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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Obyek Penelitian 

Coffee Boss adalah tempat usaha yang bergerak pada kategori bisnis kuliner 

yang menjual berbagai macam makanan dan minuman, dikemas dalam bentuk kedai 

kopi ataupun café. Dari namanya pun sudah terlihat, yang menjadi highlight pada 

tempat usaha ini adalah olahan minuman berbahan dasar kopi. Namun tidak hanya 

itu saja, Coffee Boss juga menjual minuman selain berbahan dasar kopi. Penyajian 

aneka makanan juga tidak luput dari tempat usaha ini, dari makanan ringan sampai 

makanan berat. 

Coffee Boss didirikan pada tahun 2013 oleh Bapak Zaenal Arifin selaku 

pemilik usaha / investor, yang dibawahi oleh Mas Ari Cahyanto selaku manajer. 

Coffee Boss berada di Jl. Waru Raya No.8 Kompleks Pujasera TURKI Banyumanik, 

Semarang. Saat ini Coffee Boss memiliki 4 orang karyawan, dan pada tiap harinya 

hanya mempekerjakan 3 karyawan saja. 1 hari kerja terdapat 2 shift. Shift pertama 

dari jam 10.00 sampai jam 15.30 (pengelola usaha), shift kedua dari jam 15.30 

sampai jam 00.00 (3 karyawan). Berikut merupakan struktur organisasi dalam tempat 

usaha Coffee Boss: 

 

 

  

 

Gambar 4.2 Struktur Organisasi Kedai Kopi Coffee Boss. 

4.2. Analisis Data 

MANAJER 

KARYAWAN KARYAWAN KARYAWAN KARYAWAN 
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4.2.1. Kekurangan dari ke 4 Pemasok 

Pemasok merupakan pihak yang mengadakan bahan baku kepada pelaku 

usaha, namun peran pemasok juga tidak luput dengan kekurangan dalam 

menyediakan bahan baku. Berikut merupakan beberapa kekurangan dari ke 4 

pemasok yang bekerja sama dengan Coffee Boss: 

Tabel 4.7. 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. 
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Pemasok Alamat Kekurangan 

f. Harga mitra bisnis hanya 

berlaku jika memesan min 2kg 

kopi. 

g. Masih menggunakan bungkus 

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. 
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(Sumber : Data Primer ,2019) 

Beberapa kekurangan dari ke-4 pemasok di atas, akan menjadi bahan 

untuk mendapatkan faktor kriteria yang nantinya akan diseleksi dari faktor-

faktor kriteria berdasarkan teori menurut Gasperz (1998: 280). Faktor-faktor 

kriteria yang didapatkan setelah melalui proses penyeleksian kriteria antara lain, 

pada faktor keadaan umum didapatkan 2 kriteria yaitu Ukuran serta kapasitas 

persediaan dan lokasi geografis. Selanjutnya pada faktor keadaan pelayanan 

didapatkan 6 kriteria yaitu Waktu penyerahan, kondisi kedatangan barang, sesuai 

permintaan, penanganan keluhan, informasi bahan baku, dan informasi harga. 

Selanjutnya pada faktor Keadaan material didapatkan 4 kriteria yaitu, Kualitas 

bahan baku, harga bahan baku, jaminan atau retur, dan keadaan pengepakan. 

Faktor-faktor kriteria tersebut akan menjadi bahan analisis penilaian masing-

masing pemasok pada penelitian ini. 

4.2.2. Evaluasi Pemasok Bahan Baku Coffee Boss 

Dalam proses mengevaluasi pemasok, peneliti melakukan penelitian 

dengan cara memberikan kuesioner kepada 3 responden diantaranya pengelola 

usaha dan 2 karyawan Coffee Boss. Kuesioner tersebut terdapat beberapa faktor 

kriteria yang didalamnya terdapat macam keadaan yang dibagi menjadi 3 

keadaan diantaranya keadaan umum, keadaan pelayanan, dan keadaan material. 

