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ABSTRAK
Strategi pembelian material konstruksi merupakan salah satu hal yang harus dilakukan oleh
kontraktor untuk meningkatkan efisiensi biaya proyek serta menjamin ketersediaan
material yang dibutuhkan. Dalam menyusun strategi pembelian material konstruksi perlu
mempertimbangkan struktur dan perilaku rantai pasok material tersebut. Studi ini dilakukan
untuk mengkaji struktur dan perilaku rantai pasok material konstruksi yang teridentifikasi
sebagai komoditas strategis oleh kontraktor kecil bidang bangunan gedung di wilayah
Bandung Raya. Komoditas strategis bidang bangunan gedung meliputi: batu bata, semen,
pasir, baja tulangan, kaca, kayu, dan beton readymix. Metode pengumpulan data dilakukan
melalui survei langsung kepada kontraktor kecil yang terlibat pada proyek pembangunan
gedung serta pemasok material konstruksi di Bandung Raya. Analisis data dilakukan secara
deskriptif eksploratif untuk mendapatkan gambaran struktur dan perilaku rantai pasok
material uji. Aspek struktur rantai pasok yang dianalisis meliputi jumlah pemasok dan
tingkatan pemasok yang ada, sedangkan perilaku rantai pasok ditentukan berdasarkan
jaringan fisik, keuangan, informasi relasional, dan inovasi. Hasil studi diharapkan dapat
menggambarkan besaran dari struktur rantai pasok komoditas strategis yang harus dilalui
dari hulu hingga ke hilir oleh kontraktor kecil bidang bangunan gedung serta mendapatkan
gambaran mengenai perilaku rantai pasok dalam hal hubungan antar sesama pelaku rantai
pasok untuk mengetahui pola aliran informasi, produk, dan layanan, serta permasalahan
yang terjadi dalam rantai pasok.
Kata Kunci: strategi pembelian material, struktur rantai pasok, perilaku rantai pasok,
kontraktor kecil

PENDAHULUAN
Latar Belakang
Efisiensi dan efektifitas sangat dibutuhkan dalam industri konstruksi saat ini. Efisiensi dan
efektifitas menjadi pertimbangan utama bagi para pelaku industri konstruksi terutama kontraktor
dalam melaksanakan suatu proyek konstruksi. Salah satu efisiensi yang dibutuhkan adalah efisiensi
pada biaya proyek terutama biaya yang dibutuhkan untuk pembelian material konstruksi. Terdapat
banyak hal yang dapat dilakukan oleh kontraktor untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas
dalam proyek konstruksi. Salah satunya yang dapat dilakukan adalah dengan melakukan
perencanaan terhadap strategi pembelian kebutuhan material. Pembelian (purchasing) memiliki
tujuan yaitu membeli material dengan kualitas yang tepat (right quality), jumlah yang tepat (right
quantity), dikirim ke tempat yang tepat (right place), pada waktu yang tepat (right time), dan dengan
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harga yang tepat (right price). Dalam hal untuk mencapai tujuan dari pembelian material, maka
dibutuhkan strategi pembelian yang tepat untuk digunakan.
Salah satu strategi pembelian yang dapat digunakan adalah berupa eksploitasi daya beli. Eksploitasi
daya beli merupakan strategi dimana pembeli (dalam hal ini adalah kontraktor) memiliki kekuatan
untuk memilih pemasok yang memiliki daya saing yang lebih baik. Untuk dapat memilih pemasok,
maka dibutuhkan strategi rantai pasok. Strategi pengelolaan rantai pasok konstruksi yang baik dapat
menurunkan biaya, meningkatkan efisiensi, dan memperbaiki penghantaran hasil akhir suatu
produk atau jasa tepat waktu kepada pelanggan (Wisner, 2005). Dengan memiliki gambaran pola
rantai pasok, maka akan membantu kontraktor untuk melakukan menentukan strategi pembelian
yang tepat.
Di wilayah Jawa Barat sendiri saat ini ada 8.895 kontraktor kecil, atau merupakan mayoritas (84%)
dari populasi kontraktor di Jawa Barat, diikuti dengan kontraktor menengah (15%), dan kontraktor
besar (1%) dengan jumlah populasi untuk Bandung Raya sebesar 2.216 kontraktor kecil atau sekitar
25% dari total jumlah kontraktor kecil di Jawa Barat (BPS Nasional, 2016). Kontraktor kecil yang
menjadi mayoritas di Jawa Barat dan khususnya Bandung Raya, menjadikan hal ini sebagai prioritas
untuk adanya sistem rantai pasok. Gambaran mengenai struktur dan perilaku pelaku rantai pasok
dalam hal pembelian material konstruksi akan menjadi penting.
Tujuan penelitian
Tujuan yang diharapkan akan tercapai dengan adanya penelitian ini adalah untuk menjawab
permasalahan yang telah dirumuskan. Berikut adalah tujuan dari penelitian ini:
1. Mendapatkan gambaran struktur rantai pasok komoditas strategis pada kontraktor kecil
bidang bangunan gedung di Bandung Raya.
2. Mengidentifikasi perilaku dari pelaku rantai pasok setiap komoditas strategis pada
kontraktor kecil bidang bangunan gedung di Bandung Raya.
Ruang Lingkup Penelitian
Untuk mengakomodasi tujuan dari penelitian ini, maka dilakukan batasan-batasan untuk
membentuk ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Struktur dan perilaku rantai pasok yang akan digambarkan hanya terbatas pada komoditaskomoditas strategis, yaitu: (1) batu bata, (2) semen, (3) beton ready mix, (4) baja tulangan,
(5) kaca, (6) Kayu, dan (7) pasir.
2. Penelitian ini dibatasi hanya dengan menggambarkan struktur dan perilaku pelaku rantai
pasok pada kontraktor kecil bidang bangunan gedung dengan kualifikasi kecil.
3. Penggambaran perilaku pelaku rantai pasok pada penelitian terbatas pada hubungan antar
pelaku rantai pasok.
4. Pengambilan data untuk penelitian ini hanya berlokasi di Bandung Raya (Kota Bandung,
Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat dan Kota Cimahi).

