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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1  Pengertian Manajemen 

Menurut G.R. Terry Manajemen adalah suatu proses atau kerangka kerja, 

yang melibatkan bimbingan atau pengarahan suatu kelompok orang-orang kearah 

tujuan-tujuan organisasional atau maksud yang nyata, sedangkan Menurut Ricky 

W. Griffin Manajemen sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, 

pengkoordinasian, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran (goals) 

secara efektif dan efesien. Efektif berarti bahwa tujuan dapat dicapai sesuai 

dengan perencanaan, sementara efisien berarti bahwa tugas yang ada dilaksanakan 

secara benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal. 

Menurut Sri Wiludjeng (2006:2) manajemen berasal dari dari kata to 

manage yang berarti mengatur (mengelola). Secara umum manajemen juga 

dipandang sebagai sebuah disiplin ilmu yang mengajarkan tentang proses untuk 

memperoleh tujuan organisasi melalui upaya bersama dengan sejumlah orang atau 

sumber milik organisasi. Dalam hal ini manajemen dibedakan menjadi 3 bentuk 

karakteristik, diantaranya adalah: 

 Sebuah proses atau seri dari aktivitas yang berkelanjutan dan 

berhubungan.   

 Melibatkan dan berkonsentrasi untuk mendapatkan tujuan organisasi.   

 Mendapatkan hasil-hasil ini dengan berkerja sama dengan sejumlah orang 

dan memanfaatkan sumber-sumber dimiliki si organisasi. 

Ditinjau dari segi fungsinya, manajemen memiliki 4 fungsi dasar 

manajemen yang menggambarkan proses manajemen, semuanya terangkum 

sebagai berikut:    

 

1. Perencanaan 

Perencanaan melibatkan urusan memilih tugas yang harus di lakukan 

untuk mempertahankan tujuan organisasi, menjelaskan bagaimana tugas 

harus dilaksanakan, dan memberi indikasi kapan harus dikerjakan. 
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Aktivitas perencanaan memfokuskan pada mempertahankan tujuan. Para 

manajer menegaskan secara jelas apa yang organisasi harus lakukan agar 

berhasil. Perencanaan fokus terhadap kesuksesan dari organisasi dalam 

jangka waktu pendek dan juga jangan panjang. 

2. Pengorganisasian 

Pengorganisasian yakni memberi tugas sebagai hasil dari tahapan 

perencanaan, tugas tersebut di berikan kepada beragam individu atau grup 

didalam organisasi. Mengorganisir adalah untuk menciptakan mekanisme 

untuk menjalankan rencana. 

3. Kepemimpinan 

Mempengaruhi anggota organisasi agar mereka memberikan kontribusi 

terhadap tujuan kelompok dan organisasi.  

4. Pengendalian 

Pengendalian merupakan sejumlah peranan yang dimainkan oleh para 

manajer, diantaranya: 

a. Mengumpulkan informasi untuk mengukur performa.   

b. Membandingkan performa masa kini dengan sebelumnya.    

c. Menentukan aksi selanjutnya dari rencana dan melakukan modifikasi 

untuk menuai parameter performa diharapakan. 

 

2.2  Pengertian Manajemen Operasi 

Menurut Irma Nilasari dan Sri Wiludjeng (2006:112) yang dimaksud 

dengan produksi adalah kegiatan untuk mengatur atau mengelola agar dapat 

menciptakan dan menambah nilai guna atau manfaat suatu barang atau jasa, 

sedangkan menurut Jay Heizer dan Barry Render (2009:4) Produksi 

(production) adalah proses penciptaan barang dan jasa. Manajemen operasi 

(Opration Management) adalah serangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai 

dalam bentuk barang dan jasa dengan mengubah input menjadi output. Kegiatan 

yang menghasilkan barang dan jasa berlangsung di semua organiasasi. Dalam 

perusahaan manufaktur, aktifitas produksi yang menghasilkan barang dapat 

terlihat dengan secara jelas. Kita dapat melihat pembuatan produk-produk fisik. 
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Dalam organisasi yang tidak menghasilkan produk secara fisik, fungsi 

produksinya mungkin tidak terlihat jelas. Kita sering menyebut aktivitas-aktivitas 

ini sebagai jasa. Fungsi jasa ini mungkin “tersembunyi” dari masyarakat, bahkan 

dari pelanggan. Produknya dapat berbentuk layanan pengiriman dan dari rekening 

tabungan ke rekening giro, proses transplantasi hati dan lain sebagainya. Terlepas 

dari produk akhirnya berupa barang atau jasa, aktivitas produksi yang berlangsung 

dalam organisasi biasanya disebut operasi atau manajemen operasi. 

 

2.3  Supply Chain Management 

Menurut Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto 

(2002:5), rantai pasokan adalah suatu sistem tempat organisasi menyalurkan 

barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. Rantai ini juga 

merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling berhubungan yang 

mempunyai tujuan yang sama, yaitu menyelenggarakan pengadaan atau 

penyaluran barang tersebut. Model rantai pasokan yaitu suatu gambaran mengenai 

hubungan mata rantai dari pelaku-pelaku tersebut yang dapat membentuk seperti 

mata rantai yang terhubung satu dengan yang lain. Salah satu faktor kunci untuk 

mengoptimalkan rantai pasok adalah dengan menciptakan alur informasi yang 

bergerak secara mudah dan akurat diantara jaringan atau mata rantai tersebut, dan 

pergerakan barang yang efektif dan efisien yang menghasilkan kepuasan 

maksimal pada para pelanggan. 

