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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Salah satu kegiatan yang penting bagi perusahaan manufaktur adalah 

melakukan manajemen persediaan. Salah satu aktivitas dalam manajemen 

persediaan ini adalah pengadaan bahan baku. Bahan baku umumnya didatangkan 

dari supplier. Dengan demikian, supplier menjadi salah satu pihak eksternal yang 

penting bagi keberadaan dan keberlanjutan suatu perusahaan manufaktur. Kunci 

strategi dalam persaingan dunia manufaktur yaitu dalam menentukan pemasok 

terbaik. Menurut P.K Humphreys, et al (2003) pada perusahaan manufaktur 

presentasi ongkos material mencapai 40-70% dari ongkos sebuah produk akhir. 

Berdasarkan hal ini dengan memilih pemasok yang tepat perusahaan dapat 

mengurangi biaya produksi dari sisi biaya pengadaan barang signifikan. Dalam 

pengembangan model pemilihan supplier hijau menggunakan sistem indeks 

didasarkan pada kombinasi dari pemasok tradisional dan kriteria pemilihan 

supplier lingkungan. Desain / metodologi / pendekatan - Pendekatan survei dua 

tahap diadopsi dan kriteria green supplier itu sendiri terdapat dua macam yaitu 

kualititaif dan kuantitatif.Alasan mengapa mengambil masalah pemilihan green 

supplier disini karena dalam kaitannya PT Semen Indonesia ini mempunyai 

masalah selama ini terhadap limbah.Yang awalnya perusahaan ini mempunyai 

konsep “waste to zero” yang harapannya perusahaan akan mendapatkan pula 

sumber energi alternatif sekaligus mengatasi masalah lingkungan.Inovasi tidak 

akan ada artinya jika tidak bisa memberikan manfaat dalam melestarikan alam.  

sekarang bahan baku yang masuk kebanyakan menimbulkan resiko contohnya 

seperti mengeluarkan sisa-sisa debu yang berlebihan ke atmosfir yang 

mengganggu ozon tentunya,dampak pencemaran air,serta perusahaan supaya 

dapat memberikan produk yang lebih iovatif ber image green. Peran Penting 

green supplier bagi PT Semen Indonesia (persero)tbk itu sendiri membantu untuk 

mengurangi resiko dan menghasilkan proses yang inovatif dengan melakukan 
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perbaikan secara terus menerus dengan memanfaatkan limbah sehingga dapat 

meningkatkan profitabilitas (keuntungan) seperti halnya meningkatkan 

pencitraan/image perusahaan lebih baik karena ramah lingkungan,tidak 

mencemari lingkungan serta meningkatkan keberlanjutan industri. Melalui 

peningkatan efisiensi sehingga dapat mengurangi biaya operasi, pengurangan 

biaya pengelolaan limbah dan tambahan pendapatan dari produk hasil tersebut 

perusahaan samping .Maka diharapkan dengan adanya green supplier dapat 

bertambah dan memberi kesempatan perusahaan  semakin berkembang. 

PT. Semen Indonesia (persero)tbk merupakan perusahaan manufaktur 

pembuatan semen  yang bertipe make to stock dimana tiap harinya dituntut untuk 

secara terus menerus produksi. Dalam produksi semen tersebut tentunya bahan 

baku yang dibutuhkan sangat banyak, salah satu bahan utama yang digunakan 

yaitu gypsum dan pasir silika, jika bahan baku tersebut tidak ada maka akan 

menghambat proses produksi. Untuk memenuhi kebutuhan pasir silika  

perusahaan menggunakan 4 supplier dengan karakteristik yang berbeda-beda. 

Masalah yang muncul dari masing-masing supplier terhadap perusahaan itu 

sendiri yaitu dari segi harga, kemampuan supplier dari segi 

kinerjanya,ketersediaan dan ketepatan jumlah pemesanan. Pada kenyataannya 

proses pengiriman barang yang dilakukan supplier terjadi masalah pada 

administrasi, dan proses pengiriman barang yang sering berlebihan tidak sesuai 

dengan permintaan. Pengiriman barang tidak pernah terjadi keterlambatan hanya 

saja kapasitas pengiriman yang sering berlebihan dari supplier pada perusahaan. 