KAJIAN LITERATUR
Rantai Pasok
Rantai pasok atau supply chain merupakan konsep baru dalam industri konstruksi. Konsep rantai
pasok pertama kali muncul dalam industri manufaktur. Tuntutan terhadap efisiensi memaksa suatu
perusahaan untuk membentuk struktur organisasi yang lebih sederhana, mendorong perusahaan
untuk lebih fokus pada bisnis intinya, dan menyerahkan aktivitas pendukungnya pada pihak lain.
Perkembangan ini mengakibatkan produk atau jasa yang dihasilkan oleh suatu bisnis, bukan lagi
merupakan output dari satu organisasi secara individu, namun merupakan output dari suatu
rangkaian organisasi, yang disebut rantai pasok (Maylor, 2003).
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Pada Gambar 1 dijelaskan bahwa rantai pasok merupakan suatu proses yang dimulai dengan
pengumpulan sumber daya yang ada dan kemudian dilanjutkan dengan proses pengelolahan untuk
menjadi produk siap pakai untuk selanjutnya didistribusikan dan dipasarkan hingga ke pelanggan
terakhir dengan memperhatikan biaya, kualitas, ketersediaan, pelayanan, dan faktor reputasi. Rantai
pasok itu sendiri meliputi supplier, manufacture, dan retailer yang saling berhubungan satu sama
lain dan bekerja sama secara langsung maupun tidak langsung (Wisner, et al., 2012, p.6). rantai
pasok secara umum juga dijelaskan bahwa adanya aliran produk dan pelayanan yang mengarah dari
raw material hingga retailers (Gambar 1). Selain itu juga terdapat aliran recycling dan returns
yang mengarah ke arah sebaliknya dari aliran produk dan pelayanan. Namun untuk aliran informasi,
perencanaan dan integrasi aktivitas alirannya adalah dua arah (Gambar 1).

