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BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahan baku merupakan komponen vital pada setiap perusahaan khususnya

perusahaan manufaktur karena bahan baku akan mempengaruhi kualitas dan harga

produk perusahaan tersebut, dengan semakin ketatnya persaingan di dunia industri

saat ini,ini pun menjadikan tantangan tersendiri bagi perusahaan dalam menjaga

kualitas dan menyesuaikan harga produk-produknya demi tetap mendapatkan laba

maksimal. Dengan demikian maka pemilihan supplier harus benar-benar

diperhatikan karena menjadi salah satu keputusan penting yang dapat berdampak

besar bagi perusahaan.

PT Gaya Baru Paperindo berlokasi di Jl. Kolonel Sugiono 10 A, Malang,Jawa

Timur. Perusahaan ini bergerak dalam produksi kertas,perusahaan ini telah

dilengkapi dengan mesin-mesin modern, produk utama dari perusahaan ini adalah

Kertas Duplex Coated dan Medium Liner. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1985

dan telah menjadi salah satu pemasok kertas besar terutama di wilayah Jawa Timur.

Perusahaan ini telah memiliki beberapa supplier untuk memasok kebutuhan bahan

baku pembuatan kertas. Dalam penelitian ini penulis akan fokus pada supplier

bahan baku Calcium H-75 untuk produk Medium Linier. Permasalahan yang

dihadapi perusahaan saat ini berdasarkan hasil dari survey sebelumnya ialah

perusahaan memilih supplier hanya secara subyektif mempertimbangkan kriteria

harga dan juga saran dan referensi dari relasi dan mitra bisnis perusahaan,supplier

yang tidak dipilih secara tepat akan memungkinkan terjadinya tidak sesuainya

bahan baku dengan spesifikasi yang diinginkan,cacatnya bahan baku,terjadinya

keterlambatan pengiriman bahan baku yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Oleh karena itu berdasarkan permasalahan di atas penulis mencoba

memberikan suatu alternatif pemecahan masalah dalam pengadaan bahan baku, hal

ini dimaksudkan agar perusahaan dapat memilih supplier yang terbaik, mengingat

kegiatan pembelian bahan baku merupakan kegiatan yang sangat penting bagi
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perusahaan karena kegiatan ini akan mempengaruhi kegiatan selanjutnya pada

perusahaan, terutama pada kegiatan produksi.

Selain itu, kegiatan ini juga memakan biaya sekitar 60%-70% dari total

pengeluaran perusahaan manufaktur (Herberling, 1993). Dijelaskan bahwa

pembelian bahan baku dapat memberikan kontribusi dalam perusahaan, seperti

mengurangi investasi dalam material berbentuk inventory melalui pemilihan

supplier yang terencana dan tepat, meningkatkan kualitas dari material yang dibeli

sebagai input produksi, dan memberi pengaruh peningkatan proses pada kegiatan-

kegiatan lain dalam perusahaan (Leenders,1997).

Dengan demikian penulis bermaksud menggunakan metode Fuzzy TOPSIS

(Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution) dengan

pembobotan kriteria menggunakan metode SMARTER (Simple Multi-Attribute

Rating Technique Exploiting Rank). Dalam permasalahan pemilihan supplier

diatas, alasan dipilihnya metode Fuzzy TOPSIS oleh penulis antara lain adalah

karena TOPSIS memiliki prosedur yang sesuai dengan proses seleksi keputusan

manusia dan algoritmanya mudah unutk dihitung dan diimplementasikan, solusi

terbaik dan terburuk dipertimbangkan secara bersamaan menggunakan nilai skala

(Hwang & Yoon,1981). Sedangkan sebagai tambahan logika fuzzy digunakan

karena menyediakan nilai numerik secara tepat untuk kriteria dan mengevaluasi

ketidakpastian perasaan dan persepsi manusia dari informasi yang samar-samar

yang jelas menyulitkan (Kutlu &Ekmekcioglu, 2012).

Adapun kelebihan metode SMARTER adalah setiap kepentingan kriteria

dibandingkan dengan kriteria lainnya sehingga menggambarkan bahwa suatu

kriteria lebih penting dari kriteria lainnya dan begitu seterusnya dengan demikian

maka akan menghasilkan ranking prioritas kriteria, sehingga tidak akan ada kriteria

yang memiliki bobot sama (Baron, 1994). Oleh karena itu penulis berharap dengan

metode Fuzzy TOPSIS ini perusahaan dapat memilih supplier terbaik sesuai

kriteria-kriteria yang diinginkan perusahaan.
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1.2 Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat

ditarik ialah “Bagaimana melakukan pemilihan supplier terbaik menggunakan

metode Fuzzy TOPSIS dengan pembobotan kriteria menggunakan SMARTER? ”

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

 Mengidentifikasi dan menentukan kriteria yang dijadikan prioritas

perusahaan dalam memilih supplier

 Memilih supplier terbaik

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini bagi perusahaan adalah

dapat memberikan usulan dalam pemilihan supplier bahan baku dengan kriteria-

kriteria yang diprioritaskan oleh perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini tetap berfokus pada arah dan tujuannya, serta dapat

mencapai hasil yang diharapkan, maka penelitian ini memiliki beberapa batasan

sebagai berikut:

 Penelitian dilakukan untuk kegiatan pengadaan bahan baku suatu produk

yang memiliki lebih dari satu supplier.

 Penentuan kriteria ditentukan oleh perusahaan dan disesuaikan juga dengan

studi literatur

 Pemecahan masalah dibatasi hanya sampai memberikan usulan dan solusi

yang dapat dipertimbangkan oleh perusahaan untuk diterapkan di kemudian

hari.

 Penelitian dilakukan hanya pada bahan baku Calcium – H75 untuk produk

kertas buram (medium linier)