Manajemen rantai pasokan merupakan strategi alternatif yang memberikan 

solusi dalam menghadapi ketidakpastian lingkungan untuk mencapai keunggulan 

kompetitif melalui pengurangan biaya operasi dan perbaikan pelayanan konsumen 

dan kepuasan konsumen. Manajemen rantai pasokan menawarkan suatu 

mekanisme yang mengatur proses bisnis, meningkatkan produktivitas dan 

mengurangi biaya operasional perusahaan (Annatan dan Ellitan, 2008). Menurut 

Heizer dan Render (2010), manajemen rantai pasokan merupakan integrasi 

aktivitas pengadaan bahan dan pelayanaan, pengubahan barang setengah jadi dan 

produk akhir, serta pengiriman kepada pelanggan. Seluruh aktivitas ini mencakup 

aktivitas pembelian dan pengalihdayaan, ditambah fungsi lain yang penting bagi 
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hubungan pemasok dengan distributor. Tujuan dari seluruh aktivitas rantai 

pasokan adalah membangun sebuah rantai pemasok yang memusatkan perhatian 

untuk memaksimalkan nilai bagi pelanggan. Ruang lingkup manajemen rantai 

pasok meliputi: 

1. Rantai pasokan yang mencakup seluruh kegiatan arus dan transformasi 

barang mulai dari bahan mentah, sampai penyaluran ketangan konsumen 

termasuk aliran informasinya. Bahan baku dan aliran informasi adalah 

rangkaian dari rantai pasokan. 

2. Rantai pasokan sebagai suatu sistem tempat organisasinya menyalurkan 

barang produksi dan jasa kepada para pelanggannya (Siagian, 2005). 

Prinsip manajemen rantai pasok pada dasarnya merupakan singkronisasi 

dan koordinasi aktivitas-aktivitaas yang terkait dengan aliran bahan baku atau 

produk, baik yang ada dalam suatu organisasi maupun antar organisasi. Sebuah 

rantai pasokan sederhana memiliki komponen – komponen yang disebut channel 

yang terdiri atas pemasok, manufaktur, distribution centre, wholesaler dan 

retailer yang semuanya bekerja menuju proses akhir. Sebuah rantai pasok bisa 

saja melibatkan sejumlah industry manufaktur dalam suatu rantai hulu ke hilir. 

Tidak selamanya sebuah rantai pasok berupa rantai lurus (Anatan dan Elitan, 

2008). 

 

2.3.1  Pemain Utama Dalam Supply Chain Management 

Supply chain menjadi logistics network yang menunjukkan adanya rantai 

yang panjang dimulai dari supplier sampai customers. Dalam hubungan ini ada 

beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan - perusahaan dengan 

kepentingan yang sama. Berikut ini merupakan pemain utama yang terlibat dalam 

supply chain (Richardus Eko Indrajit dan Richardus Djokopranoto, 2002:6): 

1. Chain 1: Suppliers 

Rantai pada supply chain dimulai dari sini, yang merupakan sumber yang 

menyediakan bahan pertama, dimana mata rantai penyaluran barang akan mulai. 

Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan baku, bahan mentah, bahan penolong, 
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bahan dagangan, subassemblies, suku cadang atau barang dagang.Sumber pertama 

ini dinamakan suppliers. 

2. Chain 1 – 2: Suppliers – Manufacturer 

Rantai pertama dihubungkan dengan rantai kedua, yaitu manufacturer 

yang merupakan tempat untuk melakukan pekerjaan membuat, memfabrikasi, 

mengasembling, merakit, mengkonversi ataupun menyelesaikan barang 

(finishing). Hubungan kedua mata rantai tersebut sudah mempunyai potensi untuk 

melakukan penghematan. Misalnya, penghematan inventory carrying cost dengan 

mengembangkan konsep supplier partnering. 

3. Chain 1 – 2 – 3: Supplier – Manufacturer – Distribution 

Dalam tahap ini barang jadiyang dihasilkan oleh manufacturer disalurkan 

kepada pelanggan, dimana biasanya menggunakan jasa distributor atau wholesaler 

yang merupakan pedagang besar dalam jumlah besar. 

4. Chain 1 – 2 – 3 – 4: Supplier – Manufacturer – Distribution – Retail 

Outlets 

Dari pedagang besar kemudian barang disalurkan ke took pengecer (retail 

outlets). Walaupun ada beberapa pabrik yang langsung menjual barang hasil 

produksinya kepada pelanggan, namun secara relative jumlahnya tidak banyak 

dan kebanyakan menggunakan pola seperti di atas. 

5. Chain 1 – 2 – 3 – 4 – 5: Supplier – Manufacturer – Distribution – Retail 

Outlets – Customer 

Para pengecer atau retailers menawarkan barangnya langsung kepada para 

pelanggan. Yang termasuk outlets adalah toko, warung, toko serba ada, pasar 

swalayan, mal, dan sebagainya. Adapun customer dalam konteks ini merupakan 

mata rantai terakhir yang dilalui dalam supply chain sebagai end-user. 

 

2.3.2  Komponen-Komponen Dalam Supply Chain Management 

Komponen-komponen yang terdapat di dalam penerapan supply chain 

management (Indraseno, 2007) adalah: 
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1. Plan (rencana) 

Perencanaan merupakan porsi supply chain management yang strategis. 

Tahap ini digunakan untuk memanage semua sumber yang dapat memenuhi 

permintaan konsumen. Rencana yang hebat dapat mengembangkan serangkaian 

acuan untuk memonitor proses supply chain sehingga semua akan dapat 

berlangsung secara efisien dan dapat memberikan pelayanan yang berkualitas 

kepada konsumen serta memberikan nilai tambah. 

2. Source (sumber) 

Dalam source pengusaha harus dapat memilih supplier yang mampu 

mengirimkan produk yang diperlukan sehingga akan meningkatkan produk yang 

disediakan kepada konsumen. Pada bagian ini, pengusaha dapat mengembangkan 

harga, proses pengiriman, dan proses pembayaran dengan supplier. Selain itu 

pengusaha juga dapat menetapkan strategi untuk mengatur persediaan, ragam 

produk, dan mengaturnya di toko. 

3. Make (membuat) 

Make merupakan langkah yang diambil oleh pengusaha. Jika supply chain 

management dilakukan di bidang ritel maka hal ini akan berpengaruh terhadap 

proses penjualan dan pelayanan kepada konsumen. Dalam hal ini menyangkut 

produktivitas pekerja dan kinerja perusahaan. 

4. Deliver (pengiriman) 

Deliver berhubungan dengan bagian logistik dimana harus ada koordinasi 

yang jelas antara tingkat keperluan produk yang harus dibeli dan dibutuhkan oleh 

konsumen dengan jumlah persediaan. Untuk itu diperlukan adanya pengembangan 

network dengan bagian gudang. Pada tahap ini proses penerimaan barang ke 

gudang juga harus diperhatikan seperti kelengkapan dokumen penerimaan dan 

pengeluaran barang. 