Gambar 1. Rantai Pasok Secara Umum (Wisner, et.al., 2012)
Struktur Rantai Pasok
Struktur rantai pasok memiliki struktur vertikal yang memuat kompetitor dan pada sisi horisontal,
sejumlah tiers rantai pasok membentuk sejumlah rantai yang panjang dan pendek (McGeorge dan
Palmer,2002). Supplier dibagi menjadi dua tipe yakni production supplier dan in-use supplier. Jika
melihat Gambar 2 dapat dilihat pada sisi production supplier menggunakan supplier material
proyek konstruksi untuk memproduksi bangunan baru sedangkan pada sisi in-use supplier
menggunakan supplier material proyek konstruksi untuk pekerjaan rehabilitasi dan pemeliharaan
bangunan. Kedua tipe supplier tersebut mengarah pada sisi berlawanan oleh karena perbedaan
peran/fungsi dan dapat dikatakan penamaan yang sama untuk proses yang berbeda. Pada sisi
vertikal, memuat sejumlah supplier pada setiap tingkatan/tiers dan berisi pemain utama (focus) dan
kompetitornya. Sedangkan klien berfungsi sebagai penentu jenis dan bentuk produk/jasa yang
disediakan oleh pemain utama dan kompetitornya.
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Gambar 2. Peta Tipikal Struktur Rantai Pasok Proyek Konstruksi (Mcgeorge dan Palmer,
2002)
Dari Gambar 2 mengenai peta tipikal rantai pasok tersebut, maka dilakukan penyederhanaan untuk
mendapatkan indikator-indikator yang akan digunakan untuk menggambarkan struktur rantai pasok
material konstruksi. Variabel yang pertama adalah struktur jaringan dengan indikator identifikasi
pelaku dari rantai pasok material konstruksi. Kemudian variabel kedua adalah struktur dimensi
jaringan dengan indikator-indikatornya berupa struktur horisontal (jumlah tier), struktur
vertikal (jumlah supplier atau costumer dalam satu tier), dan posisi horisontal (posisi hulu dan
hilir rantai pasok. Indikator-indikator tersebut digambarkan secara lebih jelas pada Gambar 3.

STRUKTUR RANTAI PASOK
STRUKTUR
JARINGAN

STRUKTURAL
DIMENSI JARINGAN

Identifikasi pelaku
dari rantai pasok








 Struktur horisontal (jumlah
tier yang melewati rantai
pasok)
 Struktur vertikal ( jumlah
supplier atau customer
dalam satu tier)
 Posisi horisontal (posisi
hulu dan akhir dari rantai
pasok)

Kontraktor
Subkontraktor
Supplier
Produsen
Distributor
Pabrik
Vendor

Gambar 3. Variabel dari Struktur Rantai Pasok
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Perilaku Pelaku Rantai Pasok
Menurut Hasibuan (1993) dalam Mahesa (2010), perilaku adalah tanggapan dan penyesuaian suatu
industri di dalam pasar dalam mencapai tujuannya. Perilaku industri terdiri dari kebijakankebijakan yang diadopsi oleh para pelaku pasar dan mengalahkan pesaingnya. Pada penelitian ini
perilaku yang dimaksud adalah perilaku dari setiap pelaku dalam rantai pasok komoditas strategis.
Perilaku lebih diutamakan pada perilaku hubungan antar pelaku secara horisontal dalam lingkup
pembelian material
Tabel 1. Kriteria Pemilihan Pemasok (Kannan dan Tan, 2002)
1. Komitmen terhadap kualitas
2. Ketepatan waktu dalam
Kannan
pengiriman material
and Tan, 3. Harga material dan pelayanan
2002
yang diberikan
4. Reputasi perusahaan pemasok
5. Kapabilitas pemasok
Terdapat lima kriteria utama dalam pemilihan pemasok, seperti yang telah dijelaskan oleh Kannan
dan Tan (2002) pada Tabel 1. Kriteria utama dalam pemilihan pemasok adalah komitmen terhadap
kualitas, kemampuan memenuhi pesanan tepat waktu, biaya material dan layanan, reputasi dari
pemasok, dan kemampuan dari pemasok. Kriteria utama tersebut kemudian terdapat beberapa subkriteria yang kemudian menjadi indikator-indikator dalam pemilihan pemasok oleh kontraktor
kecil.
Perilaku pembelian pelanggan (Customer Buying Behaviour) merupakan motif pembelian dari
segmen potensial pelanggan yang harus ditentukan untuk mendesain rantai pasok yang efisien dan
efektif. Dengan mengetahui perilaku pembelian pelanggan dapat mengidentifikasi pengguna yang
berpotensi. Proses pembuatan keputusan para pembeli dalam industri bergantung pada perusahaan
pengguna dan atau distributor.
Menurut Kotler (2000), faktor-faktor utama yang mempengaruhi perilaku pembelian konsumen dari
stimuli pemasaran berupa bauran pemasaran yang meliputi, produk, harga, promosi, dan saluran
distribusi (Gambar 4).
Produk
Variasi produk
Kualitas
Desain
Fitur
Nama produk
Kemasan
Volume
Pelayanan
Jaminan
Pengembalian

