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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1.  Latar Belakang Masalah 

Era globalisasi dan perdagangan bebas membuat persaingan bisnis 

semakin ketat. Ketatnya persaingan tersebut membuat para pengusaha ritel 

mengalami bebearapa permasalahan dalam bersaing dengan para pesaing yang 

lebih kuat. Sedangkan proses perekonomian masyarakat sebagian besar ditopang 

dalam sebuah proses jual beli. namun pada masa sekarang ini para pemilik usaha 

ritel seringkali mengalami banayak hambatan dalam proses jual beli dibandingkan 

dengan sebelum banyaknya pemilik usaha-usaha yang serupa dan belum adanya 

ritel-ritel modern yang bermunculan.  

Dalam hal mata rantai pasokan, 40% pedagang menggunakan pemasok 

profesional, sementara 30% lainnya mendapatkan barangnya dari pusat-pusat 

perkulakan. Hampir 90% pedagang membayar tunai kepada pemasok. Keadaan 

ini berarti bahwa pemilik usaha sepenuhnya menanggung risiko kerugian dari 

usaha dagangnya. Terkait dengan modal usaha, 88% pemilik usaha menggunakan 

modal sendiri yang berarti minimnya akses atau keinginan untuk memanfaatkan 

pinjaman komersial untuk mendanai bisnisnya. Hal ini bisa menjadi hambatan 

terbesar dalam memperluas kegiatan bisnis mereka (SMERU,2006). 

Tabel 1.1 

Supplier Barang Bagi Pemilik Usaha Ritel (%), Dan Cara 

Pembayaran Yang Dilakukan Oleh Para Pemilik Usaha  

Metode pembayaran 

Utama 
% 

Tunai 86,5 

Konsinyasi 10,3 

Kredit 3,2 

 

 

Sumber : SEMERU, 2006 

Pemasok yang Paling Banyak 

Digunakan 
% 

Pemasok professional 43,0 

Pasar grosir tradisional 31,4 

Penjual grosir 9,3 

Pasar tradisional lain 8,4 

Langsung dari produsen 5,9 

Produksi sendiri 2,0 
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Tingginya kebutuhan pasar dan besarnya permintaan konsumen di 

Indonesia, menjadikan perkembangan bisnis ritel di Indonesia mengalami 

perkembangan yang cukup pesat. Tentu kondisi ini cukup mempersulit para 

pelaku usaha ritel di penjuru Nusantara. Di wilayah Cirebon sendiri terdapat 5 

kecamatan seluas 37,36 km2 dengan jumlah penduduk sejumlah 272.263 jiwa. 

Kecamatan dengan luas wilayah terbesar yaitu kecamatan Harjamukti (17,62 

km2) sedangkan kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan 

Pekalipan (1,57 km2). Jumlah pedagang baik skala kecil, menengah dan besar dari 

tahun 1995 hingga kurun waktu 2000 mengalami peningkatan. Pada tahun 2000 

jumlah pedagang kecil sejumlah 4.072 pedagang, menengah sejumlah 1.649 

pedagang dan besar sejumlah 5.873 pedagang (Badan statistika Cirebon , 2001). 

Toko HK sendiri adalah salah satu toko ritel tradisional yang bergerak 

dibidang penjualan kain yang bertempat di dalam  pasar tradisional, yaitu pasar 

Tegalgubug Blok B82 – B87 Kabupaten Cirebon Jawa Barat. Di dalam pasar 

Tegalgubug tersebut mayoritas penjualnya menjajakan aneka sandang dan bahan 

baku pakaian, seperti kain dan lain sebagainya. Pasar Tegalgubug merupakan 

pasar sandang terbesar di asia tenggara dengan luas 30 ha lebih, terbagi menjadi 

beberapa blok A,B,C,D,E,F,G,H setiap tahunnya pengelola pasar tegalgubug 

berupaya membangun blok blok baru, pasar tegalgubug sendiri beroperasi 2 kali 

dalam seminggu yaitu hari selasa dan hari sabtu. Dengan luas pasar yang sangat 

besar, banyak terdapat pesaing di pasar yang mengakibatkan ketatnya proses jual 

beli diantara para penjual di dalam pasar. Hal tersebut membuat para pemilik 

usaha di dalam pasar Tegalgubug harus memutar otak agar dapat terus bertahan 

dengan banyaknya pesaing di dalam pasar. 

Ketatnya persaingan pasar dan perubahan – perubahan  yang terjadi di 

pasar membuat para pemilik ritel di pasar tradisoinal harus menerapkan sebuah 

strategi yang tepat untuk dapat bertahan dan mengikuti perubahan pasar serta 

bahkan tampil sebagai pemimpin pasar. Salah satu strategi yang dapat diterapkan 

oleh para pemilik usaha ritel adalah dengan cara menerapkan strategi pemilih 

supplier yang tepat dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) . Metode  Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan salah satu 

http://bisnisukm.com/


3 

 

metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan faktor – faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan intuisi. 