5. Return (pengembalian) 

Return merupakan hal yang harus diperhatikan dan harus dijadikan 

sebagai bagian kedua belah pihak baik pengusaha maupun supplier. Pada bagian 

ini diperlukan pengembangan jaringan untuk mengetahui adanya produk cacat 

atau rusak baik yang telah dikembalikan oleh konsumen maupun sebelum dibeli 
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oleh konsumen. Dengan demikian akan dapat mendukung tingkat pelayanan 

kepada konsumen. 

 

2.3.3  Model Supply Chain 

Terdapat dua konsep yang banyak digunakan dan dikembangkan untuk 

meningkatkan efesiensi dan efektifitas pergerakan barang tersebut, yang kedua 

merupakan kelanjutan dari yang pertama, yaitu (Richardus Eko Indrajit dan 

Richardus Djokopranoto, 2002:8) : 

1. Mengurangi jumlah supplier 

a. Konsep ini dikembangkan sejak akhir tahun 1980-an, yang bertujuan 

mengurangi ketidak seragaman, biaya-biaya negosiasi, dan pelacakan 

b. Konsep ini adalah awal perubahan kecenderungan dari konsep multiple 

supplier ke single supplier 

c. Dengan demikian, cara lama yang dahulu dianggap ampuh seperti 

mencari sourcing dengan cara tender terbuka makin tidak popular, 

dengan tender terbuka tidak menjamin terbatasnya jumlah supplier 

d. Mungkin yang lebih cocok dengan perkembangan ini adalah tender 

diantara supplier yang terbatas jumlahnya  

e. Konsep ini berkembang menuju tahap selanjutnya, yaitu tahap yang 

kedua 

2. Mengembangkan supplier partnership atau strategic alliance 

a. Konsep ini dikembangkan sejak pertengahan tahun 1990-an 

b. Konsep ini menganggap bahwa hanya dengan supplier partnership, 

key supplier untuk barang tertentu merupakan strategic source 

yang dapat diandalkan dan dapat menjamin lancarnya pergerakan 

barang dalam supply chain 

c. Konsep ini selalu dibarengi dengan konsep perbaikan yang terus 

menerus dalam biaya dan mutu barang. 

2. 4  Bisnis Ritel 

Bisnis ritel meliputi seluruh aktifitas yang melibatkan penjualan barang 

dan jasa langsung pada konsumen. Setiap organisasi yang melakukan penjualan 
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langsung pada konsumen baik produsen, grosir, atau peritel berarti bertindak 

dalam proses usaha ritel. Bidang usaha bisnis ritel ini merupakan bidang yang 

menarik dan menyenangkan. Pengelolaan bisnis ritel tidak sekedar hanya 

membuka toko dan mempersiapkan barang-barang yang lengkap, tetapi harus 

melihat dan mengikuti perkembangan teknologi pemasaran agar dapat berhasil 

dan mempunyai keunggulan bersaing. (Thoyib, 1998). 

Retailing merupakan tahapan terakhir dalam suatu channel distribusi, yang 

membentuk bisnis dan orang-orang yang terlibat di dalam suatu pergerakan fisik 

dan transfer kepemilikan barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Dalam 

suatu channel distribusi, retailing memainkan suatu peranan yang penting sebagai 

penengah antara para produsen, agen dan para supplier lain, dan para konsumen 

akhir. Retailer mengumpulkan berbagai jenis barang dan jasa dari berbagai 

sumber dan menawarkannya kepada para konsumen. (Thoyib, 1998). 

 

2. 4.1  Fungsi Ritel 

Ritel memiliki beberapa fungsi penting yang dapat meningkatkan nilai 

produk dan jasa yang dijual kepada konsumen dan memudahkan distribusi 

produk-produk tersebut bagi perusahaan yang memproduksinya. Fungsi ritel 

menurut Utami (2006) adalah sebagai berikut: 

1. Menyediakan berbagai jenis 

produk dan jasa Peritel berusaha menyediakan beraneka ragam produk dan 

jasa yang dibutuhkan konsumen. Supermarket menyediakan produk-produk 

makanan, kesehatan, perawatan kecantikan, dan produk rumah tangga. Sedangkan 

department store menyediakan berbagai jenis pakaian dan aksesoris. 

2. Memecah 

Peritel memecah beberapa ukuran produk menjadi lebih kecil yang 

disesuaikan dengan pola konsumsi para konsumen secara individual dan rumah 

tangga, yang akhirnya menguntungkan produsen dan konsumen. 
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3. Penyimpan persediaan 

Fungsi utama ritel adalah mempertahankan persediaan yang sudah ada, 

sehingga produk akan selalu tersedia saat konsumen menginginkannya. Jadi para 

konsumen bias mempertahankan persediaan produk di rumah dalam jumlah 

sedikit karena ritel akan menyediakan produk-produk tersebut bila dibutuhkan. 

4. Penyedia jasa 

Konsumen mendapat kemudahan dalam mengkonsumsi produk-produk 

yang dihasilkan produsen melalui ritel dengan mengantar produk hingga dekat 

konsumen, menyediakan jasa yang memudahkan konsumen dalam membeli dan 

menggunakan produk, maupun menawarkan kredit. Ritel juga memajang produk 

sehingga konsumen bias melihat dan memilih produk yang akan dibeli. 

5. Meningkatkan nilai produk dan jasa 

Dengan adanya beberapa jenis barang dan jasa, maka untuk suatu aktifitas 

pelanggan mungkin memerlukan beberapa barang. Pelanggan membutuhkan ritel 

karena tidak semua barang dijual dalam keadaan lengkap. 

Dengan menjalankan fungsi-fungsi tersebut, peritel dapat berinteraksi 

dengan konsumen akhir dengan memberikan nilai tambah bagi produk atau 

barang dagangan dan memberikan layanan lainnya seperti pengantaran, 

pemasangan, dan sebagainya. 