Harga
Daftar harga
Diskon
Tunjangan
Periode pembayaran
Ketentuan kredit

KONSUMEN

Promosi
Iklan
Penjualan secara
pribadi
Promosi Sales
Relasi dengan publik

Saluran Distribusi
Jalur
Cakupan
Golongan
Lokasi
Transportasi
logistik

Gambar 4. 4-P Bauran Pemasaran (Kotler, 2000)
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Komoditas Strategis
Komoditas itu sendiri adalah suatu benda atau barang yang diperdagangkan, dapat disimpan dalam
jangka waktu yang tertentu. Barang yang dijadikan komoditas tersebut harus dapat diserahkan
secara fisik. Komoditas unggulan adalah komoditi potensial yang dipandang dapat dipersaingkan
dengan produk sejenis di daerah yang berbeda, karena disamping memiliki keunggulan komparatif
juga memiliki efisiensi yang tinggi (Ely, 2014). Komoditas unggulan merupakan hasil usaha yang
memiliki pemasaran yang tinggi dan menguntungkan bagi masyarakat. Berikut adalah beberapa
kriteria dari komoditas unggulan:
1. Mempunyai daya saing yang tinggi di pasaran (keunikan/ciri spesifik, kualitas baik, dan
harga murah).
2. Memanfaatkan potensi sumber daya lokal yang potensial dan dapat dikembangkan.
3. Mempunyai nilai tambah bagi masyarakat atau pihak konsumen.
4. Secara ekonomi menguntungkan dan bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan dan
kemampuan sumber daya manusia.
5. Layak didukung oleh modal bantuan atau kredit.

METODOLOGI PENELITIAN
Kerangka Acuan
Penelitian ini berkembang dari latar belakang masalah berupa kebutuhan akan efisiensi dalam
proyek konstruksi terutama dari segi biaya. Selain itu untuk menunjang efisiensi, maka dibutuhkan
strategi pembelian yang tepat sasaran dan salah satu hal dalam strategi pembelian material adalah
dengan mengetahui rantai pasok material. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka teridentifikasi
dua masalah yaitu, gambaran struktur rantai pasok material konstruksi dan perilaku hubungan antar
pelaku rantai pasok material konstruksi.
Dalam penelitian ini dibutuhkan dukungan studi pustaka untuk mencapai tujuan penelitian.
Literatur-literatur seperti rantai pasok, struktur rantai pasok, dan perilaku rantai pasok adalah
literatur yang dibutuhkan untuk mendapatkan indikator-indikator yang dapat menggambarkan
struktur dan perilaku rantai pasok.
Latar Belakang Masalah
Efisiensi Biaya
Strategi Pembelian Material
Rantai Pasok

Tujuan penelitian
Gambaran Struktur rantai
pasok setiap komoditas
strategis
Gambaran perilaku hubungan
antar pelaku rantai pasok

Identifikasi Masalah
Struktur Rantai Pasok
Perilaku Rantai Pasok

Studi Pustaka
Rantai Pasok
Struktur Rantai Pasok
Perilaku Rantai Pasok

Pembahasan
(1) gambaran Struktur
rantai pasok
(2) membahas secara
deskriptif hasil analisis
statistik

Pengolahan Data
(1) analisis deskriptif
(2) analisis statistik

Instrumen penelitian
(1) Wawancara
langsung dan
kuesioner dalam
bentuk skala likert
(2) Responden:
kontraktor dan
pemasok material
konstruksi