Dalam keadaan tersebut terdapat beberapa faktor kriteria yang digunakan 

sebagai alat ukur untuk menilai masing-masing pemasok. Berikut merupakan 

hasil perhitungan evaluasi pemasok dari ke-empat pemasok: 

Tabel 4.8. Perhitungan Evaluasi Pemasok Kopi Banaran (PTPN.IX) 

KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

D. Keadaan Umum       

3. Ukuran dan Kapasitas 

Persediaan 
 3 3  3  9  3  
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KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

4. Lokasi Geografis  2  2  2 6  2  

Jumlah ( ∑ )  5 

Rata-rata (�̅�)1  2,5 

E. Keadaan Pelayanan           

7. Waktu Penyerahan  3  3 3   9  3 

8. Kondisi Kedatangan 

Barang 
 3  3  3  9  3 

9. Sesuai Permintaan  3  3  3  9  3 

10. Penanganan Keluhan  3  2  3  8  2,66 

11. Informasi Bahan Baku  3  3  3  9  3 

12. Informasi Harga Bahan 

Baku 
 2  2  3  7  2,33 

Jumlah ( ∑ )  16,99 

Rata-rata (�̅�)2  2,83 

F. Keadaan Material       

5. Kualitas Bahan Baku  3  3  3  9 3  

6. Harga Bahan Baku  3  3  3  9  3 

7. Jaminan  3  2  2  7  2,33 

8. Keadaan Pengepakan  3  2  2  7  2,33 

Jumlah ( ∑ )  10,66 

Rata-rata (�̅�)3  2,66 

∑ Rata-rata  7,99 

�̅�( ∑ rata-rata)  2,66 

(Sumber : Data Primer yang Diolah) 

Dari tabel 4.8 dapat dilihat bahwa pemasok Kopi Banaran (PTPN.IX) 

mendapatkan total skor 2,66. Skor tersebut diperoleh dari hasil perhitungan 3 

faktor keadaan yang diantaranya: 
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1. Keadaan Umum : total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan umum 

mendapatkan skor 2,5 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kriteria ukuran dan kapasitas produksi dengan jumlah rata-rata 

skor 3, artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik 

dalam mengatur ukuran dan kapasitas persediaan yang dapat memasok 

bahan baku kapan saja dengan jumlah berapa saja.  

b. Nilai kriteria lokasi geografis, mendapatkan rata-rata skor 2, artinya 

Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang cukup baik dalam 

jangkauan memasok bahan baku, karena memiliki jarak radius 8-9 km 

dari kedai kopi Coffee Boss. 

2. Keadaan Pelayanan: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan pelayanan 

mendapatkan skor 2,83 yang diperoleh dari: 

a. Nilai faktor waktu penyerahan dengan jumlah rata-rata skor 3, artinya 

Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik dalam mengatur 

waktu penyerahan bahan baku dengan mendatangkan pesanan dalam 

waktu hari-H sampai H+1 dari waktu pemesanan. 

b. Nilai kriteria kondisi kedatangan bahan baku, mendapatkan rata-rata 

skor 3, artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik 

dalam mendatangkan bahan baku dalam kondisi kopi yang baik dan 

tidak cacat. 

c. Nilai kriteria sesuai permintaan, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik dalam mengatur 

pesanan sesuai dengan permintaan dari kedai kopi Coffee Boss. 

d. Nilai kriteria penanganan keluhan, mendapatkan rata-rata skor 2,66, 

artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang masih cukup 

baik dalam menangani keluhan dari pelanggan, karena masih mau 
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menerima keluhan kritik dan saran namun terkadang masih kurang 

memberikan timbal balik kepada pelanggan. 

e. Nilai kriteria informasi bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 3, 

artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik dalam 

memberikan informasi bahan baku kepada Coffee Boss. 

f. Nilai kriteria informasi harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 

2,33, artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang masih 

cukup baik dalam menginformasikan harga bahan bakunya, karena 

masih tidak selalu update mengenai perubahan harga. 

3. Keadaan Material: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan material 

mendapatkan skor 2,66 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kualitas bahan baku dengan jumlah rata-rata skor 3, artinya Kopi 

Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik dalam memberikan 

kualitas bahan baku yang masih utuh dan tidak rusak ketika diterima, 

serta memberikan output produksi yang baik. 

b. Nilai kriteria harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang baik dalam 

menyediakan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan sesuai 

untuk pelaku usaha bisnis. 

c. Nilai kriteria jaminan atau retur, mendapatkan rata rata skor 2,33, 

artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang masih cukup 

baik dalam menangani jaminan atau retur, karena pemasok terkadang 

hanya menukar bahan baku yang rusak saja. 

d. Nilai kriteria keadaan pengepakan, mendapatkan rata-rata skor 2,33, 

artinya Kopi Banaran (PTPN.IX) adalah pemasok yang masih cukup 

baik dalam mengatur pengepakan, karena kemasan yang digunakan 

sebagai pembungkus kopi berbahan yang kuat namun terkadang masih 

kurang bertahan. 

