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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Bahan baku merupakan suatu komponen penting bagi pelaku usaha maupun 

tempat usaha. Kualitas output suatu produk yang bagus salah satu faktornya berasal 

dari bahan baku yang baik dan berkualitas. Untuk mendapatkan bahan baku yang 

baik dan berkualitas maka diperlukan pemilihan bahan baku yang berasal dari 

pemasok yang mempunyai bahan baku tersebut. Pelaku usaha harus bisa memilih 

serta mempertimbangkan dan menggunakan bahan baku mana yang lebih baik. Baik 

dari segi kualitas bahan baku, harga, dan ke-efisienan waktu dan jarak. Dalam hal ini, 

perlu dilakukan evaluasi pemasok guna mendapatkan pilihan pemasok yang tepat 

dan sesuai kriteria yang pantas untuk perusahaan. 

Pilihan pemasok yang tepat merupakan salah satu bagian terpenting bagi 

perusahaan, karena pemasok ikut berperan penting bagi hasil akhir suatu produk dari 

bahan baku yang berasal dari pemasok tersebut. Menurut (Suciadi, 2013) yang 

membahas mengenai konsep rantai pemasok, pemasok merupakan salah satu bagian 

supply chain yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup 

suatu pabrik dimana pemasok menjadi pihak yang memasok bahan mentah bagi 

pabrik. Apabila pemasok kurang bertanggung jawab dalam merespon terhadap 

pemenuhan bahan mentah pabrik, maka akan menimbulkan masalah yang cukup 

serius salah satunya stockout atau lead time yang tentunya akan merugikan pabrik.  

Untuk itu perusahaan yang memiliki banyak pemasok harus selektif dalam 

memilih pemasoknya dengan melakukan evaluasi. Pemasok merupakan pihak yang 

menyediakan bahan baku mentah untuk perusahaan maupun perorangan. Pemasok 

menyediakan bahan baku dengan harga yang murah, namun biasanya harus dengan 

jumlah tertentu yang ditentukan dari pemasok. Evaluasi merupakan serangkaian 
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penilaian pada suatu objek yang sebelumnya sudah dilaksanakan atau sudah diteliti. 

Evaluasi dapat menjadi bahan untuk alat ukur bagi objek yang dinilai, sehingga kita 

dapat mengetahui kriteria serta kelemahan dan kelebihan dari objek yang ternilai.  

Menurut (Sudijono, 1996) evaluasi adalah penafsiran atau deskripsi yang 

berasal dari data kuantitatif. Data kuantitatif pada evaluasi tersebut bersumber dari 

hasil pengukuran.  Dalam pengertian lain mengenai evaluasi menurut (Arikunto: 

2008) memandang evaluasi adalah sebagai proses menentukan hasil yang telah 

dicapai dari beberapa kegiatan yang direncanakan untuk mendukung tercapainya 

tujuan.  

Berhubungan dengan adanya latar belakang mengenai evaluasi terhadap 

pemasok, peneliti pada penelitian ini menggunakan objek Coffee Boss yang 

merupakan kedai kopi yang menggunakan jasa pemasok untuk mendukung 

keberlangsungan bisnisnya guna mendapatkan kopi dengan rasa terbaik yang berasal 

dari bahan baku terbaik. Evaluasi dalam memilih pemasok yang baik, harus 

diterapkan pada pemeran usaha seperti Coffee Boss. Coffee boss adalah tempat usaha 

yang bergerak pada sektor makanan dan minuman. Produk yang dihasilkan lebih 

mengutamakan aneka macam minuman yang bervariasi, khususnya olahan dari biji 

kopi. Produk yang dihasilkan beragam, mulai dari kopi (kopi tubruk, kopi tarik, kopi 

rempah susu, black coffee, espresso, cappuccino, moccacino, café latte, hazelnut 

latte, peppermint latte, jamica latte), coklat (milo, ovaltine, chocolate, ovaltine float, 

milo float, chocolate float, hazelnut chocolate, peppermint chocolate, jamaicaa 

chocolate), teh (tea, strawberry tea, peppermint tea, lechy tea, lemon tea, teh uwuh, 

teh tarik, the rempah susu, thai tea, milk tea), lainnya (tiramisu frapio choc/coffee, 

peppermint frapio choc/coffee, hazelnut frapio choc/coffee, chocochip frapio 

choc/coffee, cheesy frapio choc/coffee, oreo frapio choc/coffee dan aneka milkshake). 

