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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan bisnis yang sangat ketat  pada era moderen ini baik bisnis 

yang dikelola oleh keluarga ataupun tidak  terutama pada bidang perdanganan 

bahan bahan bangunan di Semarang menuntut bagi para pelaku bisnis   untuk 

dapat menciptakan sebuah sistem -sistem baru yang efektif sehingga dapat 

memberikan keuntungan yang dapat dijadikan sebagai sebuah keunggulan 

kompetitif, maka dari itu dibutuhkan adanya sebuah sistem yang efetif dalam 

menghadapi perkembangan perdangangan di Indonesia. 

Tantangan terbesar yang harus dihadapi oleh para pelaku bisnis baik 

oleh pelaku bisnis non keluarga maupun bisnis keluarga adalah keharusan 

untuk merespon setiap ketidakpastian yang akan terjadi dalam dunia bisnis. 

Tantangan tersebut dapat terjadi karena adnaya persaingan antar bisnis yang 

semakin ketat, dimana beberapa tantangan tersebut dapat diuraikan menjadi 

beberapa hal seperti, tuntutan pelanggan akan pelayanan yang berkualitas, 

serta tantangan untuk meraup laba dengan maksimal untuk meningkatkan 

pertumbuhan ke arah positif bagi perusahaan. Susanto (2007). 

Selain adanya persaingan yang ketat dalam bisnis di era globalisasi 

dengan kemampuan teknologi yang berkembang secara pesat saat ini terbuka 

peluang baru bagi pengusaha dalam memenuhi permintaan baik di dalam 

daerah maupun luar daerah. Saat ini banyak perusahaan yang bekerja keras 

untuk meningkatkan daya saing melalui penyesuaian produk, kualitas tinggi, 
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pengurangan biaya dan ketepatan waktu pengiriman. Suatu keunggulan 

bersaing dapat bergantung pada hubungan yang strategis jangka panjang yang 

dekat dengan sedikit pemasok, pengusaha harus mencari integrasi dari strategi 

yang dipilih pada rantai pasokan secara menyeluruh. Susanto (2007). 

Keberhasilan yang diraih oleh sebuah bisnis keluarga pasti tidak luput 

dari ketekunan dari para sumber daya manusia yang berdedikasi, inovatif, dan 

selalu memiliki keinginan untuk maju. Kerja sama tim (keluarga), integritas, 

dapat saling menghargai diutamakan dalam lingkungan kerja. Pengusaha 

harus memutuskan  strategi yang tepat dan teknik pengambilan keputusan 

yang efetif untuk memperoleh barang dari pemasok yang berkualitas, salah 

satu strateginya adalah bernegosiasi dengan banyak pemasok dan menjalin 

hubungan kerjasama yang baik dengan pemasok selain menjalin hubungan 

kerjasama yang baik diperlukan juga untuk membangun hubungan kemitraan 

jangka panjang dan untuk memuaskan pelanggan. Susanto (2007). 

Dalam perkembangan perusahaan untuk menjadi lebih unggul maka 

dibutuhkan suatu proses pengambilan keputusan yang efektif dalam 

menghadapi masalah masalah perusahaan, agar dapat menghasilkan sebuah 

keputusan yang akan berdampak positif bagi perusahaan tersebut. Sehingga 

proses pengambilan keputusan menjadi suatu hal yang penting dalam 

menentukan jalannya perusahaan tersebut. Dalam hal ini proses pengambilan 

keputusan dapat diartikan Terry (2006) adalah proses pemilihan alternatif 

perilaku (kelakuan) tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada. Dalam 

proses pengambilan keputusan juga terdapat beberapa dasar dimana menurut 
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Marimin (2004) terdapat dua dasar dalam pengambilan keputusan yaitu intuisi 

dan rasional. Selain dasar pengambilan keputusan, dalam proses pengambilan 

keputusan juga mengandung beberapa komponen seperti alternatif keputusan, 

kriteria keputusan, bobot kriteria dan tipe pengambil keputusan. Marimin 

(2010). 

 Sedangkan menurut Terry (2006) terdapat 5 dasar seperti intuisi, 

pengalaman, fakta, wewenang dan Logika. Selain menurut kedua tokoh 

tersebut, dikembangkan juga teori pengambilan keputusan oleh Robbins 

(2016) dimana menurut robins terdapat 8 langkah dalam proses pengambilan 

keputusan seperti identifikasi masalah, mengidentifikasi kriteria keputusan, 

mengalokasikan bobot kriteria, mengembangkan alternatif, menganalisa 

alternatif, memilih alternatif, menerapkan alternatif, dan mengevaluasi 

efektifitas keputusan. 

