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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengadaan 

       Secara tradisional bagian pengadaan atau pembelian dianggap bagian yang 

kurang strategis. Bagian ini hanya diasosiasikan dengan kegiatan-kegiatan 

administrasi seperti meminta penawaran dari supplier, mencetak purchase order 

(PO),mengirimkan PO ke supplier, dan sebagainya. Dewasa ini anggapan tersebut 

sudah sangat banyak berubah. Bagian pembelian semakin dianggap strategis oleh 

banyak perusahaan besar atau kecil di dunia. Ini dikarenakan bagian ini punya 

potensi untuk menciptakan daya saing perusahaan ataupun supply chain, bukan 

hanya perannya mendapatkan bahan baku dengan harga murah, tetapi juga upaya 

itu meningkatkan  time to market (dalam perancangan produk baru), 

meningkatkan kualitas produk dan meningkatkan responsiveness (dengan memilih 

n bahan yang bakunya murah tetapi juga reponsif). Tentu juga bisa berperan 

strategis seperti bagian pembelian tidak cukup hanya bisa mengerjakan-

mengerjakan administatif. Mereka dituntut juga untuk memiliki keahlian 

bernegosiasi, memiliki kemampuan untuk menterjemahkan tujuan strategis 

perusahaan kedalam sistem pemilihan dan evaluasi supplier, dan sebagainya. 

Disamping tugas rutinnya untuk melakukan pembelian bahan baku, komponen, 

jasa dan sebagainya , bagian ini juga diharapkan bisa menciptakan kolaborasi 

jangka panjang dengan supplier-supplier yang relevan, melibatkan mereka dam 

perancangan produk baru, mengevaluasi supply risk, dan sebagainya. (Pujawan, 

2005). 

2.2 Pemilihan Supllier 

2.2.1 Peranan Supplier 

       Banyak perusahaan yang juga melibatkan supplier-supplier kunci 

mereka dalam mengembangkan produk. Keterlibatan mereka bisa jadi 

cukup penting dalam memberikan masukan tentang ketersediaan material 

yang dibutuhkan untuk memproduksi produk baru. Supplier juga bisa 
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mengerti sifat-sifat material yang mereka pasok sehingga keterlibatan 

mereka bisa bermanfaat dalam mengembangkan produk baru. 

Keterlibatan mereka sejak awal dalam proses pengembangan produk 

sangat membantu keseluruhan rantai dalam supply chain dalam 

mempercepat time to market. Bagi supply chain yang menghadapi pasar 

yang dinamisdan menangani produk-produk yang inovatif, keterlibatan 

supplier dalam pengembangan produk baru sangat esensial. (Pujawan, 

2005). 

2.2.2 Kriteria Supplier 

       Pemilihan supplier merupakan kegiatan yang sangat strategis 

terutama apabila supplier tersebut akan memasok item kritis dan/atau 

digunakan dalam jangka waktu panjang sebagai supplier penting. Kriteria 

pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier. 

Kriteria yang digunakan tentunya harus bisa mencerminkan strategi 

supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok. 

       Secara umum banyak perusahaan yang menggunakan kriteria dasar 

seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga dan ketepatan waktu 

pengiriman. Namun sering kali supplier membutuhkan berbagai kriteria 

lain yang akan dianggap penting oleh perusahaan. Penelitian yang 

dilakukan oleh Dickson selama 40 tahun bahwa kriteria pemilihan sangat 

beragam.  Tabel berikut ini menunjukan bahwa ada 22 kriteria yang 

diidentifikasi oleh Dickson. 

Tabel 2.1 Kriteria Pemilihan Supplier 
Kriteria  Skor Warantie and claim policies 2,8 
Quality  3,5 Price  2,8 
Delivery  3,4 Technical capability 2,8 
Performance history 3 Financial position 2,5 
Prosedural compliens 2,5 Management and organization 2,3 
Comunication system 2,5 Operating control 2,2 

Reputasion and position in 
industry 

2,4 Repair service 2,2 

Desire for businness 2,4 Attitude 2,1 
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Impressetion 2,1 Geographical location 1,9 
Packaging ability 2 Amount of past business 1,6 
Labor relation record 2 Training aids 1,5 
Geographical location 1,9 
Sumber: Pujawan, 2010 

Sedangkan dalam penelitian yang dilakukan Merry dkk (2014), ada 7 kriteria 

pemilihan supplier yakni sebagai berikut: 
Tabel 2.2 Kriteria Pemilihan Supplier 

Kriteria Atribut yang berhubungan 

Kualitas Kecacatan dan kesesuaian spesifikasi 

Harga Harga produk, biaya kirim, cara pembayaran, dan 
diskon. 