 

2.4.2  Karakteristik Dasar Ritel 

Karakteristik dasar ritel dapat digunakan sebagai dasar dalam 

mengelompokkan jenis ritel. Terdapat tiga karakteristik dasar menurut Utami 

(2006), yaitu: 

1. Pengelompokan berdasarkan kepemilikan, ritel diklasifikasikan ke dalam: 

a. Independent retailers, biasanya usaha ritel masih skala kecil dengan 

satu toko. Operasional toko dilakukan secara individual, kekeluargaan 

atau perkawanan. 

b. Chain store, beberapa toko dimiliki dan dikelola oleh pusat. Biasanya 

jenis produk yang dijual, layout, dan pelayanan dari setiap took 

seragam. 
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c. Franchises, merupakan kontrak kerjasama antara perusahaan induk 

(franchisor) dan independent business person (franchisee). Pihak 

franchisee mengikuti aturan dan kebijakan yang telah digariskan oleh 

perusahaan induk dimana mereka berhak menggunakan nama dan 

menjual produk serta jasa franchisor. Untuk itu pihak franchisee 

membayar fee dan sekian persen keuntungan kepada franchisor. 

2. Pengelompokan berdasarkan jenis pelayanan, ritel diklasifikasikan ke 

dalam 3 kelompok: 

a. Full service stores. 

Dalam klasifikasi ini pihak retailer menyediakan berbagai jasa mulai 

pembayaran secara kredit, pengiriman langsung, pembungkusan, instalasi, 

perbaikan dan berbagai jenis layanan jasa lainnya. Contohnya adalah department 

store. Cara ini dilakukan untuk dapat bersaing dengan competitor lain termasuk ke 

dalamnya adalah pemberian potongan harga dan pricing. 

b. Limited service store. 

Jenis ini biasanya ditemukan untuk produk atau barang yang 

membutuhkan bantuan dari pelayan toko, terutama bila konsumen ingin mencoba 

produk atau barang yang akan dibelinya. Contohnya adalah pakaian pria atau 

wanita, sepatu, asesoris, otomotif, dan mebel. 

c. Self service store. 

Bentuk layanan dimana konsumen dapat memilih produknya secara 

langsung. Untuk memudahkan konsumen mencari barang yang dibutuhkannya 

pengelola memasang display klasifikasi barang yang mudah dilihat konsumen. 

Kadang disediakan beberapa pelayan toko yang membantu konsumen mencari 

barang dicarinya. 

3. Pengelompokan berdasarkan tipe produk yang dijual, ritel diklasifikasikan 

ke dalam: 

a. Department store 

merupakan ritel yang menjual berbagai jenis produk. Secara umum produk 

yang dijual department store terbagi menjadi tiga tipe yaitu: kebutuhan wanita, 

pria, dan anak-anak; kebutuhan rumah tangga; dan kebutuhanumum. 
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b. Discount store 

hampir mirip dengan department store namun dikhususkan menjual 

barang-barang bermerek dengan harga miring. 

c. Supermarket 

seringkal idisebut department store forfood karena menjual makanandan 

minuman. Pada perkembangan selanjutnya supermarket juga banyak menjual 

kebutuhan sehari-hari lainnya. 

d. Speciality and single line stores 

ritel yang mengkhususkan menjual barang-barang dengan spesifikasi 

khusus, seperti barang-barang kulit, pemoles mobil, cuci-cetak film dan lain-lain. 

Karena kekhususannya maka hanya konsumen dengan kebutuhan khusus pula 

yang dating untuk membeli barangbarang tersebut. Dalam ritel tradisional, 

produsen dan konsumen saling bertemu di suatu tempat atau toko, namun sejalan 

dengan perkembangan zaman, kini dikenal beberapa metode menjual barang 

secara eceran (Thoyib, 1998), diantaranya: 

1. Mail order 

Dengan cara ini konsumen cukup memesan barang kepada retailer melalui 

surat, kemudian mengirimkan barang yang dipesan. Dari sisi konsumen, cara ini 

dapat menghemat waktu dan konsumen dapat memesan barang di tempat yang 

sangat jauh. Sedangkan dari sisi retailer, sistem ini dapat meningkatkan jumlah 

konsumen, tidak terbatas wilayah tertentu saja, dan retailer dapat bekerja sama 

dengan pihak lain untuk menjual barangnya ke konsumen. Perkembangan internet 

ikut meningkatkan penjualan barang melalui mail order ini, dengan 

memanfaatkan kartu kredit untuk memudahkan system pembayarannya. 

2. Telephone selling 

Konsep dasarnya adalah telemarketing, dimana konsumen tinggal 

menghubungi retailer untuk memesan barang yang dibutuhkannya kemudian 

retailer mengirimkan barang yang dipesan konsumen. Cara ini biasanya hanya 

efektif untuk cakupan wilayah tertentu. 

 

 



18 

 

3. Household contact 

Penjualan ritel dengan cara dari pintu ke pintu, atau penjualan secara 

berkeliling dari rumah ke rumah. Beberapa barang ada yang cocok dijual dengan 

cara ini, diantaranya penjualan bukubuku atau ensiklopedia, kosmetik atau 

penghisap debu. 

4. Automated merchandising (Vending machine) 

Pembelian barang dengan cara memasukkan koin ke dalam mesin. 

Biasanya vending machine ini digunakan untuk gula-gula, makanan atau minuman 

ringan. 

5. Catalog showroom 

Cara penjualan dimana retailer hanya memperlihatkan catalog dari 

barang-barang yang dijualnya. Biasanya catalog tersebut menawarkan berbagai 

macam barang berkualitas dengan harga miring. 

6. Boutique 

Butik termasuk ke dalam independent shop atau suatu department dalam 

toko besar yang menjual produk khusus, dimana butik tersebut menempati area 

tertentu dalam toko dengan penampilan, dekorasi dan suasana yang berbeda. Saat 

ini butik tidak hanya terbatas pada barangbarang seperti baju atau aksesoris 

namun banyak pula butik yang mengkhususkan pada hobi-hobi tertentu, misalnya 

butik tennis yang menjual berbagai macam barang yang ada hubungannya dengan 

tennis. 

7. Warehouse 

Barang yang ditawarkan adalah makanan atau furniture retailing dengan 

pelayanan yang sangat minimal. Biasanya menempati lokasi yang tidak begitu 

besar dan menyerupai gudang. 

