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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

  Meningkatnya persaingan di dunia industri mengakibatkan perusahaan 

berusaha menemukan cara untuk mengoptimalkan segala sumber daya yang 

dimiliki. Pemilihan supplier dengan mengukur efisiensi pada performansi 

supplier adalah  hal penting yang harus dilakukan oleh perusahaan untuk 

mendorong kelancaran proses produksi serta mengoptimalkan biaya. Supplier 

merupakan salah satu bagian supply chain yang sangat penting dan berpengaruh 

dalam eksistensi suatu perusahaan. Menurut Pujawan (2005)  kriteria pemilihan 

adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier, kriteria yang digunakan 

tentunya harus mencerminkan strategi supply chain maupun dari karakteristik dari 

item yang dipasok. Pemilihan supplier merupakan salah satu kegiatan kritis pada 

manajemen pembelian dalam rantai pasok, karena kinerja supplier berperan 

penting terhadap biaya, kualitas, pengiriman dan jasa dalam mencapai tujuan dari 

sebuah rantai pasok (Ting and Cho. 2008) 

  CV Aidrat merupakan perusahaan bertipe make to stock yang dimana 

perusahaan dituntut untuk terus berproduksi dengan jadwal produksi yang sudah 

ada . CV Aidrat adalah perusahaan Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dengan 

salah satu bahan baku yang krusial adalah  gelas 240ml, untuk memenuhi 

kebutuhan gelas 240ml perusahaan menggunakan 4 supplier gelas 240ml yang 

mempunyai karakteristik yang berbeda. Masalah yang muncul dari supplier gelas 

240 ml yaitu  adanya keterlambatan dalam pengiriman serta ketidaktepatan dalam 

memenuhi order. Jika bahan baku tersebut tidak memenuhi kuantitas order dan 

terjadi keterlambatan dalam pengiriman, maka akan mengacaukan jadwal 

produksi yang sudah ada. Maka dari itu, adanya pemasok bahan baku gelas 240 

ml yang mampu memenuhi kriteria yang diinginkan perusaahaan sangatlah 

penting, namun CV Aidrat dalam memenuhi permintaan dan menentukan 

pemasok tidak menggunakan metode tertentu. Maka dari permasalahan yang 
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dihadapi terutama pada kesalahan dalam pemilihan supplier dapat menjadikan 

suatu hal yang nantinya mengacaukan jadwal produksi yang sudah ada, bahkan 

akan membuat perusahaan berhenti beroperasi untuk sementara waktu.  

Telah banyak metode yang diusulkan dalam penyelesaian kasus seleksi 

pemasok, baik yang menggunakan satu pendekatan tersendiri maupun integrasi 

beberapa teknik. Beberapa usulan penyelesaian, masalah pemilihan pemasok yaitu 

dengan menggunakan pendekatan metode Analitycal Hierarchy Proses karena 

metode AHP sering digunakan sebagai metode pemecahan masalah dalam 

pengambilan keputusan serta AHP membuat permasalahan yang luas dan tidak 

terstruktur menjadi suatu model yang fleksibel dan mudah dipahami. Namun 

untuk mengukur apakah dalam memilih supplier telah efesien peneliti 

mengintegrasikan metode AHP dengan metode DEA. Penelitian terdahulu oleh 

Falsini dan Massimiliano (2010) mengintegrasikan metode AHP dan DEA untuk 

evaluasi dan seleksi penyedia logistik dimana AHP digunakan melakukan  

pembobotan  kriteria,  setelah itu bobot relatif diterapkan pada model linear 

progamming atau DEA, model ini memungkinkan untuk memperbaiki bobot AHP 

dan  memperhitungkan efisiensi  kinerja masa lalu dari 3PL.  

1.2 Rumusan Masalah 

Dari penjelasan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahannya 

yaitu “Bagaimana memilih supplier yang terbaik dengan menggunakan 

pendekatan metode Analitycal Hierarchy process (AHP) dan DEA (Data 

Envelopment Analysis) ? ”. 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah  

1. Identifikasi kriteria yang mempengaruhi dalam pemilihan supplier  

2. Melakukan pembobotan kriteria dengan metode Analitycal Hierarchy 

process (AHP) 

3. Menentukan nilai efisiensi supplier dengan metode DEA (Data 

Envelopment Analysis) 

4. Memilih supplier yang terbaik   
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1.4 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :  

1. Memberikan masukan dan usulan alternatif metode untuk memilih 

supplier bahan baku gelas 240ml 

2. Sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan pengambilan 

keputusan yang berkaitan dengan kebijakan perusahaan. dimasa yang akan 

datang. 

1.5 Batasan Masalah 

Agar permasalahan tidak menyimpang dari tujuan yang ingin dicapai, dan 

tidak memperluas bahasan yang akan dibahas , maka perlu adanya pembatasan 

dalam lingkup penelitian, batasan masalah pada penelitian ini adalah : 

1. Penelitian difokuskan pada supplier bahan baku gelas 240ml CV 

Aidrat 

 


