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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Persaingan industri di Indonesia saat ini sudah mengalami perkembangan 

yang pesat dimana menciptakan persaingan bisnis yang semakin kompetitif. Oleh 

sebab itu setiap perusahaan dituntut untuk dapat meningkatkan kinerjanya agar 

mampu bersaing dan bertahan. Peningkatan kinerja perusahaan dapat dilakukan 

dengan berbagai cara, salah satunya adalah dengan melakukan analisis kebijakan 

dalam pengambilan sebuah keputusan. Proses analisis kebijakan membutuhkan 

adanya kriteria sebelum memutuskan pilihan dari berbagai alternatif yang ada. 

Analisis kebijakan pengambilan keputusan memiliki peran penting dalam dunia 

industri, salah satunya kebijakan pengambilan keputusan dalam managemen 

pengadaan bahan baku. Supplier merupakan faktor penting dalam proses 

pengadaan bahan baku dan berpengaruh dalam eksistensi suatu perusahaan, 

kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supllier, kriteria 

yang digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supllychain maupun dari 

karakteristik dari item yang dipasok. Secara umum perusahaan menggunakan 

kriteria-kriteria dasar seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga dan 

ketepatan waktu pengiriman pemilihan supplier sendiri menjadi sebuah hal yang 

krusial, terutama pada produk yang ketersediannya bergantung pada musim 

seperti produk hasil bumi seperti perusahaan yang bergerak dibidang agribisnis. 

Sedikit banyaknya ketersediaan produk hasil bumi pada saat bukan musimnya 

sangat berpengaruh dalam memepertahankan bisnis yang bergerak dibidang ini.  

  CV. MANDIRI merupakan salah satu perusahaan bergerak dibidang 

agribisnis, dimana perusahaan ini menawarkan produk-produk hasil bumi, salah 

satunya yaitu asam jawa. Perusahaan memasarkan asam jawa nya di daerah 

Kalimantan Barat terutama Pontianak, sambas dan sekitarnya. Selama ini CV. 

MANDIRI telah memiliki beberapa pemasok, tetapi meskipun memiliki beberapa 
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pemasok  perusahaan masih sering kekurangan pasokan asam jawa. Kekurangan   

pasokan  dapat disebebkan oleh beberapa hal, antara lain adalah  kualitas asam 

jawa sendiri tidak sesuai  dengan yang ditetapkan dan jumlah asam yang dipesan 

tidak sesuai yang dijanjikan. sehingga perusahaan kadang harus menolak 

permintaan yang datang. Oleh karena itu dilakukan penyaranan untuk  pemilihan 

pemasok asam jawa secara selektif dengan mempertimbangkan bobot kriteria 

seperti harga yang relatif murah, kualitas yang baik dan mampu memasok 

perusahaan. Selain itu diperlukan pengalokasian pesanan untuk meminimasi 

resiko pembengkakan biaya pembelian dan meminimasi cacat pada pasokan. 

  Dalam tugas akhir ini kriteria yang ditentukan berupa kriteria kualitatif 

maka untuk pengambilan keputusan harus konsisten. Oleh karena itu dalam 

penelitian tugas akhir memilih untuk menggunakan integrasi dari metode yaitu 

Fuzzy, Analytical Hierarki Proses ( F-AHP ), dan Goal Programing. Dimana F-

AHP digunakan untuk penilaian alternatif pemasok berdasarkan sejumlah kriteria 

dan subkriteria. Dimana hasil dari penilaian akan menjadi koefisien fungsi tujuan  

maksimasi bobot dari alternatif pemasok pada model Goal Programing. 

 

1.2 Rumusan masalah 

Dari latar belakang diatas maka rumusan masalah yang dihadapi perusahaan 

adalah pemasok mana saja yang tepat untuk menjadi pemasok asam jawa yang 

sesuai dengan kriteria dan subkriteria telah ditentukan dan berapa kuantitas order 

yang dialokasian.  
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1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan 

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan di CV. MANDIRI adalah 

sebagai berikut : 

1. Memperoleh nilai bobot prioritas dari subkriteria 

2. Memperoleh nilai bobot  dari setiap alternatif pemasok dan meranking 

alternatif pemasok 

3. Menentukan pemasok terpilih dan alokasi jumlah pesanan agar optimal 

1.3.2 Manfaat 

Manfaat yang akan didapatkan dari rangkaian penelitian ini dapat 

dijabarkan sebagai berikut : 

1. Bagi Perguruan Tinggi 

Sebagai tambahan referansi khususnya mengenai perkembangan 

industri di Indonesia maupun proses dan teknologi yang mutakhir yang 

dapat digunakan oleh pihak-pihak yang memerlukan di perguruan 

Tinggi. 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil analisa dan temuan-temuan yang terjadi selama penelitian dapat 

menjadi bahan masukan bagi perusahaan untuk menentukan kebijakan 

perusahaan di masa yang akan datang. 

3. Bagi mahasiswa 

a. Mahasiswa mendapatkan pelajaran baru terkait pengalaman-

pengalaman yang belum didapatkan didunia perkuliahan. 

b. Mahasiswa akan lebih siap untuk menghadapi tuntutan dunia kerja. 

1.4 Batasan dan Asumsi  

Dalam penulisan laporan ini digunakan batasan dan asumsi yang dapat 

memperjelas dalam memahami isi laporan. Dengan adanya faktor pembatas maka 

diharapkan pembahasan lebih terfokus dan tidak melebar dan asumsi akan 

mempermudah dalam melakukan analisa. Adapun batas dan asumsi yang 

digunakan adalah sebagai berikut. 
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1.4.1 Batasan  

Batasan yang digunakan dalam  pelaksanaan pengumpulan data dan penulisan 

laporan ini adalah sebagai berikut. 

1. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data historis 

perusahaan 3 bulan terakhir. 

2. Study kasus dalam penelitian ini hanya berhubungan dengan bagian 

pengadaan dan gudang perusahaan. 

1.4.2 Asumsi 

Sedangkan untuk asumsi yang digunakan adalah sebagai berikut. 

1.  Pengumpulan data dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah dibuat 

dan disepakati. 

2. Semua aktivitas yang dilakukan adalah bertempat pada 1 area yaitu 

Pengadaan dan gudang. 

3. Data diasumsikan sama untuk 3 bulan, kecuali data permintaan. 

 