8. Hypermarket 

Jenis ini merupakan kombinasi dari discount store dan supermarket, 

dimana barang yang dijual ditempatkan pada rak-rak yang tinggi. Setelah 

memperhatikan karakteristik ritel, maka dapat ditentukan bagaimana peritel dapat 

memulai untuk membuka bisnis ritel. Penjualan dapat dilakukan di tokotoko atau 

pada setting-setting fisik yang berhubungan dengan toko-toko. Bisnis ritel juga 
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menggunakan metode-metode penjualan yang tidak membutuhkan toko, yang 

banyak digambarkan sebagai penjualan “non store/tanpa toko”. 

 

2.5   Manajemen Persediaan 

Salah satu fungsi manajerial yang sangat penting dalam operasional suatu 

perusahaan adalah  pengendalian persediaan (inventory controll), karena 

kebijakan persediaan secara fisik akan berkaitan dengan investasi dalam aktiva 

lancar di satu sisi dan pelayanan kepada pelanggan di sisi lain.Pengaturan 

persediaan ini berpengaruh terhadap semua fungsi bisnis (operation, marketing, 

dan finance). Berkaitan dengan persediaan ini terdapat konflik kepentingan 

diantara fungsi bisnis tersebut. Finance menghendaki tingkat persediaan yang 

rendah, sedangkan Marketing dan operasi menginginkan tingkat persediaan yang 

tinggi agar kebutuhan konsumen dan kebutuhan produksi dapat dipenuhi. 

Berkaitan dengan kondisi di atas, maka perlu ada pengaturan terhadap 

jumlah persediaan, baik bahan-bahan maupun produk jadi, sehingga kebutuhan 

proses produksi maupun kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi. Tujuan utama dari 

pengendalian persediaan  adalah agar perusahaan selalu mempunyai persediaan 

dalam jumlah yang tepat, pada waktu yang tepat, dan dalam spesifikasi atau mutu 

yang telah ditentukan sehingga kontinuitas usaha dapat terjamin (tidak terganggu). 

          Usaha untuk mencapai tujuan tersebut tidak terlepas dari prinsip-

prinsip ekonomi, yaitu jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan terlalu tinggi. 

Baik persediaan yang terlalu banyak, maupun terlalu sedikit akan minimbulkan 

membengkaknya biaya persediaan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan 

timbul biaya-biaya yang disebut carrying cost, yaitu biaya-biaya yang terjadi 

karena  perusahaan memiliki persediaan yang banyak, seperti : biaya yang 

tertanam dalam persediaan, biaya modal (termasuk biaya kesempatan pendapatan 

atas dana yang tertanam dalam persediaan), sewa gudang,  biaya administrasi 

pergudangan, gaji pegawai pergudangan, biaya asuransi, biaya pemeliharaan 

persediaan, biaya kerusakan/kehilangan. 

Begitu juga apabila persediaan terlalu sedikit akan menimbulkan biaya 

akibat kekurangan persediaan yang biasa disebut stock out costseperti : mahalnya 
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harga karena membeli dalam partai kecil, terganggunya proses produksi, tidak 

tersedianya produk jadi untuk pelanggan.Jika tidak memiliki persediaan produk 

jadi terdapat 3 kemungkinan, yaitu : 

1. Konsumen menangguhkan pembelian (jika kebutuhannya tidak 

mendesak). Hal ini akan mengakibatkan tertundanya kesempatan 

memperoleh keuntungan.  

2.  Konsumen membeli dari pesaing, dan kembali ke perusahaan (jika 

kebutuhan mendesak dan masih setia). Hal ini akan menimbulkan 

kehilangan kesempatan memperoleh keuntungan selama persediaan tidak 

ada. 

3. Yang terparah jika pelanggan membeli dari pesaing dan terus pindah 

menjadi pelanggan pesaing, artinya kita kehilangan konsumen. 

 

Selain biaya di atas dikenal juga biaya pemesanan (ordering cost) yaitu 

biaya-biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan kegiatan pemesanan sejak 

penempatan pesanan sampai tersedianya bahan/barang di gudang. Biaya-biaya 

tersebut antara lain : biaya telepon, biaya surat menyurat, biaya adminisrasi dan 

penempatan pesanan, biaya pemilihan pemasok, biaya pengangkutan dan bongkar 

muat, biaya penerimaan dan pemeriksaan bahan/barang. 

Pengendalian persediaan: aktivitas mempertahankan jumlah persediaan 

pada tingkat yang dikehendaki. Pada produk barang, pengendalian persediaan 

ditekankan pada pengendalian material. Pada produk jasa, pengendalian 

diutamakan sedikit pada material dan banyak pada jasa pasokan karena konsumsi 

sering kali bersamaan dengan pengadaan jasa sehingga tidak memerlukan 

persediaan. 

 

2.5.1     Jenis-Jenis Persediaan 

a. Persediaan barang jadi biasanya tergantung pada permintaan pasar 

(independent demand inventory). 
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b. Persediaan barang setengah jadi dan bahan mentah ditentukan oleh 

tuntutan proses produksi dan bukan pada keinginan pasar (dependent 

demand inventory). 

 

2.6  Srtaregi Pemilihan Supplier dalam Supply Chain Management 

Setiap perusahaan baik perusahaan jasa ataupun perusahaan manufaktur 

selalu memerlukan persediaan. Tanpa adanya persediaan, pengusaha akan 

dihadapkan pada resiko bahwa perusahaannya pada suatu waktu tidak dapat 

memenuhi permintaan pelanggannya. Untuk itu dibutuhkan supply chain 

management agar memudahkan sistem distribusi barang ke ritel. Perusahaan harus 

membenahi sistem supply chain guna memberikan jaminan ketersediaan berbagai 

produk bagi pelanggan serta menciptakan efisiensi bagi perusahaan dan para 

supplier. Dengan tidak tersedianya barang atau jasa tersebut, maka perusahaan 

akan kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan yang seharusnya 

diperoleh.  

Kegiatan menjual barang atau jasa kepada konsumen yang mendatangkan 

keuntungan disebut sebagai proses bisnis. Supply chain merupakan proses bisnis 

yang terjadi di perusahaan dimulai dari mendapatkan bahan baku untuk 

memproduksi sebuah produk hingga produk jadi sampai ke tangan konsumen. 

