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 BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar belakang 

 Dewasa ini persaingan bisnis yang semakin kompetitif menjadikan perusahaan 

yang menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, biaya rendah dan memuaskan 

keinginan konsumen sangat dibutuhkan. Untuk itu kinerja sebuah perusahaan menjadi 

hal yang sangat penting untuk diperhatikan. Kinerja perusahaan tidak hanya 

ditentukan oleh karyawan, namun juga tidak terlepas dari peran pemasok, Biaya 

bahan baku dan komponen pendukung merupakan komponen biaya pokok produksi 

sebuah produk. Oleh karena itu, pemilihan pemasok merupakan masalah pengambilan 

keputusan yang paling penting, karena pemilihan pemasok yang tepat dapat 

menurunkan biaya pembelian dan meningkatkan daya saing perusahaan (Ceby dan 

Bayraktar, 2003).  

 Pujawan (2005) menyatakan bahwa kecepatan dan ketepatan waktu 

pengiriman bahan baku dari pemasok dapat membantu perusahaan untuk 

memproduksi dan mengirim produk dengan tepat waktu. Pemilihan pemasok yang 

dilakukan tanpa pertimbangan tertentu, seringkali menimbulkan kerugian bagi 

perusahaan dari segi kualitas, biaya dan waktu diakibatkan oleh tidak profesionalnya 

pemasok tersebut. Sebagai tindakan solutif, perusahaan menjatuhkan pilihan kepada 

beberapa pemasok dengan memperhatikan beberapa aspek yang dimiliki oleh para 
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pemasok tersebut yaitu aspek harga dan kepercayaan. Oleh karena itu perusahaan 

yang bersangkutan akan dapat mencapai optimalisasi dalam proses produksi sehingga 

meningkatkan kinerjanya di masa mendatang.  

Dalam konsep rantai pasok, pemasok merupakan pihak yang melakukan 

pengiriman dan menyuplai produk pada sebuah perusahaan sehingga dapat dikatakan 

bahwa pemasok memiliki peran yang sangat penting terhadap eksistensi perusahaan. 

Untuk mendapatkan pemasok yang tepat, perusahaan perlu melakukan evaluasi 

pemasok. Evaluasi pemasok adalah suatu proses pencarian sejumlah pemasok yang 

potensial yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan, sehingga nantinya perusahaan memiliki kepercayaan terhadap pemasok 

untuk dapat diajak bekerja sama dalam jangka waktu yang panjang (Fernandez, 1996: 

150). Selain evaluasi pemasok, juga dilakukan pemeringkatan pemasok yang 

berfungsi sebagai bahan evaluasi yang nantinya bisa digunakan untuk melihat 

peringkat pemasok terbaik bagi perusahaan. 

Pengaturan keterlibatan pemasok dengan baik akan meningkatkan 

performansi pemasok dalam meningkatkan kualitas produk dan memperbaiki proses 

yang akan mempertinggi kepuasan konsumen dan performansi perusahaan (Tracey 

and Tan, 2001). Kinerja pemasok ikut menentukan proses pengembangan bisnis 

perusahaan sehingga perusahaan dituntut dapat memilih dan bekerjasama dengan 

pemasok yang tepat agar dalam menjalankan proses pengembangan bisnisnya dan 

mendapat dukungan penuh dari pemasok tersebut. Perusahaan memiliki 

kecenderungan untuk memiliki lebih dari satu pemasok bahan bakunya. Hal ini 
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disebabkan pemenuhan aspek antisipasi pada kebutuhan bahan baku yang sering 

berubah dengan simpangan yang kurang menentu. Keadaan ini membawa perusahaan 

pada permasalahan pemilihan alternatif pemasok. Selain mencari pemasok dengan 

harga yang murah, perusahaan harus mampu mencari pemasok-pemasok yang benar-

benar dapat dipercaya dan dapat bekerja sama sehingga proses produksi  mampu 

berjalan dengan baik. Menjalin hubungan dengan pemasok tidaklah mudah karena 

banyak hal yang dituntut dari hubungan itu sendiri.  

Demikian juga dengan CV. Bagiyat Mitra Perkasa, perusahaan yang berdiri 

sejak tahun 1994 ini, merupakan perusahaan jasa yang bergerak dalam bidang 

konstruksi bangunan. Walaupun prosesnya mungkin terkait dengan produk fisik, 

kinerjanya pada dasarnya tidak nyata dan biasanya, tidak menghasilkan kepemilikan 

atas faktor-faktor produksi. Untuk mencapai optimalisasi proses produksinya, 

perusahaan ini juga membutuhkan peran dari pemasoknya. Hal ini disebabkan karena 

pemasok diharapkan menyediakan kualitas bahan baku yang baik sehingga proses 

produksi akan semakin lancar. Selain itu dengan harga bahan baku yang terjangkau 

akan semakin meningkatkan kinerja perusahaan karena dapat menekan biaya 

produksinya.  