Gambar 5. Diagram Kerangka Penelitian
Penelitian ini menggunakan instrumen penelitian berupa kuesioner menggunakan skala likert untuk
mendapatkan perilaku dari pelaku rantai pasok material konstruksi dan wawancara langsung kepada
responden untuk dapat menggambarkan struktur rantai pasok. Pengolahan data akan dilakukan
dengan analisis deskriptif dan analisis statistik. Analisis deskriptif untuk menggambarkan struktur
rantai pasok dengan melakukan agregasi terhadap data-data yang telah didapatkan. Sedangkan
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untuk perilaku rantai pasok akan dilakukan analisis statistik untuk dapat melihat perilaku yang
paling dominan diterapkan oleh para pelaku rantai pasok. Hasil dari analisis statistik akan dilakukan
pembahasan lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran perilaku para pelaku rantai pasok material
konstruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah mendapatkan gambaran struktur rantai pasok
komoditas strategis dan perilaku para pelaku rantai pasok komoditas strategis. Penjelasan diatas
mengenai penelitian ini digambarkan secara diagram sesuai dengan Gambar 4.
Metode Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data perlu dilakukan dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data yang
kemudian akan diolah untuk mendapatkan hasil atau tujuan dari penelitian ini. Dalam pengumpulan
data, terdapat data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data penelitian yang
didapatkan langsung dari sumber aslinya. Teknik pengumpulan data primer dapat dilakukan dengan
wawancara, menelusuri pendapat dari satu individu atau beberapa kelompok dan melakukan
observasi secara langsung di lapangan. Sedangkan data sekunder merupakan sumber data penelitian
yang didapatkan melalui media perantara yang dapat berupa, buku, catatan, arsip yang telah
dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan secara umum.
Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara secara langsung kepada para
responden yaitu, kontraktor dengan kualifikasi kecil bidang bangunan gedung dan pemasok
material konstruksi di Bandung Raya yang sesuai dengan komoditas strategis bidang bangunan
gedung. Pada kontraktor kualifikasi kecil, Project manager dan divisi pengadaan menjadi target
utama dalam penyebaran kuesioner, sedangkan pada pemasok ditargetkan dapat langsung
berhubungan dengan pemilik dari usaha tersebut.
(1)

(2)

(3)

(4)

Kontraktor

Supplier

Distributor

Fabrikator

Gambar 6. Alur Pengumpulan Data
Pada Gambar 6, dijelaskan alur untuk pengumpulan data primer dengan permulaan dari kontraktor.
Setelah didapatkan data dari kontraktor, maka dilanjutkan proses pengumpulan data dari supplier.
Hal ini dilakukan hingga kepada produsen.
Data sekunder diperoleh dari internet dan media cetak berupa penelitian-penelitian yang menunjang
untuk penelitian ini, seperti tahapan-tahapan dalam penyusunan struktur rantai pasok. Selain itu
data sekunder dapat diperoleh dari kontraktor kualifikasi kecil maupun dari supplier berupa datadata mengenai daftar pemasok material konstruksi.
Rancangan Survei
Penelitian ini membutuhkan responden sebagai sumber data primer. Responden pada penelitian ini
bermula dari kontraktor dengan klasifikasi kecil (K1, K2, dan K3) dengan sub-bidang bangunan
gedung. Direktur atau divisi bagian pengadaan menjadi target utama sebagai responden. Responden
selain kontraktor juga dibutuhkan responden pemasok yang merupakan pemasok komoditas
strategis yang terdiri dari Semen, Batu Bata, Baja Tulangan, Pasir, Kaca, Kayu dan Beton readymix.
Objek penelitian dilakukan di Bandung Raya yang meliputi, Kota Bandung, Kota Cimahi,
Kabupaten Bandung, dan Kabupaten Bandung Barat.
Metode Analisis Data
Pengolahan data adalah suatu proses dalam memperoleh data ringkasan atau angka ringkasan
dengan mengunakan cara-cara atau rumus-rumus tertentu (Hassan, 2002). Proses pengolahan data
secara singkat menurut Witarto (2008), dapat meliputi sebagai berikut:
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a. Verifikasi
b. Pengorganisasian data
c. Pencarian kembali
d. Transformasi
e. Penggabungan
f.

Pengurutan

g. Perhitungan/kalkulasi
h. Ekstraksi data untuk membentuk suatu informasi
i.

Pembentukan pengetahuan

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif. Analisis deskriptif
merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas satu
variabel. Jenis teknik statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif harus sesuai
dengan jenis data atau variabel berdasarkan skala pengukurannya. Analisis komparasi atau
perbedaan merupakan prosedur statistik untuk menguji perbedaan di antara dua kelompok data
(variabel) atau lebih.