Lalu ada beberapa macam makanan yang bertemakan main course dan makanan 

cemilan. Coffee boss berlokasi di Jl. Waru Raya No.8 Kompleks Pujasera TURKI 

Banyumanik, Semarang. 
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Berikut merupakan data barang masuk pada kedai kopi Coffee Boss dalam 3 

bulan terakhir: 

Tabel 1.1. Data Pembelian Bahan Baku 3 Bulan Terakhir. 

Tanggal Kode Barang Jumlah Harga 

06/07/2019 BB01 Kopi Robusta 2 kg 
Rp.350.000 

  BB02 Kopi Arabika 2 kg 

08/07/2019 BB03 Teh Celup isi 30 4 kotak Rp.20.000 

  BB04 Susu Full cream 4 botol Rp.60.000 

  BB05 Es Krim 8 liter Rp.120.000 

22/07/2019 BB01 Kopi Robusta 4 kg Rp. 300.000 

  BB04 Susu Full cream 4 botol Rp.60.000 

  

05/08/2019 BB02 Kopi Arabika 2 kg Rp.200.000 

  BB03 Teh Celup isi 30 4 kotak Rp.20.000 

  BB04 Susu Full cream 4 botol Rp.60.000 

19/08/2019 BB01 Kopi Robusta 2 kg 
Rp.350.000 

  BB02 Kopi Arabika 2 kg 

  BB05 Es Krim 8 liter Rp.120.000 

31/08/2019 BB04 Susu Full cream 4 botol Rp.60.000 

  

07/09/2019 BB01 Kopi Robusta 2 kg 
Rp.350.000 

  BB02 Kopi Arabika 2 kg 

  BB03 Teh Celup isi 30 4 kotak Rp.20.000 

  BB04 Susu Full cream 2 botol Rp.30.000 

21/09/2019 BB01 Kopi Robusta 4 kg Rp.300.000 

  BB04 Susu Full cream 4 botol Rp.60.000 

  BB05 Es Krim 8 liter Rp.120.000 

(Sumber : Data Primer ,2019) 

Coffee Boss memiliki 4 macam bahan baku untuk membuat suatu minuman. 

Diantaranya kopi, teh, susu dan es krim. Namun dalam penelitian ini, peneliti lebih 

memilih meneliti pada bahan baku kopi. Karena bahan baku kopi menjadi bahan 

baku yang paling utama dalam tempat usaha ini. Coffee Boss memiliki mitra 

kerjasama dengan empat pemasok yang berbeda yaitu Kopi Banaran (PTPN.IX), 

Dharma Boutique Roastery, KnK Koffee Resources, Kafe Kopi Tjap Santri. Ke-

empat pemasok tersebut tentunya memiliki kekurangan tersendiri. 
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Berikut merupakan tabel kekurangan dari ke-empat pemasok kopi pada 

Coffee Boss:  

Tabel 1.2. Kekurangan dari Pemasok Coffee Boss 

Pemasok Alamat Kekurangan 

Kopi Banaran 

(PTPN.IX) 

Jl. Mugas, Dalam. 

Semarang. (kantor PTPN 

IX) 

a. Pelayanan pesan antar akan 

melakukan pengiriman pada 1 

hari setelah pemesanan. 

b. Retur hanya berlaku jika 

pemesanan melalui sistem 

pesan antar. 

c. Informasi bahan baku kurang 

update untuk publik. Hanya 

kepada pemesan. 

d. Harga mitra bisnis hanya 

berlaku jika memesan min 3kg 

kopi. 

e. Hanya menyediakan 2 jenis 

kopi robusta dan arabika. 

Dharma Boutique 

Roastery 

Jl. Wotgandul Barat 12, 

Semarang. 

a. Tidak melayani pesan antar. 

b. Tidak menerima retur. 

c. Informasi bahan baku hanya 

ada pada pabrik. 

d. Tidak melayani pembayaran 

via transfer. 

e. Informasi harga hanya ada 

pada pabrik. 

f. Harga mitra bisnis hanya 

berlaku jika memesan min 2kg 

kopi. 

g. Masih menggunakan bungkus 



5 
 

Pemasok Alamat Kekurangan 

plastik biasa. 

