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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rantai supply chain, kinerja suplier menjadi kunci penting untuk

meraih keuntungan kompetetive perusahaan (manufacturer) dalam rangka

memenuhi kebutuhan bahan baku produksi yang berkualitas dan tepat waktu

sebagai pendukung kelangsungan produksi dan pada akhirnya akan meningkatkan

kepuasan pelanggan atas pemenuhan produk tersebut. Pemilihan supplier tentunya

akan sangat sulit jika dihadapkan pada berbagai kriteria penilain (multi criteria)

yang harus terpenuhi. Kriteria satu dengan yang lain terkadang bertentangan

seperti pada saat bahan baku dengan harga murah lebih menjadi preferensi dan

akan sangat dilematik ketika harga murah tidak menjamin kualitas yang bagus

(conflicting criteria).

Sebuah home industri penghasil oncom dan minyak kacang tanah yakni

CV. Sari Bumi sangat bergantung akan pasokan kacang tanah untuk kelangsungan

produksinya. Pasokan kacang tanah sangat dipengaruhi olehmusim. Terutama

pada musim hujan dengan intensitas tinggi seringkali menyebabkan seluruh lahan

kacang tanah terdendam banjir dan mengakibatkan para petani gagal panen. Hal

ini menyebabkan pasokan kacang tanah menurun drastis. Saat ini perusahaan

bekerjasama dengan 4 supplier dari berbagai wilayah. Namun, perusahaan hanya

cukup memperoleh supply dari 1 supplier ketika pasokan kacang tanah di pasaran

melimpah ruah karena pada saat kondisi seperti ini, supplier mampu memasok
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dengan jumlah yang cukup banyak sesuai dengan kebutuhan CV. Sari Bumi.

Sebaliknya, secara kontradiktif, CV. Sari Bumi harus melakukan order ke

beberapa partner supplier ketika pasokan menurun pada musim hujan. Pada

kondisi seperti ini, pemesanan seringkali dilakukan tanpa mempertimbangkan

prioritas supplier dengan melihat apakah supplier tersebut benar-benar memenuhi

kriteria secara keseluruhan dan memberikan value of purchasing dari aktivitas

tersebut terhadap kelangsungan supply. Prioritas supplier mengimplikasikan

urutan supplier yang memiliki penilaian terbaik berdasarkan kriteria-kriteria

tertentu. Prioritas yang sudah diketahui dapat digunakan sebagai pertimbangan

dalam melakukan pemesanan dan alokasinya yakni ke supplier mana seharusnya

pemesanan yang pertama kali itu dilakukan. Perusahaan seharusnya

mempertimbangkan berbagai kriteria seperti diantaranya kualitas, kuantitas, harga,

dsb dalam melakukan penilaian supplier sebagai dasar untuk melakukan

pemesanan. Hal ini dilakukan agar pemesanan ke supplier menjadi keputusan

yang komprehensif dan bisa memberikan dampak positif bagi keberlangsungan

supply. Dampak positif yang mungkin diperoleh yakni meningkatkan produksi

dengan menghasilkan produk yang berkualitas dan kemampuan pemenuhan

permintaan pasar.

Banyak teknik pengambilan keputusan yang bisa digunakan untuk

permasalahan prioritas supplier. Salah satu teknik yang bisa digunakan adalah

TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to an Ideal Solution).

Teknik ini dipilih karena menggunakan pembobotan yang lebih simple dan mudah

dalam implementasinya. Pada saat pengambilan keputusan harus segera dilakukan
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dengan tetap mempertimbangkan penilain yang komprehensif, maka TOPSIS

akan sangat aplikatif karena kemampuanya untuk mengidentifikasi alternatif

terbaik dengan cepat dan akurat (Jati, 2012). TOPSIS sering diaplikasikan untuk

menentukan prioritas supplier dan hal tersebut sangat sesui untuk menyelesaikan

permasalahan group decision making dalam lingkungan yang tidak pasti

(uncertain environment).

1.2 RumusanMasalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka

rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian tugas akhir ini adalah

Bagaimana melakukan prioritas pemesanan ke supplier dengan

mempertimbangkan berbagai kriteria.

1.3 Tujuan

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini berdasarkan rumusan

masalah diatas adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui kriteria pemilihan supplier yang dipertimbangkan oleh

perusahaan

2. Menghitung kedekatan relatif terhadap solusi ideal positif (closeness

coefficient)

3. Menentukan prioritas supplier
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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. Perusahaan akan dapat memenuhi kebutuhan akan pasokan kacang

tanah tanpa harus megorbankan kriteria yang ada.

1.5 BatasanMasalah

Ada beberapa batasan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Penelitian hanya berfokus pada supplier kacang tanah, bukan supplier

bahan baku yang lain.

2. Tiap supplier memiliki kemampuan pasokan yang sama

3. Pemesanan kacang tanah ke beberapa supplier dilakukan hanya jika

ketika musim hujan tiba dimana jumlah pasokan menurun drastis.

1.6 Asumsi

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah

1. Dengan memperoleh supply dari beberapa supplier yang ada

diestimasikan dapat memenuhi kebutuhan CV. Sari Bumi.

2. Kelangkaan kacang tanah terjadi secara tahunan
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1.7 SistematikaPenulisan

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 dan metode TOPSIS.

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.