Pengiriman Waktu pengiriman dan waktu distribusi. 

Pelayanan Fleksibel, komunikasi, dan pelayanan setelah 
penerimaan produk. 

Profil supplier Performance history,kapabilitas, dan list 
konsumen. 

Risiko yang mungkin 
mempengaruhi 

Keadaan lokasi/ geografis lokasi dan kestabilan 
ekonomi. 

Dokumen Kelengkapan dokumen purchase order dan 
performance invoice. 

Sumber: Merry dkk (2014) 

       Selain kriteria diatas ada kriteria lain yang digunakan dalam pemilihan 

supplier. Model yang diterapkannya yakni model QCDFR (Quality, Cost, 

Delivery, Flexibility, Responsiveness). Dapat dilihat secara jelas dalam tabel 

berikut: 

 

 
Tabel 2.3 Kriteria Pemilihan Supplier Model QCDFR 
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Kriteria Atribut yang berhubungan 

Quality Rasa, warna, aroma 
Cost Harga bahan baku dan biaya pengiriman 
Delivery Ketepatan jumlah pengiriman dan ketepatan waktu pengiriman 
Flexibility Pemenuhan perubahan permintaan yang dipesan dan Pemenuhan 

perubahan permintaan waktu pengiriman 
Responsiveness Kemampuan merespon masalah dan kemampuan merespon 

permintaan 
Sumber: Jannah dkk (2011) 

 

Berikut ini adalah hasil penelitian terdahulu berdasarkan perbandingan kriteria – 

kriteria dan sub kriteria yang digunakan dalam penelitian dengan tema pemilihan 

supplier. Karena penentuan kriteria dan sub kriteria dinilai sangat penting dalam 

menentukan supplier, untuk itu peneliti menggunakan banyak rujukan dari 

penelitian terdahulu untuk menyesuaikan kriteria yang tepat sesuai dengan kondisi 

perusahaan. Hasil dari penelitian berikut ini bisa menjadi rujukan dalam 

menentukan kriteria-kriteria dan sub kriteria penilitian yang dilakukan oleh 

peneliti. Tabel 2.4 Perbandingan kriteria penelitian terdahulu 
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No Nama Peneliti Studi Masalah Kriteria yang Digunakan Metode Tahun 

1 Wicaksono, 
Rahman, & 
Tantrika 

Pemilihan supplier baja 
H-BEAM 

Quality, Delivery, Warranty and Claim Policies, 
Price, Technical Capability, Attitudes. 

AHP 
TOPSIS 

2014 

2 Kahraman, 
Cibeci, & Ulukan 

Pemilihan supplier 
dengan kriteria yang 
sesuai prospek bagi 
perusahaan 

1. Supplier Criteria: Financial, management, quality 
system and process. 

2. Produck performance: handling, use in manufact, 
other business, end use. 

3. Service performance: follow up, customer 
supplier, customer satisfaction, professional. 

F-AHP 2006 

3 Freeman & Chen Pemilihan Green 
vendor dalam memasok 
produksi alat 
elektronik. 

Cost, green competency, quality, delivery schedule, 
environmental management performance. 

AHP 
Entropy 
TOPSIS 

2015 
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2.3 Multi Attribute Decision Making 

        Multiple Attribute Decision Making adalah suatu metode pengambilan 

keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif 

berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria biasanya berupa ukuran-ukuran, 

aturan-aturan atau standart yang digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Berdasarkan tujuannya, MCDM dapat dibagi menjadi 2 model: Multi Attribute 

Decision Making (MADM) dan Multi Object Decision Making (MODM). 

Seringkali MCDM dan MADM digunakan menerangkan kelas atau kategori yang 

sama. MADM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam 

ruangdiskret. Oleh karena itu, pada MADM biasanya digunakan untuk melakukan 

penilaian atau seleksi terhadap beberapa alternatifdalam jumlah yang terbatas. 

Sedangkan pada MODM digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah pada 

ruang kontinyu ( seperti pada pemrograman matematis). Secara umum dapat 

dikatakan bahwa, MADM menyeleksi alternatif terbaik dari sejumlah alternatif; 

sedangkan  MODM merancang alternatif terbaik. Perbedaan mendasar terlihat 

pada tabel 2.4 (Kusumadewi dkk, 2006). 

Tabel 2.5 Perbedaan MADM dan MODM 

 MADM MODM 
Kriteria (didefinisikan oleh) Atribut Tujuan 
Tujuan Implicit Eksplisit 
Atribut Eksplisit Implicit 

Alternatif Diskrit, dalam 
jumlah terbatas. 