HASIL, ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN
Struktur Rantai Pasok
Penelitian ini masih berjalan dan berproses dalam pencarian data. Pencarian data diawali dengan
mencari responden dari konsumen atau dalam hal ini adalah kontraktor kecil di Bandung Raya.
Kemudian dilanjutkan dengan mencari responden dari pemasok setiap komoditas strategis bidang
bangunan gedung. Responden kontraktor yang didapatkan adalah kontraktor kecil bidang bangunan
gedung dengan kualifikasi yang bervariasi (K1, K2, dan K3). Total telah didapatkan 16 responden
kontraktor dan 1 responden pemasok di Bandung Raya dengan pembagian daerah seperti pada
Tabel 2.
Tabel 2. Jumlah Responden yang didapatkan
Daerah
Kontraktor Pemasok
4
Kota Cimahi
5
1
Kota Bandung
3
Kab. Bandung
4
Kab. Bandung Barat
16
1
Total
Data yang telah didapatkan berupa data primer dari kontraktor kecil hasil dari wawancara langsung.
Wawancara mengenai identitas pelaku rantai pasok dari setiap komoditas strategis (Gambar 7).
Dengan melakukan agregasi dari data yang didapatkan, maka didapatkan penggambaran struktur
rantai pasok dari setiap komoditas strategis. Penggambaran struktur rantai pasok belum dapat
digambarkan secara maksimal dikarenakan data yang didapatkan masih terbatas. Berikut adalah
penggambaran struktur rantai pasok untuk setiap komoditas strategis berdasarkan data yang telah
diterima.
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Gambar 7. Gambaran Struktur Rantai Pasok Komoditas Strategis
Penggambaran struktur rantai pasok pada Gambar 5 didapatkan berdasarkan hasil data sementara
yang didapatkan. Penggambaran struktur rantai pasok digambarkan pada setiap komoditas strategis
yang berjumlah tujuh komoditas. Jika melihat pada Gambar 5, sudah dapat terlihat identitas dari
para pelaku rantai pasok dan struktur horisontal dari rantai pasok dengan kontraktor kecil sebagai
hilir dari rantai pasok. Setiap komoditas akan memiliki struktur rantai pasok yang berbeda dari satu
komoditas dengan komoditas lain.
Perilaku Pelaku Rantai Pasok
Hasil yang didapatkan dari data yang diterima sampai ini, membahas mengenai hubungan perilaku
antara kontraktor kecil bidang bangunan gedung dengan pemasok material konstruksi. Hal ini
dikarenakan wawancara yang telah dilakukan adalah mendapatkan perilaku dari satu pihak yaitu
kontraktor, dalam konteks hubungan dengan pemasok dari setiap komoditas strategis.

21

PROSIDING KONFERENSI NASIONAL PASCASARJANA TEKNIK SIPIL (KNPTS) X 2019
“Adaptasi dan Mitigasi Bencana dalam Mewujudkan Infrastruktur yang Berkelanjutan”
Bandung, 5 November 2019 | ISSN 2477-00-86

Tabel 3. Perilaku Hubungan Kontraktor Terhadap Pemasok
Kriteria Utama

Sub-kriteria

Hasil dari Responden

Komitmen
terhadap kualitas

kriteria pemasok dalam aspek
kualitas

Kesesuaian dengan spesifikasi yang
ditetapkan menjadi sangat penting

kriteria pemasok dalam aspek
lokasi

Penting untuk melihat jarak lokasi
pemasok, namun waktu pengiriman
lebih penting

transportasi pengiriman
material

Pesanan material selalu dikirimkan oleh
pihak pemasok

tahapan pengiriman material

Pengiriman selalu dilakukan secara
bertahap

kriteria pemasok dalam aspek
harga

Kepantasan harga dengan kualitas
material sangat penting

kriteria pemasok dalam aspek
layanan

Kemampuan pengiriman material tepat
waktu dan kemudahan dalam
berkomunikasi menjadi hal yang sangat
penting

prosedur permintaaan material

Kontraktor melakukan perencanaan
terlebih dahulu untuk pemesanan

prosedur penerimaan material

Material dikirimkan secara bertahap

penyelesaian masalah

Masalah selalu diselesaikan dengan
negosiasi

permasalahan

Pengiriman material yang tidak tepat
waktu menjadi masalah yang cukup
sering terjadi

