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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Logistik memegang peranan penting dalam sebuah supply chain. Dengan 

dibukanya pasar dan perdagangan global, membuka peluang bagi perusahaan 

untuk memperluas wilayah pemasaran ataupun distribusi baik antar wilayah 

maupun antar Negara. Saat ini banyak perusahaan yang menyediakan jasa 

logistik seperti pergudangan, jasa transportasi, jasa angkut barang dan 

sebagainya. Salah satu perusahaan yang menggunakan jasa peyedia logistik 

adalah PT. Steel Pipe Industry of Indonesia. PT SPINDO merupakan 

perusahaan pembuat pipa baja. Penggunaan 3PL oleh perusahaan bertujuan 

mengurangi resiko dalam proses pendistribusian barang, diantaranya 

keterlambatan pengiriman barang, rusak atau hilangnya barang dan penurunan 

kualitas barang yang didistribusikan. Pemilihan perusahaan3PL harus sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan (user). 

PT Steel Pipe Industry of Indonesia (PT. SPINDO) memiliki 4 provider 

3PL yang saat ini sedang bekerjasama. Dalam memilih sebuah provider 3PL, 

perlu adanya kriteria-kriteria yang dipertimbangkan. Evaluasi perlu dilakukan 

kepada provider 3PL yang telah bekerjasama sebelumnya, untuk menilai 

apakah kinerja telah sesuai dengan kriteria yang diberikan, sehingga secara 

normatif akan diperoleh rekomendasi apakah kontrak dari perusahaan dapat 

dilanjutkan, diperbaiki atau bahkan dihentikan. Kriteria dalam evaluasi 

pemilihan provider 3PL yang dipertimbangkan oleh PT. SPINDO diantaranya 

sistem pembayaran, kebijakan jaminan, flexibility & responsiveness, 

reliability&timeliness, dan keamanan. Selanjutnya, dalam memberikan 

penilaian terhadap masing-masing kriteria terkadang timbul suatu keragu-

raguan, sehingga diperlukan subyektivitas yang tinggi. Penilaian kriteria 

bertujuan untuk melakukan pemilihan provider 3PL, yang dimana evaluasi 

tersebut menjadi acuan bagi PT.SPINDO untuk memberhentikan atau 

melanjutkan kerjasama. 
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Evaluasi pemilihan provider 3PL yang tepat akan memberikan keuntungan 

yang besar terhadap pengguna (user). Melihat permasalahan ini, pengambilan 

keputusan dalam pemilihan provider 3PL dikategorikan kedalam permasalahan 

pengambilan keputusan banyak kriteria (MCDM/ Multi Criteria Decision 

Making). Metode yang dipilih sebagai metode pengambilan keputusan yang 

komprehensif untuk mengadaptasi keragu-raguan dalam penilaian yang 

dilakukan oleh decision maker dan ketidakpastian informasi adalah technique 

for order preference by similarity to ideal solution-Grey (TOPSIS Grey) dan 

proses penyeleksian kriteria-kriteria menggunakan metode Analitical Hierarki 

Procces (AHP). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas, maka masalah yang akan dibahas 

dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana melakukan evaluasi dalam memilih provider 3PL yang 

tepat bagi perusahaan?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan dari penelitian tentang permasalahan ini adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kriteria-kriteria evaluasi pemilihan provider 3PL 

2. Melakukan pembobotan kriteria menggunakan metode Analitical 

Hierarchy Proccess (AHP) 

3. Mengevaluasi dan melakukan pemilihan provider 3PL dengan 

menggunakan metode Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution with Grey Relation (TOPSIS Grey). 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang didapat dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagi ilmu pengetahuan, dari penelitian ini diharapkan dapat 

menambah referensi mengenai ilmu keteknik-industrian dan evaluasi 

provider 3PL khususnya yang ada pada bidang industri manufaktur. 
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2. Bagi perusahaan, dari penelitian ini akan menghasilkan sebuah

gambaran dan masukan yang dapat digunakan perusahaan sebagai

bahan pertimbangan dalam melakukan pemilihan provider yang telah

dimiliki agar lebih efektif dan efisien.

1.5 Batasan Masalah 

Agar dalam penulisan penelitian tugas akhir ini dapat mencapai 

sasaran yang diharapkan maka diperlukan batasan terhadap masalah yang akan 

dibahas, yaitu sebagai berikut: 

1. Kriteria-kriteria dalam evaluasi provider 3PL berdasarkan 

kesepakatan pihak perusahaan

2. Penelitian ini dilakukan pada Unit Produksi PT. SPINDO yang ada di

Surabaya

3. Pemilihan provider berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan

menggunakan metode TOPSIS Grey