Kontinyu, dalam 
jumlah tak terbatas. 

Kegunaan Seleksi Desain 
 

Ada beberap fitur umum yang akan digunakan dalam MCDM (Kusumadewi 

dkk., 2006, hal. 70)  yaitu: 

a. Alternatif, alternatif adalah objek-objek yang berbeda dan memiliki 

kesempatan yang sama untuk dipilih oleh pengambil keputusan.  

b. Atribut, atribut sering juga disebut sebagai karakteristik, komponen, atau 

kriteria keputusan. Meskipun pada kebanyakan kriteria bersifat satu level, 

namun tidak menutup kemungkinan ada sub kriteria yang berhubungan dengan 

kriteria yang telah diberikan. 



10 

 

 

 

c. Konflik antar kriteria, beberapa kriteria biasanya mempunyai konflik antara 

satu dengan yang lainnya, misalnya kriteria keuntungan akan mengalami 

konflik dengan kriteria biaya. 

d. Bobot keputusan, bobot keputusan menunjukkan kepentingan relatif dari setiap 

kriteria, W = (w1, w2, w3,....wn). pada MCDM akan dicari bobot kepentingan 

dari setiap kriteria. 

e. Matrix keputusan, suatu matrix X yang berukuran m*n, berisi elemen xij, yang 

mempresentasikan rating dari alternatif Ai (I = 1,2, 3...,m)terhadap kriteria C (j 

= 1,2, 3,....,n). 

 

2.4 Metode-metode penyelesaian masalah Multi Attribute Decision Making 

(MADM) 

        Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah 

MADM, diantaranya adalah  

1. AHP (Analytical Hierarchy Process) 

2. SAW (Simple Additive Weighting) 

3. WP (Weighted Product) 

4. ELECTRE (Elimination Et Choix Traduisant la realitE) 

5. Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

       Dalam penelitian kali ini, peneliti menggunakan metode AHP sebagai 

pembobotan kriteria dan TOPSIS sebagai pengukuran performansi pemilihan 

supplier. 

2.4.1 AHP 

       AHP (Analityc Hierarchy Process) dikembangkan oleh Thomas L. Saaty 

pada tahun 1970-an untuk mengorganisasikan informasi dan judgment dalam 

memilih alternatif yang disukai. Dengan menggunakan AHP, suatu persoalan 

yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir yang terorganisir sehingga 

memungkinkan dapat diekspresikan untuk mengambil keputusan yang efektif atas 



11 

 

 

 

persoalan tersebut. Persoalan yang kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat 

proses pengambilan keputusannya. 

       Menurut Marimin (2005) AHP memungkinkan pengguna untuk untuk 

memberikan nilai bobot relatif dari suatu kriteria majemuk  atau alternatif 

majemuk terhadap suatu kriteria secara intuitif, yaitu dengan melakukan 

perbandingan berpasangan. Kemudian menentukan cara yang konsisten untuk 

mengubah perbandingan berpasangan, menjadi suatu himpunan bilangan yang 

mempresentasikan prioritas relatif dari setiap kriteria dan alternatif. Prinsip kerja 

AHP adalah menyederhanakan suatu persolan komplek yang tidak terstruktur, 

strategik, dan dinamik menjadi bagian-bagiannya, serta menata dalam suatu 

hierarki.   

2.4.1.1 Prinsip kerja AHP 

Menurut Marimin (2005), Ide dasar prinsip AHP adalah sebagai berikut: 

1. Penyusunan hierarki; persoalan yang akan diselesaikan, diuraikan menjadi 

unsur-unsurnya, yaitu kriteria dan alternatif, kemudian disusun menjadi 

struktur hierarki. 

2. Penilaian kriteria dan alternatif; kriteria dan alternatif dinilai melalui 

perbandingan berpasangan. Untuk berbagai persoalan skala 1 sampai 9 adalah 

skala terbaik dalam mengekspresikan pendapat. Nilai dan definisi pendapat 

kualitatif dari skala perbandingan Saaty dapat dilihat sebagai berikut: 
 Tabel 2.6 Tingkat Kepentingan 

Nilai Interpretasi 
1 Oi dan Oj sama penting  
3 Oi sedikit lebih penting daripada Oj 
5 Oi kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 
7 Oi sangat kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 
9 Oi mutlak lebih penting daripada Oj 
2,4,6,8 Nilai-nilai intermediate 

Sumber: Kusumadewi dkk, 2006 

3. Penentuan Prioritas; untuk setiap kriteria dan alternatif, perlu dilakukan 

perbandingan berpasangan. Nilai-nilai perbandingan berpasangan relatif 

kemudian diolah untuk menentukan peringkat relatif dari seluruh alternatif. 
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Baik kriteria kualitatif maupun kuantitatif, dapat dibandingakan sesuai 

judgment yang telah ditentukan untuk menhasilkan bobot dan prioritas. Bobot 

atau prioritas dihitung dengan manipulasi matriks. 

