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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin berkembangnya dunia industri pada saat ini semakin tinggi pula 

persaingan yang akan di hadapi. Perusahaan-perusahaan berupaya untuk 

meningkatkan kinerjanya dalam rangka menghasilkan suatu output yang optimal, 

yang mampu memenuhi keinginan konsumen. Salah satu faktor yang 

mempengaruhi kinerja perusahaan adalah keberadaan pemasok yang berperan 

sebagai pemasok bahan baku. Keberadaan pemasok ini sangat menentukan 

kelancaran proses produksi yang dihasilkan.  

Setiap perusahaan memiliki lebih dari satu pemasok untuk memasok material 

yang dibutuhkan. Hal ini berfungsi untuk meningkatkan kekuatan tawar-menawar 

yang dimiliki perusahaan dan juga untuk menjaga ketersediaan produk. Berbagai 

masalah yang berhubungan dengan pemasok sering muncul. Misalnya, kualitas 

tidak sesuai spesifikasi dan keterlambatan pengiriman. Untuk itu perusahaan harus 

melakukan evaluasi dan pemilihan terhadap pemasok, evaluasi dan pemilihan 

pemasok dilakukan sesuai  dengan karakteristik masing-masing produk atau 

barang yang akan dipasok. 

Perusahaan Raket Abadi yang berlokasi di jalan Klayatan adalah perusahaan 

yang bergerak di bidang manufaktur, dimana output yang di hasilkan berupa 

peralatan olahraga. Saat ini Perusahaan Raket Abadi sedang menghadapi 

permasalahan dengan sejumlah pemasok yang memasok item handle raket berupa 

kayu. Sebagai contoh dari sudut kualitas beberapa dari pemasok memiliki kualitas 

kayu yang kurang terlalu baik namun harga lebih murah di bandingkan pemasok 

lain, kemudian beberapa pemasok lainnya memiliki kualitas produk yang bagus 

namun pemasok tersebut melebihi lead time dalam pengiriman produk yang telah 

di sepakati sehingga keterlambatan memasok material yang nantinya akan 

menghambat proses produksi. Banyak kriteria lainnya dari pemasok yang 

memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing dalam memasok material. 
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Dengan adanya permasalahan tersebut, Perusahaan Raket Abadi dituntut harus 

melakukan evaluasi pemasok dan memilih pemasok mana yang sebaiknya dipilih 

dengan melihat batasan kapasitas dan berbagai karakteristik dari pemasok. Untuk 

itu . 

Metode yang sering dipakai dalam proses pengambilan keputusan yaitu 

metode Analytic Hierarchy Process yang biasa disebut AHP. Metode AHP adalah 

prosedur yang berbasis matematis untuk mengevaluasi kriteria-kriteria tersebut. 

AHP juga memperhitungkan validitas data dengan adanya batas toleransi 

inkonsistensi berbagai kriteria yang dipilih. Walaupun metode AHP telah banyak 

digunakan untuk membantu dalam pengambilan keputusan, tetapi metode AHP 

tak luput dari kritikan dalam penggunaannya karena dianggap tidak seimbang 

dalam skala penilaian perbandingan berpasangan (Deng, 1999).  

Skala AHP yang berbentuk bilangan “crisp” (tegas) dianggap kurang mampu 

menangani ketidakpastian. Oleh karena itu, skala AHP orisinal harus dekati 

dengan metode yang lain. Salah satu pendekatan yang patut dipertimbangkan 

adalah dengan menggunakan pendekatan logika fuzzy. Logika Fuzzy merupakan 

sebuah logika yang memiliki nilai kekaburan atau kesamaran (Fuzzyness) antara dua 

nilai. Pendekatan fuzzy khususnya pendekatan triangular fuzzy number terhadap 

skala AHP diharapkan mampu untuk meminimalisasi ketidakpastian sehingga 

diharapkan hasil yang diperoleh lebih akurat (Yusuf anshori,2012). 

Berdasarkan permasalahan ini peneliti mencoba memberikan alternatif 

pemecahan masalah pengambilan keputusan dengan mengintegrasikan  F-AHP 

merupakan penggabungan dari teknik AHP dengan pendekatan konsep logika 

fuzzy. Walaupun AHP biasa digunakan dalam menangani kriteria kualitatif dan 

kuantitatif pada MCDM namun fuzzy AHP dianggap lebih baik dalam 

mendeskripsikan keputusan yang samar-samar dari pada AHP.  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas permasalahan yang akan diteliti adalah 

mengevaluasi dan memilih pemasok kayu untuk handling raket. 
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1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan yang ingin di capai dalam penelitian dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah :  

1. Menetukan ranking bobot tertinggi dari masing-masing Kriteria, 

Subkriteria dan pemasok yang di prioritaskan. 

2. Memilih pemasok terbaik di Perusahaan Raket “ABADI”Malang. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat yang dapat diberikan pada penelitian tugas akhir ini 

adalah sebagai berikut :  

1. Perusahaan dapat masukan pertimbangan terhadap pemilihan pemasok 

yang terbaik untuk perusahaan. 

2. Membantu perusahaan dalam mengevaluasi pemasok yang di mana dari 

hasil evaluasi tersebut dapat membantu perusahaan dalam menentukan 

pemasok yang akan di pilih. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan yang di lakukan agar permasalahan tidak meluas diantaranya : 

1. Pembahasan dalam permasalahan ini adalah pemilihan pemasok 

2. Pemasok yang dimaksud adalah pemasok handle raket 

3. Produk yang di gunakan adalah produk tunggal 

4. Penggunaaan metode fuzzy AHP adalah menggunakan pembobotan Chang. 

 

 


