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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bunga kamboja adalah bunga yang memiliki banyak manfaat. Bunga 

kamboja basah dapat digunakan sebagai campuran minyak wangi. Bunga kamboja 

kering dapat digunakan sebagai antibiotik, campuran teh, campuran kosmetik, 

aroma terapi, dupa, dan lain – lain. Pengadaan bunga kamboja termasuk mudah. 

Bunga kamboja dapat tumbuh dimana saja namun paling banyak tumbuh di 

daerah pemakaman. Berdasarkan fakta tersebut, penulis memulai usaha yang 

bergerak di bidang perdagangan bunga kamboja kering. 

The Kamboeja adalah perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan 

bunga kamboja kering. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2014 lalu. Perusahaan 

ini menjadi distributor bunga kamboja kering. Berikut adalah data pembeli dan 

pemasok The Kamboeja sejak bulan Januari 2014 hingga Juni 2016. 

Tabel 1.1 Data Pembeli dan Calon Pembeli The Kamboeja 
Nama Asal Jumlah Barang yang Dibeli Nominal Keterangan 
Deflin Surabaya 3.050 kilogram Rp. 141.250.000,- Pembeli 
Atun Surabaya - - Calon Pembeli 

Hendra Surabaya - - Calon Pembeli 
Sumber : olahan penulis (2016) 
 
Tabel 1.2 Data Pemasok The Kamboeja 

Nama Asal Jumlah Barang yang Dijual Nominal 
Pak Adi Lawang 500 kilogram Rp. 20.000.000,- 

Bu Hasan Surabaya 1.100 kilogram Rp. 28.500.000,- 
Pak Joko Surabaya 500 kilogram Rp. 12.500.000,- 
Pak To Pandaan  - 

Bu Sumiati Lawang 300 kilogram Rp.12.000.000,- 
Pak Mul Pandaan 200 kilogram Rp. 6.000.000,- 

Pak Supar Pasuruan 450 kilogram Rp. 13.500.000,- 
Sumber : olahan penulis (2016) 
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Hingga saat ini, The Kamboeja telah memperoleh omset Rp. 141.250.000,- 

dan laba sebesar Rp. 48.750.000,-. Berikut adalah data penjualan dan laba The 

Kamboeja : 

 
Gambar 1.1 Laba dan Penjualan The Kamboeja Periode 2014 – 2016 
Sumber : olahan penulis (2016) 
 
 Berdasarkan Gambar 1.1, dapat dilihat bahwa terjadi penurunan omset dan 

laba yang cukup signifikan dari semester satu tahun 2014 hingga semester 1 tahun 

2016. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan harga beli yang ditetapkan oleh 

pembeli The Kamboeja. Berikut adalah data harga beli tertinggi yang ditetapkan 

oleh ketiga pembeli The Kamboeja : 

Tabel 1.3 Data Harga Beli Konsumen 
 Deflin Atun Hendra 

Semester 2 Rp. 68.000,- Rp 70.000,- Rp 70.000,- 
Semester 3 Rp. 45.000,- Rp. 45.000,- Rp. 44.000,- 
Semester 4 Grade A Rp. 38.500,- 

Grade B Rp. 35.000,-  
Grade C Rp. 31.000,- 

- - 

Semester 5 Grade A Rp. 33.500,- 
Grade B Rp. 30.000,-  
Grade C Rp. 27.000,- 

- - 

Semester 6 Grade A Rp. 22.500,- 
Grade B Rp. 20.000,-  
Grade C Rp. 18.000,- 

- - 

Sumber : olahan penulis (2016) 
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Berdasarkan Tabel 1.3, dapat dilihat bahwa permasalahan pertama dari 

The Kamboeja adalah pembeli menurunkan harga belinya. Berdasarkan 

wawancara awal yang dilakukan oleh penulis kepada pembeli Deflin, penurunan 

harga beli disebabkan oleh pihak China sebagai pembeli dari Deflin menurunkan 

harga belinya akibat banyaknya penawaran bunga kamboja kering ke China. 

Selain itu, sejak semester empat, dapat dilihat bahwa ada pembagian kelas 

kualitas bunga kamboja kering menjadi tiga tingkatan. Pembeli Deflin 

mengatakan bahwa kualitas The Kamboeja hanya berada pada kualitas tingkat dua 

atau yang disebut dengan grade B. Perbedaan kualitas ini berdampak kepada 

perbedaan harga beli pembeli. Hingga saat ini, penulis dan tim The Kamboeja 

masih belum mengetahui kriteria masing – masing kelas kualitas sehingga tim 

The Kamboeja belum dapat membuat produk dengan kualitas kelas pertama atau 

grade A.  