Produk konstruksi yang dihasilkan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa adalah 

rumah, gedung, jembatan, taman, dll. Sedangkan bahan baku yang kerap kali 

digunakan adalah semen, keramik, pasir, besi, kayu, kerikil dan bahan bangunan 

lainya. Dalam hal pemilihan pemasok ini CV. Bagiyat Mitra Perkasa harus berhati-

hati karena pemilihan pemasok yang buruk akan mengakibatkan terganggunya 
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kegiatan produksi dan operasionalisasi perusahaan. Pada umumnya CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa memilih pemasok yang menawarkan harga paling minimum. Padahal 

pemilihan pemasok berdasar pada hanya faktor harga belum tentu mendapatkan 

kualitas yang dibutuhkan. 

 Berikut merupakan tabel data bahan bangunan yang menjadi bahan 

pendukung utama pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa dalam proyek pembangunan 

gedung bertingkat lantai dua ukuran 12 x 12 m. Proyek dilakukan dalam 1 kali 

kontrak dengan jangka waktu 4 bulan antara bulan Juli sampai dengan bulan Oktober 

pada tahun 2011. Berikut data-datanya:        

                                  Tabel 1.1 

              Data Penggunaan Bahan Material 

(Spesifikasi bangunan gedung bertingkat lantai 2 ukuran 12x12 m) 
No. Material Juli 

2011 
Agst 
2011 

Sept 
2011 

Okt 
2011 

Rata-rata Harga (Rp) 

1. Semen (sak) 100 150 120 100 117.5 47.000/ sak 
2.2090.000 

2. Batu bata (biji) 2500 3000 3000 1500 2500 500/ biji 
5.000.000 

3. Batu (m³) 20 15 15 10 15 175.000/m³ 
10.500.000 

4. Besi 12ml * 
(batang) 

300 200 150 100 187.5 75.000/batang 

5.625.000 

5. Pasir (m³) 24 22 20 15 20.25 150.000/m³ 
12.150.000 

6. Keramik 1m * 
(dus) 

- - 200 100 150 35.000/dus 

10.500.000 

      Sumber: data perusahaan 
       Keterangan    : (*)  Bahan material besi dan keramik tidak dikaji dalam penelitian karena   

bahan  tersebut hanya memiliki 2 pemasok. 
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Berdasarkan tabel data penggunaan bahan material yang terjadi pada bulan  

Juli sampai dengan bulan Oktober 2011, dapat diketahui enam bahan bangunan yang 

menjadi bahan pendukung utama. Dengan tingkat pembelian yang jumlahnya relatif 

tinggi, maka dibutuhkan pemasok yang dapat diajak bekerjasama serta dapat 

dipercaya agar perusahaan tidak mengalami kesulitan bahan baku. Pada penelitian ini 

difokuskan pada tiga bahan bangunan dengan jumlah pembelian atau penggunaan 

paling tinggi yaitu semen, batu bata dan pasir. 

Penelitian ini nantinya ditentukan dengan hasil metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP). AHP umumnya digunakan dengan tujuan untuk menyusun prioritas 

dari berbagai alternatif/pilihan yang ada dan pilihan-pilihan tersebut bersifat 

kompleks atau multi kriteria (Bourgeois, 2005). Secara umum, dengan menggunakan 

AHP prioritas yang dihasilkan akan bersifat konsisten dengan teori, logis, dan 

transparan. Dengan tuntutan yang semakin tinggi berkaitan dengan transparansi, AHP 

akan sangat cocok digunakan untuk penyusunan pemeringkatan pemasok bahan baku 

pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

Berikut ini adalah tabel yang menunjukkan data nama-nama pemasok semen, 

batu bata dan pasir CV. Bagiyat Mitra Perkasa, lama kerja sama, kelebihan dan 

kekurangan pemasok. 
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Tabel 1.2 

Tabel Pemasok Semen, Batu bata dan Pasir CV. Bagiyat Mitra Perkasa 

No. Nama 
Perusahaan 
& Alamat 

Lama 
kerja 
sama 

Kelebihan 
 

Kekurangan 

1. UD. Bagas 
Jl. Simongan 

6 th a. Pembayaran dapat 
dicicil 

b. Pemesanan barang 
dapat melalui 
telepon 

Keterlambatan waktu 
pengantaran barang 
(±6jam) 

2. UD. Damai 
Jl. Raya 
Walisongo 

10 th Harga lebih murah Jumlah pemesanan 
material terbatas  (pasir 
maks. 6 kubik) 

