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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Era globalisasi menyebabkan tingkat persaingan pada dunia usaha menjadi 

semakin meningkat. Era globalisasi juga membuat tuntutan klien pada penyedia 

jasa konstruksi dan pertumbuhan kontraktor lokal menjadi semakin meningkat 

khususnya di area Kota Tasikmalaya. Oleh karena itu, banyak perusahaan 

termasuk perusahaan kontraktor berusaha memenangkan persaingan dengan 

meningkatkan mutu produk/jasa, sehingga dapat memberikan kepuasan bagi 

pelanggan. Perusahaan sebagai sistem yang juga menjalankan akitivtas produksi 

tentu saja membutuhkan bahan baku yang didatangkan dari Supplier. 

Supplier merupakan pihak yang dituju oleh produsen dan atau dengan 

kemauannya sendiri menjual produk jasa dari produsen tersebut. Pemilihan 

supplier yang tepat dapat menurunkan biaya pembelian dan meningkatkan daya 

saing perusahaan. Masalah pemilihan supplier merupakan salah satu isu yang 

sangat penting, karena pemilihan supplier menjadi bagian dari sebuah supply 

chain maka hubungan tersebut akan memiliki pengaruh yang sangat besar 

terhadap kelangsungan produksi dalam hal ini terkait proyek kontruksi. 

Keputusan memilih supplier bukanlah sebuah hal yang mudah, pada kenyataan 

nya ada banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam memilih supplier yang 

berkualitas. 

CV. PUTRA GEMILANG merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang usaha Jasa Kontruksi dan Perdagangan Umum yang berada di Kota 

Tasikmalaya. Perusahaan tersebut menangani berbagai proyek dan perdagangan 

umum. Perusahaan CV. Putra Gemilang memiliki supplier tetap untuk 

pembelanjaan bahan baku.  Persediaan bahan baku merupakan faktor utama dalam 

jalannya proses proyek kontruksi, karena jika tidak ketersediannya bahan baku 

akan menghambat ke dalam waktu pekerjaan yang dapat dirasakan sangat 

mengganggu proses pengerjaan proyek kontruksi yang sedang berjalan.  
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Permasalahan yang muncul dalam penelitian ini adalah bahan baku besi. 

Besi selalu dibutuhkan dalam setiap kegiatan proyek kontruksi. Kebutuhan yang 

selalu terus menerus, berikut dengan jumlah spesifikasi bahan baku yang harus 

sesuai dengan pesanan dan ketepatan waktu pengiriman.  

Masalah yang dihadapi diantaranya supplier terkait tidak bisa memenuhi 

spesifikasi besi yang sesuai dengan pesanan, kurangnya ketersediaan bahan baku 

besi, dan keterlambatan pengiriman. Yang dirasa menjadi masalah dalam 

perusahaan dan dirasakan sangat menganggu proses pengerjaan proyek. Ada 

kalanya juga supplier terkait tidak bisa memenuhi persediaan bahan baku yang 

dibutuhkan, sedangkan permintaan bahan baku di lapangan sudah sangat harus 

dipenuhi. Ini mengakibatkan pemborosan waktu pekerjaan dan biaya tenaga kerja 

yang seharusnya waktu pekerjaan proyek telah ditentukan, menjadi terhambat 

dikarenakan  banyak pekerjaan tertunda. 

Jumlah supplier besi yang terdaftar dari tahun 2013-2015 sebanyak 3 

supplier. Diperoleh data selama 3 tahun terakhir bahwa setiap supplier 

memberikan kontribusi kepada perusahaan dengan rate yang berbeda-beda karena 

dari tahun ke tahun, ada kenaikan kinerja yang dihasilkan supplier, ada juga 

penurunan kinerja yang dihasilkan supplier. Berikut tabel yang memberikan 

gambaran bahwa setiap kontribusi yang dihasilkan supplier berbeda-beda setiap 

tahunnya diperoleh berdasarkan hasil wawancara dengan pihak perusahaan. 

Tabel 1.1 

Pemenuhan kebutuhan besi oleh Supplier Rata-rata Per-Tahun : 

Nama Toko 
Pemenuhan Kebutuhan (%) 

Rata-rata 
Tahun 2013 Tahun 2014 Tahun 2015 

Mega Baja 30% 38% 35% 34% 

Sarana Baja 35% 27% 40% 34% 

Toko BM 35% 35% 25% 32% 

Sumber : Perusahaan CV.Putra Gemilang 

 

Keputusan CV. Putra Gemilang dalam memilih supplier yang belum 

memperhatikan banyak kriteria dalam masalah pemilihan supplier, maka dari itu 
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dibutuhkan suatu formula khusus yang bertujuan untuk mengetahui karakteristik 

bahan baku, dan karakteristik pemasoknya. 