Penggunaan metode Analyticalal Hierarchy Process (AHP) dalam sistem 

pendukung keputusan merupakan salah satu metode yang menggunakan multi 

kriteria dalam mencapai sebuah tujuan. Dengan demikian jika Metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) diterapkan dalam pemilihan supplier pada bisnis ritel 

maka akan dapat digunakan untuk memperbaiki cara - cara perusahaan dalam 

menyediakan produk yang akan dijual kepada konsumen melalui tokonya. 

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul : “STRATEGI PEMILIHAN SUPPLIER PADA BISNIS RITEL 

TRADISIONAL DENGAN MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL 

HIERARCHY PROCESS (STUDI KASUS PADA TOKO KAIN HK  PASAR 

TEGALGUBUG CIREBON) ” 

 

1.2 Identifikasi Masalah 

 Kajian utama dalam penelitian ini difokuskan pada masalah ketatnya 

persaingan yang dihadapi para pemilik usaha ritel karena banyak bermunculannya 

usaha sejenis dan pesaing-pesaing yang baru. 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis 

mengidentifikasikan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana cara menggunaan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

pada strategi pemilihan Supplier pada pemilik usaha ritel tradisional? 

2. Bagaimana cara penerapan strategi pemilihan Supplier dengan menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP)  pada pemilik usaha ritel 

tradisional? 

3. Bagaimana manfaat yang diperoleh para pemilik usaha ritel tradisional dalam 

penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam strategi 

pemilihan Supplier? 
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1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah diatas maka tujuan dari penelitian 

tentang “Strategi Pemilihan Supplier Pada Bisnis Ritel Tradisional Dengan 

Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus Pada Toko 

Kain Hk  Pasar Tegalgubug Cirebon) “ adalah untuk mengetahui: 

1. Cara menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam 

pemilihan Supplier pada pemilik usaha ritel tradisional 

2. Cara penerapan strategi pemilihan Supplier dengan menggunakan metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP)  pada pemilik usaha ritel tradisional  

3. Manfaat yang diperoleh para pemilik usaha ritel tradisional dalam penerapan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam strategi pemilihan 

Supplier. 

 

1.3.2 Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan tiga kegunaan, yaitu 

sebagai berikut : 

1. Kegunaan Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan ataupun 

memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu Manajemen 

Operasional, khususnya mengenai penerapan metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) dalam strategi pemilihan Supplier. 

2. Kegunaan Praktis 

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan 

informasi tambahan bagi para pemilik usaha ritel tradisional dalam mengambil 

keputusan serta dapat mengambil keputusan tentang bagaimana pengaruh 

penerapan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dalam strategi pemilihan 

Supplier dalam memecahkan masalah persaingan yang ketat antara pemilik usaha 

ritel lainnya. 
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3. Kegunaan penelitian 

Bagi penulis untuk menambah wawasan pengetahuan dan memperluas 

pengalaman mengenai pengaruh penerapen metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dalam strategi pemilihan supplier dengan mempelajari teori yang telah 

dipelajari dengan kondisi dilapangan. Bagi para pemilik usaha ritel tradisional 

hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan perbaikan dalam mengambil keputusan 

dalam memilih supplier yang tepat. 

 

1.5 Metode Penelitian 

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah dengan 

metode deskriptif. Menurut Sugiyono (2011 ; 29 ) mendefinisikan bahwa  : 

 “Metode Deskriptif adalah metode yang digunakan untuk 

menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak untuk 

membuat kesimpulan yang lebih luas”. 

Sedangkan menurut Moh. Nazir (2003 : 4 ) pengertian metode deskriptif adalah : 

 “Metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok 

manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu 

kelas peristiwa pada masa sekarang”. 

Metode Pengumpulan Data  

 Adalah metode penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebanyak 

mungkin data yang berhubungan dengan penelitian, yang mana data tersebut 

menunjang dalam melakukan kegiatan penelitian ini. Adapun sumber data yang 

digunakan penulis dalam penelitian yaitu berupa :  

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh dari perusahaan dengan melakukan 

wawancara pada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan dibahas dan 

meminta data-data sebagai sumber informasi yang berasal dari dokumen 

perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak 
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lain). Data sekunder  umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang 

telah tersusun dalam arsip (data dokumenter) yang dipublikasikan dan yang tidak 

dipublikasikan. 

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara : 

1. Penelitian Lapangan (Field Research) 

Yaitu penelitian yang dilakukan pada perusahaan yang bersangkutan untuk 

memperoleh informasi mengenai data-data yang diperlukan. 

a. Pengamatan (Observation) 

Yaitu pengamatan yang dilakukan secara langsung pada objek yang diteliti 

dengan melakukan pencatatan secara sistematis. 

b. Wawancara (Interview) 

Yaitu teknik pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara 

lisan kepada pihak-pihak yang dapat dipercaya untuk memberikan informasi yang 

diperlukan selama penelitian. 

2. Penelitian Kepustakaan (Library Research) 

Yaitu penelitian yang digunakan untuk memperoleh data sekunder dengan 

cara menggunakan informasi dari buku-buku ataupun sumber-sumber lainnya 

yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

 

1.6  Lokasi Penelitian 

Lokasi Penelitian sebagai dasar penyusunan skripsi ini dilakukan pada 

toko HK Pasar Sandang Tegalgubug Blok B82 – B87 Kabupaten Cirebon Jawa 

Barat. 

 


