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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan TB.LTTP 

 

TB. LTTP adalah  sebuah perusahaan keluarga yang bergerak pada 

bidang perdagangan bahan-bahan bangunan yang sudah berdiri sejak 1990. 

Perusahaan TB. LTTP ini berlokasi di Jalan Pekojan nomor 45, Semarang. 

Pendiri pertama dari perusahaan TB.LTTP adalah Bapak Lie Tjek Tie, 

namun pada awal berdirinya perusahaan ini pada tahun 1990 pendiri yang 

bernama Lie Tjek Tie memulai bisnisnya dalam menjual bahan bangunan 

dan alat pertukangan dengan tanpa menggunakan nama. Setelah beberapa 

tahun kemudian, pemilik pertama yaitu Lie Tjek Tie mulai sadar bahwa 

dengan adanya pergerakan zaman akan menimbulkan sebuah 

perkembangan dalam dunia bisnis yang berdampak bagi perkembangan 

perusahaan ke depannya, sehingga pada tahun 1998 Beliau memutuskan 

untuk memberi nama perusahaan tersebut dengan nama LTTP. 

Pada tahun 2001, pemilik pertama perusahaan TB. LTTP yang 

bernama Lie Tjek Tie memutuskan untuk menurunkan perusahaan TB. 

LTTP ini kepada anaknya yang bernama Bapak Budiman Halim. Bapak 

Budiman Halim kemudian beserta dengan istrinya yang bernama Lie 

Tjiaw Fung melanjutkan perusahaan tersebut dan memperluas jenis barang 

yang diperdagangkan, jenis barang baru tersebut berupa alat  penunjang 
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kegiatan pertukangan, seperti gerobak roda tiga, palu, gergaji, dan alat-alat 

pertukangan lainnya. Hingga saat ini perusahaan TB. LTTP ini masih 

dipimpin oleh Bapak Budiman Halim dan istrinya.  

Memasuki tahun 2016 anak dari pasangan Bapak Budiman Halim 

dan Ibu Lie Tjiaw Fung yang bernama Kevin Halim mulai menjalankan 

sedikit demi sedikit kegiatan dalam perusahaan. Seiring dengan 

dijalankannya perusahaan oleh Kevin kegiatan perusahaan ditambah 

dengan memperluas pasar penjualan bahan bangunan dan juga alat 

perukangan  ke daerah-daerah, seperti di Pati, Kudus, Jogja, Solo, 

Sukoharjo dan beberapa kota lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan 

omset penjualan perusahaan TB. LTTP. 

4.2. Gambaran Umum Responden 

 

Data wawancara pada penelitian ini dilakukan kepada lima orang 

responden pada toko TB. LTTP Semarang yaitu tiga anggota keluarga 

yang aktif dalam operasional dan memiliki kedudukan di dalam 

perusahaan TB. LTTP yaitu Bapak Budiman Halim selaku pemilik. 

Beliaulah yang saat ini menjadi penggerak utama dari perusahaan 

TB.LTTP, Maria (Lie Tjiauw Fung) selaku istri dari Bapak Budiman 

Halim yang kini menjadi wakil dari pimpinan perusahaan, anak dari Bapak 

Budiman Halim yaitu Kevin Halim yang kini turut serta membantu 

kegiatan perusahaan, serta menjadi calon suksesor dalam perusahaan. Serta 

dua orang karyawan dari perusahaan TB. LTTP yang dianggap mengetahui 
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pengambilan keputusan pada perusahaan TB. LTTP yaitu Ibu Maya selaku 

Manajer Operasional dan Bapak Pardi selaku Manajer Persediaan Barang. 

Berikut tabel mengenai lima responden tersebut : 

Tabel 2 Data Responden 

NAMA 

RESPONDEN 

Bapak 

Budiman 

Halim 

Ibu Maria 

(Lie Tjiaw 

Fung 

Kevin 

Halim 

Ibu Maya Bapak 

Pardi 

JENIS 

KELAMIN 

Laki-Laki Perempuan Laki-

laki 

Perempuan Laki-laki 

USIA 47 51 22 30 31 

JABATAN Direktur 1 Direktur 2 Direktur 

3 

Manajer 

Operasional 

Manajer 

Pengaturan 

Barang 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

4.3. Analisis Proses Pengambilan Keputusan Efektif. 

 

Proses pengambilan keputusan efektif pada perusahaan keluarga 

TB.LTTP semarang terbagi melalui 8 kategori yaitu (1) identifikasi 

masalah (sudah dilakuan pada pra survey), (2) mengidentifikasi kriteria 

keputusan, (3) mengalokasikan bobot kriteria, (4) mengembangkan 

alternatif, (5) menganalisa alternatif, (6) memilih alternatif, (7) 

menerapkan alternatif, dan (8) mengevaluasi efektivitas keputusan. Hal ini 

sesuai dengan teori pengambilan keputusan efektif menurut Robbins 

(2016). Namun pada penelitian ini tahap 7 dan 8 belum dapat diketahui 

hasilnya dikarenakan belum dilaksanakan. Dengan melakukan wawancara 

berdasar pada teori pengambilan keputusan efektif menurut Robbins 
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(2016) didpatkan hasil dari perusahaan keluarga TB. LTTP sebagai 

berikut: 

4.3.1 Identifikasi Masalah 

Dalam tahap identifikasi masalah, sudah dilakukan pada proses pra 

survey, dalam proses pra survey tersebut ditemukan adanya dua masalah 

utama yaitu mengenai misskomuikasi antara suplier dengan TB.LTTP 

yang terkait dalam hal penentuan jatuh tempo pembayaran. Masalah yang 

kedua yaitu mengenai pengambilan keputusan yang terkait dengan 

penentuan harga jenis barang baru dan penentuan suplier 

4.3.2 Mengindentifikasi Kriteria Keputusan 

Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari tiga responden yang aktif 

dalam perusahaan keluarga TB. LTTP, didapati bahwa dalam perusahaan 

keluarga TB.LTTP sudah melakukan identifikasi kriteria keputusan.  

Proses pengindentifikasi kriteria keputusan ini dilakukan untuk 

mengetahui kriteria-kriteria yang terdapat dalam pokok permasalahan. 

Pada proses mengidentifikasi kriteria keputusan ini dilakukan 

dengan terlebih dahulu mengetahui mengenai pokok permasalahan yang 

sedang terjadi di perusahaan TB. LTTP. Pokok permasalahan tersebut 

adalah mengenai adanya kesalahan komunikasi yang terjadi antara suplier 

terkait dengan perusahaan TB.LTTP dan juga permasalahan mengenai 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan beberapa kriteria 

permasalahan. 
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Kriteria keputusan untuk masalah misskomunikasi antara supplier 

dan TB.LTTP terdapat dua indikator utama yaitu mengenai permasalahan 

(i)  penentuan jatuh tempo pembayaran barang, sedangkan untuk 

permasalahan pengambilan keputusan  terdapat 2 indikator yaitu 

mengenai, (ii) penentuan harga dari jenis barang baru, (iii) penentuan 

suplier. ketiga indikator tersebut kemudian dapat menjadi sebuah panduan 

untuk dapat menentukan kriteria keputusan. Kriteria keputusan yang 

ditentukan berdasar ketiga indikator ini pun juga memberikan gambaran 

yang berbeda antara Bapak Budiman Halim, Ibu Maria dan Kevin selaku 

anak dari pemilik, masing - masing menjelaskan bahwa terdapat beberapa 

kriteria keputusan yang terkait dengan kedua permasalahan tersebut. 

i. Permasalahan penentuan jatuh tempo pembayaran:  

1. Kriteria keputusan menurut Bapak Budiman Halim mengenai jatuh 

tempo pembayaran adalah : 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan, dimana karena 

adanya banyak piutang yang belum dibayar sehingga 

mengakibatkan perputaran keuangan perusahaan yang kurang 

lancar, sehingga dapat mempengaruhi jatuh tempo pembayaran 

kepada suplier terkait. 

b. Ketelitian administrasi, dimana bagian pembayaran perusahaan 

juga kurang teliti dalam melakukan pembayaran kepada suplier 

sesuai dengan tanggal jatuh temponya, sehingga mengakibatkan 
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keterlambatan, selain adanya keteledoran dari divisi 

pembayaran, suplier pun juga terkadang belum menentukan 

tanggal jatuh tempo pembayaran, dikarenakan sudah lama 

menjalin hubungan kerjasama, sehingga terkadang terjadi 

kesalahan komunikasi yang mengakibatkan terlambatnya 

pembayaran.  

c.  Jumlah nominal tagihan dengan jumlah barang yang dipesan, 

sehingga mengakibatkan terjadinya ketidak tepatan dalam 

pembayaran kepada suplier.  

2. Kriteria keputusan menurut Ibu Maria mengenai jatuh tempo 

pembayaran adalah : 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan, dengan adanya 

perputaran keuangan perusahaan yang kurang lancar sehingga 

mengakibatkan adanya keterlambatan dalam pembayaran 

kepada suplier terkait, dimana ketidaklancaran ini diakibatkan 

banyaknya toko toko retailer yang masih belum membayar 

piutangnya.  

b. Kontrak tertulis, dimana karena tidak adanya kontrak tertulis 

antara suplier dengan perusahaan TB.LTTP, hal ini dijelaskan 

oleh Ibu Maria karena sudah mengenal suplier tersebut sehingga 

mengesampingkan adanya perjanjian tertulis, sehingga 
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menimbulkan ketidakjelasan dalam penentuah jatuh tempo 

pembayaran. 

c. Keteltian administrasi, hal ini terjadi padabagian pembukuan 

yang kurang teliti dalam mencermati tanggal jatuh tempo 

pembayaran, sehingga mengakibatkan terjadinya kesalahan 

komunikasi dalam pembayaran kepada suplier terkait.  

3. Kriteria keputusan menurut Kevin tekait jatuh tempo pembayaran 

adalah : 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan. 

b. Terjadinya retur yang mengakibatkan perusahaan TB.LTTP 

harus melakukan retur barang ke suplier dan meminta pengganti 

dari barang tersebut, mengakibatkan perputaran keuangan yang 

juga kurang lancar.  

c. Ketelitian administrasi dari perusahaan dengan alasan yang 

sama seperti diutarakan oleh kedua orang tuanya.  

