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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar  Belakang 

Supply chain management adalah sebuah pendekatan untuk integritas yang 

effisien antara pemasok, pabrik, pusat distribusi, wholesaler, pengecer, dan 

konsumen akhir, dimana produk yang diproduksi dan didistribusikan dalam 

jumlah yang tepat, lokasi yang tepat dan waktu yang tepat dalam rangka 

meminimalkan sistem biaya dan meningkatkan tingkat kepuasan pelayanan. 

Dalam konsep supply chain, pemasok merupakan salah satu bagian supply chain 

yang sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu pabrik. 

Pabrik sebagai sistem yang menjalankan kegiatan produksi pastilah membutuhkan 

bahan baku yang tentunya didatangkaan dari pemasok. Apabila pemasok kurang 

bertanggungjawab dan respon terhadap pemenuhan permintaan maka akan 

menimbulkan masalah antara lain terjadinya stockout dan lamanya lead time. Oleh 

karena itu, perusahaan yang memiliki banyak alternatif pemasok harus selektif 

dalam memilih dan mengevaluasi pemasok. Untuk mendapatkan pemasok yang 

selektif diperlukan evaluasi terhadap pemasok yang baik dan objektif.  

Pabrik minyak sawit Long Pinang merupakan pabrik pengolahan kelapa 

sawit PT. Perkebunan Nusantara XIII, yang mana  salah satu perusahaan Badan 

Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit. 

Jumlah kapasitas produksi dalam sehari bisa mencapai 1200 ton buah kelapa 

sawit. Banyaknya permintaan  akan crude palm oil (CPO) berpengaruh terhadap 

kebutuhan bahan baku buah kelapa sawit, sehingga perusahaan juga 

membutuhkan pemasok buah kelapa sawit yang memenuhi kriteria-kriteria yang 

dimiliki oleh perusahaan agar kebutuhan buah kelapa sawit dapat terpenuhi 

dengan benar. Saat ini PT. Perkebunan Nusantara XIII memiliki beberapa 

pemasok buah kelapa sawit yaitu pemasok dari kebun sendiri yang dimiliki 

perusahaan, beberapa kebun milik perusahaan swasta dan beberapa kebun milik 

petani sekitar pabrik. Pemasok-pemasok yang dimiliki Pabrik Long Pinang antara 

lain : 
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1. PIRSWADAYA   

2. BRAHMANA    

3. SMK 2     

4. K.T. DESA BEKOS   

5. PEA PASER    

6. PT PRADIKSI GT   

7. PT SEBATIN    

8. P.K SAWITRI    

Perusahaan dihadapkan pada masalah kurangnya jumlah produksi yang 

tidak memenuhi target produksi yang disebabkan pemasok sekitar pabrik PT. 

Perkebunan Nusantara XIII juga memenuhi permintaan pabrik minyak sawit milik 

swasta yang merupakan kompetitor bagi PT. Perkebunan XIII dan juga buah 

kelapa sawit yang diterima oleh perusahaan dari pemasok saat ini belum semua 

memenuhi kriteria yang menjadi standart perusahaan. Beberapa masalah yang ada 

saat ini sangat berpengaruh pada kualitas produk dan kuantitas produk crude palm 

oil (CPO). Hal ini merupakan kondisi yang tidak menguntungkan perusahaan 

pada kegiatan pengadaan bahan baku, harus dilakukan evaluasi terhadap pemasok, 

yang mana setiap pemasok harus memiliki kriteria yang diinginkan oleh 

perusahaan. Melihat kondisi yang dialami perusahaan, maka peneliti akan 

memberikan alternatif pemecahan masalah  menggunakan metode fuzzy analytical 

hierarcy process untuk menentukan pengambilan keputusan yang tepat dalam 

kegiatan pengadaan bahan baku. Metode Fuzzy AHP ini sudah banyak digunakan 

dalam solusi pemecahan masalah dalam sebuah perusahaan, beberapa peneliti 

terdahulu yang menggunakan metode Fuzzy AHP yaitu Indah (2007) dan Irjik 

(2008). Solusi pemecahan masalah dengan metode Fuzzy AHP pun memiliki hasil 

yang memuaskan. Diharapkan dengan metode tersebut, perusahaan dapat 

menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan dan dapat 

memberikan gambaran yang jelas kepada perusahaan mengenai bagaimana 

mengambil keputusan yang benar untuk mengevaluasi kinerja pemasok. Sehingga 

perusahaan dapat meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. 
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1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang perusahaan di atas, maka dapat dirumuskan 

masalahnya adalah sebagai berikut : 

“Bagaimana melakukan evaluasi terhadap pemasok dengan menggunakan 

metode fuzzy analytical hierarcy process agar mendapat pasokan bahan baku 

yang sesuai kriteria sehingga dapat menghasilkan kualitas dan kuantitas hasil 

produksi yang baik?”  

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah : 

1. Menentukan bobot prioritas dari beberapa pemasok dengan menggunakan 

Fuzzy AHP. 

2. Melakukan evaluasi kinerja pemasok berdasarkan bobot prioritas. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang bisa didapatkan dari penelitian ini adalah : 

1. Memperoleh alternatif pemecahan masalah yang optimal dan menerapkan 

alternatif pemecahan masalah dengan kebijakan pengambilan keputusan 

berdasarkan hasil evaluasi.  

2. Membantu dalam mempertimbangkan  pemasok  utama yang akan 

digunakan oleh perusahaan pada periode selanjutnya. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Agar studi yang dilakukan lebih terarah, maka perlu dibuat batasan yang akan 

membatasi permasalahan yang timbul dalam studi ini, yaitu : 

1. Jenis bahan baku buah kelapa sawit yang dijadikan sebagai obyek 

penelitian. 

2. Decision maker diambil dari bagian pengadaan. 

 


