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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Semakin maju dan berkembangnya kondisi perekonomian menyebabkan 

persaingan di dunia bisnis menjadi semakin ketat. Persaingan tersebut menuntut 

para pelaku bisnis melakukan peningkatan kinerja perusahaan secara 

berkelanjutan, salah satunya melalui penilaian kinerja supplier. Pada sebuah unit 

bisnis secara keseluruhan, keterkaitan antar unit bisnis menjadi bagian penting 

untuk menunjang kesuksesan sebuah usaha. Salah satu fungsi inti dari proses 

bisnis ini yakni fulfill order. Pemenuhan kebutuhan baik untuk internal maupun 

eksternal membutuhkan manajemen yang baik. Saat ini makin banyak perusahaan 

manufaktur yang menyadari pentingnya peranan supplier dalam mendukung 

performansi rantai supply mereka secara keseluruhan.  

PT. Pupuk Kaltim sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dalam 

pembuatan pupuk telah menjalin kerjasama dengan beberapa supplier untuk 

menjamin kelangsungan produksinya. Melakukan penilaian pemilihan supplier 

sangat penting dilakukan secara berkala oleh perusahaan agar para supplier 

dengan karakteristiknya yang berbeda-beda senantiasa termotivasi untuk selalu 

memberikan pelayanan yang terbaik bagi perusahaan. Penggunaan metode yang 

tepat membantu perusahaan untuk melakukan penilaian pemilihan supplier dan 

memberikan masukan (feedback) kepada para supplier untuk perbaikan di masa 

yang akan datang. Pemenuhan bahan baku pupuk pada PT. Pupuk Kaltim dipasok 

lebih dari satu supplier. Hal ini dilakukan untuk menjaga ketersediaan material 

demi kelancaran jalannya proses produksi. Penilaian supplier di PT. Pupuk Kaltim 

selama ini diterapkan hanya dengan perspektif kriteria penilaian keringanan waktu 

pelunasan pembayaran, quality dan delivery. Di satu sisi, perusahaan juga dituntut 

untuk memiliki resource based capability berupa dukungan dari supplier yang 

handal dalam memasok material pupuk, sehingga service value yang diinginkan 

dapat tercapai. Kehandalan supplier yang dibutuhkan tentu saja tidak hanya 
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tercermin pada supplier yang mampu memasok material berharga murah, 

berkualitas dan tepat waktu saja, tetapi juga harus mampu memberikan service 

yang optimal, baik dari segi kelancaran komunikasi dan informasi, responsif, dan 

memberikan kemudahan dalam proses transaksi. Fakta yang terjadi seringkali 

dihadapkan pada konflik kriteria yang dikarenakan alasan interpersonal maupun 

intrapersonal. Konflik intrapersonal seperti seorang kepala bagian mungkin 

menginginkan untuk memilih supplier yang mampu memberi harga murah, tepat 

kualitas, memberi keringanan batas waktu pelunasan, dan tanggap dalam 

menangani keluhan dan komplain dari perusahaan, namun biasanya tidak ada 

satupun supplier yang bisa memenuhi seluruh kriteria tersebut. Dalam situasi 

yang sama, misalnya kepala bagian pengadaan mungkin menginginkan supplier 

yang responsif, memiliki prosedur complain yang mudah, sedangkan kepala 

bagian gudang lebih mengingkan supplier yang memiliki sistem pengendalian 

persediaan yang cukup. Kondisi tersebut menggambarkan adanya konflik kriteria 

yang muncul dari interpersonal. Maka dari itu, perusahaan perlu melakukan 

identifikasi ulang kriteria penilaian pemilihan supplier dengan menggunakan 

kriteria yang menilai juga responsiveness dan service yang diberikan oleh supplier 

kepada perusahaan. Perusahaan juga perlu melakukan analisa prioritas kriteria dan 

hubungan keterkaitan antar kriteria agar memudahkan dalam pengambilan 

keputusan dan melakukan pembobotan pada seluruh indikator kinerja pada tiap 

supplier dalam pelaksanaan pemilihan supplier di perusahaan. Pembobotan pada 

kriteria penilaian sangat penting dilakukan karena dapat menunjukkan prioritas 

terhadap masing-masing indikator kinerja, sehingga dapat memudahkan pihak 

manajemen terkait dalam pengambilan suatu keputusan.  

Sistem pemilihan supplier di PT. Pupuk Kaltim sangat memungkinkan 

untuk dilakukan dengan menggunakan sejumlah kriteria penilaian kinerja yang 

saling memiliki keterkaitan antar kriteria evaluasi. Berdasarkan kondisi 

perusahaan tersebut, maka perusahaan memerlukan metode Multi Criteria 

Decision Making (MCDM) yang dapat mengakomodasi penyelesaian dari konflik 

kriteria. Sebuah masalah dikatakan sebagai MCDM jika dan hanya jika ada 
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sedikitnya 2 konflik kriteria (conflictin criteria) muncul dan terdapat paling 

sedikitnya 2 solusi alternatif. Metode MCDM yang tepat untuk digunakan dalam 

aplikasi pengambilan keputusan pada pemilihan supplier ini adalah kombinasi 

dari metode DEMATEL dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

DEMATEL dapat digunakan untuk menentukan keterkaitan yang terjadi antar 

kriteria evaluasi kinerja supplier. Selain itu, suatu studi oleh Tzeng et al., (2007) 

dalam Yoserizal (2012), mengatakan “DEMATEL juga dapat digunakan untuk 

menemukan dan menganalisa kriteria-kriteria yang dominan pada suatu sistem”. 

