memberikan 

kualitas produk yang sesuai dengan standard nasional hingga standard internasional. 

Faktor yang mempengaruhi kualitas produk tidak hanya kinerja dari dalam 

perusahaan, namun juga berasal dari luar perusahaan, yang salah satuya adalah 

kinerja pemasok yang berperan dalam menyuplai bahan baku mentah maupun bahan 

baku setengah jadi. Hal ini memaksa semua perusahaan agar lebih selektif lagi dalam 

mencari dan membangun kerjasama dengan perusahaan pemasok atau supplier. Oleh 

karena itu perlunya seleksi kriteria pemasok agar dapat mengevaluasi dan dapat 

membantu perusahaan dalam menentukan pemasok yang tepat dalam memberikan 

pasokan bahan baku guna kelangsungan proses produksi perusahaan. 



 

 

 

Demikian juga dengan Vira Baby, usaha yang berdiri sejak tahun 2000 yang 

bertempat di Jl. Beton Mas Selatan B198 Semarang ini merupakan perusahaan 

manufaktur yang memproduksi bantal guling, kasur, dan selimut untuk bayi. Untuk 

dapat mencapai proses produksi secara maksimal, perusahaan ini juga membutuhkan 

dukungan (tindakan riil) dari pemasoknya, yang dalam penelitian ini akan fokus 

terhadap tiga pemasok bahan baku kain. Ketiga pemasok bahan baku kain yang 

menjadi supplier bagi Vira Baby yaitu PT. Intrindo, PD. Sentosa, dan CV. Anugrah. 

Penelitian ini lebih fokus di bahan baku kain karena terdapat masalah di pemasok 

bahan baku kain ini, selain itu bahan baku kain termasuk bahan baku utama pada 

perusahaan Vira Baby. Masalah yang sering dialami oleh Vira Baby karena pemasok 

yaitu: keterlambatan pengiriman bahan baku dari waktu yang sudah ditetapkan 

(waktu pengiriman wajar setidaknya dua hari, sedangkan keterlambatan pengiriman 

antara tiga sampai sepuluh hari), kesalahan mengirim pesanan, komunikasi yang tidak 

baik (ketika pemasok melakukan kesalahan, Vira Baby melakukan kritik dan protes, 

namun pemasok membantah kritik yang diberikan oleh Vira Baby), dan kualitas 

barang yang kurang memenuhi (ketika Vira Baby pesan merek dan standar yang 

sudah ditentukan, namun stok di pemasok sedang kosong, maka pemasok 

mengirimkan merek dan standar yang lebih rendah tanpa pemberitahuan), serta cacat 

produk (motif kain yang harusnya garis-garis lurus, tidak lurus atau melengkung. 

Warna yang dipesan sekarang, ketika pesan lagi menjadi berbeda, warna kain bisa 

lebih pudar atau lebih kuat). Dalam hal ini para pemasok kain diharapkan dapat 

menyediakan kualitas bahan baku yang terjamin atau sesuai pesanan dan memberikan 



 

 

pelayanan yang baik, agar proses produksi dalam perusahaan Vira Baby semakin 

lancar. Maka dari itu, dalam menentukan pemasok ini Vira Baby harus teliti ketika 

menyeleksi pemasok, karena konsekuensi yang didapatkan ketika mendapat pemasok 

yang buruk salah satunya dapat mengganggu kegiatan produksi dan seluruh kegiatan 

operasional perusahaan. 

Untuk dapat memilih bahan baku  dari pemasok yang sesuai dengan kriteria dari 

perusahaan, maka perusahaan harus bisa memilih pemasok yang terpercaya dan 

bertanggungjawab, selain itu perusahaan memerlukan kriteria untuk menyeleksi 

pemasok dan dapat digolongkan dengan kondisi dari tiap-tiap pemasok yang nantinya 

akan dievaluasi dan dapat membantu perusahaan dalam menentukan pemasok yang 

sesuai dengan kriteria perusahaan. Penelitian ini dilakukan agar mengetahui 

perbandingan kualitas keseluruhan antar pemasok bahan baku kain bagi perusahaan, 

dengan cara melakukan evaluasi terhadap pemasok tersebut. Kondisi pemasok yang 

akan dievaluasi antara lain: keadaan umum pemasok, keadaan pelayanan pemasok, 

dan keadaan material pemasok.  