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan penentuan harga dari jenis barang 

baru, terdapat kriteria : 

1. Kriteria keputusan menurut Bapak Budiman Halim mengenai 

pengambilan keputusan yang berkaitan penentuan harga dari jenis 

barang baru adalah : 
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a. Harga pasar. Karena menurut Bapak Budiman Halim harga 

pasar memberikan sumbangan informasi bagi penentuan harga 

barang baru di TB.LTTP. 

b. Tingkat fluktuatif harga, harga barang baru yang bersifat 

fluktuatif dan tidak stabil mengakibatkan keraguan bagi Bapak 

Budiman dalam menentukan harga barang baru. 

2. Kriteria keputusan menurut Ibu Maria mengenai pengambilan 

keputusan yang berkaitan penentuan harga dari jenis barang baru 

adalah : 

a. Pengetahuan produk, karena dengan pengentahuan mengenai 

produk yang kurang mumpuni akan mengakibatkan 

kebingungan dalam menentukan harga barang baru tersebut. 

b. Harga pasaran yang tidak stabil mengakibatkan keraguan dalam 

penentuan harga dari jenis barang baru. 

3. Kriteria keputusan menurut Kevin tekait pengambilan keputusan 

yang berkaitan penentuan harga dari jenis barang baru adalah : 

a. Mengenai harga barang dari pesaing lain. 

b. HPP. 

c. Biaya kirim/angkut. 

d. Harga di pasar konsumen. 

e. Kualitas dari barang tersebut 
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iii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan suplier, terdapat 

kriteria : 

1. Kriteria keputusan menurut Bapak Budiman Halim mengenai 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan suplier 

adalah : 

a. Adanya suplier yang nakal. Pada zaman sekarang menurut 

Bapak Budiman banyak terdapat suplier suplier yang curang dan 

merugikan, hal ini menjadi suatu kriteria keputusan bagi Beliau 

dalam menentukan suplier. 

b. Adanya permainan harga dari suplier, permainan harga dari 

suplier ini dimaksudkan oleh Bapak Budiman adalah dengan 

menaikan harga barang tersebut diluar harga yang semestinya, 

hal ini patut untuk diwaspadai dalam pemilihan suplier karena 

dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan. 

c. Komitmen dari suplier yang kurang bagus, komitmen dari 

suplier juga menjadi hal yang perlu diperhatikan dalam 

pemilihan suplier, karena dengan komitmen yang bagus dari 

suplier akan menguntungkan perusahaan. 

2. Kriteria keputusan menurut Ibu Maria pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penentuan suplier adalah : 



46 
 

a. Harga dan kualitas barang yang dijual oleh suplier, hal ini 

penting karena harga dan kualitas memberikan sumbangan yang 

besar dalam kegiatan perusahaan. 

b. Komitment. 

c. Potongan harga, menjadi kriteria keputusan dalam penentuan 

suplier, karena semakin besar potongan yang diberikan akan 

memberikan keuntungan tersendiri bagi perusahaan. 

3. Kriteria keputusan menurut Kevin tekait pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan penentuan suplier adalah : 

a. Barang yang dibutuhkan. 

b. Harga. 

c. Biaya angkut dan  

d. fleksibilitas  pembayaran.  

Dari pernyataan-pernyataan ketiga responden yang aktif dalam 

perusahaan yaitu Bapak Budiman Halim, Ibu Maria, dan Kevin Halim 

terkait dengan permasalahan : 

i. Misskomunikasi dalam penentuan jatuh tempo pembayaran 

antara TB.LTTP dengan suplier maka kriterianya adalah  

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan dan  

b. Ketelitian administrasi.  



47 
 

Hasil tersebut didapatkan dari ketiga responden yang memberikan 

jawaban yang sama antara satu dengan yang lain mengenai 

identifikasi kriteria keputusan yang terkait dengan permasalahan 

miss komunikasi dalam penentuan jatuh tempo pembayaran antara 

TB. LTTP dengan suplier.  

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan 

harga dari jenis barang baru, kriteria keputusan yang 

dicetuskan oleh ketiga responden yaitu :  

a. Harga pasar, hal ini dikarenakan harga pasar 

menjadi penentu bagi perusahaan dalam 

menentukan harga produknya kelak. 

iii. permasalahan penentuan suplier ketiga responden 

menyatakan bahwa: 

a.  Harga menjadi sebuah kriteria keputusan yang 

penting, dikarenakan harga menjadi faktor utama 

bagi perusahaan dalam memilih suplier.  

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai identifikasi kriteria 

keputusan : 
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Mengidentifikasi kriteria keputusan 

Permasalahan Narasumber 1 

(Bapak Budiman 

Halim) 

Narasumber 2 (Ibu Maria 

/Lie Tjiauw Fung) 

Narasumber 3 (Kevin 

Halim) 

Kesimpulan 

Adanya miss 

komunikasi antara 

TB.LTTP dengan 

supllier dalam hal 

penentuan jatuh 

tempo pembayaran 

a. Kelancaran 

perputaran 

keuangan 

perusahaan. 

b. Ketelitian 

administrasi. 

c. Kesesuaian 

nominal dengan 

jumlah barang 

yang dipesan. 

a. Kelancaran perputaran 

keuangan perusahaan. 

b. Kontrak tertulis. 

c. Ketelitian administrasi. 

 

 

a. Kelancaran perputaran 

keuangan perusahaan. 

b. Retur barang dari 

pelanggan. 

c. Ketelitian administrasi 

Terkait dengan penentuan jatuh tempo 

pembayaran kriteria yang paling utama adalah 

adanya : 

a. Kelancaran perputaran keuangan 

perusahaan. 

b. Ketelitian administrasi 

Kedua hal tersebut menjadi kriteria yang 

perlu dipertimbangkan untuk proses 

pengambilan keputusan  dalam 

menyelesaikan permasalahan misskomunikasi 

dalam penentuan jatuh tempo pembayaran. 

Pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan dengan 

penentuan harga dari 

jenis barang baru 

a. Harga pasar 

b. Tingkat 

fluktuatif 

harga 

 

 

a. Pengentahuan akan 

produk 

b. Harga pasar  

 

 

a. Harga dari pesaing lain. 

b. HPP. 

c. Biaya angkut. 

d. Harga di pasaran bawah 

/konsumen. 

e. Kualitas. 

 

Harga pasar menjadi kriteria keputusan yang 

menjadi yang perlu dipertimbangkan untuk 

proses pengambilan keputusan  untuk 

menyelesaikan permasalahan penentuan harga 

jenis barang baru.  

Tabel 3 Identifikasi Kriteria Keputusan Menurut Direktur 
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Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

 

Pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan dengan 

penentuan suplier 

a. Suplier nakal 

b. Permainan 

harga. 

c. Komitmen. 

a. Harga dan kualitas barang 

yang dijual oleh supplier. 

b. Komitmen. 

c. Potongan harga  

a. Barang yang dibutuhkan. 

b. Harga. 

c. Biaya angkut. 

d. Fleksibilitas pembayaran. 

Harga menjadi kriteria keputusan yang perlu 

dipertimbangkan untuk proses pengambilan 

keputusan  dalam pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan penentuan suplier. 
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Berdasarkan pernyataan-pernyataan dari Ibu Maya selaku 

karyawan dari TB.LTTP yang menempati posisi sebagai manajer 

operasional perusahaan dalam masalah pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penentuan harga dari jenis barang baru dimana 

kriterianya adalah : 

1. Harga jual dengan kuantiti. 

2. Harga barang tersebut di pasaran bila pembelian kuantiti. 

Kedua hal tersebut menjadi sebuah kriteria keputusan yang 

nantinya akan dijadikan sebagai data untuk kepentingan perusahaan yang 

berkaitan dengan penentuan harga dari barang baru. 

Sedangkan untuk Bapak Pardi yang menjabat sebagai manajer 

pengaturan barang turut serta dalam penentuan supplier dengan 

berdasarkan pada kriteria kualitas barang yang dimilikinya serta harga 

yang ditawarkan dengan berdasar pada kualitas barang lama dengan 

barang baru dari supplier baru. Hal ini menjadi tanggung jawab Bapak 

Pardi karena beliau yang setiap hari berkecimpung dan bertanggungjawab 

dalam pengaturan barang-barang, sehingga beliau mengetahui betul 

mengenai kualitas barang, serta ketepatan harga yang ditawarkan oleh 

suplier dengan kualitas barang, selanjutnya hal ini akan didata oleh Bapak 

Pardi, yang nantinya akan dilaporkan kepada Bapak Budiman Halim atau 

Ibu Maria. 

 Berikut adalah tabel tabulasi mengenai identifikasi kriteria keputusan : 
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Tabel 4 Kriteria Keputusan Karyawan 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

 

 

 

 

Mengidentifikasi Kriteria Keputusan 

Permasalahan Narasumber 1 ( Ibu Maya ) Narasumber 2 ( Bapak Pardi ) Kesimpulan 

i.  Keraguan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan 

penentuan harga dari jenis barang 

baru 

a. Harga barang dari 

supplier. 

b. Harga jual bila pembelian 

quantity. 

- Mencari informasi harga dan 

menentukan harga jual dalam 

pembelian quantity menjadi kriteria 

keputusan dalam penentuan harga dari 

jenis barang baru. 

ii.  Keraguan dalam pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan 

penentuan suplier 

- kualitas barang suplier Kualitas barang dan ketepatan harga 

dengan kualitas barang menjadi 

kriteria keputusan dalam keraguan 

pengambilan keputusan yang 

berkaitan dengan penentuan suplier. 
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4.3.3 Mengalokasikan Bobot Kriteria 

Dalam proses pengalokasian bobot kriteria, skala bobot yang 

digunakan yaitu 1 sampai dengan 5, dimana untuk skor bobot 1 merupakan 

skor bobot yang sangat ringan karena sangat jarang terjadi. Skor bobot 2 

digunakan untuk menilai kriteria keputusan dengan kategori ringan karena 

berpengaruh pada perusahaan dan terkadang terjadi. Untuk skor bobot 3 

merupakan skor bobot yang memiliki pengaruh yang cukup bagi 

perusahaan. Untuk kriteria keputusan yang memiliki pengaruh yang cukup 

besar bagi perusahaan maka skor bobotnya adalah 4. Sedangkan skor 

bobot 5 merupakan skor bobot terbesar dan terberat karena sangat 

berpengaruh bagi perusahaan dan terjadi dalam jangka waktu yang cukup 

lama. 

