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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Usaha bisnis fesyen cukup potensial dan laris manis dikembangkan di 

Indonesia mengingat sandang merupakan bagian dari kebutuhan primer kedua 

yang harus dipenuhi setelah pangan. Produk-produk aksesoris fesyen seperti tas, 

dompet, sepatu, sandal dan sebagainya juga melengkapi kebutuhan pakaian dan 

aneka pernak-perniknya (CiputraEntrepreneurship.com).  

Gambar 1.1 Rata-rata Kontribusi Subsektor Industri Kreatif (2006-2010) 
Sumber : http://news.indonesiakreatif.net/peran-ekonomi-kreatif-secara-nasional/ 

Dari data diatas, ditunjukkan bahwa kontribusi subsektor pada fesyen 

sebesar 43.02%. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan barang fesyen di 

Indonesia terus meningkat. Peranan ekonomi kreatif dapat ditingkatkan dari 
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pencapaian sebelumnya dengan melihat peluang-peluang yang dimiliki oleh 

industri kreatif, yaitu: perubahan perilaku pasar dan konsumen. Dalam 

melengkapi kebutuhan konsumen, pelaku bisnis fesyen tentunya harus 

menciptakan rantai pasok yang optimal mulai dari bahan dasar, proses produksi, 

proses pengiriman, hingga produk tersebut sampai kepada konsumen akhir. 

Proses-proses ini sangat penting untuk membangun suatu keputusan kinerja yang 

lebih efisien dalam penghematan biaya dan waktu. 

Rantai pasokan adalah saluran yang lebih panjang yang membentang dari 

bahan mentah hingga komponen sampai produk akhir yang dihantarkan ke 

pembeli akhir (Kotler dan Keller, 2009:14). Keputusan jaringan rantai pasok 

meliputi pemilihan bahan baku, pemrosesan bahan baku hingga barang jadi, 

pengepakan, penyimpanan dan pengiriman sampai ke konsumen akhir (Hidayat, 

et al, 2011). Dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi rantai pasokan, 

dibutuhkan sebuah manajemen yang dapat mengelola kegiatan distribusi hasil 

produksi. Menurut Aghnina (dalam Budiman, 2013), manajemen rantai pasok 

merupakan proses pengelolaan seluruh aktivitas atau rangkaian aktivitas 

perencanaan dan pengelolaan barang dan jasa dari hulu ke hilir secara terpadu, 

sejak dari pembelian bahan baku, perencanaan produksi, proses transformasi 

(produksi) material menjadi bahan setengah jadi dan produk jadi, dan 

penyimpanan baik bahan baku dan produk jadi hingga akhirnya penyampaian 

produk jadi kepada konsumen akhir melalui suatu sistem distribusi. 

Salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan daya saing perusahaan 

adalah dengan memilih pemasok yang tepat, sehingga dapat mengurangi biaya 
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pembelian (Merry, Ginting, dan Marpaung, 2014). Kesalahan dalam pemilihan 

pemasok bahan baku yang tidak tepat, dapat mengakibatkan pada penurunan 

produktivitas perusahaan. Contohnya, jika pemasok kurang tanggap terhadap 

permintaan perusahaan dan keterlambatan pengiriman produk akan berpotensi 

mengakibatkan terhentinya proses produksi (Jannah, Fakhry dan Rakhmawati, 

2011). Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki banyak alternatif pemasok dan 

memilih secara selektif.  

Batik Canting adalah perusahaan yang dibentuk pada 10 Oktober 2012 

yang bergerak di industri kreatif yaitu bidang fesyen. Batik Canting memproduksi 

produk fesyen sepatu pria dan wanita yang memiliki motif dasar batik Indonesia 

dan dipadukan dengan beberapa jenis kain seperti suede, jeans, kanvas, dan kulit. 

Batik Canting diharapkan tidak hanya dibentuk saat Entrepreneurial Project 

sebagai mata kuliah inti di Universitas Ciputra saja, namun bisa menjadi sebuah 

pembelajaran dalam mengelola bisnis baru dan mewujudkan visinya yaitu 

menjadi perusahaan yang unggul dalam menciptakan produk fesyen yang 

berkualitas dan tetap mengusung kebudayaan Indonesia serta mampu bersaing di 

pasar internasional. 

Selama ini, Batik Canting telah memiliki 4 pemasok bahan mentah (sol 

dan kain), serta 5 pengrajin yang berada di Sidoarjo, Mojokerto dan Bandung. 

Satu bulannya, setiap pemasok dapat memproduksi 4-5 kodi sepatu yang siap di-

supply. Dalam masalah manajemen rantai pasokan perusahaan, Batik Canting 

telah melakukan beberapa kali pemilihan dan penggantian pengrajin. Walaupun 



	   4	  

saat ini pengrajin yang dimiliki sudah terbilang cukup, namun pendistribusian 

produk masih saja terhambat dan tidak tepat waktu.  