Pemilihan supplier bahan baku menjadi permasalahan dalam proses supply chain 

dimana beberapa supplier memiliki harga yang bervariatif sehingga dibutuhkan 

kejelian produsen untuk memilih supplier dengan mempertimbangkan beberapa 

aspek dimulai dari harga, lokasi supplier yang berpengaruh pada biaya distribusi, 

penentuan jumlah produksi, dan teknik dalam melakukan promosi juga harus 

diperhitungkan agar mendapatkan hasil dengan jumlah yang tepat dan biaya yang 

minimal. 

Salah satu kunci kesuksesan bisnis ritel adalah memilih supplier yang 

tepat karena supplier sangat menentukan harga eceran. Adapun strategi yang 

digunakan dalam memilih supplier sebagai berikut: 
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1. Harga paling murah 

Setiap supplier menginginkan produknya laku dengan cara menawarkan 

harga yang murah dibandingkan dengan supplier lain. Memilih supplier yang 

ramai pembelinya walaupun bukan jaminan supplier yang ramai pasti murah 

harganya. Jangan terpaku pada supplier besar karena supplier kecil bias lebih 

murah harganya daripada supplier besar walaupun hanya barang-barang tertentu 

saja. 

2. Jalur distribusi pendek 

Apabila supplier mendapatkan barang langsung dari distributor/penyalur 

dari suatu produsen maka akan diperoleh harga yang termurah. 

3. Lokasi strategis dan parkir luas 

Supplier dengan lokasi yang strategis biasanya mempunyai tingkat 

kunjungan yang tinggi. Selain itu untuk kenyamanan, keamanan, dan keselamatan 

sebaiknya memilih supplier yang menyediakan parker kendaraan yang memadai. 

4. Supplier paling lengkap 

Memilih supplier dengan banyak item barang yang ditawarkan sehingga 

dapat memenuhi barang-barang yang dibutuhkan dan bisa menghemat waktu tidak 

perlu mencari supplier lain hanya untuk membeli satu/dua barang 

5. Layanan antar 

Kebanyakan supplier tidak menyediakan layanan antar kecuali kalau partai 

besar, tetapi jika dimungkinkan dapat memilih supplier yang harganya murah atau 

paling tidak harganya standar yang menyediakan layanan antar. Hal ini akan 

sangat membantu kelancaran bisnis sehingga tidak perlu membuang waktu untuk 

datang ke supplier. 

6. Proses cepat dan mudah dihubungi 

Salah satu hal yang perlu diperhatikan ketika memilih supplier adalah 

kecepatan pelayanan supplier dalam menyediakan barang yang dibutuhkan. Selain 

itu memilih supplier yang ada fasilitas komunikasi akan sangat membantu untuk 

mengetahui ada tidaknya suatu barang, apabila ada komplain akan cepat 

ditanggapi, serta untuk pemesanan barang akan lebih cepat dan tidak repot. 
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Bisnis ritel saat ini tumbuh sangat pesat seiring dengan bergesernya gaya 

hidup tradisional ke modern. Oleh karenanya peluang ini dimanfaatkan oleh 

peritel-peritel yang mempunyai modal besar dan dengan kemampuan manajemen 

ritel modern baik jaringan maupun tunggal (stay lone) serta berkemampuan 

mencari modal asing seperti jaringan minimarket maupun hipermarket asing yang 

sudah ada saat ini. Retailer harus memiliki kepekaan terhadap kebutuhan dan 

keinginan dari konsumen. Seringkali diperlukan perubahan kebijakan dan strategi 

dari pihak retailer untuk mengantisipasi perkembangan dan perubahan keinginan 

dan kebutuhan dari konsumen. 

 

2.7 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dikembangkan oleh Thomas 

L. Saaty pada tahun 70 – an ketika di Warston school. Metode AHP merupakan 

salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan faktor – faktor persepsi, preferensi, pengalaman dan 

intuisi. AHP menggabungkan penilaian – penilaian dan nilai – nilai pribadi ke 

dalam satu cara yang logis.  

Analytical Hierarchy Process (AHP) dapat menyelesaikan masalah 

multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat 

di artikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), 

struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambil 

keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta ketidakakuratan data 

yang tersedia. Menurut Saaty, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari 

sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 

level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu 

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan 

tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses 
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pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian – 

bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi 

nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan 

mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana 

yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk memengaruhi hasil pada 

situasi tersebut. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan 

logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai 

pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita 

secara intuitif sebagaimana yang dipersentasikan pada pertimbangan yang telah 

dibuat.  

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik 

yang terdiri dari :  

1. Reciprocal Comparison, yang mengandung arti si pengambil keputusan 

harus bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. 

Preferensinya itu sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A 

lebih disukai dari B dengan skala x, maka B lebih disukai dari A dengan 

skala .  

2.  Homogenity, yang mengandung arti preferensi seseorang harus dapat 

dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya 

dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dapat dipenuhi 

maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan 

harus dibentuk suatu’cluster’ (kelompok elemen-elemen) yang baru.  

3. Independence, yang berarti preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan 

bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada 

melainkan oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukkan bahwa pola 

ketergantungan atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas, 

Artinya perbandingan antara elemen-elemen  dalam satu level dipengaruhi 

atau tergantung oleh elemen-elemen dalam level di atasnya.  

4. Expectations, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hirarki 

diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si 

pengambil keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau objektif 
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yang tersedia atau diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap 

tidak lengkap.  

Tahapan – tahapan pengambilan keputusan dalam metode AHP pada 

dasarnya adalah sebagai berikut :  

1. Mendefenisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan  

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan kriteria-kriteria dan alternatif - alternatif pilihan yang ingin di 

rangking.  

3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing 

tujuan atau kriteria yang setingkat diatas. Perbandingan dilakukan 

berdasarkan pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan 

menilai tingkat-tingkat kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen 

lainnya.  

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen di 

dalam matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom.  

5. Menghitung nilai eigen vector dan menguji konsistensinya, jika tidak 

konsisten maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eigen 

vector yang dimaksud adalah nilai eigen vector maksimum yang diperoleh 

dengan menggunakan matlab maupun dengan manual.  