Dan dari segi kualitas spesifikasi barang yang diminta oleh perusahaan terkadang 

tidak sesuai. Bentuk penyimpangan yang dilakukan supplier tersebut akan 

menyebabkan pengurangan  keuntungan bagi  perusahaan itu sendiri  dan  sulit 

untuk menentukan supplier terbaik  yang bisa bekerjasama dalam jangka waktu 

panjang.Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka dari itu perusahaan perlu 

melakukan penyeleksian green supplier dengan metoe yang tepat agar pesanan 

bahan baku terpenuhi secara optimal dan mendapatkan green supplier terbaik 

yang dapat bekerjasama dalam waktu jangka panjang. Harapan perusahaan 
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terhadap supplier itu sendiri supaya tidak terjadi hal-hal yang dapat merugikan 

perusahaan dari segi apa saja sehingga perusahaan bisa menggunakan metode 

dalam pemilihan greensupplier yaitu Analytical Hierarchy Process (AHP) dan  

Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). AHP 

dipilih karena metode ini mampu membuat peringkat kriteria berdasarkan 

kebutuhan penilai dan metode AHP ini mudah untuk digabungkan dengan teknik 

kuantitatif.Hasil pembobotan subkriteria dari hasil kuisioner justifikasi dijadikan 

input untuk metode TOPSIS. Selanjutnya metode TOPSIS bertujuan untuk 

pemilihan alternatif yang tidak hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal 

positif namun juga memiliki jarak terjauh dari solusi ideal negatif. 

Penelitian terdahulu yang dilakukan Wong et al. (2012) melakukan riset 

tentang pemilihan green  supplier dengan menggunakan metode AHP dan 

TOPSIS.Dari hasil penelitiannya diperoleh supplier terbaik sehingga mampu 

memberikan tingkat keuntungan bagi perusahhaan dan bisa bekerjasama dalam 

waktu jangka panjang.Dalam penelitian ini AHP dipilih karena metode ini mampu 

membuat peringkat kriteria berdasarkan kebutuhan penilai dan metode AHP ini 

mudah untuk digabungkan dengan teknik kuantitatif.Hasil pembobotan subkriteria 

dari hasil kuisioner justifikasi dijadikan input untuk metode TOPSIS. Selanjutnya 

metode TOPSIS bertujuan untuk pemilihan alternatif yang tidak hanya memiliki 

jarak terpendek.Sehingga perusahaan akan mendapatkan supplier yang layak dan 

terbaik dalam meneruskan kerjasamanya. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah : 

1. “Bagaimana pemilihan green supplierbahan baku dengan mengguakan 

metode AHP dan Technique for Order Performance by Similarity to Ideal 

Solution(TOPSIS) untuk peningkatan profit bagi perusahaan? 

1.3. Tujuan Penelitian 
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 Mengidentifikasi aspek-aspek yang berkaitan dengan green supplier 

bahan baku yang dipertimbangkan oleh perusahaan. 

 Melakukan pembobotan dengan menggunakan metode AHP 

 Melakukan pemilihan alternatif dengan metode Technique for Order 

Performance by Similarity to Ideal Solution(TOPSIS)  

 Memilih greensupplier bahan baku terbaik berdasarkan tingkat 

kinerja dari masing-masing supplier.  

 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dalam penelitian ini adalah : 

1. Bagi ilmu pengetahuan, dari penelitian ini diharapkan dapat menambah 

referensi mengenai ilmu keteknik-industrian dan evaluasi supplier khususnya 

yang ada pada bidang industri manufaktur. 

2. Bagi Perusahaan, dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah gambaran dan 

masukan yang dapat digunkan perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam 

melakukan pemilihan supplier yang terbaik dan dapat bekerja sama dalam 

janka waktu panjang. 

1.5. Batasan Masalah  

Agar dalam penulisan penelitian tugas akhir ini dapat mencapai sasaran 

yang diharapkan maka diperlukan batasan terhadap masalah yang akan dibahas, 

yaitu sebagai berikut:  

1. Metode Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution dan 

Analytical Hierarchy Process hanya digunakan dalam pemilihan  supplier 

bahan baku pasir silika. 

2. Pemilihan  supplier dilakukan hanya pada supplier pasir silika. 

 

 

 

 