Tabel 4.9. Perhitungan Evaluasi Pemasok Dharma Boutique Roastery 
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KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

A. Keadaan Umum       

1. Ukuran dan Kapasitas 

Persediaan 
3 3  3  9  3  

2. Lokasi Geografis  1  1  1  3  1 

Jumlah ( ∑ )  4 

Rata-rata (�̅�)1  2 

B. Keadaan Pelayanan           

1. Waktu Penyerahan  3  3  1  7  2,33 

2. Kondisi Kedatangan 

Barang 
 2  2  2  6  2 

3. Sesuai Permintaan  3  3  2  8  2,66 

4. Penanganan Keluhan  2  1  1  4  1,33 

5. Informasi Bahan Baku  1  1  1  3  1 

6. Informasi Harga Bahan 

Baku 
 1  1  1  3  1 

Jumlah ( ∑ )  10,32 

Rata-rata (�̅�)2  1,72 

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Bahan Baku  3  3  3  9  3 

2. Harga Bahan Baku  3  3  3  9  3 

3. Jaminan  1  1  3  5  1,66 

4. Keadaan Pengepakan  1  1  2  4  1,33 

Jumlah ( ∑ )  8,99 

Rata-rata (�̅�)3  2,25 

∑ Rata-rata  5,97 

�̅�( ∑ rata-rata)  1,99 

(Sumber : Data Primer yang Diolah) 
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Dari tabel 4.9 dapat dilihat bahwa pemasok Dharma Boutique Roastery 

mendapatkan total skor 1,99. Skor tersebut diperoleh dari hasil perhitungan 3 

faktor keadaan yang diantaranya: 

1. Keadaan Umum: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan umum 

mendapatkan skor 2 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kriteria ukuran dan kapasitas produksi dengan jumlah rata-rata 

skor 3, artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang baik 

dalam mengatur ukuran dan kapasitas persediaan yang dapat memasok 

bahan baku kapan saja dengan jumlah berapa saja.  

b. Nilai kriteria lokasi geografis, mendapatkan rata-rata skor 1, artinya 

Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang baik dalam 

jangkauan memasok bahan baku, karena memiliki jarak radius lebih dari 

9km dari kedai kopi Coffee Boss. 

2. Keadaan Pelayanan: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan 

pelayanan mendapatkan skor 1,72 yang diperoleh dari: 

a. Nilai faktor waktu penyerahan dengan jumlah rata-rata skor 2,33, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang masih cukup 

baik dalam mengatur waktu penyerahan bahan baku dengan masih 

sering mendatangkan pesanan dalam waktu H+2 dari waktu 

pemesanan. 

b. Nilai kriteria kondisi kedatangan bahan baku, mendapatkan rata-rata 

skor 2, artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang 

cukup baik dalam mendatangkan bahan baku dalam kondisi kopi yang 

lumayan baik dan masih bisa diterima meskipun terdapat sedikit cacat. 

c. Nilai kriteria sesuai permintaan, mendapatkan rata-rata skor 2,66, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang masih cukup 

baik dalam memberikan pesanan kepada pelanggan walaupun dengan 

sedikit kesalahan namun masih dapat diterima. 
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d. Nilai kriteria penanganan keluhan, mendapatkan rata-rata skor 1,33, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang baik 

dalam menangani keluhan dari pelanggan, karena masih enggan 

menerima keluhan kritik dan saran dan mengabaikannya. 

e. Nilai kriteria informasi bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 1, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang baik 

dalam memberikan informasi, karena pemasok tidak pernah 

memberikan informasi bahan baku selain dalam toko. 

f. Nilai kriteria informasi harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 

1, artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang 

baik dalam menginformasikan harga bahan bakunya, karena pemasok 

tidak memberikan informasi secara publik dan hanya pada dalam took 

saja.  

3. Keadaan Material: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan material 

mendapatkan skor 2,25 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kualitas bahan baku dengan jumlah rata-rata skor 3, artinya 

Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang baik dalam 

memberikan kualitas bahan baku yang masih utuh dan tidak rusak ketika 

diterima, serta memberikan output produksi yang baik. 

b. Nilai kriteria harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang baik dalam 

menyediakan bahan baku dengan harga yang terjangkau dan sesuai 

untuk pelaku usaha bisnis. 

c. Nilai kriteria jaminan atau retur, mendapatkan rata rata skor 1,66, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang baik 

dalam menangani jaminan atau retur, karena pemasok enggan 

melakukan penukaran barang atau ganti rugi barang yang sudah sampai 

walaupun terdapat sedikit cacat. 

d. Nilai kriteria keadaan pengepakan, mendapatkan rata-rata skor 1,33, 

artinya Dharma Boutique Roastery adalah pemasok yang kurang baik 
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dalam mengatur pengepakan, karena kemasan yang digunakan sebagai 

pembungkus kopi berbahan yang mudah cacat. 

