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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Tantangan yang dihadapi dunia manufaktur berubah dan semakin berat 

dari masa ke masa. Keunggulan bersaing pada era ini tidak hanya ditentukan oleh 

kemampuan sebuah industri untuk menghasilkan banyak output per satuan waktu. 

Namun, konsep-konsep lain seperti time-based competition, produk murah, 

berkualitas dan cepat juga perlu dipertimbangkan seiring dengan tuntutan 

konsumen yang semakin komplek sebagai strategi unggul untuk memenangkan 

pasar. Dalam supply chain, peranan supplier sangatlah penting dalam mendukung 

sebuah industri untuk mampu bersaing dalam memenuhi bahan baku yang murah, 

berkualitas dan tepat waktu. 

Oleh karena itu dalam pemilihan supplier harus benar-benar diperhatikan 

oleh perusahaan. Terutama pada perusahaan Make to Stock dimana setiap harinya 

dituntut untuk berproduksi terus-menerus. Kesalahan dalam pemilihan supplier 

akan berdampak buruk yang sangat kritis karena pada supply chain perusahaan 

akan sangat bergantung pada supplier dalam pemenuhan bahan baku maupun 

bahan penolong yang akan digunakan untuk memproduksi sebuah produk. 

Dampak buruk dari kesalahan pemilihan supplier seperti keterlambatan 

pengiriman bahan baku oleh supplier akan mengacaukan jadwal produksi yang 

sudah ada bahkan dapat memaksa perusahaan berhenti berproduksi untuk 

sementara waktu. 
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Hal lain yang menjadi fokus pertimbangan dalam pemilihan supplier 

adalah ongkos-ongkos material bisa mencapai antara 40% - 70% dari ongkos 

sebuah produk akhir. Dengan kata lain, di banyak perusahaan manufaktur, 

ongkos-ongkos bahan baku melebihi nilai tambah yang diberikan selama proses 

produksi. Ini memberikan signal yang sangat kuat bahwa efesiensi di bagian 

pengadaan bisa memberikan kontribusi yang cukup berarti bagi perusahaan bagi 

peningkatan keuntungan (profit) sebuah perusahaan salah satunya melalui upaya 

pemilihan supplier (Pujawan, 2001). 

Salah satu perusahan pemerintah/BUMN penghasil pupuk terbesar PT. 

Petrokimia Gresik yang merupakan perusahaan Make To Stock seringkali 

dihadapakan pada masalah dalam memilih supplier. Berbagai jenis produk pupuk 

yang dihasilkan oleh PT. Petrokimia Gresik dengan berbagai bahan baku kimia 

dengan jenis dan spesifikasi yang berbeda membuat perusahaan kesulitan untuk 

menemukan supplier dengan kriteria single sourcing yang mampu memenuhi 

seluruh kebutuhan buyer (dalam hal ini adalah perusahaan). Hal tersebut terjadi 

pada salah satu bahan baku produk pupuk PHONSKA yakni white clay yang 

dipasok supplier multiple sourching. Saat ini ada 5 supplier white clay yang 

menjadi pertimbangan, yakni PT. Petrokopindo Cipta Selaras, PT. Arti Karya, PT. 

Ladang Hijau, PT. Karya Internusa, dan PT. Sarana Baru Teknik. White clay 

merupakan salah satu bahan baku penting dengan pasokan yang terbatas 

jumlahnya dan sulit untuk memperoleh spesifikasi yang sesuai dengan yang 

ditetapkan. Oleh karena itu supplier-supplier yang memasok white clay benar-

benar harus diperhatikan karena masuk dalam kategori critical supplier. Tentunya 
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hal tersebut akan memerlukan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit untuk 

memilih dan mengalokasikan order dari beberapa supplier multiple sourching. 

Hingga saat ini pihak bagian pengadaan bahan baku hanya menggunkan sistem 

konvensional dalam pengambilan keputusan untuk memilih supplier dan 

mengalokasikan order dimana hal itu dilakukan dengan hanya menilai harga yang 

ditawarkan dan kualitas bahan baku secara subjektif serta mengalokasikan order 

dengan hanya mempertimbangkan kapasitas tiap supplier. Akibatnya, terkadang 

terjadi pembengkakan (over budget), banyak terdapat order cacat dan seringnya 

terjadi keterlambatan pengiriman. Namun, seharusnya masih ada beberapa 

pertimbangan penting yang harus diperhatikan oleh bagian pengadaan seperti 

kriteria supplier, biaya pembelian, kualitas order dan ketepatan pengiriman order 

sebagai pertimbangan dalam memilih supplier dan mengalokasikan order secara  

menyeluruh yang terintegrasi satu sama lain.  

Maka dari itu PT. Petrokimia Gresik di bagian pengadaan perlu melakukan 

pengalokasian order ulang pada supplier white clay secara selektif dengan multi 

criteria untuk meminimasi resiko kesalahan dalam memilih supplier  dan 

mengalokasikan order yang berdampak buruk bagi perusahaan terutama pada 

pembengkakan biaya pengadaan bahan baku, defect bahan baku, dan 

keterlambatan pengiriman bahan baku. 