6. Mengulangi langkah, 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki.  

7. Menghitung eigen vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. 

Nilai eigen vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk 

mensintetis pilihan dalam penentuan prioritas elemen pada tingkat hirarki 

terendah sampai pencapaian tujuan. 

8. Menguji konsistensi hirarki. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0,100 

maka penilaian harus diulangi kembali.  

 

2.7.1  Prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process (AHP)  

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa prinsip 

dasar yang harus dipahami antara lain :  
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1. Decomposition  

Pengertian decomposition adalah memecahkan atau membagi problema 

yang utuh menjadi unsur – unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan 

keputusan, dimana setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Untuk 

mendapatkan hasil yang akurat, pemecahan dilakukan terhadap unsur – unsur 

sampai tidak mungkin dilakukan pemecahan lebih lanjut, sehingga didapatkan 

beberapa tingkatan dari persoalan yang hendak dipecahkan. Struktur hirarki 

keputusan tersebut dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu 

hirarki keputusan disebut complete jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki 

hubungan terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara 

hirarki keputusan incomplete kebalikan dari hirarki complete. Bentuk struktur 

dekomposisi yakni :  

a. Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal)  

b. Tingkat kedua : Kriteria – kriteria  

c. Tingkat ketiga : Alternatif – alternative 

Gambar 2.1 

Struktur Hierarki 

 

Sumber: Ngatawi dan Ira Setyaningsih (2011) 

 

Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan keputusan 

dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang terlibat dalam sistem. 

Sebagian besar masalah menjadi sulit untuk diselesaikan karena proses 
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pemecahannya dilakukan tanpa memandang masalah sebagai suatu sistem dengan 

suatu struktur tertentu.  

2. Comparative Judgement  

Comparative judgement dilakukan dengan penilaian tentang kepentingan 

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkatan 

diatasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP karena akan berpengaruh 

terhadap urutan prioritas dari elemen – elemennya. Hasil dari penilaian ini lebih 

mudah disajikan dalam bentuk matriks pairwise comparisons yaitu matriks 

perbandingan berpasangan memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk 

tiap kriteria. Skala preferensi yang digunakan yaitu skala 1 yang menunjukkan 

tingkat yang paling rendah (equal importance) sampai dengan skala 9 yang 

menujukkan tingkatan paling tinggi (extreme importance).  

3. Synthesis of Priority  

Synthesis of priority dilakukan dengan menggunakan eigen vector method 

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur – unsur pengambilan keputusan.  

4. Logical Consistency  

Logical consistency merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai 

dengan mengagresikan seluruh eigen vector yang diperoleh dari berbagai 

tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vektor composite tertimbang 

yang menghasilkan urutan pengambilan keputusan. 

 

2.7.2  Langkah-langkah dalam Metode Analyticalal Hierarcy Process 

Langkah-langkah dalam Metode Analyticalal Hierarcy Process adalah 

sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis-jenis kriteria yang digunakan. 

2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk matriks berpasangan. 

 

aij =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
 , 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 
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Dimana n menyatakan jumlah kriteria yang dibandingkan, wi bobot untuk kritreia 

ke-i, dan aij adalah perbandingan bobot kriteria ke-i dan j. 

3. Menormalkan setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada kolom 

ke-i dann baris ke-j dengan nilai terbesar pada kolom i. 

 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

max 𝑎𝑖𝑗
 

 

4. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom ke-i yaitu: 

 

𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑖

 

 

5. Menentukan bobot prioritas setiap kriteria ke-i, dengan membagi setiap 

nilai a dengan jumlah kriteria yang dibandingkan (n), yaitu: 

 

𝑤𝑖 =
𝑎𝑖

𝑛
 

 

6. Menghitung nilai lamda max (eigen value) dengan rumus: 

𝜆 𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑎

𝑛
 

7. Menghitung konsistensi index (CI), Perhitungan konsistensi adalah 

menghitung penyimpangan dari konsistensi nilai, dari penyimpangan ini 

disebut Indeks Konsistensi dengan persamaan: 

𝐶𝐼 =
𝜆𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛
 

Dimana :  𝜆 max = eigen value maksimum 

   n = ukuran matriks 
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Tabel 2.1 

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Tingkat Kepentingan Definisi Keterangan 

1 Sangat penting 

Kedua elemen 

mempunyai pengaruh 

yang sama. 
 

3 

Agak lebih penting yang 

satu 

atas lainnya 

Pengalaman dan penilaian 

sangat memihak satu 

elemen dibandingkan 

dengan pasangannya. 

5 cukup penting 

Pengalaman dan 

keputusan menunjukkan 

kesukaan atas satu 

aktifitas lebih dari yang 

lain 

7 Sangat penting 

Pengalaman dan 

keputusan menunjukkan 

kesukaan yang kuat atas 

satu aktifitas lebih dari 

yang lain 

9 Mutlak lebih penting 

Satu elemen mutlak lebih 

disukai dibandingkan 

dengan pasangannya, 

pada tingkat keyakinan 

tertinggi. 

2,4,6,8 

nilai tengah diantara dua 

nilai keputusan yang 

berdekatan 

Bila kompromi 

dibutuhkan 

Resiprokal Kebalikan 
Jika elemen i memiliki 

salah satu angka dari 
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skala perbandingan 1 

sampai 9 yang telah 

ditetapkan oleh Saaty 

ketika dibandingkan 

dengan elemen j, maka j 

memiliki kebalikannya 

ketika dibandingkan 

dengan elemen i 

Sumber: Lidya Merry, Meriastati Ginting dan Budi Marpaung (2014) 

 

Indeks konsistensi (CI); matriks random dengan skala penilaian 9 (1 

sampai 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). Berdasarkan 

perhitungan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika “judgement” numerik 

diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ... , 1, 2, ... , 9, akan diperoleh rata-rata 

konsisten untuk matriks dengan ukuran yang berbeda, pada tabel 2 (Kadarsyah, 

1998). 