3. UD. Ben Berkah 
Jl. Walisongo17 

4 th Jumlah pemesanan 
material tidak dibatasi 

a. Pelayanan lambat 
b. Harga lebih tinggi 

4. UD. Aman 
Jl. Setiabudi 

5 th Harga lebih murah 
 

Pelayanan lambat 

Sumber: data perusahaan 

Dengan melakukan penelitian dan identifikasi pemasok bahan baku di 

perusahaan ini, maka bisa didapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana sebuah 

perusahaan seharusnya melakukan koordinasi terhadap kegiatan penilaian/evaluasi 

untuk kinerja pemasok. Perlunya dilakukan evaluasi pemasok adalah karena selama 

ini pemasok-pemasok tersebut memiliki kinerja atau performansi yang berbeda. 

Sehingga peneliti dapat melihat pemasok mana yang kinerjanya baik dan 

menguntungkan perusahaan. Di bawah ini kita dapat mengetahui frekuensi pembelian 

yang dilakukan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa pada semen, batu bata dan pasir 

terhadap masing-masing pemasoknya pada bulan Juli-Oktober pada Tahun 2011. 
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Tabel 1.3  Frekuensi Pembelian Semen Terhadap Masing-masing 

Pemasok Pada Juli-Oktober 2011 (satuan sak) 

No. Nama Pemasok Juli Agustus September Oktober Jumlah 

1. UD. Bagas 25 30 20 20 95 

2. UD. Damai 30 40 40 20 130 

3. UD. Ben Berkah 15 30 25 30 100 

4. UD. Aman 30 50 35 30 145 

Sumber: data perusahaan 

Tabel 1.4 Frekuensi Pembelian Batu Bata Terhadap Masing-masing 

Pemasok Pada Juli-Oktober 2011 (satuan biji) 

No. Nama Pemasok Juli Agustus September Oktober Jumlah 

1. UD. Bagas 1000 1300 1200 600 4100 

2. UD. Damai 500 400 500 300 1700 

3. UD. Ben Berkah 200 400 700 200 1500 

4. UD. Aman 800 900 600 400 2700 

Sumber: data perusahaan 

Tabel 1.5 Frekuensi Pembelian Pasir Terhadap Masing-masing Pemasok 

Pada Juli-Oktober 2011 (satuan m³) 

No. Nama Pemasok Juli Agustus September Oktober Jumlah 

1. UD. Bagas 10 8 6 5 29 

2. UD. Damai 4 2 4 3 13 

3. UD. Ben Berkah 4 4 5 3 16 

4. UD. Aman 6 8 5 4 23 

Sumber: data perusahaan 
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Dari data di atas dapat diketahui frekuensi pembelian semen, batu bata dan 

pasir yang telah dilakukan CV. Bagiyat Mitra Perkasa pada masing-masing pemasok 

nya untuk melakukan pembangunan gedung bertingkat lantai 2 ukuran 12x12 m. Hal 

ini digunakan peneliti sebagai acuan penelitian untuk mendapatkan peringkat 

pemasok-pemasok terbaik yang kemudian dapat digunakan sebagai acuan bagi CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa dalam memenuhi jumlah bahan baku untuk kegiatan 

produksinya.  

1.2 Perumusan Masalah dan Pembatasan Masalah 

      1.2.1 Perumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang dari permasalahan di atas, maka dapat 

diidentifikasi masalah, adalah sebagai berikut : “ Bagaimana pemeringkatan pemasok 

untuk bahan material semen, batu bata dan pasir pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa? 

      1.2.2 Pembatasan Masalah 

Dalam penelitian kali ini, peneliti hanya membatasi para pemasok yang saat 

ini bekerjasama dengan CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Pembatasan masalah hanya 

dilakukan pada bahan baku semen, batu bata dan pasir. Hal ini dikarenakan jumlah 

penggunaan bahan baku dengan porsi paling banyak dan mempunyai pemasok lebih 

dari dua. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

       1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah agar dapat menyusun peringkat pemasok-

pemasok yang ada untuk bahan baku semen, batu bata dan pasir pada CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa, sehingga dengan penilaian yang didapat nantinya akan mendapatkan 

peringkat pemasok yang tepat dan kemudian dapat digunakan sebagai acuan bagi 

perusahaan dalam memenuhi jumlah bahan baku untuk kegiatan produksinya. 

      1.3.2 Manfaat penelitian 

  Manfaat dari Penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan: 

Sebagai bahan masukan dalam mengetahui peringkat pemasok terbaik 

atau potensial yang benar-benar dapat dihandalkan dengan melihat 

keunggulan yang dimiliki oleh pemasok tersebut. 

2. Bagi kalangan akademis 

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan dan referensi bagi penelitian, 

khususnya penelitian mengenai pemasok bahan baku. 
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