4. Konsistensi Logis; semua elemen dikelompokan secara logis dan 

diperingatkan secara konsisten dengan suatu kriteria yang logis. 

 

2.4.1.2 Kelebihan AHP 

       Layaknya sebuah metode analisis, AHP memiliki kelebihan dan 

kelemahan dalam sistem analisinya. Kelebihan – kelebihan AHP adalah 

(Marimin., 2005, hal 77) 

1. Kesatuan (unity), AHP memberikan suatu model tunggal yang mudah 

dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan terstruktur. 

2. Kompleksitas(complexity), AHP memadukan ancangan deduktif dan 

ancangan berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan yang 

kompleks.  

3. Saling ketergantungan (inter dependance), AHP dapat menangani saling 

ketergantungan elemen-elemen dalam sistem dan tidak memaksakan 

pemikiran linier.  

4. Penyusunan Hierarki (hierarchy structuring), AHP mencerminkan 

kecenderungan alami pikiran untuk memilah-milah elemen-elemen suatu 

sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan mengelompokan unsur-unsur 

yang serupa dalam setiap tingkat.  

5. Pengukuran (measurement), AHP menyediakan skala pengukuran dan 

metode untuk mendapatkan prioritas. 

6. Konsistensi (consistency), AHP mempertimbangkan konsistensi logis dari 

pertimbangan-pertimbangan yang digunakan untuk menetapkan berbagai 

prioritas.  

7. Sintesis (synthesis), AHP mengarahkan pada perkiraan keseluruhan 

mengenai seberapa diinginkanya masing masing alternatif. 
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8. Tawar-menawar, AHP mempertimbangkan prioritas dari berbagai faktor 

faktor pada sistem dan memungkinkan organisasi memilih alternatif 

terbaik berdasarkan tujuan tujuan mereka. 

9. Penilaian dan konsensus (judgment and consensus), AHP tidak 

mengharuskan adanya konsensus tapi menggabungkan penilaian yang 

berbeda. 

10.  Pengulangan proses ( process repitition), AHP mampu membuat orang 

menyaring definisi dari suatu permasalahan dan mengembangkan 

penilaian serta pengertian mereka melalui pengulangan. 

           

  

 
 
  

 
   

 
 
 
 
 
        

   
    

  
     

   

 
   

   

 
 

   

 
   

    
   

 
 

   

 
    

 
 
 
 
 

.......................................................  (1) 

Misalkan O1 , O2 , ...., On: n > 2 adalah tujuan. Matriks perbandingan berpasangan 

adalah matriks berukuran n x n dengan elemen aij merupakan nilai relatif tujuan 

ke-i terhadap tujuan ke-j 

Matriks perbandingan berpasangan dikatakan konsisten jika dan hanya jika untuk 

setiap i, j, k ≠ i   (1, ..., n): 

 aii = 1; 

 aij = 
 

   
; 

 aik = (aii)(aij). 

Matriks perbandingan berpasangan dapat dibangun hanya dengan (n-1) 

perbandingan, yaitu: 
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Matriks A adalah matriks perbandingan berpasangan yang konsisten, maka A 

dapat berupa matriks : 

        

  

  

 
  

 
 
 
 
 
 
  

  

  

  
  

  
 

  

 
  

  

 
  

  

  
  

  

  

  
 

  

   
 
 
 
 
 

  ........................................................ (3) 

        Dimana wi> 0, i = 1,... ,n adalah bobot tujuan ke-i. Secara umum vektor 

bobot (eigen vector) w =(w1,w2,...., wn) untuk n tujuan dapat diakomodasi matriks 

A dengan mencari solusi (non-trivial) dari himpunan n persamaan dengan n 

variabel yang tidak diketahui sebagai berikut : 

(A)(wT) = (v)(wT) ........................................................................................  (4) 

Jika A konsisten, maka v = n memberi suatu solusi non-trivial yang unik 

(A)(wT) = (v)(wT) ........................................................................................  (5) 

Jumlah semua bobot sama dengan satu 

Jika A adalah matriks perbandingan berpasangan berukuran n x n yang konsisten, 

maka: 

(A)(wT) = 
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  =  

       
       

 
       