Data yang didapat dari hasil pernyataan ketiga responden yang 

aktif dalam perusahaan yaitu Bapak Budiman Halim, Ibu Maria dan Kevin 

Halim terkait dengan penentuan bobot pada permasalahan tersebut, berikut 

data yang didapatkan : 

i. Adanya miss Komunikasi dalam hal penentuan jatuh tempo 

pembayaran. 

1. Bapak Budiman Halim memberikan skor bobot pada  

identifikasi kriteria keputusan yaitu : 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan, Beliau 

menjelaskan bahwan perputaran keuangan yang tidak lancar 
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dikarenakan banyak bon yang belum dibayar, dengan alasan 

hal ini paling sering terjadi dan berpengaruh dalam hal 

keterlambatan pembayaran kepada suplier yang 

mengakibatkan misskomunikasi (skor bobot 5). 

b. Ketelitian administrasi, dengan alasan kelalaian pegawai 

seperti lupa mencatat tanggal pembayaran jatuh tempo yang 

mengakibatkan keterlambatan pembayaran kepada suplier 

namun hal ini menurut Bapak Budiman Halim merupakan 

hal yang jarang terjadi dalam perushaan (skor bobot 2). 

c. Nominal tagihan dengan jumlah orderan, dengan alasan 

jarang terjadi dan juga terjadi jika ada perubahan pesanan 

dari TB.LTTP kepada suplier sehingga mengakibatkan nilai 

jumlah tagihan yang berbeda (skor bobot 2). 

2. Ibu Maria memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu :: 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan, dengan 

alasan aliran kas perusahaan yang tidak lancar 

menyebabkan perputaran keuangan yang tidak stabil dan 

menurut Ibu Maria hal ini sering terjadi dalam 

perusahaan (skor bobot 5). 

b. Kontrak tertulis, dengan alasan terlalu menggampangkan  

sehingga terkadang tidak mengadakan kontrak secara 
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tertulis karena menurut beliau hal ini merupakan sebuah 

tindakan menyepelekan yang sangat jarang terjadi dalam 

bisnis perusahaan (skor bobot 1). 

c. Ketelitian administrasi, dengan alasan keteledoran yang 

dilakukan oleh pegawai (skor bobot 2). 

3. Kevin Halim memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu :: 

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan, , dengan 

alasan jika perputaran keuangan tidak baik dapat 

berdampak pada kesulitan membayar suplier (skor bobot 

5). 

b. Retur pembelian yang berhubungan dengan pelanggan, 

dengan alasan hal ini jarang terjadi dan juga 

menimbulkan kerugian karena barang tersebut harus 

dikirimkan kembali kepada suplier sehingga perusahaan 

mengeluarkan biaya tambahan. Hal ini juga 

menyebabkan perpuataran keuangan perusahaan menjadi 

kurang lancar (skor bobot 3). 

c. Ketelitian administrasi dalam pembayaran, dengan 

alasan karena hal ini jarang terjadi dan jika kesalahan ini 

terjadi secara berulang maka perusahaan akan 

memberlakukan SP (skor bobot 3). 
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 Kelancaran perputaran keuangan perusahaan dimana ketiga 

responden memberikan skor bobot terberat, menjadi hal yang berpengaruh 

dalam penentuan jatuh tempo pembayaran karena jika perputaran 

keuangan tidak lancar akan sulit bagi TB.LTTP untuk melakukan 

pembayaran kepada suplier. Tentunya juga akan menimbulkan 

misskomunikasi terhadap suplier mengenai jatuh tempo pembayaran. 

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan harga 

dari jenis barang baru. 

1. Bapak Budiman Halim memberikan skor bobot pada  

identifikasi kriteria keputusan yaitu : 

a. Harga pasar, dengan alasan survei harga itu penting. Harga 

pasar memberikan sumbangan informasi bagi penentuan 

harga barang baru di TB.LTTP, hal ini ditujukan untuk 

pengecekkan harga pasar agar harga barang baru tersebut 

dapat sesuai dan bersaing di pasaran (skot bobot 3). 

b. Tingkat fluktuatif harga, dengan alasan harga yang 

berfluktuatif memberikan banyaknya infromasi mengenai 

harga yang ada di pasaran, dengan banyaknya informasi 

tersebut akan menimbulkan keraguan dalam penentuan 

harga dari jenis barang baru karena dikhawatirkan harga 

yang sudah ditentukan tidak sesuai dengan kondisi pasar 

(skor bobot 3). 
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2. Ibu Maria memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu : 

a. Pengetahuan produk yang kurang mumpuni, dengan alasan 

pengetahuan produk seperti kualitas, harga pasaran dan 

spesifikasi barang menurut Ibu Maria memberikan 

kontribusi yang cukup dalam penentuan harga barang 

tersebut  (skor bobot 2). 

b. Harga pasar yang tidak stabil, dengan alasan kondisi 

perekonomian Indonesia yang tidak stabil sehingga 

mengakibatkan harga barang dipasaran dapat berubah 

secara tiba-tiba dan dapat menimbulkan variasi harga yang 

bermacam-macam (skor bobot 4). 

3. Kevin Halim memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu : 

a. Harga dari pesaing lain, dengan alasan harga dari pesaing 

lain sebagai informasi untuk menentukkan harga barang 

baru agar sesuai dengan harga dipasaran (skor bobot 5). 

b. HPP, dengan alasan HPP merupakan dasar dari penentuan 

harga barang baru (skor bobot 5). 

c. Biaya angkut, dengan alasan jumlah nominal biaya angkut 

menurut Kevin Halim dapat diatasi dengan jumlah kuantiti 

barang yang diangkut, sehingga semakin banyaknya barang 
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yang diangkut maka akan berdampak pada semakin 

sedikitnya biaya angkut per-satu barang (skor bobot 3). 

d. Harga di pasaran bawah atau konsumen, dengan alasan 

harga pasar konsumen akan memberikan informasi bagi 

TB.LTTP untuk menentukkan harga kepada retailer-retailer 

dan freelance yang mengambil barang di TB.LTTP, 

sehingga mereka dapat menjual pada konsumen akhir juga 

(skor bobot 4). 

e. Kualitas, dengan alasan  bila kualitas barang semakin baik 

akan berbanding lurus dengan harga jualnya, begitu pula 

sebaliknya. Kevin Halim juga menambahkan bahwa 

kualitas juga menjadi suatu faktor penentuan harga barang 

baru. 

Kriteria utama yang paling berpengaruh dalam hal keraguan dalam 

pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan harga dari jenis 

barang baru  adalah harga di pasaran. Dengan skort bobot terberat  5 

karena hal ini memberikan pengaruh terbesar bagi perusahaan dalam 

penentuan harga dari jenis barang baru, karena kedua faktor tersebut 

memberikan informasi mengenai keadaan pasar yang dapat digunakan 

untuk patokan dalam penentuan harga barang baru. 
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iii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan suplier. 

1. Bapak Budiman Halim memberikan skor bobot pada  

identifikasi kriteria keputusan yaitu : 

a. Adanya suplier yang nakal, dengan alasan suplier sering 

tidak konsekuen (skor bobot 3). Bahwa suplier sering tidak 

konsekuen dengan hal-hal yg disetujui ketika proses 

pemesanan barang seperti kualitas barang yang tidak sesuai, 

kesalahan dalam jumlah barang. 

b. Adanya permainan harga dari suplier, hal ini dimaksudkan 

bahwa harga sudah diatur oleh para pemain besar sehingga 

pemain di kelas menegah sulit untuk mendapatkan 

keuntungan yang maksimal dalam penjualan (skor bobot 2).  

c. Komitmen, Bapak Budiman Halim menjelaskan bahwa 

terdapat suplier yang tidak menjalankan hubungan 

kerjasama sesuai dengan ketentuan komitmen awal 

sehingga hal ini mengakibatkan permasalahan bagi 

perusahaan dalam menjalankan kegiatan bisnis seperti stok 

yang kurang lengkap, barang yang tidak sesuai spesifikasi 

yang  menimbulkan kerugian bagi perusahaan (skor bobot 

2). 

2. Ibu Maria memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu : 
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a. Harga dan kualitas barang yang dijual oleh suplier, Ibu 

Maria menjelaskan bahwa harga dan kualitas barang 

memberikan dampak yang cukup signifikan dalam 

penentuan harga jual barang tersebut di pasaran karena 

kualitas berbanding lurus dengan tingginya harga jual (skor 

bobot 5). 

b. Komitmen, ketika terjadi hubungan kerjsaama yang sudah 

berjalan selama beberapa tahun terkadang menimbulkan 

ketidaksesuaian dengan komitmen awal ayng sudah 

disetujui yang dapat mengakibatkan kerugian bagi 

TB.LTTP sehingga hal ini berpengaruh dalam penentuan 

suplier (skor bobot 2). 

c. Potongan harga yang diberikan, dengan semakin banyaknya 

ptoongan yang diberikan oleh suplier maka menurut Ibu 

Maria akan memberikan keuntungan yang lebih  bagi 

perusahaan dan harga yang diperoleh oleh TB.LTTP dapat 

bersaing di pasaran (skor bobot 4). 

