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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Kegiatan pengadaan atau sering disebut purchasing adalah kegiatan yang 

sangat penting dalam perusahaan manufaktur. Kegiatan tersebut adalah salah 

kunci sukses dari sebuah perusahaan karena kegiatan jual beli barang atau bahan 

baku dilakukan yang juga menentukan dari kualitas produk yang dihasilkan. 

Pemilihan suplier yang tepat tidak hanya menguntungkan bagi perusahaan tetapi 

juga meningkatkan kepuasan pelanggan. Bahan baku dan komponen dapat 

mencapai 70% dari biaya produk dalam industri manufaktur. Pemilihan supplier 

adalah permasalahan multi kriteria yang melibatkan faktor atau kriteria kualitatif 

dan kuantitatif. Seringkali dalam pemilihan supplier, pengambil keputusan 

dihadapkan pada kriteria pemilihan supplier yang saling berkaitan satu dengan 

yang lain. PT. Eterindo Nusa Graha merupakan perusahaan manukfaktur yang 

bergerak di bidang produksi bahan kimia pelentur (plasticizer) dan resin sintetis 

(Water Based, Solvent Based) di Indonesia. Dalam industri ini, kualitas bahan 

baku yang dipesan harus 100% sama sesuai yang telah dipesan. Karena 

kesesuaian pemesanan menjadi tolok ukur agar produk yang dihasilkan sesuai 

kualifikasi standart dari konsumen. Untuk itu, perlu adanya perencanaan 

pembelian dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi 

unsur produksi.  

Sodium Hydroxide Liquid 48% adalah salah satu bahan baku penolong untuk 

memproduksi dioctyl phthalate (DOP). PT Eterindo Nusa Graha adalah produsen 

terbesar DOP di Indonesia. Pemesanan bahan baku yang  dilakukan secara periode 

satu bulan sekali dengan mempertimbangkan unsur kriteria dalam pembelian 

bahan baku. Kenyataan di lapangan bahwa supplier Sodium Hydroxide Liquid 

sering mengalami keterlambatan pengiriman dan kualitas dari bahan baku yang 

dikirim terkadang tidak sesuai dengan pesanan.  Perusahaan melakukan pemilihan 

supplier dengan beberapa kriteria tapi pemilihan supplier tersebut masih belum 

tergolong akurat. Perusahaan ini berpatok pada kualitas, harga, dan pengiriman 
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karena untuk memenuhi permintaan  sesuai dengan pesanan dan juga untuk 

menaikan margin keuntungan perusahaan. Untuk itu permasalahan pemilihan 

supplier perlu dikaji ulang untuk memperoleh preferensi supplier terbaik untuk 

pemasok Sodium Hydroxide Liquid 48% terkait permasalahan yang dihadapi 

perusahaan.  

       Oleh karena itu, diperlukan sebuah pendekatan yang mampu menyelesaikan 

masalah-masalah tersebut dalam memilih supplier untuk dapat memenuhi 

permintaan perusahaan secara tepat waktu, jumlah dan kualitas. Dalam penelitian 

ini peneliti menggunakan konsep Multi Atribute Decision Making (MADM). 

MADM sendiri adalah suatu konsep yang digunakan untuk mencari alternatif 

optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode yang digunakan 

oleh peneliti adalah Technique for Order Preference by Similarity to Ideal 

Solution (TOPSIS). Metode TOPSIS yaitu alternatif terpilih terbaik tidak hanya 

memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, namun juga memiliki jarang 

terpanjang dari solusi ideal negatif. Rating dari bobot criteria yang ada nantinya 

akan diolah dengan menggunakan metode Analityc Hierarchy Process (AHP). 

Metode AHP dapat menyelesaikan masalah yang ketidakpastian pendapat dari 

pengabil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, serta 

ketidakakuratan data yang tersedia (Saaty, 1980). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, dapat dirumuskan 

permasalahan adalah “Bagaimana memilih supplier terbaik untuk memasok 

Sodium Hydroxide Liquid 48% ?” 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari tema pemilihan supplier adalah: 

1. Mengidentifikasi kriteri-kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier 

bahan baku. 

2. Memperoleh bobot kriteria yang digunakan dalam pemilihan supplier bahan 

baku berdasarkan metode AHP. 
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3. Memilih supplier terbaik berdasarkan perhitungan preferensi berdasarkan 

prioritas kriteria yang telah ditentukan dengan metode TOPSIS. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian adalah: 

a. Bagi perusahaan  

Adapun manfaat penelitian bagi perusahaan adalah: 

1. Dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan memilih supplier bahan baku.. 

b. Bagi Mahasiswa 

       Menambah pengalaman mahasiswa dalam penganan sistem yang 

berbasis lingkungan dengan menganalisis faktor-faktor masalah, 

mengidentifikasi serta mengaplikasikan ilmu – ilmu teknik industri dalam 

permasalahan nyata yang terjadi dalam perusahaan. 

c. Bagi Universitas 

       Menambah jumlah dan memperbaharui hasil karya mahasiswa yang 

dapat menjadi literature dan referensi penelitian di Departemen Teknik 

Industri khususnya. 

 

1.5 Batasan Masalah  

Batasan masalah yang digunakan dalam masalah ini adalah: 

1. Supplier adalah pemasok bahan baku tunggal, yakni supplier menjual satu  

jenis bahan baku dan tidak menjual bahan baku yang  lain.  

2. Penelitian dilakukan di bagian purchasing di PT Eterindo Nusa Graha.  

3. Penelitian hanya untuk bahan baku jenis Sulfate Hydroxide Liquid 48%. 