Tabel 4.10. Perhitungan Evaluasi Pemasok KnK Koffee Resources 

KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

A. Keadaan Umum       

1. Ukuran dan Kapasitas 

Persediaan 
3  3  2   8  2,66 

2. Lokasi Geografis  3  3  3  9  3 

Jumlah ( ∑ )  5,66 

Rata-rata (�̅�)1  2,83 

B. Keadaan Pelayanan           

1. Waktu Penyerahan  3  3  1  7  2,33 

2. Kondisi Kedatangan 

Barang 
 2  2  2  6  2 

3. Sesuai Permintaan  1  2  2  5  1,66 

4. Penanganan Keluhan  1  2  1  4  1,33 

5. Informasi Bahan Baku  1  1  1  3  1 

6. Informasi Harga Bahan 

Baku 
 1  2  2  5  1,66 

Jumlah ( ∑ )  9,98 

Rata-rata (�̅�)2  1,66 

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Bahan Baku  2  2  3  7  2,33 

2. Harga Bahan Baku  1  1  1  3  1 

3. Jaminan  1  1  1  3  1 

4. Keadaan Pengepakan  3  3  3  9  3 

Jumlah ( ∑ )  7,33 

Rata-rata (�̅�)3  1,83 

∑ Rata-rata  6,32 

�̅�( ∑ rata-rata)  2,11 
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(Sumber : Data Primer yang Diolah) 

Dari tabel 4.10 dapat dilihat bahwa pemasok KnK Koffee Resources 

mendapatkan total skor 2,11. Skor tersebut diperoleh dari hasil perhitungan 3 

faktor keadaan yang diantaranya: 

1. Keadaan Umum : total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan umum 

mendapatkan skor 2,83 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kriteria ukuran dan kapasitas produksi dengan jumlah rata-rata 

skor 2,66, artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih 

cukup baik dalam mengatur ukuran dan kapasitas persediaan, karena 

tidak selalu bisa membeli bahan baku kapan saja dalam seminggu. 

b. Nilai kriteria lokasi geografis, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang baik dalam jangkauan 

memasok bahan baku, karena memiliki jarak radius kurang dari 8km 

dari kedai kopi Coffee Boss. 

2. Keadaan Pelayanan: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan pelayanan 

mendapatkan skor 1,66 yang diperoleh dari: 

a. Nilai faktor waktu penyerahan dengan jumlah rata-rata skor 2,33, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih cukup baik dalam 

mengatur waktu penyerahan bahan baku yang terkadang mendatangkan 

pesanan dalam waktu hari- H+2 dari waktu pemesanan. 

b. Nilai kriteria kondisi kedatangan bahan baku, mendapatkan rata-rata 

skor 2, artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang cukup baik 

dalam mendatangkan bahan baku dalam kondisi kopi yang lumayan baik 

dan masih bisa diterima meskipun terdapat sedikit cacat. 

c. Nilai kriteria sesuai permintaan, mendapatkan rata-rata skor 1,66, 

artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih kurang baik 

dalam mendatangkan bahan baku ke pelanggan karena masih sering 

mengalami kesalahan pengiriman.  
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d. Nilai kriteria penanganan keluhan, mendapatkan rata-rata skor 1,33, 

artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih kurang baik 

dalam menangani keluhan dari pelanggan, karena enggan menerima dan 

mengabaikan keluhan kritik dan saran dari pelanggan. 

e. Nilai kriteria informasi bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 1, 

artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang kurang baik dalam 

memberikan informasi bahan baku kepada Coffee Boss. Karena tidak 

pernah memberikan informasi bahan baku apapun kalau tidak pada toko. 

f. Nilai kriteria informasi harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 

1,66, artinya KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih kurang 

baik dalam menginformasikan harga bahan bakunya, karena tidak 

pernah memberi tahukan harga bahan baku jika tidak langsung ke toko.  