3. Kevin Halim memberikan skor bobot pada  identifikasi kriteria 

keputusan yaitu : 

a. Barang yang dibutuhkan, barang yang dibutuhkan TB.LTTP 

akan menyempitkan pilihan suplier mana yang akan dipilih 
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karena suplier menyuplai barang yang berbeda-beda (skor  

bobot 4). 

b. Harga, harga merupakan suatu hal yang memiliki porsi 

terbesar bagi Kevin dalam proses penentuan suplier karena 

dengan adanya harga yang bagus akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan (skor bobot 5). 

c. Biaya angkut, biaya angkut setiap suplier berbeda-beda dan 

biaya angkut yang paling murah yang akan dipilih 

perusahaan karena biaya angkut mempengaruhi harga jual 

(skor bobot 3). 

d. Fleksibilitas pembayaran, fleksibilitas pembayaran yang 

bagus tentu akan mendukung kelancaran keuangan 

perusahaan sehingga dengan adanya hal ini dapat 

memberikan keringanan pembayaran bagi TB.LTTP  (skor 

bobot 4). 

Kriteria keputusan utama yang mempengaruhi penentuan supplier 

adalah harga dan kualitas barang dari suplier tersebut, karena harga dan 

kualitas barang menjadi sebuah hal yang berpengaruh bagi kegiatan 

penjualan perusahaan, seperti harga yang murah dan kualitas yang bagus 

memberikan keuntungan bagi perusahaan. Sehingga kedua hal ini menjadi 

hal utama yang memberikan dampak terbesar dalam penentuan suplier. 
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Dari pernyataan-pernyataan ketiga responden yang aktif dalam 

perusahaan yaitu Bapak Budiman Halim, Ibu Maria, dan Kevin Halim 

terkait dengan permasalahan : 

i. Misskomunikasi dalam penentuan jatuh tempo pembayaran 

antara TB.LTTP dengan suplier maka bobot kriteria 

keputusannya  adalah :  

a. Kelancaran perputaran keuangan perusahaan dimana ketiga 

responden memberikan skor bobot terberat,dengan rata 

rata bobot 5, menjadi hal yang berpengaruh dalam 

penentuan jatuh tempo pembayaran karena jika perputaran 

keuangan tidak lancar akan sulit bagi TB.LTTP untuk 

melakukan pembayaran kepada suplier. 

b. Ketelitian administrasi dengan rata rata skor bobot 3, hal ini 

menurut ketiga responden merupakan suatu hal yang 

memberikan pengaruh yang cukup dalam hal 

misskomunikasi dalam pembayaran kepada suplier. 

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan 

harga dari jenis barang baru, bobot kriteria keputusan yang 

dicetuskan oleh ketiga responden yaitu :  

a. Harga pasar dengan skort bobot terberat 5.Karena 

hal ini memberikan pengaruh terbesar bagi 

perusahaan dalam penentuan harga dari jenis barang 
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baru, karena kedua faktor tersebut memberikan 

informasi mengenai keadaan pasar yang dapat 

digunakan untuk patokan dalam penentuan harga 

barang baru. 

iii. permasalahan penentuan suplier ketiga responden 

menyatakan bahwa bobot kriteria keputusan yang paling 

berpengaruh yaitu: 

a.  Harga dengan skor bobot terberat 5,karena harga 

barang menjadi sebuah hal yang berpengaruh bagi 

kegiatan penjualan perusahaan, seperti harga yang 

murah akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan. Sehingga kedua hal ini menjadi hal 

utama yang memberikan dampak terbesar dalam 

penentuan suplier. 

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai mengalokasikan bobot 

kriteria : 
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Mengalokasikan Bobot Kriteria 

Permasala

han 

Narasumber 1 (Bapak Budiman 

Halim) 

Narasumber 2 (Ibu Maria /Lie Tjiauw 

Fung) 

Narasumber 3 (Kevin Halim)  

Kesimpulan 

 Identifikasi 

kriteria 

keputusan 

Bobot Alasan Identifikasi 

kriteria 

keputusan 

Bobot Alasan Identifikasi 

kriteria 

keputusan 

Bobot Alasan 

Adanya 

miss 

komunika

si antara 

TB.LTTP 

dengan 

supllier 

dalam hal 

penentuan 

jatuh 

tempo 

pembayar

an 

a. Kelancar

an 

perputara

n 

keuangan 

perusaha

an 

b. Ketelitia

n 

administr

asi 

c. Kesesuai

an 

nominal 

dengan 

jumlah 

barang 

yang 

dipesan. 

5 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

Paling 

sering 

terjadi. 

 

 

Kelalaian 

pegawai 

. 

Hanya 

kadang-

kadang. 

a. Kelancara

n 

perputaran 

keuangan 

perusahaa

n 

b. Kontrak 

tertulis. 

c. Ketelitian 

administra

si 

 

 

5 

 

 

 

1 

 

2 

Perputaran 

uang yang 

tidak stabil 

. 

Menggampan

gkan. 

 

 

Keteledoran 

yang 

dilakukan 

pegawai. 

 

a. Kelancar

a 

perputar

an 

keuanga

n 

perusaha

an. 

b. Retur 

barang. 

 

c. Ketelitia

n 

administ

rasi 

5 

 

 

 

3 

 

3 

Bila perputaran 

susah maka 

bayarpun susah. 

Karena jarang 

terjadi sekaligus 

rugi di ongkos. 

Karena jika 

sering terjadi 

kesalahan maka 

akan 

diberlakukan SP. 

Perputaran keuangan 

perusahaan dimana ketiga 

responden memberikan skor 

bobot terberat, menjadi hal 

yang berpengaruh dalam 

penentuan jatuh tempo 

pembayaran karena jika 

perputaran keuangan tidak 

lancar akan sulit bagi 

TB.LTTP untuk melakukan 

pembayaran kepada suplier. 

Tentunya juga akan 

menimbulkan 

misskomunikasi terhadap 

suplier mengenai jatuh 

tempo pembayaran. 

Tabel 5 Alokasi Bobot Kriteria Menurut Direktur 
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Pengambi

lan 

keputusan 

yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan 

harga dari 

jenis 

barang 

baru 

a. Harga 

pasar 

 

 

 

 

b. Tingkat 

fluktuati

f harga. 

 

 

3 

 

 

 

3 

Cek harga 

pasar itu 

penting. 

 

Harga 

yang tidak 

menentu. 

a. Pengentah

uan 

produk. 

 

b. Harga 

pasar 

 

2 

 

 

4 

Belum sempat 

research. 

 

Kondisi 

ekonomi 

belum stabil. 

 

a. Harga 

dari 

pesaing 

lain. 

 

 

 

 

b. HPP. 

 

 

c. Biaya 

angkut. 

 

 

 

 

d. Harga 

di 

pasaran 

bawah 

/konsu

men. 

 

 

e. Kualitas

. 

5 

 

 

 

5 

 

3 

 

 

4 

 

 

 

4 

Harga 

menentukkan 

laku atau 

tidaknya barang. 

 

Harga 

menentukkan 

laku atau 

tidaknya barang. 

Karena biaya 

angkut dapat 

diakali dengan 

quantity barang. 

Karena penting 

untuk 

mengetahui 

harga end user 

atau konsumen. 

 

Kualitas juga 

menentukkan 

harga 

Kriteria utama yang paling 

berpengaruh dalam hal 

keraguan dalam 

pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan 

penentuan harga dari jenis 

barang baru  adalah harga di 

pasaran, Hal ini 

memberikan pengaruh 

terbesar bagi perusahaan 

dalam penentuan harga dari 

jenis barang baru, serta 

memberikan informasi 

mengenai keadaan pasar. 
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Pengambi

lan 

keputusan 

yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan 

suplier 

a. Suplier 

nakal 

 

 

b. Permain

an 

harga. 

 

 

 

c. Komitm

en. 

3 

 

 

 

2 

 

 

2 

Supplier 

sering 

tidak 

konsekuen

. 

Harga 

diatur para 

pemain 

besar. 

Tidak 

sesuai 

komitmen 

awal. 

a. Harga dan 

kualitas 

barang 

yang 

dijual oleh 

supplier. 

b. Komitme

n. 

 

 

c. Potongan 

harga 

yang 

diberikan. 

 

5 

 

 

 

2 

 

 

 

4 

Menentukkan 

harga jual. 

 

 

Tidak sesuai 

dengan 

komitmen 

awal. 

 

Cari yang 

paling murah 

karena harga 

bersaing. 

 

a. Barang 

yang 

dibutuh

kan. 

 

 

 

b. Harga. 

 

 

 

 

c. Biaya 

angkut. 

 

 

 

d. Fleksibi

litas 

pembay

aran. 

4 

 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 

Barang yang 

dibutuhkan 

menentukkan 

supplier yang 

dipilih. 

 

Harga adalah 

segalanya, yang 

paling murah 

diambil. 

HPP dan biaya 

angkut yang 

lebih murah 

diambil. 

Semakin 

fleksibel 

pembayarannya 

sehingga kita 

tidak tertekan 

dan akan 

memilihnya. 

Kriteria keputusan utama 

yang mempengaruhi 

penentuan supplier adalah 

harga, karena harga menjadi 

sebuah hal yang 

berpengaruh bagi kegiatan 

penjualan perusahaan, 

seperti harga yang murah 

dan kualitas yang bagus 

memberikan keuntungan 

bagi perusahaan. Sehingga 

kedua hal ini menjadi hal 

utama yang memberikan 

dampak terbesar dalam 

penentuan suplier. 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Ibu Maya dan Bapak Pardi selaku karyawan TB.LTTP, masing 

masing berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan penentuan harga dari jenis barang baru dan 

penentuan suplier.  

Ibu Maya sebagai seorang manajer operasional, memberikan bobot 

skor 5 dalam hal  informasi harga barang dari supplier,  dengan alasan 

karena harga pasaran berdampak penting bagi harga jual perusahaan. 

Selain itu Ibu Maya juga memberikan skor bobot yang sama yaitu skor 5 

terkait  harga jual jika penjualan kuantiti, karena dengan mengetahui harga 

pasar barang tersebut maka perusahaan dapat menentukkan harga 

penjualan barang secara grosir kepada retailer terkait dengan TB. LTTP 

dan kemudian informasi tersebut dilaporkan kepada pemilik karena 

pemilik perusahaanlah yang memiliki kewenangan untuk mengambil 

keputusan. 

