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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan zaman membuat persaingan bisnis menjadi lebih ketat. Keadaan ini 

membuat para pelaku bisnis terus melakukan perbaikan dan berupaya semaksimal mungkin 

untuk mengurangi kelemahannya. Pencapaian keunggulan produk yang dihasilkan para pelaku 

bisnis terus melakukan perubahan mulai dari proses pemilihan baku, proses produksi sampai 

pemasaran produk. 

Supply Chain Management merupakan suatu pengolahan aktifitas-aktifitas dalam rangka 

memperoleh bahan baku yang menjadi input disuatu perusahaan manufaktur kemudian 

diproses menjadi produk setengah jadi dan produk jadi yang selanjutnya produk tersebut 

dikirimkan kepada konsumen (Turban, 2008). Supply Chain merupakan salah satu aspek yang 

membuat suatu perusahaan menjadi lebih kompetitif dibandingkan dengan para 

kompetitornya. Penerapan Supply Chain Management yang baik dapat meningkatkan 

efektivitas dan efesiensi selama proses produksi. Selain itu pengelolahan Supply Chain 

Management juga dapat berdampak pada penghematan pengeluaran biaya selama proses 

produksi. 

Salah satu kegiatan yang penting dalam Supply Chain Management adalah pembelian 

bahan baku. Pembelian bahan baku dapat memberikan kontribusi dalam perusahaan, seperti 

mengurangi investasi dalam material berbentuk inventory melalui pemilihan supplier yang 

terencana dan tepat, meningkatkan kualitas material yang dibeli sebagai input produksi, 

memberi pengaruh peningkatan proses pada kegiatan-kegiatan lain dalam perusahaan 

(Leenders, 1997). Bahan baku tersebut didapatkan dari berbagai supplier yang menjamin agar 

proses produksi tetap berjalan dengan lancar. 

CV. Hasan Pratama beralamat di cucukan, Dusun II, Wirogunan, Kartasura, Kabupaten 

Sukoharjo, Jawa tengah. CV. Hasan Pratama merupakan salah satu industri yang bergerak di 

bidang percetakan Lembar Kerja Siswa (LKS), buku pendamping dan buku paket 

pembelajaran untuk siswa SD, SMP/Sederajat dan SMA/Sederajat. Pada tahun ini CV. Hasan 

Pratama memperluas hasil produksinya dengan menambah buku pendamping TK dan PAUD. 
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Tingginya tingkat produksi CV. Hasan Pratama yang menyentuh angka 1.000.000 buku/tahun 

dengan distributor yang berjumlah 100 distributor, maka CV. Hasan Pratama berhasil 

memasarkan produksinya hampir di seluruh Indonesia. 

Bahan baku yang digunakan selama proses produksi antara lain seperti, kertas CD Roll 79 

gramatur 45, art paper gramatur 150, tinta, lem, roll tinta, plat dan blanket, dalam menjamin 

keberlangsungan proses produksi CV. Hasan Pratama menjalin kerjasama dengan berbagai 

supplier bahan baku. Hal ini dilakukan agar terjaminnya ketersediaan bahan baku demi 

kelancaran proses produksi. Dalam melakukan kerjasama tersebut supplier-supplier tidak 

hanya berasal dari satu kota, tetapi ada juga yang berasal dari berbagai kota di Jawa Tengah 

sampai diluar Jawa Tengah. Hal ini dilakukan guna mendapatkan supplier yang terbaik. 

Selama ini proses pemilihan supplier bahan baku di CV. Hasan Pratama hanya dilakukan 

dengan cara tradisional dengan tidak mempertimbangkan kriteria-kriteria dalam melakukan 

pengambilan keputusan, serta tidak adanya pembobotan dari masing-masing kriteria yang 

ditentukan. Pemilihan supplier yang tidak berdasarkan penilaian yang maksimal terhadap 

setiap supplier dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan menyebabkan kurang 

maksimalnya proses pemilihan supplier bahan baku yang dilakukan selama ini. Oleh sebab itu 

dibutuhkan perbaikan-perbaikan agar proses pemilihan supplier dapat dilakukan secara 

maksimal. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Dari latar belakang diatas, maka dapat disimpulkan bahwa rumusan masalah pada 

penelitian ini adalah “Bagaimana melakukan pengambilan keputusan supplier dengan 

pertimbangan kriteria-kreteria guna mendapatkan supplier yang sesuai dengan kebutuhan 

bahan baku perusahaan dengan menggunakan metode ABC dan metode Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS) di CV. Hasan Pratama ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi bahan baku yang paling kritis selama proses produksi pada CV. Hasan 

Pratama menggunakan analisis ABC. 

2. Mengidentifikasi kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier terbaik untuk bahan 

baku yang paling kritis di CV. Hasan Pratama. 
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3. Menentukan bobot kriteria yang digunakan dalam metode TOPSIS 

4. Menentukan prioritas supplier terbaik untuk bahan baku paling kritis menggunakan metode 

TOPSIS. 

 

1.4 Batasan Masalah 

Berikut ini adalah batasan-batasan masalah yang bertujuan agar penelitian ini lebih terfokus 

dan dapat dicapai hasil yang sesuai dengan tujuan: 

1. Penelitian ini dilakukan untuk kegiatan pembelian bahan baku yang bersifat multi supplier. 

2. Pemecahan masalah dibatasi hanya sampai memberikan usulan yang dapat menjadi 

masukan oleh perusahaan. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain: 

1. Mengetahui bahan baku yang bersifat kritis selama proses produksi. 

2. Mengetahui kriteria-kriteria terbaik dalam pemilihan supplier sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. 

3. Menjadi masukan serta bahan pertimbangan dalam melakukan pengambilan keputusan 

pemilihan supplier bahan baku yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaan. 

4. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah informasi dan refrensi yang nantinya 

bermanfaat bagi penelitian-penelitian selanjutnya. 
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1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian tugas akhir ini terdiri dari 5 bab dengan uraian seperti 

berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pendahulan menguraikan perihal pembahasan latar belakang permasalah yang 

menyebabkan dilakukannya penelitian. Setelah mengetahui permasalahan maka 

dapat dilakukan perumusan masalah yang terjadi, disertai dengan tujuan penelitian 

yang hendak dicapai dan juga batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini. 

Serta dijelaskan manfaat penelitian dan sistematika gambaran penyusunan 

penelitian ini. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Landasan teori berisi tentang pendalaman teori yang akan digunakan selama proses 

penelitian. Pada landasan teori juga akan dijelaskan tentang objek penelitian, 

program, dan prinsip dasar pada pemecahan masalah. Bab II ini juga berisi tentang 

penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan 

pada saat ini. 

BAB III METODELOGI PENELITIAN 

Bab III membahas dan menjelaskan objek penelitian, alat, teknik penelitian dan 

data yang dikaji serta dianalisis. Serta bagaimana langkah pemecahan masalah 

dengan menggunakan metode yang digunakan dalam pemecahan masalah. 

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Menjelaskan hasil penelitian yang meliputi data-data yang diperlukan selama 

melakukan penelitian dan pengolahan data dengan menggunakan metode yang 

telah ditentukan, serta memaparkan hasil pengolahan data guna menjawab tujuan 

dari penelitian. 
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BAB V  PENUTUP 

Penutup berisi kesimpulan yang menjawab permasalahan yang merupakan hasil 

penelitian dan saran yang diberikan kepada perusahaan berdasarkan dari hasil 

penelitian serta keterbatasan penelitian yang terkait. 