3. Keadaan Material: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan material 

mendapatkan skor 1,83 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kualitas bahan baku dengan jumlah rata-rata skor 2,33, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang masih cukup baik dalam 

memberikan kualitas bahan baku yang masih utuh namun masih terdapat 

sedikit kesalahan. 

b. Nilai kriteria harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 1, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang kurang baik dalam 

menyediakan bahan baku, karena harganya mahal dan tidak cocok bagi 

pelaku usaha bisnis. 

c. Nilai kriteria jaminan atau retur, mendapatkan rata rata skor 1, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang kurang baik dalam 

menangani jaminan atau retur, karena pemasok enggan menerima ganti 

rugi atau penukaran apabila barang sudah sampai ke pelanggan. 

d. Nilai kriteria keadaan pengepakan, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

KnK Koffee Resources adalah pemasok yang baik dalam mengatur 

pengepakan, karena kemasan yang digunakan sebagai pembungkus kopi 

berbahan yang kuat dan awet. 
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Tabel 4.11. Perhitungan Evaluasi Pemasok Kafe Kopi Tjap Santri 

KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

A. Keadaan Umum       

1. Ukuran dan Kapasitas 

Persediaan 
3  1  2  6  2  

2. Lokasi Geografis  1  1  1  3  1 

Jumlah ( ∑ )  3 

Rata-rata (�̅�)1  1,5 

B. Keadaan Pelayanan           

1. Waktu Penyerahan  3  2  2  7  2,33 

2. Kondisi Kedatangan 

Barang 
 1  3  2  6  2 

3. Sesuai Permintaan  1  3  2  6  2 

4. Penanganan Keluhan  3  3  3  9  3 

5. Informasi Bahan Baku  2  2  3  7  2,33 

6. Informasi Harga Bahan 

Baku 
 2  1  1  4  1,33 

Jumlah ( ∑ )  12,99 

Rata-rata (�̅�)2  2,16 

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Bahan Baku  2  2  3  7  2,33 

2. Harga Bahan Baku  2  3  2  7  2,33 

3. Jaminan  1  1  1  3  1 

4. Keadaan Pengepakan  3  2  2  7  2,33 

Jumlah ( ∑ )  7,99 

Rata-rata (�̅�)3  1,99 

∑ Rata-rata  5,65 

�̅�( ∑ rata-rata)  1,89 

(Sumber : Data Primer yang Diolah) 
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Dari tabel 4.11 dapat dilihat bahwa pemasok Kafe Kopi Tjap Santri 

mendapatkan total skor 1,89. Skor tersebut diperoleh dari hasil perhitungan 3 

faktor keadaan yang diantaranya: 

1. Keadaan Umum : total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan umum 

mendapatkan skor 1,5 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kriteria ukuran dan kapasitas produksi dengan jumlah rata-rata 

skor 2, artinya Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang cukup baik 

dalam mengatur ukuran dan kapasitas persediaan, karena tidak selalu 

bisa membeli bahan baku kapan saja dalam seminggu. 

b. Nilai kriteria lokasi geografis, mendapatkan rata-rata skor 1, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang kurang baik dalam 

jangkauan memasok bahan baku, karena memiliki jarak radius lebih dari 

9km dari kedai kopi Coffee Boss. 

2. Keadaan Pelayanan: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan pelayanan 

mendapatkan skor 2,16 yang diperoleh dari: 

a. Nilai faktor waktu penyerahan dengan jumlah rata-rata skor 2,33, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih cukup baik dalam 

mengatur waktu penyerahan bahan baku yang terkadang mendatangkan 

pesanan dalam waktu hari- H+2 dari waktu pemesanan. 

b. Nilai kriteria kondisi kedatangan bahan baku, mendapatkan rata-rata 

skor 2, artinya Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang cukup baik 

dalam mendatangkan bahan baku dalam kondisi kopi yang lumayan baik 

dan masih bisa diterima meskipun terdapat sedikit cacat. 

c. Nilai kriteria sesuai permintaan, mendapatkan rata-rata skor 2, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang cukup baik dalam 

mendatangkan bahan baku ke pelanggan karena masih mengalami 

sedikit kesalahan pengiriman namun masih dapat diterima. 
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d. Nilai kriteria penanganan keluhan, mendapatkan rata-rata skor 3, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang baik dalam menangani 

keluhan dari pelanggan, karena mau menerima kritik dan saran dari 

pelanggan dan memberikan timbal balik kepada pelanggan. 

e. Nilai kriteria informasi bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 2,33, 

artinya Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih cukup baik 

dalam memberikan informasi bahan baku kepada Coffee Boss. Karena 

meskipun jarang memberikan informasi bahan baku, namun masih bisa 

respond by request. 

f. Nilai kriteria informasi harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 

1,33, artinya Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih kurang 

baik dalam menginformasikan harga bahan bakunya, karena tidak 

pernah memberi tahukan harga bahan baku jika tidak langsung ke toko.  