hubungan kerjasama

Hubungan kerja sama pendek yang
sering terjadi

kriteria pemasok dalam aspek
kuantitas

Sangat penting untuk menyediakan
jumlah sesuai pesanan

Ketepatan waktu
dalam pengiriman
material

Harga material
dan pelayanan
yang diberikan

Reputasi
perusahaan
pemasok

Kapabilitas
pemasok

Berdasarkan hasil pada Tabel 3 menggambarkan perilaku yang terjadi ketika kontraktor
berhubungan langsung dengan pemasok dalam hal pemilihan pemasok dan proses pembelian
material. Berdasarkan kriteria utama oleh Kannan dan Tan (2002), kemudian terdapat beberapa subkriteria untuk melihat lebih detail hubungan perilaku antara kontraktor dengan pemasok.
Hasil dari perilaku hubungan kontraktor dengan pemasok didapatkan berdasarkan nilai
perbandingan persentase dengan bantuan skala likert. Satu variabel dengan variabel lain akan
dibandingkan berdasarkan nilai bobot yang didapatkan, sehingga didapatkan presentase yang paling
dominan.
Penelitian ini telah sampai pada pengumpulan data pada responden kontraktor kecil di Bandung
Raya, sehingga data yang disajikan adalah data hubungan antara kontraktor kecil dengan pemasok
dari setiap komoditas. Penelitian ini masih akan berjalan dengan pencarian data untuk identifikasi
perilaku dari pemasok, distributor, dan produsen.
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KESIMPULAN
Hasil sementara penelitian ini adalah telah diperoleh identitas dari para pelaku rantai pasok dan
gambaran struktur horisontal dari rantai pasok dengan kontraktor kecil sebagai hilir dari rantai
pasok, namun demikian setiap komoditas memiliki struktur rantai pasok yang berbeda dari satu
dengan yang lain. Hasil kajian sementara untuk perilaku dari para pelaku rantai pasok diperoleh
bahwa terdapat lima kriteria utama yang menentukan hubungan antara kontraktor dan para
pemasok, yaitu komitmen terhadap kualitas, ketepatan waktu pengiriman material, harga material
dan pelayanan yang diberikan oleh pemasok, reputasi dari pemasok, dan kapabilitas pemasok.
Penelitian ini akan dilanjutkan dengan pengumpulan data kembali dengan target responden adalah
supplier, distributor, dan produsen. Hal ini dilakukan agar struktur dan perilaku rantai pasok dapat
digambarkan dengan lebih lengkap dan komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA
Badan Pusat Statistik Jawa Barat. (2018). Konstruksi Dalam Angka Provinsi Jawa Barat 2017.
Bandung: Badan Pusat Statistik.
Ely Kartikaningdyah. (2014). Analisis Location Quotient Dalam Penentuan Produk Unggulan
Pada Beberapa Sektor di Kabupaten Lingga Kepulauan Riau. Jurnal Integrasi. Riau.
Hasan, M. Iqbal. (2002). Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya. Jakarta:
Gralia Indonesia.
Kannan, V. R., and Tan, K. C. (2002). Supplier selection and assessment: Their impact on business
performance. J. Supply Chain Manage., 38(4), 11–21.
Kotler, Philip. (2000). Manajemen Pemasaran. Jakarta: Prenhallindo.
Mahesa, B. (2010). Analisis Struktur, Perilaku, dan Kinerja Industri Minuman di Indonesia Periode
2006-2009. Media Ekonomi 18(3): 1-18.
Maylor, H., (2003), “Project Management”, third edition, Prentice-Hall.
McGeorge, D. and Palmer, A. (2002). Construction Management New Directions. 2nd Edition.
Blackwell Publishing Company. United kingdom.
Wisner, D.W., Tan, K.W., dan Leong,G.K. (2012). Principles of Supply Chain Management, 3rd
ed. South-Western: Nelson Education.
Wisner, J.D. (2005). Principles of Supply Chain Management: A Balanced Approach. International
Student Edition. Thomson.
Witarto. (2008). Memahami Pengolahan Data. Jakarta: Bumi Aksara.

23