Sedangkan Bapak Pardi, berpartisipasi dalam penentuan suplier 

memberikan bobot skor 4 karena informasi yang diperoleh oleh Bapak 

Pardi merupakan informasi yang dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan suplier yang tepat, dengan berdasar pada kualitas barang yang 

dimilikinya serta harga yang ditawarkan dengan memberikan infromasi 

mengenai perbandingan kualitas barang lama dari suplier lama dengan 

barang baru dari suplier baru, hal ini dikarenakan kebutuhan TB.LTTP 

yang bervariasi sehingga memilih kualitas atau harga tergantung dengan 

kondisi konsumen dari perusahaan. 
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Mengalokasikan Bobot Kriteria 

Permasalahan Narasumber 1 (Ibu Maya) Narasumber 2 (Bapak Pardi)  

Kesimpulan  Identifikasi 

kriteria 

keputusan 

Bobot Alasan  

Identifikasi 

kriteria 

keputusan 

Bobot Alasan 

Keraguan dalam 

pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan harga 

dari jenis 

barang baru 

a. harga 

barang dari 

supplier. 

 

 

b. harga jual 

bila 

pembelian 

quantity. 

5 

 

 

 

 

 

5 

a. Karena harga 

pasaran 

berdampak 

penting bagi 

harga jual 

perusahaan. 

b. Dengan 

mengetahui harga 

pasar barang 

tersebut maka 

perusahaan dapat 

menentukkan 

harga penjualan 

barang secara 

grosir kepada 

retailer terkait 

dengan TB. LTTP 

dan kemudian 

informasi tersebut 

dilaporkan kepada 

pemilik karena 

pemilik 

- - - Pemberian skor bobot 5 mengenai 

informasi harga barang dari supplier, 

dikarenakan harga pasaran berdampak 

penting bagi harga jual perusahaan. 

Selain itu Ibu Maya juga memberikan 

skor bobot yang sama yaitu skor 5 terkait 

harga jual jika penjualan kuantiti, karena 

dengan mengetahui harga pasar barang 

tersebut maka perusahaan dapat 

menentukkan harga penjualan barang 

secara grosir kepada retailer terkait 

dengan TB. LTTP dan kemudian 

informasi tersebut dilaporkan kepada 

pemilik karena pemilik perusahaanlah 

yang memiliki kewenangan untuk 

mengambil keputusan. 

 

 

 

Tabel 6 Alokasi Bobot Kriteria Menurut Karyawan 
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 Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

perusahaanlah 

yang memiliki 

kewenangan 

untuk mengambil 

keputusan. 

Keraguan dalam 

pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan 

suplier 

- - - kualitas 

barang dari 

suplier 

4 Karena kebutuhan 

toko bervariasi 

sehingga memilih 

kualitas atau harga 

tergantung dengan 

konsumen 

perusahaan. 

Bapak Pardi memberikan bobot skor 4 

karena informasi yang diperoleh oleh 

Bapak Pardi merupakan informasi yang 

dapat membantu perusahaan dalam 

menentukan suplier yang tepat, dengan 

berdasar pada kualitas barang yang 

dimilikinya serta harga yang ditawarkan 

dengan memberikan infromasi mengenai 

perbandingan kualitas barang lama dari 

suplier lama dengan barang baru dari 

suplier baru, hal ini dikarenakan 

kebutuhan TB.LTTP yang bervariasi 

sehingga memilih kualitas atau harga 

tergantung dengan kondisi konsumen 

dari perusahaan. 
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4.3.4 Mengembangkan Alternatif 

Data yang didapat dari hasil pernyataan ketiga responden yang 

aktif dalam perusahaan yaitu Bapak Budiman Halim, Ibu Maria dan Kevin 

Halim terkait dengan pengembangan alternatif pada permasalahan 

tersebut, berikut data yang didapatkan : 

i. Adanya miss komunikasi antara TB. LTTP dengan suplier dalam hal 

penentuan jatuh tempo pembayaran. 

1. Pengembangan alternatif menurut Bapak Budiman Halim yaitu : 

a. Mengutamakan penjualan secara tunai, karena dengan 

penjualan secara tunai akan menunjang perputaran keuangan 

perusahaan, sehingga dapat melakukan pembayaran kepada 

suplier tepat waktu. 

b. Fokus pada penagihan piutang yang belum dibayar, 

penagihan pituang yang belum dibayar ditujukan untuk 

memperlancar perputaran keuagan perusahaan, karena 

menurut Bapak Budiman Halim nilai piutang perusahaan 

cukup besar, sehingga mempengaruhi kelancaran perputaran 

keuagan. 

c. Briefing ulang (evaluasi), briefing ulang (evaluasi) terhadap 

karyawan bagian administrasi, akan bermanfaat untuk 

meningkatkan kinerja karyawan, dan memperkecil terjadinya 

kesalahan yang sama dalam hal jatuh tempo pembayaran 
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kepada suplier. Hal ini tentunya juga berafaat bagi 

perusahaan, karena jatuh tempo pembayaran kepada suplier 

dapat lebih terkontrol dengan baik. 

2. Pengembangan alternatif menurut Ibu Maria yaitu : 

a. Mengutamakan penjualan secara tunai, alasan yang diutarakan 

oleh Ibu Maria, juga sama dengan Bapak Budiman Halim, 

dimana dengan mengutamakan penjualan secara tunai, maka 

akan memperlancar keadaan keuangan perusahaan, sehingga 

dapat lebih lancar dalam pembayaran kepada suplier. 

b. Menagih piutang, menurut Ibu Maria, jumlah nilai piutang 

perusahaan, terutama retailer-retailer kecil yang bekerjasama 

cukup memberikan kontribusi yang besar dalam perputaran 

keuangan perusahaan, sehingga dengan menagih piutang tentu 

akan berdampak pada kelancaran keuagan perusahaan. 

c. Diskusi & evaluasi, diskusi dan evaluasi dengan karyawan 

bagian administrasi mengenai permasalahan, seperti ketledoran 

karyawan dalam mengecek tanggal jatuh tempo, nilai jumlah 

nominal yang tidak tepat, akan memberikan informasi bagi 

pimpinan agar masalah tersebut tidak terulang kembali. 

3. Pengembangan alternatif menurut Kevin Halim yaitu : 

a. Lebih mengutamakan penjualan secara tunai, penjualan secara 

tunai menurut Kevin, sangatlah menguntukan perusahaan, 
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karena perusahaan mendapatkan perputaran keuangan yang 

lancar, sehingga dapat menunjang pembayaran kepada suplier 

dengan tepat waktu sesuai dengan jatuh tempo pembayaran. 

b. Rapat dengan sales agar lebih teliti dan memperhatikan 

pesanan pelanggan, menurut Kevin rapat ini dimaksudkan 

untuk meminimalisir terjadinya retur pembelian dari 

pelanggan, karena dengan adanya retur maka akan 

menyebabkan kerugian bagi perusahaan. 

c. Rapat dengan bagian administrasi agar lebih teliti, Kevin 

mengutarakan bahwa rapat dengan bagian administrasi 

diperlukan untuk mengkoordinir keuangan perusahaan, dan 

juga pembayaran kepada suplier, agar tidak terjadi kesalahan. 

Berdasar pada jawaban ketiga responden dalam pengembangan 

alternatif untuk menghadapi permasalahan jatuh tempo pembayaran yaitu 

(1) lebih mengutamakan penjualan secara tunai, karena dengan adanya 

penjualan secara tunai akan memberikan dampak pada perputaran 

keuangan yang baik dalam perusahaan sehingga dapat melakukan 

pembayaran kepada suplier tepat waktu. (2) Rapat dengan bagian 

administrasi untuk mengetahui masalah yang terjadi dalam pembayaran 

terhadap suplier, serta dengan adanya rapat ini akan meminimalisir 

terjadinya kembali kesalahan tersebut. Kedua hal ini menjadi 

pengembangan alternatif yang sesuai dalam mengatasi permasalahan miss 

komunikasi dalam penentuan jatuh tempo pembayaran. 
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ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan harga dari 

jenis barang baru. 

1. Pengembangan alternatif menurut Bapak Budiman Halim yaitu : 

a. Gerak lebih cepat, dalam hal ini Bapak Budiman menjelsakan 

bahwa gerak lebih cepat dalam pengumpulan informasi 

mengenai harga pasar, akan memberikan informasi yang lebih 

cepat pula, sehingga perusahaan dapat dengan segera 

menentukan harga dari barang baru tersebut. 

b. Percaya kepada intuisi, dengan pengalaman kerja yang sudah 

dimiliki oleh Bapak Budiman Halim selama bertahun tahun, 

maka beliau dapat mengandalkan kemampuannya dalam 

memperkirakan harga barang baru tersebut. 

2. Pengembangan alternatif menurut Ibu Maria yaitu : 

a. Reseacrh, Menurut Ibu Maria, penelitian akan harga pasar 

yang ada saat ini penting untuk dapat mengetauhi harga pasar 

yang ada, hal ini diperlukan untuk menjadi sebuah patokan 

bagi perusahaan dalam menentukan harga jual barang baru. 

b. Bertanya pada ahli, Ibu Maria mengungkapkan bahwa bertanya 

kepada ahli berarti bertanya kepada rekan rekan kerjanya, 

mengenai harga pasaran barang terkait, sehingga dengan 

mengetahui harga harga tersebut akan mudah bagi perusahaan 

untuk menentukan harga jual barang baru tersebut. 
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3. Pengembangan alternatif menurut Kevin Halim yaitu peninjauan 

pasar lebih seksama dan perhitungan dengan teliti beban – beban, 

peninjauan pasar diperlukan bagi perusahaan, karena menurut 

Kevin dengan mengetahui keadaan pasar, akan memberikan 

informasi yang cukup akurat dalam penentuan harga jual barang 

tersebut, sehingga barang tersebut dapat diterima oleh pasar dengan 

baik, namun perlu juga dipertimbangkan beban beban yang dapat 

menambah harga dari barang tersebut, seperti ongkos kirim dari 

suplier, penyusutan. 