Salah satu cara yang dapat diterapkan oleh pemilik perusahaan adalah 

dengan menerapkan startegi pemilih supplier yang tepat dengan menggunakan 

metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Metode Analytical Hierarchy 

Process (AHP) merupakan salah satu metode yang dapat digunakan dalam sistem 

pengambilan keputusan dengan penggunaan kriterianya berdasarkan Vendor 

Performance Indikator (VPI) yang berkerangka dasar Quality, Cost, Flexibility, 

Delivery, and Responsive (QCFDR) dan memperhatikan faktor-faktor persepsi, 

preferensi, pengalaman dan intuisi. Penggunaan metode Analytical 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 unit bisnis jasa kontruksi maka akan dapat digunakan 

untuk memperbaiki cara-cara perusahaan dalam penyediaan bahan baku guna 

memenuhi kebutuhan bahan baku dilapangan.  

Berdasarkan hal diatas penulis tertarik untuk mengadakan penelitian 

dengan judul : “ANALISIS PEMILIHAN SUPPLIER DENGAN 

MENGGUNAKAN METODE ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (Studi 

Kasus pada CV. Putra Gemilang)”. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dibuat perumusan masalah 

sebagai berikut : 

1. Bagaimana sistem penerapan Supplier pada saat ini di perusahaan CV. Putra 

Gemilang? 

2. Kriteria apa saja yang diperlukan untuk melakukan pemilihan Supplier di 

perusahaan CV. Putra Gemilang? 

3. Bagaimana cara penerapan sistem  pemilihan Supplier untuk bahan baku 

dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di 

perusahaan CV. Putra Gemilang? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui sistem penerapan Supplier pada saat ini di perusahaan CV. 

Putra Gemilang 

2. Untuk mengetahui kriteria apa saja yang diperlukan untuk melakukan 

pemilihan Supplier di perusahaan CV. Putra Gemilang 

3. Untuk mengetahui cara penerapan sistem pemilihan supplier untuk bahan 

baku dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) di 

perusahaan CV. Putra Gemilang 

 

1.4 Batasan Masalah 

 Untuk menghindari asumsi yang terlalu luas, maka dibuat Batasan 

Masalah Penelitian sebagai berikut : 

1. Dalam penelitian ini diambil 3 supplier untuk dibandingkan dalam pemilihan 

supplier besi di Perusahaan CV. Putra Gemilang. 

2. Pembuatan kuesioner yang terdiri dari pernyataan-pernyataan yang disusun 

berdasarkan kriteria-kriteria pemilihan supplier. 

3. Responden yang dipilih untuk mengisi kuesioner antara lain orang-orang yang 

sudah lama melakukan pembelanjaan bahan baku lebih dari 3 tahun yakni 

Direktur perusahaan, Bagian Adminitrasi, Tenaga Ahli Pembesian dan 

Pelaksana proyek yang menjadi sumber informasi penelitian. 

 

1.5 Kegunaan Penelitian  

1. Bagi Lembaga Instansi  

 Dalam hal ini diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan, informasi 

ataupun saran bagi pihak pengelola perusahaan yang diteliti. Serta diharapkan 

penelitian yang dilakukan ini dapat membantu perusahaan untuk mengetahui 

bagaimana cara penerapan strategi pemilihan supplier untuk bahan baku dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Kriteria apa saja 

yang diperlukan untuk melakukan pemilihan Supplier sehingga dapat menjadi hal 

yang bermanfaat dimasa yang akan datang bagi perusahaan itu sendiri. 
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2. Bagi Peneliti  

 Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  meningkatkan  pengetahuan dan 

pengalaman   bagi   penulis   tentang   cara   kerja   perusahaan di kehidupan 

nyata. Selain itu sebagai aplikasi penerapan dari teori-teori yang telah dipelajari 

penulis selama masa kuliah. 

3. Bagi pembaca dan pihak lain 

 Mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi siapa saja 

pembacanya, sehingga dapat memberikan masukan wawasan juga informasi yang 

tak kalah penting juga memberikan informasi kepada pihak-pihak lain mengenai 

membantu perusahaan untuk mengetahui bagaimana cara penerapan strategi 

pemilihan supplier untuk bahan baku dengan menggunakan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Kriteria apa saja yang diperlukan untuk melakukan 

pemilihan Supplier pada perusahaan jasa kontruksi serta sebagai bahan masukan 

apabila mengadakan penelitian lebih lanjut. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk memudahkan pembahasannya, penulisan skripsi ini dibagi menjadi 

beberapa bab sebagai berikut : 

1. BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini berisi pembahasan secara garis besar mengenai penyusunan skripsi 

yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan 

penelitian, dan sistematika penulisan. 

2. BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Bab ini berisi konsep-konsep dan teori-teori yang berhubungan dengan 

permasalahan yang dirumuskan. 

3. BAB III : METODEPENELITIAN 

Bab ini berisi deskripsi objek penelitian juga bagaimana penelitian akan 

dilaksanakan secara operasional. Oleh karena itu pada bagian ini akan 

menguraikan tentang variabel penelitian dan definisi operasional variabel, 

jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis. 
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4. BAB IV : PEMBAHASAN 

Di dalam bab ini diuraikan deskripsi implementasi alat uji terhadap objek 

penelitian, analisis data, interpretasi hasil dan argumentasi terhadap hasil 

penelitian. 

5. BABV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir yang memuat simpulan dan saran. 


