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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

       Dalam rantai pasok, perusahaan membuat jaringan untuk bersama-sama 

bekerja menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai 

akhir (Pujawan, 2005). Salah satu aspek penting dari rantai pasok adalah  

pemilihan pemasok, proses pembelian material, jasa dan perlengkapan untuk 

semua kebutuhan perusahaan (Weber et al., 1991). Pemilihan pemasok dan  

jasa adalah salah satu keputusan penting yang harus dibuat dalam perencanaan  

strategis dari rantai-pasok yang memiliki implikasi mendalam pada tahapan 

berikutnya dalam implementasi dan perencanaan strategis suatu rantai-pasok  

(Nukala  dan  Gupta, 2007). Besarnya biaya yang berasal dari bahan baku dan 

komponen lainnya yang dibeli dari luar sangat berpengaruh bagi sebagian 

besar perusahaan. Di dunia industri yang semakin ketat, perusahaan harus 

beroperasi secara efisien, dan salah satunya ditunjukkan oleh hubungan antara 

perusahan dengan pemasok yang efisien. Dengan melakukan pemilihan dan 

penentuan pemasok yang tepat, perusahaan dapat  mengurangi biaya dari sisi 

suppply chain secara signifikan, sehingga profit margin dapat menjadi lebih 

besar yang akan memberi peluang bagi perusahaan untuk semakin 

berkembang (Weber dan Current, 1993).  

Pabrik Keripik Buah Virgo adalah salah satu produsen makanan ringan  

di Indonesia. Pabrik keripik ini bertempat di Jl. Kapiworo Gg. 1 Jabon 

Mangliawan Malang dan mendistribusikan  produknya  ke  seluruh  Indonesia. 

Dalam memenuhi rencana produksinya yang tinggi, pabrik ini membutuhkan 

bahan baku yang tinggi pula. Beberapa bahan baku dipasok dari dalam daerah, 

akan tetapi ada banyak bahan baku yang juga di pasok dari luar daerah 

Malang. Dan juga bahan baku yang dipasok adalah buah-buahan sehingga 

tidak memungkinkan pabrik untuk menyetok bahan baku dalam waktu lama. 

Dalam lima hari (1 periode) pabrik bisa membutuhkan bahan baku sampai 8 
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ton untuk satu jenis buah. Pemenuhan ini dipasok dari beberapa supplier dari 

dalam atau luar Malang. 

Pemenuhan bahan baku oleh supplier pun terkadang tidak sesuai dengan 

yang diharapkan pabrik. Hal ini terjadi karena  ketidaksesuaian  kualitas bahan 

baku dari supplier, kekurangan  jumlah  pengiriman,  keterlambatan  waktu  

pengiriman, dan kriteria-kriteria lain yang disyaratkan perusahaan pada 

supplier. Hal ini mennyebabkan proses produksi terganggu dan biaya produksi 

melonjak untuk memenuhi kekurangan bahan baku. 

Pada dasarnya ada dua macam permasalahan pemilihan pemasok 

(Ghodsypour  dan  O’Brien,  1998). Permasalahan pertama ialah pemilihan 

pemasok dimana semua pemasok dapat  memenuhi segala macam kebutuhan 

pembeli mulai dari jumlah, kualitas, biaya, delivery, dan lain-lain (single 

sourcing). Permasalahan yang kedua adalah pemilihan pemasok ketika ada 

batasan kapasitas atau kualitas pada masing-masing pemasok. Dengan kata 

lain tidak ada pemasok yang dapat memenuhi kebutuhan total dari perusahaan 

sehingga perusahaan harus memilah beberapa kebutuhannya pada satu 

pemasok dan pemasok yang lainnya (multiple sourcing). Permasalahan yang 

terjadi pada Pabrik Keripik Buah Virgo termasuk dalam permasalahan kedua, 

dimana dalam produksi satu jenis keripik buah perusahaan perlu pasokan 

bahan baku dari beberapa supplier. 

Pemilihan supplier tersebut dapat dilakukan dengan metode AHP untuk 

penentuan kriteria. AHP adalah adalah suatu metode yang luwes yang 

memberikan kesempatan bagi perorangan atau kelompok untuk membangun 

gagasan-gagasan dan mendefinisikan persoalan dengan cara membuat asumsi 

mereka masing-masing dan memperoleh pemecahan yang diinginkan darinya.  

Proses ini bergantung pada imajinasi, pengalaman dan pengetahuan untuk 

menyusun hierarki suatu masalah dan pada logika, intuisi dan pengalaman 

untuk memberi pertimbangan.  Prosesnya adalah mengidentifikasi, memahami 

dan menilai interaksi-interaksi dari suatu sistem sebagai satu keseluruhan. 

(Saaty, 1993). Kemudian dengan memperhitungkan batasan kapasitas 

pengiriman bahan baku dari supplier, perhitungan AHP perlu diintegrasikan 
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dengan Linier Goal Programming (LGP). Dengan adanya supplier yang tepat 

diharapkan Pabrik Keripik Buah Virgo dapat mengurangi semua biaya 

produksinya dan dapat meningkatkan laba perusahaan. 

 

1.2 Perumusan Masalah 

Permasalahan di atas menjadi sebuah rumusan masalah yang akan 

diangkat dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalahnya adalah sebagai 

berikut : 

“Bagaimana mengevaluasi dan memilih supplier untuk Pabrik Keripik Buah 

Virgo menggunakan metode AHP dan LGP dengan mempertimbangkan 

kapasitas masing-masing supplier?” 

 

1.3 Tujusan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah  

1. Menentukan dasar-dasar penilaian sebagai bahan pertimbangan dalam 

mengevaluasi pemilihan supplier 

2. Mengetahui urutan supplier berdasarkan penilaian yang diinginkan 

perusahaan 

3. Memilih supplier untuk Pabrik Keripik Buah Virgo dan menentukan 

jumlah pesan tiap supplier  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian  ini antara lain : 

1. Memberi masukan berupa penilaian supplier pada perusahaan dengan 

mengetahui keinginan perusahaan pada supplier 

2. Menjadi referensi untuk perusahaan dalam memilih supplier  

 

1.5 Batasan Masalah 

Batasan masalah diberikan agar penelitian dapat lebih terarah dan 

spesifik serta permasalahan tidak meluas. Adapun batasan masalah yang 

digunakan yaitu penelitian dilakukan di Pabrik Keripik Buah Virgo untuk 
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keripik dengan permintaan tertingi yaitu keripik nangka. Dan penelitian 

membahas tentang pemasok (supplier) bahan baku tidak termasuk proses 

produksinya. 

 