Permasalahan kedua dari The Kamboeja adalah pemasok yang tidak dapat 

memenuhi permintaan The Kamboeja sehingga volume penjualan The Kamboeja 

juga menurun. Selain itu, penurunan harga beli dari pembeli mengakibatkan The 

Kamboeja harus menurunkan harga beli dari pemasok agar bisnis yang dijalankan 

tetap mendapat keuntungan,  namun adanya penetapan harga jual dari pemasok 

mengakibatkan keuntungan yang didapatkan oleh The Kamboeja semakin 

menipis. Berikut adalah Tabel 1.4 yang berisi harga jual tertinggi yang ditetapkan 

pemasok : 
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Tabel 1.4 Data Harga Jual Pemasok 
 Semester 2 Semester 3 Semester 4 Semester 5 Semester 6 

Pak Adi Rp. 40.000,- Rp. 34.000,- Rp. 29.000,- Rp. 29.000,- Rp. 23.000,- 
Pak Hasan Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- 
Pak Joko Rp. 42.000,- Rp. 35.000,- Rp. 25.000,- Rp. 25.000,- Rp. 15.000,- 
Pak To Rp. 50.000,- Rp. 41.000,- Rp. 30.000,- Rp. 30.000,- Rp. 25.000,- 

Bu Sumiati Rp. 40.000,- Rp. 34.000,- Rp. 28.000,- Rp. 28.000,- Rp. 15.000,- 
Pak Mul Pandaan Rp. 44.000,- Rp. 30.000,- Rp. 27.000,- Rp. 27.000,- Rp. 18.000,- 

Pak Supar  Rp. 45.000,- Rp. 30.000,- Rp. 26.000,- Rp. 26.000,- Rp. 21.000,- 
Sumber : olahan penulis (2016) 
  

Penulis menyadari bahwa ada hal yang perlu penulis benahi untuk 

mempertahankan jalannya bisnis ini mulai dari bahan mentah yang penulis dan 

tim dapatkan hingga proses penjualan yang dilakukan oleh The Kamboeja. Hal ini 

termasuk kedalam sebuah siklus rantai pasok atau yang biasa disebut dengan 

manajemen rantai pasok. Manajemen rantai pasok merupakan pengelolaan rantai 

siklus yang lengkap mulai bahan mentah dari para pemasok, kegiatan operasional 

atau pengolahan bahan di perusahaan, hingga proses distribusi ke konsumen. 

Talumewo, et. al. (2014) menambahkan bahwa rantai pasok adalah rangkaian 

hubungan antar perusahaan atau aktivitas yang melaksanakan penyaluran pasokan 

barang atau jasa dari tempat asal sampai ke tempat pembeli atau pelanggan. 

 Berdasarkan paparan tersebut, penulis ingin melakukan evaluasi terhadap 

rantai pasok perusahaan The Kamboeja. Evaluasi tersebut diharapkan dapat 

berguna untuk meningkatkan laba dari perusahaan. Oleh karena itu, penulis akan 

menuangkan evaluasi tersebut dalam penelitian skripsi yang berjudul Evaluasi 

Manajemen Rantai Pasok pada Perusahaan The Kamboeja. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang disampaikan penulis, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hasil evaluasi manajemen rantai 

pasok pada perusahaan The Kamboeja? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang disampaikan penulis, maka tujuan 

penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui hasil evaluasi manajemen 

rantai pasok pada perusahaan The Kamboeja. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian yang disampaikan penulis, maka manfaat 

penelitian terbagi menjadi dua bagian besar yakni : 

a. Manfaat Teoritis : 

i. Bagi Penulis : 

Penelitian ini akan menghasilkan gelar sarjana strata satu bagi 

penulis. 

ii. Bagi Universitas Ciputra : 

Penelitian ini akan menghasilkan referensi untuk adik kelas penulis 

yang akan melakukan penelitian di bidang manajemen rantai pasok 

sehingga penelitian yang dilakukan oleh adik kelas penulis 

semakin dimudahkan. 
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b. Manfaat Praktis : 

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan The Kamboeja ada mengetahui 

bagaimana cara mengatur rantai pasok yang benar dan efisien. Selain itu, 

dengan mempelajari rantai pasok, bisnis bunga kamboja kering ini akan 

dapat berjalan dengan lebih baik. 

 

1.5 Lingkup Permasalahan 

Berdasarkan paparan yang telah disampaikan penulis, maka penulis akan 

memberikan lingkup permasalahan ini agar penelitian ini tidak bias. Berikut 

adalah lingkup permasalahan dalam penelitian ini : 

1. Penelitian ini hanya membahas mengenai evaluasi manajemen rantai 

pasok perusahaan The Kamboeja yang diukur dari segi kapasitas dan 

biaya. 

2. Penulis hanya akan melakukan wawancara kepada tiga pihak yakni 

pemasok, pembeli, dan pakar rantai pasok. 

  


