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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pemilihan supplier sangat penting dilakukan oleh perusahaan untuk dapat 

meningkatkan rantai pasok yang baik dan mendapatkan kualitas mutu produk yang 

baik pula. Permasalahan pada pihak supplier selama ini adalah semua supplier belum 

mampu memenuhi semua kriteria yang ditetapkan pihak perusahaan. Adakalanya 

supplier mempunyai kinerja yang baik hanya dalam satu sisi kriteria sedangkan di sisi 

lain belum memenuhi dan kurang dalam hal sisi lainnya. Di sisi lain perusahaan dan 

industri manufaktur selalu menginginkan performansi kriteria supplier dapat 

memenuhi standar nilai kriteria yang ditargetkan perusahaan tersebut. Standar nilai 

tersebut dibutuhkan sehingga terjadi keseimbangan rantai pasok yang diharapkan 

menjadi mitra bisnis yang saling menguntungkan dan terjadi secara terus-menerus. 

Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit 

apalagi supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. CV. Mitra Jaya merupakan 

perusahaan yang memproduksi mesin penetas telur yang didirikan oleh Bapak Hadi 

pada tahun 1990. CV. Mitra Jaya berlokasi di Jalan Pulosari Kota Malang dan 

memiliki sebanyak ±70 orang tenaga kerja. Perusahaan saat ini memproduksi mesin 

penetas telur yang terdiri dari 2 jenis tipe mesin yakni manual dan otomatis. Bahan 

baku utama mesin penetas telur tersebut adalah kayu partikel yang saat ini dipasok 

oleh 3 supplier. Proses memilih supplier yang dilakukan perusahaan saat ini adalah 

survei ke pabrik kayu partikel dan dipilih berdasarkan harga terendah. 

Berdasarkan studi pendahuluan, CV. Mitra Jaya belum memiliki prosedur 

pemilihan supplier dan kriteria-kriteria yang sesuai dengan standar perusahaan dalam 

memilih supplier. Pemilihan supplier yang dilakukan manajer perusahaan saat ini 

adalah survei langsung ke pabrik kayu partikel dan melakukan perbandingan harga. 
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Pelaksanaan pemilihan supplier melalui cara tersebut tidak melalui sebuah analisis 

perhitungan dan diputuskan secara subjektif. Beberapa pertimbangan lain yang 

dihadapi perusahaan saat ini dalam memilih supplier adalah ketidakkonsistenan 

supplier dalam menyediakan bahan baku yang berkualitas dikarenakan sering 

terdapat beberapa bahan baku yang tidak sesuai dengan standar perusahaan, 

keterlambatan bahan baku sampai di gudang yang menyebabkan pihak produksi 

pemotongan atau divisi pertama (hulu) harus menunda untuk memproduksi mesin 

penetas telur dan menyebabkan perusahaan tidak dapat memenuhi target produksi 

±1500 unit/bulan, harga yang ditawarkan beberapa supplier berbeda sehingga 

menjadi pertimbangan perusahaan, adanya supplier yang sulit dihubungi oleh 

perusahaan ketika terdapat perubahan jumlah pesanan, beberapa supplier tidak dapat 

memenuhi permintaan bahan baku sewaktu-waktu karena ketersediaan bahan baku di 

gudang supplier sehingga perusahaan harus mencari alternatif lain, jarak supplier 

dengan perusahaan sehingga biaya pengiriman menjadi tinggi maupun kemudahan 

negosiasi dan sistem pembayaran. 

Pemilihan supplier perlu dilakukan dengan menggunakan metode yang tepat 

sesuai dengan standar CV. Mitra Jaya sehingga supplier dapat memahami dasar 

pemilihan tersebut secara lebih obyektif. Salah satu metode yang dapat 

menyelesaikan pemilihan supplier dengan kriteria-kriteria adalah metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan Preference Ranking Organization Method for 

Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Metode AHP digunakan dalam masalah 

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh Saaty (1986) sedangkan metode 

PROMETHEE digunakan dalam masalah pengambilan keputusan multi kriteria yang 

dilakukan oleh Brans dan Vincke (1985). Beberapa studi literatur terdahulu 

menyelesaikan masalah pengambilan keputusan menggunakan kedua metode tersebut 

diantaranya Harsono, dkk (2009) dimana metode AHP digunakan untuk menentukan 

bobot masing-masing kriteria dan sub-kriteria sedangkan metode PROMETHEE 

digunakan untuk menentukan tipe dan parameter fungsi preferensi dari masing-

masing kriteria. Hasil dari penelitian Harsono, dkk (2009) tersebut menyimpulkan 



3 
 

bahwa metode ini dapat memberikan cara penilaian pemasok secara terstruktur dan 

transparan, dan tidak hanya mempertimbangkan bobot dari kriteria akan tetapi juga 

jenis keputusan yang harus diambil dari masing-masing kriteria.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian ini 

adalah: 

Bagaimana menentukan supplier terbaik yang sesuai dengan kriteria-kriteria prioritas 

perusahaan. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang hendak dicapai di dalam penelitian ini antara lain: 

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang akan digunakan dan menentukan bobot 

masing-masing kriteria dengan AHP. 

2. Menentukan urutan ranking supplier sehingga diperoleh supplier terbaik 

dengan menggunakan metode PROMETHEE. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

1. Memberikan pengetahuan dan referensi dalam pemilihan supplier pada suatu 

studi kasus. 

2. Memberikan informasi kepada perusahaan mengenai metode alternatif yang 

dapat digunakan dalam memilih supplier secara objektif serta memberikan 

masukan mengenai performansi dari supplier. 
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1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Supplier bahan baku mesin penetas telur yang diteliti adalah papan partikel 

berukuran 122 cm x 244 cm x 9 mm yang dapat digunakan untuk semua tipe 

mesin penetas telur. 

2. Supplier yang dianalisis sebanyak 3 supplier 

3. Kriteria yang digunakan sebanyak 8 kriteria berdasarkan wawancara 

perusahaan. 

 

 