Berdasar pada jawaban ketiga responden dalam pengembangan 

alternatif untuk menghadapi permasalahan keraguan pengambilan 

keputusan dalam penentuan harga dari jenis barang baru yaitu 

(1)melakukan gerak cepat pada peninjauan harga pasar karena dengan 

melakukan hal tersebut maka perusahaan akan  mendapatkan informasi 

yang akurat mengenai kondisi pasar dan harga barang yang ditrima oleh 

pasar, sehingga informasi tersebut dapat dimanfaat kan oleh perusahaan 

menjadi sebuah patokan untuk menentukan harga barang baru tersebut 

agar dapat bersaing di pasaran. 

iii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan suplier. 

1. Pengembangan alternatif menurut Bapak Budiman Halim yaitu : 

a. Lebih memilah – milah suplier, pemilahan suplier menurut 

Bapak Budmian Halim perlud dilakukan untuk mendapatkan 
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suplier yang benar-benar cocok dengan perusahaan, agar 

hubungan kerjasama dapat berjalan dengan lancar. 

b. Lebih membandingkan banyak suplier, membandingkan 

dengan banyak suplier, menurut Bapak Budiman Halim juga 

diperlukan karena dengan membandingkan banyak suplier 

akan memebrikan keuntungan bagi perusahaan, seperti kualitas 

barang terbagus, harga yang murah, dan fleksibilitas suplier 

yang mumpuni. 

c. Tanda tangan kontrak, tanda tangan kontrak dengan suplier 

yang sudah menjadi pilihan menjadi tahap yang akan 

berdampak besar bagi perusahaan, karena dengan adanya hal 

ini maka suplier sudah ditentukan oleh perusahaan. 

2. Pengembangan alternatif menurut Ibu Maria yaitu : 

a. Research, dalam hal ini Ibu Maria menjelaskan bawha 

peninjauan terhadap suplier akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, tentunya peninjauan ini dilakukan juga untuk 

mendapatkan suplier yang cocok dengan perusahaan, agar 

hubungan kerjasama yang dijalin dapat berjalan dengan baik. 

b. Tanda tangan MOU, tanda tangan MOU menurut Ibu maria 

menjadi tanda bahwa menjalin hubungan kerjasama dengan 

suplier yang sudah ditentukan. 
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3. Pengembangan alternatif menurut Kevin Halim yaitu 

membandingkan dengan banyak suplier, karena menurut Kevin 

dengan membandingkan banyak suplier, maka perusahaan akan 

dapat menilai mengenai kelebihan dan kekurangan dari masing-

masing suplier, sehingga dapat melakukan pemilihan yang tepat 

mengenai suplier mana yang cocok dengan perusahaan. 

Berdasar pada jawaban ketiga responden dalam pengembangan 

alternatif untuk menghadapi permasalahan keraguan pengambilan 

kpeutusan dalam penentuan suiplier yaitu (1) memilah – milah suplier 

dengan melakukan perbandingan dan peneltian untuk mendapatkan suplier 

yang berkualitas seperti suplier yang fleksibel, memiliki barang yang 

berkualitas, kemudahan dalam pembayaran, menjadi alternatif yang cocok 

untuk menghadapi keraguan dalam penentuan suplier, karena dengan 

melakukan hal tersebut perusahaan akan mengetahui mengenai kelebihan 

dan kekurangan dari tiap suplier, keuntungan yang akan didapatkan oleh 

perusahaan ketika memilih suplier tersebut, dan kesesuaian untuk menjalin 

hubungan kerjasama dengan suplier tersebut. 
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Dari pernyataan-pernyataan ketiga responden yang aktif dalam 

perusahaan yaitu Bapak Budiman Halim, Ibu Maria, dan Kevin Halim 

terkait dengan permasalahan : 

i. Misskomunikasi dalam penentuan jatuh tempo pembayaran 

antara TB.LTTP dengan suplier maka pengembangan 

alternatifnya  adalah :  

a. Lebih mengutamakan penjualan secara tunai, karena 

dengan adanya penjualan secara tunai akan memberikan 

dampak pada perputaran keuangan yang baik dalam 

perusahaan sehingga dapat melakukan pembayaran kepada 

suplier tepat waktu. 

b. Rapat dengan bagian administrasi untuk mengetahui 

masalah yang terjadi dalam pembayaran terhadap suplier, 

serta dengan adanya rapat ini akan meminimalisir 

terjadinya kembali kesalahan tersebut. Kedua hal ini 

menjadi pengembangan alternatif yang sesuai dalam 

mengatasi permasalahan miss komunikasi dalam 

penentuan jatuh tempo pembayaran. 

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan 

harga dari jenis barang baru, maka pengembangan 

alternatifnya yaitu :  
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a. Melakukan gerak cepat pada peninjauan harga pasar 

karena dengan melakukan hal tersebut maka 

perusahaan akan  mendapatkan informasi yang 

akurat mengenai kondisi pasar dan harga barang 

yang ditrima oleh pasar, sehingga informasi tersebut 

dapat dimanfaat kan oleh perusahaan menjadi 

sebuah patokan untuk menentukan harga barang 

baru tersebut agar dapat bersaing di pasaran. 

 

iii. permasalahan penentuan suplier ketiga responden 

menyatakan bahwa bobot kriteria keputusan yang paling 

berpengaruh yaitu: 

a.  Memilah – milah suplier dengan melakukan 

perbandingan dan peneltian untuk mendapatkan 

suplier yang berkualitas seperti suplier yang 

fleksibel, memiliki barang yang berkualitas, 

kemudahan dalam pembayaran, menjadi alternatif 

yang cocok untuk menghadapi keraguan dalam 

penentuan suplier, karena dengan melakukan hal 

tersebut perusahaan akan mengetahui mengenai 

kelebihan dan kekurangan dari tiap suplier.  

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai mengembangkan alternatif : 
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Mengembangkan Alternatif 

Permasalahan Narasumber 1 (Bapak 

Budiman Halim) 

Narasumber 2 (Ibu 

Maria /Lie Tjiauw 

Fung) 

Narasumber 3 (Kevin 

Halim) 

Kesimpulan 

Adanya miss 

komunikasi antara 

TB.LTTP dengan 

supllier dalam hal 

penentuan jatuh 

tempo pembayaran 

a.  Mengutamakan 

tunai 

b.  Fokus pada 

penagihan piutang 

yang belum dibayar. 

c.  Briefing ulang 

(evaluasi). 

 

a. Mengutamakan 

penjualan secara 

tunai. 

b. Menagih piutang. 

c. Diskusi  

a. Lebih mengutamakan 

penjualan tunai. 

b. Rapat dengan sales 

agar lebih teliti dan 

memperhatikan PO 

pelanggan. 

c. Rapat dengan bagian 

administrasi agar teliti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasar pada jawaban ketiga responden 

dalam pengembangan alternatif untuk 

menghadapi permasalahan jatuh tempo 

pembayaran yaitu (1) lebih 

mengutamakan penjualan secara tunai, 

karena dengan adanya penjualan secara 

tunai akan memberikan dampak pada 

perputaran keuangan yang baik dalam 

perusahaan sehingga dapat melakukan 

pembayaran kepada suplier tepat waktu. 

(2) Rapat dengan bagian administrasi 

untuk mengetahui masalah yang terjadi 

dalam pembayaran terhadap suplier, 

serta dengan adanya rapat ini akan 

meminimalisir terjadinya kembali 

kesalahan tersebut. Kedua hal ini 

menjadi pengembangan alternatif yang 

sesuai dalam mengatasi permasalahan 

miss komunikasi dalam penentuan jatuh 

tempo pembayaran. 

 

Tabel 7 Pengembangan Alternatif Menurut Direktur 
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Pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan dengan 

penentuan harga 

dari jenis barang 

baru 

a.  Gerak lebih cepat  

b.  Percaya pada 

intuisi 

 

a.  Reseacrh. 

b.  Tanya ke ahli. 

 

a. Peninjauan pasar 

lebih seksama. 

b. Perhitungan dengan 

teliti juga beban-

beban. 

Berdasar pada jawaban ketiga responden 

dalam pengembangan alternatif untuk 

menghadapi permasalahan keraguan 

pengambilan keputusan dalam 

penentuan harga dari jenis barang baru 

yaitu (1)melakukan gerak cepat pada 

peninjauan harga pasar karena dengan 

melakukan hal tersebut maka 

perusahaan akan  mendapatkan 

informasi yang akurat mengenai kondisi 

pasar dan harga barang yang ditrima 

oleh pasar, sehingga informasi tersebut 

dapat dimanfaat kan oleh perusahaan 

menjadi sebuah patokan untuk 

menentukan harga barang baru tersebut 

agar dapat bersaing di pasaran. 

Pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan dengan 

penentuan suplier 

a. Lebih memilah-

milah. 

b. Lebih 

membandingkan 

banyak supplier. 

c. Berikan tanda 

tangan kontrak. 

a. Research 

b. Tanda Tangan MOU 

 

Membandingkan dengan 

banyak supplier. 

Berdasar pada jawaban ketiga responden 

dalam pengembangan alternatif untuk 

menghadapi permasalahan keraguan 

pengambilan kpeutusan dalam 

penentuan suiplier yaitu memilah – 

milah suplier dengan melakukan 

perbandingan dan peneltian untuk 

mendapatkan suplier yang berkualitas 

seperti suplier yang fleksibel, memiliki 

barang yang berkualitas, kemudahan 

dalam pembayaran, menjadi alternatif 
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yang cocok untuk menghadapi keraguan 

dalam penentuan suplier, karena dengan 

melakukan hal tersebut perusahaan akan 

mengetahui mengenai kelebihan dan 

kekurangan dari tiap suplier, keuntungan 

yang akan didapatkan oleh perusahaan 

ketika memilih suplier tersebut, dan 

kesesuaian untuk menjalin hubungan 

kerjasama dengan suplier tersebut. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016)
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Dalam pengembangan alternatif, kedua orang responden selaku karyawan 

dalam TB.LTTP yaitu Ibu Maya dengan Bapak Pardi didapatkan pernyataan 

bahwa mereka hanya melakukan tindakan  pelaporan  informasi yang mereka 

peroleh untuk diberikan kepada pemilik, hal ini dikarenakan karyawan TB.LTTP 

tidak memiliki kuasa untuk mengambil keputusan mengenai masalah dalam 

perusahaan. Melainkan hanya sebatas membantu pemilik perusahaan dalam 

mengumpulkan informasi terkait dengan masalah yang terdapat di dalam 

perusahaan. 