Proses pengambilan keputusan merupakan sebuah kegiatan yang 

sangatlah penting bagi seorang wirausahawan, sebab ketika seorang 

wirausahan sedang menghadapi suatu permasalahan maka akan dilakukan 

sebauh pengambilan keputusan yang efektif yang menghasilkan sebuah solusi  

menguntungkan dan peluang bisnis yang dapat digunakan untuk 

pengembangan lebih lanjut, selain itu pengambilan keputusan penting karena 

sangat berdampak pada kemajuan bsnis  dan kelangsungan hidup bisnis dari 

wirausahwan tersebut. Keberhasilan wirausahawan sangatlah bergantung 

dalam pengambilan keputusan yang akan dilakukan. 
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Berdasar dari hasil pra survey yang sudah dilakukan perusahaan ini 

dikategorikan sebagai suatu perusahaan keluarga karena perusahaan ini sudah 

berlangsung selama dua generasi, dimana pemegang bisnis tersebut sekarang 

adalah Budiman Halim dan juga Kevin Halim (pengelola sekarang). Lokasi 

TB. LTTP yang akan digunakan oleh peneliti sebagai objek berada di jalan 

pekojan semarang. Selain meceritakan mengenai sejarah singkat dari 

TB.LTTP itu sendiri juga menjelaskan mengenai barang barang yang dijual 

dari TB.LTTP itu sendiri seprti kawat bendrat, kasa ayam, plat aluminium, 

paku besi, pipa pralon dan barang interior seperti handel pintu, engsel, dan 

barang interior lainnya. Selain menjual bahan bangunan TB.LTTP sendiri juga 

menjual barang barang yang berfungsi untuk menunjang kinerja pertukangan 

seperti sekop, gerobak roda tiga, gergaji, waterpass, ember, dan alat alat 

penunjang lain. 

Tentu dengan banyaknya barang yang dijual oleh TB.LTTP pasti juga 

didapat dari beberapa suplier terkait yang melakukan hubungan kerjasama. 

Berdasar dari hasil pra survey yang sudah dilakukan ditemukan  masalah, (1) 

misskomunikasi dalam hal jatuh tempo pembayran dan juga jadwal 

pengiriman barang. Selain mengenai masalah dari kurangnya komunikasi 

dengan supplier terkait, terjadi pula sebuah masalah yang bersangkutan 

dengan (2) pengambilan keputusan mengenai masalah masalah yang terjadi di 

TB.LTTP itu sendiri, seperti keraguan dalam pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penentuan harga dari jenis barang baru, penentuan supplier, 

yang bekerjasama dengan TB.LTTP. 
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Dengan berdasar pada latar belakang masalah yang sedang dialami oleh 

TB.LTTP tersebut juga karena perkembangan pembangunan di Semarang 

yang berkembang secara pesat menuntut para pelaku bisnis toko bangunan 

untuk memberikan pelayanan terbaik. Selain itu, banyaknya toko bangunan di 

kota semarang yang mengakibatkan terjadinya persaingan antar perusahaan 

mengakibatkan dibutuhkannya pengambilan keputusan yang tepat dan efektif 

dalam  menyelesaikan masalah masalah yang terjadi.  Sehingga melalui latar 

belakang ini dilakukan penelitian mengenai pengambilan keputusan efektif 

pada sebuah bisnis keluarga  ini yang berjudul “PENGAMBILAN 

KEPUTUSAN EFEKTIF  PADA BISNIS KELUARGA TB. LTTP 

(SEMARANG)”. 

1.2. Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Bagaimana pengambilan keputusan yang efektif pada bisnis keluarga TB. 

LTTP (Semarang) terkait dengan masalah berikut : 

a. Adanya miss komunikasi antara Tb.LTTP dengan supplier dalam hal : 

i. Penentuan jatuh tempo pembayaran 

b. Keraguan dalam pengambilan keputusan dalam perusahaan yang berkaitan 

dengan : 

ii. Penentuan harga dari jenis barang baru 

iii. Penentuan suplier 
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1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitan ini adalah untuk mengetahui bagaimana 

pengambilan keputusan yang efektif pada bisnis keluarga TB. LTTP 

(Semarang) yang berkaitan dengan : 

a. Permasalahan adanya miss komunikasi antara TB.LTTP dengan 

supplier dalam hal : 

i. Penentuan jatuh tempo pembayaran 

b. Pengambilan keputusan dalam perusahaan yang berkaitan dengan : 

ii. Penentuan harga dari jenis barang baru 

iii. Penentuan suplier 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Adapun hasil penelitian ini diharapkan dapat memberik manfaat sebagai 

berikut : 

i. Bagi Akademisi 

Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang didapat selama proses 

perkuliahan berlangsung. 

ii. Bagi Praktisi  

Adapun penelitian ini diharapkan agar perusahaan dapat melakukan 

pengmbilan keputusan efektif dengan lebih baik dan terencana. 

BAB II 