Tabel 1.1 Kondisi Awal Tiap Pemasok Batik Canting 
Pemasok Keterangan 

Bapak Hari • Kualitas insole lebih tebal, lebih nyaman 

• Kualitas jahitan rapi 

• Pengeleman kurang rapi 

• Harga per-pasang sepatu Rp 45.000 

• Mudah dijangkau dan mudah berkomunikasi 

• Kapasitas produksi 50-60 pasang per-bulan 

Bapak Oyik • Kualitas insole kurang tebal 

• Kualitas jahitan rapi 

• Pengeleman rapi 

• Harga per-pasang sepatu Rp 50.000 

• Kapasitas produksi 50-60 pasang per-bulan 

Bapak Mukti • Kualitas insole dapat disesuaikan 

• Kualitas jahitan rapi 

• Pengeleman kurang rapi 

• Harga per-pasang sepatu Rp 45.000-Rp 55.000 

• Kapasitas produksi 50 pasang per-bulan 

Bapak Ila Iskandar • Kualitas insole dapat disesuaikan 

• Pembuatan cepat dan rapi 

• Kapasitas produksi 15-20 pasang per-minggu 

• Harga per-pasang sepatu Rp 75.000 (belum 

termasuk ongkos kirim) 
Sumber : Data olahan internal perusahaan 

Tabel 1.1 menjelaskan bahwa kondisi awal pemasok yang digunakan 

dalam memproduksi sepatu perusahaan Batik Canting. Terlihat bahwa kualitas 
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dan harga serta proses pengiriman produk menjadi prioritas utama dalam memilih 

pemasok yang mampu memenuhi permintaan perusahaan. 

Grafik penjualan produk Batik Canting tahun 2013-2014 

Gambar 1.2 Penjualan Produk Batik Canting 2013-2014 
Sumber : Data Internal Perusahaan 

Gambar 1.2, menunjukkan pada pertengahan perusahaan didirikan, jumlah 

unit yang dijual Batik Canting bersifat fluktuatif dengan adanya kecenderungan 

penurunan penjualan saat tidak mengikuti pameran yang diadakan pada bulan 

oktober dan desember. Hal ini disebabkan minimnya stok dan varian sepatu yang 

tersedia di gudang serta keterlambatan proses produksi yang dilakukan oleh 

pengrajin (pemasok).  

Selain itu, walaupun produk yang dihasilkan sudah sesuai standar yang 

disepakati, namun masih saja terdapat beberapa produk cacat dalam kuantitas 

yang diminta perusahaan bahkan biaya pengiriman yang dikeluarkan lebih besar. 

Padahal pada awal mula melakukan kontrak kerja, pemasok sudah menyepakati 

harga, kualitas dan jatuh tempo pengerjaan kepada pihak pembelian perusahaan 

dan sistem pembayaran yang diberikan kepada pemasok secara penuh sesuai 

kualitas dan kuantitas pemesanan produksi. Sebagai contoh pengrajin di Bandung 
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memiliki kelebihan yaitu produk yang dihasilkan lebih rapi serta pengerjaan dan 

pengirimannya cepat, namun biaya yang harus dikeluarkan lebih banyak dan 

terbatasnya frekuensi inspeksi produksi. Sedangkan pengrajin di Mojokerto 

memiliki kelebihan harga yang relatif lebih murah dan frekuensi inspeksi lebih 

sering dilakukan, namun kualitas produk yang dihasilkan dan proses pengerjaan 

lebih lama. Usaha Batik Canting perlu memilih prioritas pemasok untuk 

menyelesaikan permasalahan diatas dan mendukung kelancaran operasional. 

Salah satu metode yang digunakan dalam pemilihan prioritas pemasok 

yaitu dengan menggunakan Analytic Hierarchy Process (AHP). Saaty dan Vargas 

(2012:1) menjelaskan bahwa AHP merupakan pendekatan dasar untuk 

pengambilan keputusan. Hal ini dirancang untuk memilih yang terbaik dari 

sejumlah alternatif yang dievaluasi sehubungan dengan beberapa kriteria yang 

ditentukan. Marimin, et, al (2013:193) menjelaskan bahwa Analytic Hierarchy 

Process (AHP) memiliki banyak keunggulan dalam menjelaskan proses 

pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan secara grafis, sehingga mudah 

dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan. 

 Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, penulis ingin mengkaji 

ulang mengenai manajemen rantai pasokan. Melihat permasalahan tersebut, maka 

penulis ingin memfokuskan penelitian ini untuk melakukan pemilihan pemasok 

dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process pada usaha Batik Canting 
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana pemilihan pemasok yang diprioritaskan sesuai kriteria yang 

ditentukan pada usaha Batik Canting dengan pendekatan Analytic 

Hierarchy Process? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

1. Memilih pemasok yang di prioritaskan sesuai kriteria yang ditentukan 

pada  usaha Batik Canting dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

− Sebagai sumber referensi bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 

dalam memilih pemasok yang di prioritaskan sesuai kriteria yang 

ditentukan dengan pendekatan Analytic Hierarchy Process  

− Sebagai sumber referensi  bagi pembaca dan peneliti selanjutnya 

dalam pengguaan Analytic Hierarchy Process sebagai dasar 

pengambilan berbagai keputusan multikriteria. 

2. Manfaat Praktis 

− Sebagai acuan agar perusahaan Batik Canting dapat memilih pemasok 

yang di prioritaskan sesuai kriteria yang ditentukan untuk mendukung 

kelancaran operasional dengan pendekatan Analytic Hierarchy 

Process.  
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− Sebagai acuan agar perusahaan Batik Canting dapat menerapkan 

Analytic Hierarchy Process dalam pemilihan alternatif dan 

pengambilan keputusan di berbagai aspek bisnis lainnya. 

 