3. Keadaan Material: total nilai skor rata-rata pada faktor keadaan material 

mendapatkan skor 1,99 yang diperoleh dari: 

a. Nilai kualitas bahan baku dengan jumlah rata-rata skor 2,33, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih cukup baik dalam 

memberikan kualitas bahan baku yang masih utuh namun masih terdapat 

sedikit kesalahan. 

b. Nilai kriteria harga bahan baku, mendapatkan rata-rata skor 2,33, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih cukup baik dalam 

menyediakan bahan baku, karena harganya terjangkau namun kurang 

benefit untuk para pelaku usaha. 

c. Nilai kriteria jaminan atau retur, mendapatkan rata rata skor 1, artinya 

Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang kurang baik dalam 

menangani jaminan atau retur, karena pemasok enggan menerima ganti 

rugi atau penukaran apabila barang sudah sampai ke pelanggan. 

d. Nilai kriteria keadaan pengepakan, mendapatkan rata-rata skor 2,33, 

artinya Kafe Kopi Tjap Santri adalah pemasok yang masih cukup baik 
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dalam mengatur pengepakan, karena kemasan yang digunakan sebagai 

pembungkus kopi berbahan yang kuat namun kurang bisa bertahan. 

4.3.  Pembahasan 

Dapat dilihat bahwa dari hasil perhitungan evaluasi pemasok yang dilakukan 

oleh peneliti terhadap ke-empat pemasok kopi yang berbeda, didapatkan hasil nilai 

yang berbeda-beda. Berikut adalah table rekapitulasi ke-empat pemasok:  

Tabel 4.12. Rekapitulasi ke-empat pemasok 

 
Kopi Banaran 

(PTPN.IX) 

KnK Koffee 

Resources 

Dharma 

Boutique 

Roastery 

Kafe Kopi 

Tjap Santri 

1. Keadaan 

Umum 
 

a. Ukuran dan 

kapasitas 
Baik (3) 

Cukup Baik 

(2,66) 
Baik (3) Cukup Baik (2) 

b. Lokasi 

geografis 
Cukup Baik (2) Baik (3) Kurang Baik (1) Kurang Baik (1) 

Jumlah ( ∑ ) 5 5,66 4 3 

Rata-rata (�̅�)1 2,5 2,83 2 1,5 

2. Keadaan 

Pelayanan 
 

a. Waktu 

penyerahan 
Baik (3) 

Cukup Baik 

(2,33) 

Cukup Baik 

(2,33) 

Cukup Baik 

(2,33) 

b. Kondisi 

kedatangan 
Baik (3) Cukup Baik (2) Cukup Baik (2) Cukup Baik (2) 

c. Sesuai 

permintaan 
Baik (3) 

Kurang Baik 

(1,66) 

Cukup Baik 

(2,66) 
Cukup Baik (2) 

d. Penanganan 

keluhan 

Cukup Baik 

(2,66) 

Kurang Baik 

(1,33) 

Kurang Baik 

(1,33) 
Baik (3) 

e. Informasi 

bahan baku 
Baik (3) Kurang Baik (1) Kurang Baik (1) 

Cukup Baik 

(2,33) 

f. Informasi 

harga bahan 

baku 

Cukup Baik 

(2,33) 

Kurang Baik 

(1,66) 
Kurang Baik (1) 

Kurang Baik 

(1,33) 

Jumlah ( ∑ ) 16,99 9,98 10,32 12,99 

Rata-rata (�̅�)2 2,83 1,66 1,72 2,16 
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Kopi Banaran 

(PTPN.IX) 

KnK Koffee 

Resources 

Dharma 

Boutique 

Roastery 

Kafe Kopi 

Tjap Santri 

3. Keadaan 

material 
 

a. Kualitas 

bahan baku 
Baik (3) 

Cukup Baik 

(2,33) 
Baik (3) 

Cukup Baik 

(2,33) 

b. Harga bahan 

baku 
Baik (3) Kurang Baik (1) Baik (3) 

Cukup Baik 

(2,33) 

c. Jaminan 
Cukup Baik 

(2,33) 
Kurang Baik (1) 

Kurang Baik 

(1,66) 
Kurang Baik (1) 

d. Keadaan 

pengepakan 
Cukup Baik 
(2,33) 

Baik (3) 
Kurang Baik 
(1,33) 

Cukup Baik 
(2,33) 

Jumlah ( ∑ ) 10,66 7,33 8,99 7,99 

Rata-rata (�̅�)3 2,66 1,83 2,25 1,99 

∑ Rata-rata 7,99 6,32 5,97 5,65 

�̅�( ∑ rata-rata) 2,66 2,11 1,99 1,89 

(Sumber : Data Primer yang Diolah) 