 Oleh karena itu diperlukan sebuah pendekatan yang mampu 

menyelesaikan masalah-masalah tersebut dalam memilih supplier dan 

menentukan alokasi order ke masing-masing supplier. Salah satu pendekatan yang 

akan digunakan dalam pemilihan supplier dengan multi criteria adalah kombinasi 
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Fuzzy-ANP yang terintegrasi dengan Goal Programming, dimana Fuzzy-ANP 

adalah sebuah pengembangan dari metode AHP dengan mempertimbangkan 

feedback diantara kriteria dan mengkombinasikan bilangan fuzzy triangular untuk 

memberikan solusi terhadap ketidaktelitian (imprecision) dan ketidakpastian 

penilaian oleh setiap individu (uncertainty of human preferences) sebagai input 

informasi di dalam proses pengambilan keputusan (Ramik, 2007). 

 Dengan menggunakan konsep Fuzzy dalam ANP ini nantinya dapat 

mengakomodasi penilaian subyektifitas yang dilakukan oleh pengambil keputusan 

yang pada dasarnya mengandung unsur ketidakpastian. Hasil akhir FANP  ini 

nanti adalah berupa bobot dan rangking supplier yang dapat dijadikan 

pertimbangan untuk memilih dan mengalokasikan order. Namun dalam 

pengambilan keputusan yang terintegrasi tidak hanya cukup dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria kualitatif dalam hal ini adalah kriteria 

supplier. Diperlukan juga kriteria baik kualitatif maupun kuantitatif untuk 

mengakomodasi seluruh proses pengambilan keputusan secara optimal untuk 

memilih dan mengalokasikan order. Oleh karena itu, untuk mengintegrasikan 

kriteria-kriteria kualitatif (kriteria supplier) dan kuantitatif (biaya pembelian, 

defect rate dan delay bahan baku) digunakan integrasi FANP sebagai tolak ukur 

kriteria kualitatif dan Goal Programming sebagai tolak ukur kriteria kuantitatif. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka 

rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian tugas akhir ini adalah 

Bagaimana memilih supplier dan mengalokasikan order dengan 

mempertimbangkan biaya pembelian, bobot supplier, defect rate dan delay 

bahan baku pada masing-masing supplier. 

 

1.3 Tujuan 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan 

masalah diatas adalah sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria pemilihan supplier. 

2. Memperoleh bobot dan ranking supplier. 

3. Memilih supplier dan menentukan alokasi order. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini antara lain : 

1. Dapat memberikan rekomendasi pada perusahaan dalam melakukan 

pemilihan supplier berdasarkan kriteria-kriteria yang ada. 

2. Dapat memacu perusahaan terutama bagian pengadaan untuk selalu 

kritis dan fokus pada pemilihan supplier. 

3. Dapat memberikan rekomendasi pada perusahaan dalam menentukan 

alokasi order pada supplier. 
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4. Perusahaan dapat meminimasi total biaya pengadaan bahan baku 

sehingga meningkatkan profit perusahaan. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu : 

1. Penelitian hanya dilakukan terhadap supplier bahan baku “white clay”. 

Dimana supplier tersebut termasuk kategori critical strategic supplier 

dikarenakan memasok bahan baku utama yang sangat penting untuk 

produksi dan subtitusinya cenderung sulit. 

2. Kebutuhan bahan baku “white clay” untuk beberapa bulan mendatang 

telah diketahui dan diestimasikan oleh PT. Petrokimia Gresik. 

3. Dalam pengalokasian order mempertimbangkan 4 fungsi tujuan yang 

ingin dicapai yaitu minimasi total biaya pembelian, memaksimalkan 

bobot supplier, minimasi bahan baku cacat, dan minimasi 

keterlambatan bahan baku yang dikirim. 

 

1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah  

1. Tidak terjadi perubahan kebijakan perusahaan selama penelitian ini 

berlangsung. 

2. Perusahaan selalu menjaga tingkat inventory pada gudang bahan baku 

untuk setiap bulannya agar tetap pada tingkat stabil. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Adapun sistematika yang digunakan dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisi mengenai gambaran umum tentang permasalahan yang 

dihadapi, mencakup latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, 

batasan masalah, asumsi dan sistematika penulisan. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Berisi studi refrensi dan teori-teori yang diperlukan untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi, antara lain mengenai manajemen 

pengadaan, pemilihan supplier dalam supply chain, dasar-dasar logika 

Fuzzy dan metode goal programming yang berasal dari berbagai literatur. 

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Berisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam proses 

penyelesaian masalah untuk mendapatkan solusi yang paling optimal 

dengan didukung adanya diagram alir pemecahan masalah. Dimulai 

dengan tahap identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan data, 

penentuan metode penyelesaian masalah, pengolahan data, analisa serta 

kesimpulan. 
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BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Berisi data-data yang diperlukan untuk kemudian diolah 

berdasarkan metode yang akan digunakan. Proses pengolahan data dapat 

dilakukan secara manual maupun komputerisasi untuk mendapatkan hasil 

yang paling akurat, sehingga akan dihasilkan pemecahan dari masalah 

yang dihadapi. 

 

BAB V ANALISIS PEMBAHASAN 

Berisi analisa dan pembahasan dari hasil pengolahan data pada 

BAB IV dengan menginterpretasikan hasil pengolahan data dengan 

keadaan yang sebenarnya. 

 

BAB VI PENUTUP 

Berisi kesimpulan dari hasil yang didapat pada bab sebelumnya 

yang merupakan solusi untuk permasalahan yang dihadapi dan juga saran 

kepada perusahaan sebagai pertimbangan untuk kegiatan penelitian yang 

akan datang. 

 

 


