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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Supplier adalah perusahaan atau individu yang menyediakan sumber daya

yang dibutuhkan oleh perusahaan lain untuk memproduksi barang atau jasa

tertentu. Supplier memiliki peranan yang penting dalam ketersediaan bahan baku

bagi kelangsungan aktivitas produksi bagi suatu perusahaan. Oleh karena itu,

suatu perusahaan perlu untuk bekerjasama dengan supplier. Pada bagian

pengadaan, pemilihan supplier memegang peranan yang penting karena hal

tersebut berpengaruh pada kinerja perusahaan dan kepuasan pelanggan. Menurut

Shahroudi & Rouydel (2012) menyatakan pemilihan supplier adalah salah satu

kegiatan paling penting dari suatu perusahaan, karena pembelian bahan baku dan

komponen mewakili 40 sampai 80% dari total biaya produk dan berdampak

terhadap kinerja perusahaan. Pada perusahaan manufaktur bagian pengadaan juga

berperan untuk menyediakan sumber bahan baku dan komponen yang berkualitas.

Menurut Fernandez (1996) menyatakan bahwa mutu dari produk dan layanan

berhubungan langsung dengan mutu dari produk pemasok serta layanan yang

mereka berikan. Maka dari itu, untuk menghasilkan produk akhir yang memiliki

kualitas yang baik, maka pemilihan supplier menjadi hal yang penting untuk

dilakukan.

CV Cahaya Makmur adalah perusahaan yang bergerak di industri pembuatan

kecap yang berlokasi di Jalan Raya Ngetal Karang Rejo- Gempol. Perusahaan ini

berdiri sejak tahun 1995, pada tahun 2000 perusahaan telah mendapatkan ijin dari

badan POM untuk produk kecap yang dihasilkan.  Hasil produksi perusahaan

berupa kecap dengan berbagai merek antara lain tawon, sakera, kelapa gading.

Bahan baku dari pembuatan kecap terdiri dari kedelai, gula merah, dan bumbu

yang kemudian dimasak sampai mengental. Kapasitas produksi perusahaan adalah

4 kwintal perhari yang dibagi menjadi 4 kali proses pemasakan tiap hari. Saat ini
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CV Cahaya Makmur sedang mengalami permasalahan dengan supplier,

khususnya supplier gula merah yang digunakan dalam proses pembuatan kecap

tersebut. Hal ini tidak terlepas dari kualitas dari gula merah tersebut yang tidak

sesuai dengan keinginan perusahaan, sehingga berpengaruh pada kualitas kecap

yang dihasilkan. Akibat yang ditimbulkan karena kurang baiknya gula merah

merah yang dipakai adalah kecap yang diproduksi menghasilkan gelembung soda

sehingga banyak pelanggan yang mengembalikan produk. Permasalahan lain yang

dihadapi oleh CV Cahaya Makmur adalah jadwal pengiriman gula merah yang

sering terlambat juga mengakibatkan kurangnya persediaan bahan baku sehingga

berpengaruh pada terlambatnya proses produksi. Keadaan inilah yang menjadi

pertimbangan mengapa perusahaan perlu melakukan pemilihan supplier untuk

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan. Selama ini perusahaan dalam

mengambil keputusan pemilihan supplier hanya dilakukan dengan intuisi dari

bagian pengadaan dan pemilik perusahaan sehingga sering kali tidak tepat. Oleh

karena itu, metode untuk pemilihan supplier yang lebih sistematis sangat

direkomendasikan untuk membantu dalam pengambilan keputusan bagi

perusahaan.

Proses pemilihan supplier merupakan kegiatan yang penting bagi perusahaan

manufaktur. Dalam proses pemilihan supplier, pengambil keputusan sering kali

dihadapkan pada kriteria pemilihan supplier dan banyaknya alternatif supplier

yang tersedia. Oleh karena itu, Muti-Attibute Decision Making (MADM)

merupakan metode yang tepat untuk menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah

alternatif. Banyak metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah

MADM diantaranya Technique for Order Preference by Similarity to Ideal

Solution (TOPSIS) dan Analytical Hierarchy Process (AHP) . Pada penelitian

sebelumnya MADM telah banyak digunakan sebagai metode pengambilan

keputusan dari beberapa alternatif. Wulandari dan Hartono (2014) melakukan

pengambilan keputusan produk kerajinan unggulan berdasarkan kriteria yang

ditentukan dengan menggunakan metode TOPSIS. Jamila dan Hartati (2011)
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melakukan pembobotan dengan Entropy dan menentukan pilihan subkontrak yang

akan memproduksi sarung tangan menggunkan metode TOPSIS. Wardhani dkk

(2012) menerapkan metode Entropy untuk melakukan pembobotan kriteria serta

alternatif, kemudian melakukan perangkingan supplier menggunakan metode

TOPSIS untuk pengambilan keputusan pemilihan supplier terbaik. Dalam

penelitian ini metode yang akan digunakan dalam pemilihan supplier adalah

integrasi metode Entropy dan TOPSIS.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu :

“Bagaimana menggunakan integrasi metode Entropy dan TOPSIS untuk memilih

supplier bahan baku terbaik”.

1.3 Tujuan penelitian

Dari rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian

ini adalah memilih supplier terbaik berdasarkan rangking dengan integrasi metode

Entropy dan TOPSIS

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

Memberikan masukan pada pihak perusahaan sebagai bahan pertimbangan

dalam memilih supplier berdasarkan kriteria perusahaan.

1.5 Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang digunakan agar penelitian lebih spesifik dan

terarah adalah sebagai berikut :

1. Pemilihan supplier bahan baku difokuskan pada pemilihan supplier bahan

baku pembuatan kecap yaitu gula merah.
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2. Penilaian bobot kriteria dan alternatif berdasarkan data primer yang berasal

dari kuesioner yang diberikan pada para pembuat keputusan di CV Cahaya

Makmur.