1.  Keadaan Umum 

a. Untuk ukuran dan kapasitas, Kopi Banaran (PTPN.IX) dan Dharma Boutique 

Roastery mendapatkan nilai terbaik yang artinya kedua pemasok tersebut 

dapat mengatur kapasitas persediaannya dengan baik dibandingkan dengan 

pemasok yang lain seperti Kafe Kopi Tjap Santri yang masih kurang bisa 

mengatur kapasitas produksinya dengan baik. Sementara itu KnK Koffee 

Resources masih cukup bisa mengatur kapasitas produksi bahan bakunya 

untuk pelanggan.  

b. Lokasi geografis dari ke-empat pemasok yang diteliti, hanya KnK Koffee 

Resources yang memiliki jarak terdekat dengan Coffee Boss. Keadaan ini 

dapat menjadi keuntungan tersendiri dalam proses pembelian maupun 

pengiriman bahan baku ke pelanggan. Namun jarak antara Coffee Boss dan 

Kopi Banaran (PTPN.IX) juga masih terbilang terjangkau, karena jaraknya 

masih kurang dari 9km, berbeda dengan Dharma Boutique Roastery dan 
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Kafe Kopi Tjap Santri yang memiliki jarak lebih dari 9km. hal ini dapat 

menyebabkan kerugian tersendiri karena hal jarak dan waktu. 

2. Keadaan Pelayanan 

a. Dalam waktu menyerahkan bahan baku ke pelanggan, pastinya pemasok 

harus mempunyai ke-profesionalitasan dalam mengantarkan bahan bakunya 

agar sampai ke lokasi pelanggan dengan kurun waktu yang cepat. Seperti 

yang dilakukan oleh Kopi Banaran (PTPN.IX) yang selalu mengantarkannya 

pada hari saat memesan maupun H+1. Namun bukan berarti pemasok 

lainnya tidak melakukan hal tersebut. Ketiga pemasok seperti Dharma 

Boutique Roastery, KnK Koffee Resources, dan Kafe Kopi Tjap Santri juga 

dapat mengadakan bahan baku pada hari pembelian. Namun harus datang ke 

tempat pembelian, karena tidak menerima pesan antar. 

b. Kondisi kedatangan bahan baku menjadi hal yang penting, karena kondisi 

kopi yang baik akan memberikan output yang baik. Seperti yang dilakukan 

oleh pemasok Kopi Banaran (PTPN.IX) yang selalu menjaga keadaan bahan 

baku sampai ke tangan pelangan dengan mengantarkan bahan baku bukan 

melalui jasa pengiriman, namun melalui karyawan yang bertugas 

mengantarkan bahan baku ke pelanggan. Ketiga pemasok lainnya tidak 

melakukan hal tersebut. Namun pelanggan dapat mengecek kondisi bahan 

baku secara langsung sebelum melakukan transaksi pembayaran. 

c. Menurut para responden dan peneliti, Kopi Banaran (PTPN.IX) selalu 

mendatangkan barang sesuai yang pelanggan pesan. Begitu pula dengan 

Dharma Boutique Roastery dan Kafe Kopi Tjap Santri, walaupun terkadang 

terdapat sedikit kesalahan, namun bahan baku masih dapat diterima, karena 

bahan baku akan di kemas pada saat pelanggan memesan secara langsung. 

Namun tidak dengan KnK Koffee Resources yang sudah melakukan 

pengepakan bahan baku kopinya dan di display, jadi pada saat sudah 

membelinya, bahan baku masih terdapat kesalahan dan tidak dapat diterima. 
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d. Dalam menangani keluhan seperti kritik dan saran dari pelanggan, Kafe Kopi 

Tjap Santri menjadi pemasok yang aktif dalam menangani kritik dan saran 

seperti pada akun Google miliknya. Namun Kopi Banaran (PTPN.IX) juga 

baik dalam menangani kritik dan saran, namun jarang memberikan timbal 

balik ke pelanggan. Dan untuk KnK Koffee Resources dan Dharma Boutique 

Roastery sangat tertutup dengan kritik dan saran dari pelanggan, karena tidak 

ada media untuk memberikan kritik pada pemasok tersebut. 

e. Dalam menginformasikan mengenai bahan baku, Kopi Banaran (PTPN.IX) 

adalah salah satu pemasok yang aktif dalam menginfokan produknya melalui 

situs website BUMN maupun pertanyaan dari pelanggan. Kafe Kopi Tjap 

Santri juga aktif menginformasikan produknya meskipun hanya pada saat 

ada pertanyaan dari pelanggan. Tidak seperti Dharma Boutique Roastery dan 

KnK Koffee Resources yang tidak pernah menginformasikan bahan bakunya 

kecuali jika datang langsung ke tempat pemasok. 