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai mengembangkan alternatif : 
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Mengembangkan alternatif 

Permasalahan Narasumber 1 ( 

Ibu Maya ) 

Narasumber 2 ( Bapak Pardi ) Kesimpulan 

Keraguan dalam 

pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan harga 

dari jenis barang 

baru 

Bertanya kepada 

pemilik 

- Ibu Maya hanya bertugas memberi informasi mengenai harga yang 

berada di pasaran, dan menginformasikan hal tersebut kepada 

pimpinan perusahaan. 

Keraguan dalam 

pengambilan 

keputusan yang 

berkaitan 

dengan 

penentuan 

suplier 

- Diinformasikan kepada pemilik untuk 

pengembangan lebih lanjut. 

Bapak Pardi hanya bertugas sebagai memberi informasi mengenai 

kualitas barang dari supplier lama dengan supplier yang baru juga 

harga yang diberikan. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Tabel 8 Pengembangan Alternatif Menurut Karyawan 
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4.3.5 Menganalisa Alternatif  

Pada tahapan analisa alternatif kedua responden yaitu Bapak 

Budiman Halim dan Ibu Maria tidak melakukannya, hal ini dikarenakan 

bahwa tahapan analisa altternatif sama dengan tahapan pengembangan 

alternatif. Dalam teori menurut Robbins(2016) tahapan ini boleh untuk 

tidak dilakukan, karena memiliki hasil yang sama dengan tahapan 

pengembangan alternatif, maka Bapak Budiman Halim dan Istrinya 

langsung melangkah pada tahapan pemilihan alternatif, namun Kevin 

Halim selaku anak dari pemilik memilih untuk melakukan tahapan ini, 

karena menurut Kevin tahapan ini perlu untuk lebih mengetahui secara 

lebih jelas mengenai alternatif yang sudah dikembangkan dalam tahapan 

sebelumnya .  

i. Kevin Halim selaku anak dari pemilik perusahaan yang 

menyatakan  analisa alternatif untuk permasalahan miss 

komunikasi antara TB.LTTP dengan suplier dalam hal penentuan 

jatuh tempo pembayaran yaitu : 

a. Adanya penjualan secara tunai / perputaran keuangan yang 

lancar maka halangan pembayaran kepada suplier dapat 

teratasi,karena menurut Kevin dengan adanya perputaran 

keuangan perusahaan yang baik, maka akan berdampak pada 

kelancaran dalam pembayaran kepada suplier. 
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b. Raoat dengan sales penjualan agar lebih menekankan kepada 

layanan kepada langganan dan supplier hal ini dimaksudkan 

dengan mengutamakan pelayanan penjualan kepada pelanggan 

lama dan pelayanan yang baik dalam melakukan pembayaran 

kepada suplier agar dapat terjadi hubungan komunikasi yang 

baik sehingga turut membantu kelancaran kegiatan perusahaan. 

c. Rapat dengan bagian administrasi sehingga sistem 

penyampaian informasi dalam perusahaan menjadi lebih 

teratur agar flow informasi lebih cepat dan lebih tertata rapi. 

Karena sistim penyampaian informasi saat ini masih belum 

tertata karena terkadang proses penyerahan nota tagihan dari 

suplier ketika proses pengiriman berlangsung diserahkan 

kepada penerima barang, sehingga nota tagihan tidak sampai 

kepada bagian administrasi secara langsung. Hal ini 

menimbulkan terjadinya kesalahan dalam penyampaian 

informasi kepada pemilik mengenai jatuh tempo pembayaran.  

Hal ini menurut Kevin bertujuan agar alur informasi yang 

disampaikan dari karyawan kepada pemilik dapat terealisasi 

secara tepat, cepat dan akurat, sehingga dapat meminimalisir 

terjadinya kesalahan dalam komunikasi antara perusahaan 

dengan suplier.  

ii. Sedangkan permasalahan k pengambilan keputusan yang berkaitan 

dengan penentuan harga dari jenis barang baru, Kevin menyatakan 
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bahwa dengan melakukan peninjauan pasar makan akan dapat  

mengetahui pasar yang tepat dan  harga pasar yang tepat pula 

sehingga memberikan dampak positif bagi perusahaan sehingga 

informasi tersebut dapat digunakan untuk  menentukan harga dari 

jenis barang baru yang akan dijual, sehingga harga dari jenis 

barang baru tersebut dapat sesuai dengan target pasar yang 

diinginkan.  

iii. Mengenai penentuan suplier Kevin menjelaskan bahwa pada zaman 

sekarang terdapat banyak suplier yang beranekaragam , hal ini 

menyebabkan perusahaan harus lebih fleksibel dan teliti dalam 

memilih suplier yang memiliki kualitas, harga , komitmen, dan 

fleksibiltas yang tinggi dalam segala hal, sehingga dapat menopang 

kegiatan perusahaan menjadi lebih baik. 

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai analisa alternatif: 
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Permasalahan Narasumber 3 (Kevin Halim) 

Pengembangan alternatif Analisa alternatif 

Adanya miss komunikasi 

antara TB.LTTP dengan 

supllier dalam hal 

penentuan jatuh tempo 

pembayaran 

a. Lebih mengutamakan penjualan tunai. 

b. Rapat dengan sales agar lebih teliti dan 

memperhatikan PO pelanggan. 

c. Rapat dengan bagian administrasi agar teliti. 

 

a. dengan adanya penjualan tunai / perputaran 

keuangan lancar maka halangan pembayaran dapat 

teratasi. 

 

b. Lebih menekankan kepada layanan kepada 

langganan dan supplier. 

 

c. Sistem dalam perusahaan perlu disederhanakann agar 

flow informasi lebih cepat dan lebih tertata rapi. 

 

 

Pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan 

penentuan harga dari 

jenis barang baru 

Peninjauan pasar lebih seksama. 

 Perhitungan dengan teliti juga beban-beban. 

Harus mengerti pasar yang tepat dengan harga yang tepat 

pula sehingga pasar yang dimasuki dapat menerima barang 

yang kita jual sesuai dengan harga yang selama ini mereka 

jadikan patokan. 

Pengambilan keputusan 

yang berkaitan dengan 

penentuan suplier 

Membandingkan dengan banyak supplier. 

 

Banyak suplier di jaman sekarang sehingga kita harus lebih 

fleksibel dalam memilih supplier yang memiliki kualitas, 

harga, komitmen dan fleksibel yang membuat kita nyaman. 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

 

Tabel 9 Analisa Alternatif Menurut Direktur 
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4.3.6 Memilih Alternatif 

Dalam tahapan pemeilihan alternatif ketiga responden menatakan 

alternatif keputusan yang hampir sama antara satu dengan yang lain.  

i. Adanya miss komunikasi antara TB.LTTP dengan suplier mengenai 

penentuan jatuh tempo pembayaran. 

1. Alternatif yang dipilih menurut Bapak Budiman Halim yaitu 

mengutamakan penjualan secara tunai dengan alasan karena 

dengan penjualan secara tunai dapat menunjang perputaran 

keuangan perusahaan yang baik sehingga memudahkan 

pembayaran pada suplier. 

2. Alternatif yang dipilih menurut Ibu Maria yaitu mengutamakan 

penjualan secara tunai dengan alasan karena pembayaran secara 

tunai baik untuk perputaran perusahaan, dan juga akan 

memudahkan perusahaan dalam melakukan pembayaran kepada 

suplier. 

3. Alternatif yang dipilih menurut Kevin Halim yaitu 

mengutamakan penjualan secara tunai dengan alasan karena 

penjualan secara tunai dapat menunjang perputaran keuangan 

perusahaan sehingga dengan adanya perputran keuangan yang 

baik maka akan memperlancar pembayaran kepada suplier. 

Ketiga responden sepakat untuk memilih alternatif melakukan 

penjualan secara tunai, hal ini menjadi solusi yang tepat dalam 
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menghadapi permasalahan misskomunikasi yang berkaitan dengan 

jatuh tempo pembayaran, karena dengan adanya penjualan secara 

tunai, akan memberikan dampak pada perputaran keuangan 

perusahaan yang lancar, sehingga dapat melakukan pembayaran 

secara tepat waktu dan meminimalisir terjadinya misskomunikasi 

dengan suplier karena adanya ketidaksesuaian pembayaran dari 

perusahaan sesuai dengan tanggal jatuh tempo. 

ii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan harga dari 

jenis barang baru. 

1. Alternatif yang dipilih menurut Bapak Budiman Halim yaitu 

percaya pada intuisi dan survey pasar secara cepat dengan alasan 

Bapak Budiman Halim yang sudah berpengalaman dalam 

bidangnya sudah mengetahui perkiraan harga pasaran barang 

dan  survey pasar secara cepat akan memberikan informasi 

harga pasar ada secara cepat, sehingga perusahaan dapat dengan 

segera menentukan harga jual barang baru tersebut. 

2. Alternatif yang dipilih menurut Ibu Maria yaitu research dengan 

alasan untuk mengetahui secara pasti kondisi pasar dan harga 

pasar dari barang baru tersebut, karena menurut Ibu Maria 

pentingnya mengetahui keadaan harga pasar agar barang baru 

tersebut dapat bersaing di pasaran . 
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3. Alternatif yang dipilih menurut Kevin Halim yaitu peninjauan 

pasar lebih seksama dengan alasan untuk mengetahui harga 

barang di pasaran  agar dapat menghitung keuntungan. 

Ketiga repsonden sepakat untuk melakukan peninjauan pasar, 

alternatif ini cocok untuk mengatasi permasalahan keraguan 

penentuan harga barang baru, dimana dengan melakukan peninjauan 

pasar akan memberikan informasi bagi perusahaan, mengenai 

patokan harga dari barang baru tersebut, dengan adanya patokan 

tersebut maka perusahaan dapat menentukan harga jual dari barang 

tersebut serta dapat menghitung keuntungan yang diinginkan. 

iii. Pengambilan keputusan yang berkaitan dengan penentuan suplier. 

