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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Setiap perusahaan yang didirikan baik perusahaan manufaktur atau 

jasa pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Salah satu tujuan utama 

adalah mencari keuntungan. Untuk mencapai keuntungan tidaklah mudah, 

pada saat ini telah terjadi persaingan yang  sangat tajam di pasar global yang 

dapat dilihat dari banyaknya produk-produk baru yang berkualitas dari 

beragam perusahaan manufaktur. Salah satu dari faktor pendukung dari 

kelancaaran produksi adalah para pemasok atau lebih dikenal dengan nama 

supplier. Disinilah peran pemasok yang sangat dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan bahan baku pada proses produksi, sehingga pada saat ini 

pemasok merupakan salah satu bagian dari proses produksi. Adanya 

permintaan akan produk dari konsumen, maka perusahaan harus memilih 

dan menentukan pemasok mana yang dapat diajak kerja sama dalam 

memaok bahan baku, selain itu pemasok yang akan diajak kerja sama harus 

mempunyai kesamaan visi dan misi dengan perusahaan dan juga tentunya 

harus saling mempercayai. Dalam perusahaan manufaktur, ketersediaan 

bahan baku sangatlah penting dalam proses produksi guna diubah menjadi 

barang jadi. Kegiatan pengelolaan bahan baku merupakan suatu aktifitas 

yang sangat penting bagi perusahaan dalam rangka menjaga kelancaran 

proses produksi (Sri Joko,2001:242). 
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Pemilihan bahan baku dari para pemasok yang tepat, dan sesuai yang 

diinginkan oleh perusahaan, akan dapat membantu perusahaan untuk 

menentukan pemasok mana yang tepat memberikan pasokan bahan baku 

bagi kelangsungan proses produksi perusahaan. Penelitian ini ditujukan 

guna mengetahui tentang pemasok bahan baku bagi perusahaan dengan cara 

melakukan evaluasi terhadap pemasok tersebut. Kendala yang sering 

dihadapi selama ini oleh PT. Kingasri Pratama adalah seringnya pengiriman 

barang yang terlambat dari waktu yang ditetapkan, kualitas dari barang yang 

dikirim terkadang kurang memenuhi standar, dll. 

PT. Kingasri Pratama adalah sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pembuatan kompon yang digunakan dalam ban vulkanisir. 

Perusahaan melakukan daur ulang dari ban bekas yang telah habis telapak 

bannya menjadi ban yang dapat digunakan lagi yaitu dengan memberi 

telapak ban atau kompon pada ban yang telah gundul melalui proses 

vulkanisir. 

Bahan baku yang digunakan oleh PT. Kingasri Pratama dalam 

memproduksi kompon antara lain adalah karbon, karet, oli minorex, dan 

bahan-bahan kimia. Dari keempat bahan baku tersebut,  pemasok dari 

karbon dan karet lah yang sering mengalami kendala-kendala yang dapat 

mengganggu proses produksi. Agar penelitian ini lebih mendalam, maka 

dari kedua bahan baku tersebut akan dibandingkan guna mengetahui 

pemasok bahan baku mana yang paling banyak memberikan masalah bagi 

perusahaan. 
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Tabel 1.1  

Data bahan baku dan jenis keluhan 

No Keluhan Karbon Karet 

1 Ketersediaan barang  Kadang sulit dicari Mudah  dicari 

2 Kualitas barang Jenis sama tapi berbeda 

kualitas 

Jenis dan kualitas 

dapat diatur 

3 Pengiriman barang Sering terlambat Jarang terlambat 

Sumber : Data Primer yang diolah : 2007) 

Dari data diatas, dapat diketahui bahwa pemasok karbonlah yang 

sering mengalami kendala-kendala bagi kelancaran produksi, sehingga perlu 

diadakan evaluasi lebih mendalam agar mendapatkan pemasok yang tepat 

bagi perusahaan. 

Setiap pemasok pasti memiliki kelebihan dan kekurangan masing-

masing, sehingga perusahaan dituntut untuk lebih selektif dalam 

menentukan pemasok agar tidak mengganggu kelancaran proses produksi. 

PT. Kingasri Pratama mempunyai pemasok utama bahan baku karbon yaitu 

PT. Murni Kusumajaya, karena perusahaan ini merupakan satu-satunya 

pemasok yang menjual karbon merk “Cabot” yang dipakai oleh  

perusahaan.  

Adanya kondisi-kondisi tertentu, PT. Kingasri Pratama tidak dapat 

membeli karbon “Cabot” tersebut. Kondisi-kondisi itu meliputi : faktor 

finansial, cara pembayaran yang diminta,dll.  Perusahaan akan mencari 

pemasok lain yang mempunyai jenis karbon yang sama walaupun berbeda 
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merk dan kualitas sebagai solusi untuk memecahkan masalah tersebut. 

