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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Perkembangan industri dan kepedulian konsumen terhadap lingkungan 

hidup yang semakin meningkat serta isu tentang konsep industri yang berwawasan 

lingkungan telah memaksa industri melakukan penyesuaian dengan konsep green 

industries dalam setiap bisnis prosesnya termasuk dalam procurement yang lebih 

dikenal dengan green procurement. Konsep green procurement membawa 

prinsip perlindungan lingkunagn ke dalam sistem menejemen supplier. Salah atau 

bagian terpenting dalam bisnis proses procurement yaitu pemilihan supplier. 

Memilih supplier yang berkualitas akan menghasilkan produk berkualitas pula, 

dapat melakukan efesiensi biaya pembelian, meningkatkan kepuasan pelanggan 

dan meningkatkan kemampuan kompetitif perusahaan. Permasalahan yang 

muncul adalah ketika menentukan alternatif supplier menjadi semakin komplek 

seiring dengan tuntutan  konsep green procurement. Hal ini sangat merugikan 

khususnya bagi industri yang mempunyai jenis material atau bahan baku yang 

sangat rentan mengganggu keselamatan lingkungan sehingga aplikasi green 

procurement sangat diperlukan.  

 CV Surya Inti Pakindo adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pakan ternak. CV Surya Inti Pakindo dalam proses produksinya dibutuhkan 

berbagai bahan baku misalnya FML (Fermented Mother Liquor) dan Tebon 

Segar. FML (Fermented Mother Liquor) yang memiliki resiko gangguan yang  

tinggi pada lingkungan dan berpengaruh besar pada proses fregmentasi.. Pada 

situasi ini tidak optimal jika dalam penyelesaian masalah  pemilihan supplier CV 

Surya Inti Pakindo tidak mempertimbangkan kriteria yang berbasis lingkungan 

karena pemilihan supplier yang digunakan pada umumnya adalah pemilihan 

supplier tradisional, maka  pendekatan tradisional ini tidak sesuai untuk  industri 

yang memiliki resiko tinggi terhadap keselamatan dan lingkungan hidup, sehingga 

pemilihan supplier dengan konsep green procurement sangat diperlukan. Tebon 

segar bahan baku yang memiliki presentase yang tinggi pada produksi RPG-ND 
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oleh karena itu bahan baku tebon segar sangat berpengaruh pada proses produksi. 

Sehingga peniliti akan lebih fokus mengamati pada bahan baku FML dan Tebon 

Segar. 

Adanya permasalahan CV Surya Inti Pakindo yaitu pada pemilihan supplier 

namun dengan mempertimbangkan lingkungan, maka pada penelitian ini akan 

melakukan  pendekatan dengan menggunakan metode AHP dan VIKOR dengan 

mempertimbangkan kriteria berbasis green procurement. Pada penelitian ini, nilai 

bobot setiap kriteria  dihitung menggunakan metode  Analytic Hierarchy Process 

(AHP)  untuk menghitung nilai bobot kriteria. Setelah  menghitung bobot kriteria 

maka langkah selanjutnya dilakukan pemilihan supplier dengan menggunakan 

metode VIKOR. VIKOR adalah sebuah metode untuk optimisasi/optimalisasi 

criteria majemuk dalam suatu sistem yang kompleks  Konsep dasar VIKOR 

adalah menentukan ranking dari sampel-sampel yang ada dengan melihat hasil 

dari nilai-nilai sesalan atau regrets (R) dari setiap sampel. Dengan digunakan 

metode AHP dan VIKOR yang berbasis green procurement maka perusahaan 

akan dapat mengaplikasikan  metode  pemilihan supplier berbasis konsep  green 

procurement. Perusahaan dapat memilih supplier yang terbaik. Perusahaan dapat 

mewujudkan green image-nya kepada pihak luar baik kompetitor maupun 

konsumen. 

1.2 Rumusan Masalah 

Penelitian ini memberikan perhatian lebih pada kriteria green procurement 

yang ramah lingkungan. Bagaimana pemilihan supplier berbasis green 

procurement dengan menggunakan metode AHP dan VIKOR. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Diperlukan kejelasan sasaran yang ingin dicapai untuk dapat menjawab 

permasalahan yang telah dirumuskan. Berikut ini merupakan tujuan penelitian, 

yaitu : 

1. Mengidentifikasi kriteria  supplier berbasis green procurement. 

2. Menentukan bobot kepentingan pada tiap kriteria dengan menggunakan 

metode AHP. 
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3. Memilih alternatif supplier yang sesuai perusahaan dengan menggunakan 

metode VIKOR sehingga perusahaan dapat memilih supplier yang terbaik.                                                                                                                                  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini bila tujuan berhasil 

dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Supplier yang dapat mendukung terciptanya bisnis yang berbasis 

lingkungan. 

2. Perusahaan dapat menjamin keselamatan dan perlindungan lingkungan 

hidup. 

3. Perusahaan dapat mewujudkan green image-nya kepada pihak luar baik 

kompetitor maupun konsumen. 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Hal-hal yang membatasi lingkup penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Pengamatan dilakukan pada supplier jenis produk RPG-ND 

2. Permasalahan ini hanya berfokus pada pemilihan supplier dan tidak 

membahas alokasi order ke masing-masing supplier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