KnK Koffee 

Resources 

Jl. Dewi Sartika, Sukorejo, 

Gunungpati, Semarang. 

a. Melakukan sistem pesan antar 

melalui kurir (Gojek, JNE, dan 

lainnya) 

b. Tidak ada jaminan atau tidak 

menerima retur 

c. Tidak ada harga mitra bisnis 

atau minimal pemesanan. 

d. Kualitas bahan baku tidak 

dapat di teliti jika belum 

membuka kemasan. 

e. Informasi bahan baku hanya 

ada pada toko. 

Kafe Kopi Tjap 

Santri 

Jl. Giri Mukti Barat. No.3, 

Tlogosari Kulon, 

Pedurungan Semarang. 

a. Melakukan sistem pesan antar 

melalui kurir (Gojek, JNE, dan 

lainnya) 

b. Tidak menerima retur. 

c. Informasi harga bahan baku 

hanya terdepat pada pabrik 

atau pada saat pemesanan. 

d. Lokasi masih terbilang cukup 

jauh. 

e. Tidak ada harga untuk mitra 

bisnis atau minimal 

pemesanan. 

(Sumber : Data Primer ,2019) 

Dari tabel.1.2, dapat dilihat beberapa kekurangan dari setiap pemasok yang 

bekerjasama dengan Coffee Boss. Selama ini Coffee Boss masih melakukan interaksi 

dan bekerjasama dengan ke-empat pemasok tersebut. Namun masih terdapat 
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beberapa yang beberapa kekurangan dari pemasok tersebut yang dirasakan oleh 

pihak Coffee Boss dan peneliti. Hal ini masih dalam pola pertimbangan. Untuk saat 

ini Coffee Boss lebih sering bekerjasama dengan Banaran Kopi (PTPN.IX). Namun 

Coffee Boss masih mempertimbangkan kekurangan yang ada pada Banaran kopi, 

Banaran kopi juga hanya menyediakan 2 jenis biji kopi saja. Demikian pula untuk 

ketiga pemasok lainnya (Dharma Boutique Roastery, KnK Koffee Resources, dan 

Kafe Kopi Tjap Santri) yang memiliki kekurangan tersendiri seperti dalam hal 

pengiriman, jaminan dan retur, informasi bahan baku, informasi pembayaran, 

informasi bahan baku, kapasitas persediaan, lokasi geografis, kualitas bahan baku, 

harga bahan baku, dan kemasan bahan baku. namun pilihan kopi yang beraneka 

ragam dan penyangraian kopi yang secara langsung dapat menjadi kekuatan yang 

dipertimbangkan dari ketiga pemasok selain Kopi Banaran (PTPN.IX). Dalam hal ini 

ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam melakukan proses pembelian 

antara lain pelayanan, keadaan umum dan keadaan bahan baku. 

Berdasarkan kondisi pada penelitian di lapangan dengan teori yang ada, maka 

peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “EVALUASI 

PEMASOK BAHAN BAKU KOPI PADA KEDAI KOPI COFFEE BOSS” 

1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang, perumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah : 

Bagaimana cara menentukan pemasok yang terbaik untuk Coffee Boss? 

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1. Tujuan Penelitian 

Untuk menentukan pemasok terbaik yang akan digunakan oleh kedai kopi 

Coffee Boss. 

1.3.2. Manfaat Penelitian 
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Manfaat dari penelitian ini dapat ditujukan pada beberapa pihak, antara 

lain: 

1. Bagi Peneliti :  

Penilitian ini diharapkan dapat membantu peneliti dalam memahami dan 

menyelesaikan masalah pada pemilihan pemasok. 

2. Bagi Perusahaan : 

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan bahan acuan pertimbangan bagi 

perusahaan akan analisis evaluasi pemasok bahan baku. 

3. Bagi Pembaca : 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi wawasan, referensi, bahan 

pembelajaran serta bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui berbagai 

permasalahan pada perusahaan mengenai pemasok bahan baku dan cara 

penyelesaiannya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