Dipilihlah PT. Indokemika, PT. Mitra Persada Chemical, PT. Lautan Luas, 

sebagai alternatif untuk menggantikan sementara peran dari PT. Murni 

Kusumajaya. sampai kondisi perusahaan membaik..  

Dengan adanya pemasok lain yang mempunyai jenis karbon yang 

sama, tetapi merk dan kualitas yang berbeda dengan “Cabot”, maka perlu 

adaya penyesuaian baik harga maupun komposisi. Adapun Biaya 

penyesuaian tersebut terdiri dari penyesuaian karet, karbon, oli minorex, dan 

bahan kimia. 

Meskipun PT. Kingasri Pratama mempunyai 4 pemasok bahan baku 

karbon, tetapi para supplier tersebut sering memberikan masalah bagi 

kelancarn proses produksi. Berikut ini merupakan daftar masalah dari 

masing-masing pemasok : 

Tabel 1.2  

Tabel keluhan terhadap pemasok selama 6 bulan terakhir 

No Nama Perusahaan Keluhan 

1 PT. Murni Kusumajaya - Pembayaran harus kontan 

- Pengiriman barang sering terlambat 

2 PT. Indokemika - Harga barang sangat mahal 

3 PT. Mitra Persada Chemical - Barang kurang berkualitas 

4 PT. Lautan Luas - Harga barang sangat mahal 

- Harus memberikan jaminan giro 

1bulan sebelumnya 
Sumber : (Data Primer yang diolah  :2007) 
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Berdasarkan tabel diatas, dengan adanya masalah-masalah tersebut, 

maka perlu diadakan evaluasi pemasok, khususnya pada bahan baku karbon. 

Penyeleksian pemasok yang akan dilakukan didasarkan pada kriteria-kriteria 

seperti : keadaan umum pemasok, keadaan pelayanan, dan keadaan material. 

Ada juga hal-hal yang perlu diperhatikan selain kriteria-kriteria diatas 

seperti : mutu atau kualitas bahan baku, harga yang ditawarkan, ketepatan 

waktu pengiriman, dan cara pembayaran yang dilakukan. Berdasarkan 

uraian tersebut, diputuskan untuk mengambil judul penelitian ini yaitu 

“Pemeringkatan Pemasok Bahan Baku Karbon Melalui Evaluasi 

Pemasok Pada PT. Kingasri Pratama Semarang” 

 

1.2 Perumusan dan Pembatasan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari permasalahan diatas, maka dapat 

diidentifikasi masalah yang telah dirumuskan yaitu “Bagaimana 

pemeringkatan pemasok bahan baku karbon melalui prosedur evaluasi 

pemasok?” 

Penelitian ini hanya membatasi pada pemasok yang saat ini bekerja 

sama dengan PT. Kingasri Pratama Semarang. Pembatasan masalah hanya 

dilakukan pada bahan baku karbon saja karena memiliki banyak masaalah 

dan beberapa pemasok, sehingga perlu diadakan evaluasi. Penilaian kriteria 

dibatasi pada keadaan umum, keadaan pelayanan, dan keadaan material 

pemasok. 
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pemeringkatan 

pemasok bahan baku karbon melalui prosedur evaluasi pemasok.  

Penelitian ini juga diharapakan dapat memberikan manfaat-manfaat 

sebagai berikut : 

a. Manfaat bagi PT. Kingasri Pratama Semarang : 

Hasil penelitian yang diperoleh dapat memberikan informasi, 

masukan, sekaligus alternatif untuk pengambilan suatu keputusan 

dalam memilih pemasok yang paling tepat bagi perusahaan nantinya. 

b.. Manfaat bagi penulis : 

Melalui penelitian ini, diharapkan memberi ilmu pengetahuan 

yang selama ini didapat lewat perkuliahan, sehingga penulis dapat 

menerapkan lewat kasus yang ada di dunia nyata. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

 

BAB I : PENDAHULUAN. Pendahuluan terdiri dari latar belakang  

masalah, perumusan dan batasan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : LANDASAN TEORI. Landasan teori terdiri dari tinjauan 

teori, kerangka pemikiran, serta definisi dan pengukuran 

variabel. 

BAB III : METODE PENELITIAN. Metode penelitian terdiri dari 

obyek dan lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan 

metode analisis data. 

BAB IV : HASIL ANALISIS. Hasil analisis terdiri dari gambaran 

umum perusahaan dan analisis data. 

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN. Kesimpulan dan saran 

terdiri dari kesimpulan dan saran. 
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