1. Alternatif yang dipilih menurut Bapak Budiman Halim yaitu 

membandingkan dengan banyak suplier dengan alasan untuk 

mendapatkan suplier yang cocok dengan perusahaan, sehingga 

dapat menjalih hubungan kerjasama yang baik, dan saling 

menguntungkan. 

2. Alternatif yang dipilih menurut Ibu Maria yaitu research dengan 

alasan untuk mendapatkan suplier yang cocok dengan 

perusahaan maka diperlukan adanya perbandingan antar suplier, 

sehingga perusahaan mendapatkan informasi mengenai 

kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari tiap tiap suplier. 
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3. Alternatif yang dipilih menurut Kevin Halim yaitu 

membandingkan dengan banyak suplier dengan alasan pada saat 

ini banyak sekali suplier sehingga  untuk mendapatkan suplier 

yang fleksibel dan cocok dengan perusahaan menurut Kevin 

perlu dilakukan pembandingan antar suplier yang satu dengan 

yang lainnya. 

Ketiga responden sepakat untuk memilih perbandingan dengan 

banyak suplier, alternatif ini tepat untuk mengatasi keraguan dalam 

pengambilan keputusan dalam penentuan suplier, kaerna dengan 

melakukan pembandingan antar suplier akan memberikan 

keuntungan bagi perusahaan, dengan mengetahui kelebihan dan 

kekurangan dari masing masing suplier, serta untuk mendapatkan 

suplier yang berkualitas dan cocok bagi perusahaan. 

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai memilih alternatif : 
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Memilih  alternatif 

Permasalahan Narasumber 1 (Bapak 

Budiman Halim) 

Narasumber 2 (Ibu Maria /Lie 

Tjiauw Fung) 

Narasumber 3 (Kevin Halim)  

Kesimpulan 

Alternatif 

yang dipilih 

Alasan Alternatif yang 

dipilih 

Alasan Alternatif yang 

dipilih 

Alasan 

Adanya miss 

komunikasi 

antara 

TB.LTTP 

dengan 

Supllier 

terkait 

dengan 

penentuan 

jatuh tempo 

pembayaran. 

 

Mengutama

kan tunai 

 

Karena tunai 

menunjang 

perpuataran 

keuangan 

perusahaan 

yang baik 

sehingga 

memudahkan 

pembayaran 

pada suplier 

 

Mengutamaka

n penjualan 

secara tunai 

 

Karena 

pembayaran 

secara tunai 

baik untuk 

perpuataran 

perusahaan 

 

Mengutamaka

n penjualan 

tunai 

 

Karena tunai 

menunjang 

perputaran 

keuangan yang 

digunakan 

untuk 

membayar 

suplier 

 

Ketiga responden sepakat memilih 

alternatif penjualan secara tunai, hal 

ini menjadi solusi yang tepat dalam 

menghadapi permasalahan 

misskomunikasi yang berkaitan 

dengan jatuh tempo pembayaran, 

karena dengan adanya penjualan 

secara tunai, akan memberikan 

dampak pada perputaran keuangan 

perusahaan yang lancar, sehingga 

dapat melakukan pembayaran secara 

tepat waktu dan meminimalisir 

terjadinya misskomunikasi dengan 

suplier karena adanya 

ketidaksesuaian pembayaran dari 

perusahaan sesuai dengan tanggal 

jatuh tempo. 

Pengambilan 

keputusan 

yang berkaitan 

dengan 

penentuan 

harga dari 

Percaya 

pada intuisi 

dan survey 

pasar secara 

cepat 

 

Sudah 

mengetahui 

perkiraan 

harga pasaran 

barang dan 

informasi 

Research 

 

Untuk 

mengetahui 

secara pasti 

kondisi pasar 

dan harga 

pasar 

Peninjuan 

pasar lebih 

seksama 

 

Untuk 

mengetahui 

harga barang di 

pasaran agar 

dapat 

menghitung 

Ketiga responden sepakat memilih 

melakukan peninjauan pasar, 

alternatif ini cocok untuk mengatasi 

permasalahan keraguan penentuan 

harga barang baru, dimana dengan 

melakukan peninjauan pasar akan 

Tabel 10 Memilih Alternatif Menurut Direktur 
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jenis barang 

baru. 

 

harga pasar 

yang baru 

 

 keuntungan 

 

memberikan informasi bagi 

perusahaan, mengenai patokan harga 

dari barang baru tersebut, dengan 

adanya patokan tersebut maka 

perusahaan dapat menentukan harga 

jual dari barang tersebut serta dapat 

menghitung keuntungan yang 

diinginkan. 

 

Pengambilan 

keputusan 

yang berkaitan 

dengan 

penentuan 

supplier 

Membandin

gkan 

dengan 

banyak 

suplier 

 

Untuk 

mendapatkan 

suplier yang 

pas dengan 

perusahaan 

 

Research 

 

Perbandingan 

antar suplier 

dagar dapat 

suplier yang 

pas 

 

Membandingk

an dengan 

banyak suplier 

 

Untuk 

mendapatkan 

suplier yang 

fleksibel dan 

cocok 

 

Keitga responden sepakat memilih 

melakukan perbandingan dengan 

banyak suplier, alternatif ini menjadi 

sebuah alternatif yang tepat untuk 

mengatasi keraguan dalam 

pengambilan keputusan dalam 

penentuan suplier, kaerna dengan 

melakukan pembandingan antar 

suplier akan memberikan keuntungan 

bagi perusahaan, dengan mengetahui 

kelebihan dan kekurangan dari 

masing masing suplier, serta untuk 

mendapatkan suplier yang berkualitas 

dan cocok bagi perusahaan. 

 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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Dalam tahap memilih alternatif, kedua responden selaku karyawan 

dalam perusahaan yaitu Ibu Maya dengan Bapak Pardi ini memberikan 

pernyataan yang hampir serupa satu sama lain. Alternatif yang dipilih oleh 

Ibu Maya adalah informasi kepada pemilik dengan alasan bahwa pemilik 

yang memiliki wewenang terbesar dalam pengambilan keputusan bagi 

perusahaan. Hal yang sama dipaparkan oleh responden kedua yaitu Bapak 

Pardi yang memilih alternatif informasi kepada pemilik dengan alasan 

yang sama dengan Ibu Maya bahwa menjadi tanggung jawab pemilik 

perusahaan, pernyataan-pernyataan dari kedua responden inilah yang 

mereka anggap tepat bagi perusahaan, dimana pengambilan keputusan 

akhir sepenuhnya adalah wewenang dari pemilik perusahaan. 

Berikut adalah tabel tabulasi mengenai memilih alternatif : 
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Tabel 11 Memilih Alternatif Menurut Karyawan 

Memilih Alternatif 

Permasalahan Alternatif yang dipilih Alasan Kesimpulan 

Narasumber 1 (Ibu Maya) Informasi kepada pemilik. Pemilik memiliki wewenang penuh 

dalam pengambilan keputusan 

Informasi kepada pemilik menjadi 

pemilihan alternatif yang tepat 

bagi kedua orang karyawan, 

dikarenakan pengambilan 

keputusan akhir sepenuhnya 

adalah wewenang dari pemilik 

perusahaan. 

Narasumber 2 (Bapak 

Pardi) 

Informasi kepada pemilik. Karena menjadi tanggung jawab 

pemilik. 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 
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4.3.7 Menerapkan Alternatif 

Tahapan ini belum dilakukan, karena tahap penerapan 

alternatif masih akan didiskusikan lebih lanjut oleh perusahaan. 

4.3.8 Mengevaluasi Efektifitas keputusan 

Tahap ini merupakan tahap dimana alternatif yang sudah 

diterapkan akan dievaluasi mengenai kefektifitasannya, tetapi pada 

penelitian ini  tahapan ini belum dilakukan oleh perusahaan, karena 

masih mendiskusikan mengenai penerapan alternatif. 

4.4. Pembahasan 

Proses pengambilan keputusan efektif pada bisnis keluarga 

TB.LTTP, dilakukan dengan berdasar pada teori milik Robbins (2016) 

dimana dalam  prosesnya terdapat 8 tahapan yaitu (1) identifikasi masalah, 

(2) mengidentifikasi kriteria keputusan, (3) mengalokasikan bobot kriteria, 

(4) mengembangkan alternatif, (5) menganalisa alternatif, (6) memilih 

alternatif, (7) menerapkan alternatif, dan (8) mengevaluasi efektifitas 

keputusan. Dari delapan tahapan tersebut maka dapat diuraikan secara 

singkat bahwa permasalahan yang dialami oleh TB.LTTP yang ditemukan 

dalam step identifikasi masalah adalah mengenai adanya misskomunikasi 

dalam hal (i) penentuan jatuh tempo pembayran  serta adanya 

permasalahan dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan (ii) 

penentuan  harga barang baru, (iii) penentuan suplier. Masalah tersebut 

kemudian diolah melalui tahapan mengidentifikasi kriteria keputusan, 
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mengalokasikan bobot kriteria, mengambangkan alternatif, menganalisa 

alternatif dan berakhir pada tahapan pemilihan alternatif yang dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

Tabel 12 Rekapitulasi Pemilihan Alternatif Menurut Direktur 

Permasalahan Alternatif yang dipilih 

Misskomunikasi jatuh tempo pembayaran Melakukan penjualan secara tunai 

Permasalahan keraguan pengambilan keputusan 

dalam penentuan harga barang jenis baru 

Peninjauan pasar 

Permasalahan keraguan pengambilan keputusan 

dalam penentuan suplier 

Melakukan perbandingan dengan 

banyak suplier 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2016) 

Sedangkan karyawan memilih untuk menfinromasikan informasi 

yang diperoleh kepada pemilik. Namun menurut teori Robbins (2016), 

pengambilan keputusan ini dapat dikatakan efektif apabila sudah mencapai 

tahapan penenrapan alternatif dan evaluasi efektifitas keputusan. Namun 

penelitian ini baru sampai pada tahapan pemilihan alternatif, dikarenakan 

saat ini perusahaan masih mendiskusikan lebih lanjut mengenai 

implementasi alternatif – alternatif yang sudah dipilih pada tahapan 

pemilihan alternatif. 

 

 

 

 