f. Informasi harga bahan baku juga penting, karena dapat menjadi tolak ukur 

sebelum membeli sebuah produk. Hampir semua pemasok yang diteliti tidak 

menginformasikan harga bahan baku secara terbuka, namun Kopi Banaran 

(PTPN.IX) masih mencantumkan harga bahan bakunya pada situs web, 

namun tidak selalu update jika terdapat perubahan harga. Dan pemasok 

lainnya hanya menginformasikannya malalui respond by request atau datang 

ke tempat pemasok. 

3. Keadaan Material 

a. Kualitas bahan baku merupakan hal yang paling penting bagi pembuuatan 

produk. Karena kualitas bahan baku yang baik akan menghasilkan output 

yang baik pula. Menurut para responden peneliti, Kopi Banaran (PTPN.IX) 

dan Dharma Boutique Roastery merupakan pemasok yang menyediakan 

bahan baku biji kopi dengan kualitas yang baik. Karena menghasilkan output 

yang nikmat. Begitu pula dengan KnK Koffee Resource dan Kafe Kopi Tjap 

Santri, keduanya menyediakan bahan baku biji kopi yang baik, namun masih 
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terdapat sedikit kesalahan seperti biji kopi yang rusak, aroma kopi tidak kuat, 

dan sebagainya. 

b. Harga bahan baku merupakan suatu hal yang penting untuk dijadikan alat 

pertimbangan dalam membeli suatu produk. Terlebih lagi untuk para pelaku 

usaha. Kopi Banaran (PTPN.IX) dan Dharma Boutique Roastery menjadi 

pihak penyedia bahan baku kopi yang cocok bagi pelaku usaha. Karena saat 

pelanggan membeli biji kopi dengan jumlah yang banyak (kiloan), harga 

bahan baku akan semakin murah. Kafe Kopi Tjap Santri juga menyediakan 

bahan baku yang murah, namun tidak terlalu cocok bagi pelaku usaha bisnis. 

Dan KnK Koffee Resource adalah penyedia biji kopi yang sangat tidak cocok 

bagi pelaku bisnis, karena harga biji kopi yang dijual sangatlah mahal. 

c. Jaminan yang disediakan perusahaan sangat dibutuhkan oleh para pelaku 

bisnis. Ketika bahan baku yang perusahaan kirimkan mengalami kecacatan, 

ada tanggung jawab yang di berikan perusahaan. Kopi Banaran (PTPN.IX) 

termasuk pemasok yang masih bertanggung jawab atas kesalahan pada bahan 

baku, walaupun hanya bertanggung jawab terhadap item yang mengalami 

cacat saja. Setidaknya ini merupakan contoh pemasok yang baik, karena 

ketiga pemasok lainnya enggan bertanggung jawab dan tidak menerima retur 

walaupun terdapat cacat produk. 

d. Keadaan pengepakan kopi yang dilakukan oleh KnK Koffee Resource adalah 

kemasan yang terbaik, karena menggunakan bahan alumunium foil yang 

dilapisi plastik dan kertas tebal dan memiliki zipper lock pada bagian atas. 

Tidak heran jika harganya terbilang mahal. Kopi Banaran (PTPN.IX) dan 

Kafe Kopi Tjap Santri juga menggunakan kemasan yang cukup baik, karena 

menggunakan alumunium foil yang ditutup dengan cara press lock sehingga 

aroma kopi tidak keluar dan masih mempertahankan kesegaran aroma kopi 

tersebut. Tidak dengan Dharma Boutique Roastery, walaupun kualitas kopi 

pada tempat ini sangat baik, namun tidak dengan kemasan yang digunakan 
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sebagai pembungkus kopi. Mereka hanya menggunakan plastik biasa sebagai 

pembungkus biji kopi. 

Dapat dilihat pada tabel 4.12, untuk penilaian pemasok dengan nilai tertinggi, 

dicapai oleh Kopi Banaran (PTPN.IX) yang mendapatkan nilai 2,66.  Lalu pada 

tertinggi ke-dua dicapai oleh  KnK Koffee Resources dengan nilai  2,11. Lalu 

selanjutnya Dharma Boutique Roastery mendapati urutan pemasok terbaik ke-tiga 

dengan nilai 1,99. Dan Kafe Kopi Tjap Santri mendapatkan nilai terendah yaitu 1,89. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


