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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang  

Di dalam mendirikan sebuah usaha, setiap perusahaan harus memiliki kinerja 

yang baik. Kinerja yang baik dapat menghasilkan output yang berkualitas 

sehingga dapat bersaing secara kompetitif untuk menjadi yang terbaik di mata 

konsumen. Dengan adanya sumber daya manusia dan pemasok yang baik, 

perusahaan dapat memiliki harga jual yang bersaing. Kualitas pemasok juga 

berpengaruh terhadap kelancaran produksi sebuah usaha. Jika kualitas output yang 

diperoleh baik, maka perusahaan dapat dikatakan memiliki kinerja yang baik juga.  

Menurut (Surjasa,2005) dalam  Wibisono 2015,  Setiap perusahaan pasti memiliki 

tujuan yang mutlak yaitu mendapatkan laba yang maksimal. Untuk dapat bertahan 

di era globalisasi dan persaingan bisnis  yang semakin ketat, Banyak perusahan 

manufaktur yang semakin berlomba-lomba untuk meningkatkan kinerja 

perusahaan. Faktor pendukung untuk meningkatkan kinerja perusahaan salah 

satunya adalah proses produksi. Dimana peran pemasok atau supplier sangat 

berpengaruh terhadap proses produksi. Perusahaan harus bisa memilih, mana 

supplier terbaik yang dapat diajak bekerja sama dalam memasok bahan baku yang 

sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Kegiatan pengelolaan bahan baku 

merupakan sebuah aktivitas yang sangat penting bagi perusahaan untuk menjaga 

kelancaran proses produksi. 

Pemilihan bahan baku dari para pemasok yang berkualitas salah satunya 

bertujuan untuk memaksimalkan kualitas bahan dan menjaga citra sebuah 
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perusahaan agar dinilai baik dan memiliki nilai kepuasan tersendiri di mata 

konsumen. Pemilihan yang dilakukan harus sesuai dengan kriteria perusahaan. 

Perlu dilakukan evaluasi pemasok yang bertujuan untuk membantu perusahaan 

menggolongkan  kondisi dari masing-masing pemasok yang nantinya akan dipilih 

pemasok mana yang paling sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan mana yang 

kurang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

 Penelitian ini akan membahas tentang bagaimana peran pemasok bahan baku 

bagi perusahaan dengan melakukan evaluasi pemasok pada UD. Lestari Box 

Semarang. Kondisi yang dibahas antara lain : kondisi umum pemasok, keadaan 

pelayanan pemasok, dan keadaan material pemasok. Dari penggolongan pemasok 

tersebut kita dapat mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala dan 

bagaimana solusi yang harus diambil oleh perusahaan agar dapat memilih mana 

pemasok yang paling sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan perusahaan.  

Kendala yang dihadapi oleh UD. Lestari Box adalah keterlambatan 

pengiriman, barang cacat tidak bisa dikembalikan ke konsumen, kurangnya 

komunikasi dengan pemasok, pemasok tidak memberikan informasi kenaikan 

harga, dan pelayanan yang kurang baik dari pihak pemasok.  

Kriteria pemasok yang baik adalah kualitas bahan yang baik, harga yang 

terjangkau, dan komunikasi yang baik antara pemasok dengan perusahaan. Jika 

proses produksi berjalan dengan lancar maka output yang dihasilkan sampai ke 

tangan konsumen akan baik juga. Sebaliknya, jika proses produksi tidak berjalan 

dengan baik maka output yang dihasilkan kurang maksimal dan dapat merugikan 

perusahaan.   
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Demikian juga dengan UD. Lestari Box yang berada di Jl. Seroja Dalam 

Raya 2 no 4 yang memiliki 4 jenis bahan baku utama yaitu yellowboard, duplex, 

lem putih, dan art paper. Dari keempat bahan baku utama tersebut yang menjadi 

fokus utama untuk penelitian ini adalah bahan baku yellowboard. UD. Lestari 

Box, memiliki 3 pemasok bahan baku yellowboard yaitu Mahkota Jaya Toko, 

Vista Kertas, dan Sinar Budaya. Tetapi ketiga supplier  yellowboard  tersebut 

menimbulkan masalah yang jika dibiarkan terus menerus akan menghambat 

proses produksi yang berdampak  merugikan perusahaan.  

Berikut ini adalah tabel keluhan pemasok pada U.D Lestari Box Semarang : 

Tabel 1.1 Keluhan Pemasok pada U.D. Lestari Box pada bulan April 2017 

 

Sumber : Data Primer , 2017 

 

Dalam  hal memilih pemasok yang baik, UD. Lestari Box harus benar-

benar mempertimbangkan pemasok mana yang paling sesuai dengan kriteria 

perusahaan untuk pengambilan keputusan pembelian bahan baku yellowboard 

yang paling efisien dan efektif.  

Jenis Bahan Pemasok Alamat Keluhan 

Yellowboard Mahkota Jaya Toko Jl. Meruya no 6, 

Jakarta  

Jika terjadi produk cacat 

tidak boleh ditukar, tidak 

menerima pembayaran 

dalam bentuk transfer.  

Yellowboard Vista Kertas Jl. Beteng no 132 

Semarang 

Keterlambatan pengiriman, 

Jangka waktu pembayaran 

cukup singkat 

Yellowboard Sinar Budaya Jl.Pekojan Semarang Harga kurang bersaing, 

kualitas bahan standart, 

pengiriman tidak tepat 

waktu.  
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Tindakan yang sudah dilakukan UD. Lestari Box untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi pada ketiga pemasok bahan baku yellowboard adalah 

melakukan pemesanan jauh-jauh hari untuk menghindari keterlambatan 

pengiriman. UD. Lestari Box juga hanya memberikan kritik jika terdapat produk 

cacat karena pada supplier Mahkota Jaya Toko, barang tidak bisa dikembalikan 

meskipun terdapat beberapa barang yang cacat. Demikian juga pemberian kritik 

juga dilakukan pada supplier Vista Kertas dan Sinar Budaya yang memiliki 

kelemahan pada sistem pembayaran yang harus dilakukan dimuka, pelayanan 

yang kurang baik dan keterlambatan pengiriman. Beberapa hal yang harus 

diperhatikan dalam melakukan pembelian adalah kualitas barang, harga, 

pelayanan, dan proses pengiriman. 

Maka berdasarkan pada uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan 

penelitian berjudul  “EVALUASI PEMASOK BAHAN BAKU 

YELLOWBOARD PADA UD. LESTARI BOX SEMARANG”. 

1.2. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah  

sebagai berikut : 

Siapakah pemasok terbaik bahan baku yellowboard  pada UD. Lestari Box 

Semarang ? 

1.3. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui dan menentukan pemasok terbaik 

bahan baku yellowboard  pada UD. Lestari Box Semarang.  
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1.4.  Manfaat penelitian  

Sedangkan manfaat penelitian ini antara lain : 

Bagi pihak Perusahaan :  

Sebagai bahan pertimbangan dan informasi bagi pihak perusahaan dalam 

menentukan pemasok bahan baku yellow board yang terbaik bagi UD. Lestari 

Box sehingga usaha yang dilangsungkan dapat semakin maju dan berkembang. 

Bagi kalangan akademis : 

Hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai sumber ilmu pengetahuan dan 

referensi bagi penelitian selanjutnya yang terkait dengan materi evaluasi pemasok. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