AHP merupakan metode yang dapat digunakan dalam permasalahan Multi 

Criteria Decision Making (MCDM). Dengan metode AHP akan diperoleh bobot 

prioritas pada seluruh kriteria yang digunakan dalam penentuan supplier. Hasil 

dari pembobotan tersebut dapat digunakan sebagai input dalam tahap penilaian 

akhir pada seluruh alternatif supplier berdasarkan pada kriteria yang telah 

teridentifikasi. Secara keseluruhan, tujuan dari penelitian ini adalah untuk 

mengidentifikasi kriteria (VPI) supplier yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan, menentukan prioritas VPI atau kriteria penilaian pemilihan supplier, 

dan mengaplikasikan kriteria VPI terpilih beserta masing-masing bobot 

prioritasnya pada sistem penentuan supplier di perusahaan. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas dapat dirumuskan rumusan masalah 

sebagai berikut:  

Bagaimana pemilihan supplier dapat dilakukan dengan menggunakan 

kriteria penilaian VPI (Vendor Performance Indicator) yang sesuai dengan 

kebutuhan dan objektifitas perusahaan, sehingga dapat melakukan pembobotan 

terhadap kriteria - kriteria pemilihan supplier terpilih dan menentukan prioritas 

VPI serta mengaplikasikan pada sistem pemilihan supplier di PT. Pupuk Kaltim 

dengan tepat.  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian Tugas Akhir ini yaitu untuk : 

1. Mengidentifikasi ulang kriteria penilaian (VPI) supplier yang sesuai 

dengan kebutuhan dan objektif perusahaan. 

2. Melakukan identifikasi hubungan saling mempengaruhi antar kriteria 

penilaian (VPI) supplier dan identifikasi kriteria yang dominan. 

3. Melakukan pembobotan terhadap kriteria-kriteria penilaian (VPI) 

berdasarkan hubungan hirarki kriteria.  

4. Menentukan prioritas VPI atau kriteria penilaian pemilihan supplier, 

dan mengaplikasikan kriteria penilaian terpilih beserta masing-masing 

bobot prioritasnya pada sistem pemilihan supplier di perusahaan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang bisa didapat dari penelitian ini yaitu : 

1. Perusahaan akan dapat menerapkan sistem pemilihan supplier dengan 

kriteria yang lebih kompleks dan sesuai dengan kepentingan dan 

kebutuhan perusahaan saat ini.  

2. Perusahaan juga akan menganalisa faktor (VPI) yang paling dominan 

dan berpengaruh atau paling dipengaruhi dalam sistem pemilihan 

supplier. 

3. Adanya identifikasi ulang prioritas kriteria pemilihan supplier 

diharapkan para supplier dapat memperbaiki keseluruhan kinerjanya 

sesuai dengan standar perusahaan dan cepat tanggap dalam 

menanggapi permintaan perusahaan, sehingga kontinuitas bahan baku 

tetap terjaga dan proses produksi dapat berjalan dengan lancar. 

 

 

 

 

 



 

5 
 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

1.5.1 Batasan – batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Objek penelitian dilakukan di PT. Pupuk Kaltim pada proses 

pengadaan barang. 

2. Penelitian hanya dilakukan untuk supplier bahan kimia Activated 

Alumina. 

3. Supplier yang diteliti adalah supplier yang pernah menawarkan 

produk bahan kimia di PT. Pupuk Kaltim. 

4. Responden pada kuesioner di penelitian ini adalah kepala bagian 

pengadaan, staff buyer, dan kepala gudang (inventory controller). 

 

1.5.2 Asumsi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Penentuan bobot proritas kriteria dilakukan dengan menggunakan 

skala pembobotan perbandingan berpasangan AHP dengan skala 

1-9.  

2. Prioritas perusahaan terhadap indikator penilaian VPI supplier 

adalah tetap selama periode penelitian ini dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Didalam sistematika penulisan ini akan dijelaskan mengenai kerangka 

penulisan laporan penelitian yang dilakukan. 

 

BAB I PENDAHULUAN  

 Bab pendahuluan ini berisi mengenai penjelasan latar belakang 

permasalahan yang  ada dan mengapa permasalahan itu diangkat dalam penelitian 

ini. Selain itu juga diuraikan mengenai permasalahan yang akan diselesaikan, 

tujuan penelitian, serta manfaat dari penelitia. Selain itu juga dijelaskan batasan, 

asumsi serta sistematika dalam penulisan laporan penelitian.  

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
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 Pada bab ini dijabarkan mengenai teori-teori yang menjadi landasan 

penulis dalam pelaksanaan penelitian serta pemecahan masalah dan pembuatan 

laporan tugas akhir. Sumber dari teori-teori yang digunakan pada penelitian tugas 

akhir ini antara lain dari buku, penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, jurnal 

serta artikel terkait.  

 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

 Bab ini menjelaskan metodologi dalam penelitian tugas akhir ini. 

Pembahasan yang dilakukan mencakup tahapan-tahapan yang dilakukan penulis 

dalam pelaksanaan penelitian, mulai dari identifikasi masalah, sampai kesimpulan 

dan saran. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Pada bab ini dijelaskan mengenai pengumpulan data yang dilakukan di 

dalam penelitian ini. Dalam bab ini juga dijabarkan mengenai pengolahan data 

dengan metode-metode yang sudah ditentukan. Serta disajikan juga hasil yang 

diperoleh dari proses pengolahan data tersebut. 

 

BAB V ANALISA DAN PEMBAHASAN 

 Bab ini berisi uraian dari analisa terhadap hasil proses pengolahan data 

yang telah dilakukan sebelumnya.  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

 Bab ini berisi mengenai kesimpulan yang diperoleh dari pengolahan data 

dan saran penelitian selanjutnya. 

 