Hubungan rantai pasokan antara Konsumen – Perusahaan – Supplier tidak dapat 

dipisahkan. Peran penting dari supplier sangat diperlukan demi kelancaran produksi 

dalam suatu perusahaan, oleh karena itu pemasok saat ini sudah menjadi bagian dari 

proses produksi. Adanya permintaan desain maupun bahan dari produk yang 

dihasilkan agar sesuai dengan keinginan konsumen, membuat perusahaan harus 

memilih dan menentukan pemasok atau supplier yang tepat dan dapat diajak menjadi 



 

 

 

partner dalam memasok bahan baku. Tidak hanya itu saja, perusahaan dan pemasok 

harus memiliki kesatuan tujuan dan harus saling mempercayai. 

Meskipun Vira Baby memiliki tiga pemasok untuk kain (PT. Intrindo, PD. 

Sentosa, dan CV. Anugrah), tetapi ketiga pemasok tersebut masih sering memberikan 

masalah yang membuat timbulnya hambatan dalam proses produksi Vira Baby. Jika 

terus dibiarkan, hal ini dapat merugikan perusahaan, karena perusahaan tidak bisa 

memproduksi dengan efisien dan tidak dapat memberikan output yang baik bahkan 

maksimal bagi konsumennya. Seperti terjadinya keterlambatan pembuatan produk 

Vira Baby bagi konsumennya. Berikut ini merupakan daftar keluhan dari Vira Baby 

terhadap PT. Intrindo, PD. Sentosa, dan CV. Anugrah: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabel 1.1 Keluhan Vira Baby Terhadap Pemasok 

No. Nama Pemasok Kota Keluhan 

1 PT. Intrindo Jakarta Produk cacat (kualitas printing buruk 

sehingga motif pada kain tidak sesuai 

dengan pola yang sebenarnya, warna 

kain yang tidak bisa konsisten) dan 

keterlambatan pengiriman bahan baku 

kain (keterlambatan antara 3-10 hari) 

2 PD. Sentosa Semarang Motif kain lebih sedikit, kualitas kain 

lebih rendah dari pemasok lainnya, 

dan keterlambat pengiriman bahan 

baku kain (keterlambatan antara 3-10 

hari) 

3 CV. Anugrah Semarang Barang tidak sesuai pesanan (merk 

yang diantar tidak sesuai dengan yang 

dipesan), komunikasi buruk (ketika di 

kritik marah, pelayanan pemesanan 

lama), pengirimannya terlalu banyak 

dari jumlah yang sudah dipesan. 
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Berdasarkan dari tabel di atas dapat diketahui permasalahan antara Vira Baby 

dengan tiga pemasoknya (pemasok bahan baku kain), yang menimbulkan hambatan 

pada proses produksi, sehingga perlu dilakukannya evaluasi lebih dalam agar 

mendapatkan pemasok yang sesuai dengan kebutuhan dan kriteria Vira Baby. Sejauh 

ini tindakan yang dilakukan dalam menangani masalah dari pemasok yaitu dengan 

melakukan kritik dan meretur bahan baku kain yang tidak sesuai dengan kriteria 

perusahaan Vira Baby. 



 

 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian 

dengan judul: “EVALUASI PEMASOK BAHAN BAKU KAIN PADA 

PERUSAHAAN VIRA BABY SEMARANG”. 

1.2 Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang dikemukakan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Siapakah pemasok kain terbaik bagi Vira Baby Semarang? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini yaitu: untuk mengetahui dan menentukan pemasok kain 

terbaik pada Vira Baby Semarang. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai 

berikut: 

Bagi perusahaan: 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai informasi dan masukan dalam 

menentukan pemasok bagi perusahaan. 

Bagi kalangan akademisi: 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi bagi peneliti berikutnya 

terkait dengan materi evaluasi pemasok. 