Table 2.2 

Nilai Indeks Random 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0.58 0.9 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49 1.51 1.48 1.56 1.57 1.59 

 

Sumber: Ngatawi  dan Ira Setyaningsih (2011) 

 

Perbandingan antara CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai 

rasio konsistensi, 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
  

Matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi (CR) ≤ 

0,1. 

 

 

 

http://www.sonya-ali.blogspot.com/
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.3 

Penelitian Terdahulu 

No Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Anatan (2008) Peran Informai Dan 

Determinan informasi 

dalam pengelolaan rantai 

pasok pada perusahaan 

manufaktur di indonesia 

Faktor-faktor anteseden 

(fasilitator intra organisasional, 

dan hubungan 

interorganisasional) memiliki 

pengaruh signifikan terhadap 

informasi sharing dan kualitas 

informasi. 

 

2 Bujang (2007) 

 

 

Pengujian Faktor-Faktor 

Yang Mempengaruhi  

Trust dan Komitmen 

Dalam Hubungan Antara 

Pemasok Dan Perusahaan. 

1) Kerjasama, komunikasi dan 

shared value berpengaruh 

secara positif terhadap trust 

2) Trust berpengaruh  positif 

terhadap komitmen 

3) komunikasi, keterikatan, 

termination cost, dan adaptasi 

berpengaruh positif terhadap 

komitmen. 

 

3 Utomo (2007) 

 

Usulan Pemilihan Supplier 

Bahan Baku Dengan 

Menggunakan Metode 

TOPSIS Studi Kasus Pada 

Perusahaan Kayu CV.88 

Samarinda 

 

Sistem pendukung keputusan 

membantu didalam proses 

pemilihan supplier bahan baku 

dengan metode TOPSIS, 

sehingga perusahaan dapat 

menentukan supplier mana yang 

sesuai dengan kebutuhan dan 

mana yang membantu dalam 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

Dalam suatu kegiatan bisnis terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi 

kesuksesan dan keberhasilan usaha bisnisnya, diantaranya yaitu faktor yang 

berasal dari luar (eksternal) dan faktor yang berasal dari dalam (internal). Salah 

satu yang dapat membantu keberhasilan bisnis adalah faktor internal yaitu 

pengadaan produk. Pengadaan produk di dalam sebuah bisnis ritel sangat 

berpengaruh terhadap kelancaran dan kepusan konsumen, sehingga apabila dalam 

pengadaan produk mengalami permasalahan atau kendala, maka akan berimbas 

negatif terhadap kegiatan bisnis yang dijalankan, sehingga dengan demikian maka 

harus ada kerjasama antara pemilik usaha dan supplier produk. 

pengolahan bahan produksi. 

4 Windarsari (2010),  pemilihan supplier kayu 

bangkirai menggunakan 

metode Analyticalal 

Hierarchy Process (AHP)  

pada CV. Karya Mina 

Putra 

Dengan menggunakan metode 

Analyticalal Hierarchy Process 

(AHP) makan dapat diketahui 

supplier mana yang 

menghasilkan nilai kriteria 

tertinggi di antara supplier yang 

lainnya yang ada pada CV. 

Karya Mina Putra 

5 Rahmawati (2011) 
 

Pemilihan supplier 

menggunakan metode  

Analyticalal Hierarchy 

Process (AHP)  Goal 

Programming  pada  PT. 

Armindo Catur Pratama 

Dengan metode Analyticalal 

Hierarchy Process (AHP)  Goal 

Programming  pada  PT. 

Armindo Catur Pratama, maka 

perusahaan  dapat mengetahui 

kuota pembelian di masing-

masing supplier yang sesuai 

dengan score supplier, harga 

yang minimum dan kualitas 

yang baik. 
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Pemilik usaha harus dapat bekerjasama dengan para supplier untuk dapat 

memenuhi permintaan yang diinginkan oleh para konsumen. Dalam memilih 

produk yang akan di jual kepada para konsumen pemilik usaha harus dapat 

memilih supplier yang memiliki kualitas terbaik diantara para supplier yang 

lainnya. Pada umumnya para pemilik usaha bisnis khususnya pemilik usaha ritail 

terkadang tidak memiliki standar yang ditentukan dalam memilih supplier yang 

akan digunakan. Hal ini mengakibatkan beberapa permasalahan yang sering 

dihadapi para pemilik usaha ritail, seperti kualitas produk yang rendah, kurangnya 

ketepatan waktu, dan jenis barang yang tidak lengkap, serta lain sebagainya. 

Sehingga para pemilik ritail perlu melakukan evaluasi terhadap supplier agar 

proses bisnis yang dilakukan tidak terganggu. Salah satu metode yang digunakan 

untuk memilih supplier adalah dengan menggunakan metode Analyticalal 

Hierarchy Process (Thomas L.).  Metode analyticalal hierarchy process 

merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem pengambilan 

keputusan dengan memperhatikan faktor – faktor persepsi, preferensi, pengalaman 

dan intuisi. 

Toko HK adalah sebuah bisnis ritail yang bergerak di bidang penjualan 

kain, dimana kegiatan bisnisnya membutuhkan kerjasama yang baik dengan para 

supplier agar kegiatan bisnisnya dapat berjalan dengan lancar, dan para konsumen 

yang membeli produk dari toko HK dapat puas dengan kualitas dan harga yang 

diberikan. Peran supplier dalam penjualan kain di toko HK sangat berperan 

penting, karena pemilihan supplier yang tepat akan memberikan keuntungan atau 

profit yang besar bagi pemilik usaha. 

  

https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fsyaifullah08.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpengenalan-analytical-hierarchy-process.pdf&ei=n1fCVJrfLKW8mgWZgILgBw&usg=AFQjCNEwgo4JFTJsUGS-ma_sWzCGcW5VoQ&sig2=eKwl0zLI1dIDoyy5og7Lmg
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&ved=0CDgQFjAD&url=https%3A%2F%2Fsyaifullah08.files.wordpress.com%2F2010%2F02%2Fpengenalan-analytical-hierarchy-process.pdf&ei=n1fCVJrfLKW8mgWZgILgBw&usg=AFQjCNEwgo4JFTJsUGS-ma_sWzCGcW5VoQ&sig2=eKwl0zLI1dIDoyy5og7Lmg
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Gambar 2.2 

Kerangka Pemikiran 
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