  = (n)  

    
    
 

    

  = (n) (wT) .......................  (6) 

Apabila A adalah matriks perbandingan berpasangan yang tidak konsisten 

maka vektor bobot yang terbentuk 

(A)(wT) = (n)(wT) ........................................................................................  (7) 

Dapat didekati dengan cara: 

i. menormalkan setiap kolom j dalam matriks A, sedemikian hingga 

     = 1 

Sebut sebagai A’ . 

ii. untuk setiap baris i dalam A’, hitunglah nilai rata-ratanya 

wi =  
 
    

 
  

dengan wi adalah bobot tujuan ke-i dari vektor bobot 

       Misalkan A adalah matriks perbandingan berpasangan, dan w adalah vektor 

bobot, maka konsistensi dari vektor bobot w dapat diuji sebagai berikut: 

 hitung : (A)(wT) 

 hitung :t =   
 
  

                        

                   
  

    ......................................... (8) 

 hitung indeks konsistensi; jika CI =    
   

 ................................................ (9) 

 jika CI=0 maka A konsisten; jika   

  
< 0,1 maka A cukup konsisten; dan 

jika   
  

> 0,1 maka sangat tidak konsisten. 

Indeks random RIn adalah nilai rata-rata CI yang dipilih secara acak pada A dan 

diberikan sebagai : 

Tabel 2.7 Daftar Indeks Random Konsistensi RI 

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 
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2.4.2 Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution 

(TOPSIS) 

       Menurut Yeh & Chung-Hsing (2002) dalam Kusumadewi, dkk. (2006, hal 

88), TOPSIS didasarkan pada konsep dimana alternatif terpilih yang terbaik tidak 

hanya memiliki jarak terpendek dari solusi ideal positif, nam un juga memiliki 

jarak terpanjang dari solusi ideal negatif. Konsep ini banyak digunakan pada 

beberapa model MADM untuk menyelesaikanmasalah keputusan secara praktis. 

Hal ini disebabkan: konsepnya sederhana dan mudah untuk dipahami: 

komputasinya efisien: dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif 

dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana. 

Secara umum, prosedur TOPSIS mengikuti langkah-langkah sebagai berikut 

(Hamberto dkk, 2013): 

1) Menghitung matriks  keputusan  keputusan  dari  nilai  setiap  kriteria 

kriteria yang diperoleh. 

2) Menghitung matriks keputusan  ternormalisasi  dari  matriks  keputusan  

yang didapat. 

3)  Menentukan solusi ideal positif dan solusi  ideal  negatif  dari  matriks  

keputusan ternormalisasi.  

4) Menghitung jarak antara nilai terbobot alternatif dengan solusi ideal positif 

dan solusi ideal  negatif.   

5) Menghitung  nilai  preferensi untuk perangkingan dari setiap alternatif dari 

hasil jarak antara  nilai  terbobot  alternatif  dengan  solusi  ideal positif 

dan solusi ideal negatif.  

6) Dibuat perangkingan alternatif berdasarkan nilai tertinggi. 

 

TOPSIS membutuhkan rating kinerja setiap alternatif Ai pada setiap 

kriteria Cj yang ternormalisasi (Kusumadewi dkk, 2006), yaitu: 

file:///C:/Users/misugi/Downloads/bab%201-3.docx%23_ENREF_17
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; dengan i = 1,2...,m; dan j = 1,2,...,n. ...................... (10) 

Solusi ideal positif A+ dan solusi ideal negatif A- dapat ditentukan 

berdasarkan rating bobot ternormalisasi (yij) sebagai berikut: 

yij = wirij ; dengan i = 1,2,...,m; dam j = 1,2,...,n. .......................................  (11) 

A+ = ( y1
+, y2

+,....,yn
+) ................................................................................. (12) 

A- = (y1
-, y2

-,...., yn
-) ................................................................................... (13) 

dengan  

Yj
+ =  

                                        

                                    
  

Yj
- =  

                                       

                                    
  

j = 1,2,....,n. 

jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal positif dirumuskan sebagai berikut : 

Di
+=     

         
 
   ;dengan i = 1,2,...,m..................................................... (14) 

Jarak antara alternatif Ai dengan solusi ideal negatif dirumuskan sebagai berikut : 

.Di
- =          

    
    ;dengan i = 1,2,...,m................................................... (15) 

Nilai preferensi untuk setiap alternatif (Vi) diberikan sebagai: 

  Vi=
  
 

  
     

 ; dengan i = 1,2,...,m. ....................................................................... (16) 

Nilai Vi yang lebih besar menunjukkan bahwa alternatif Ai lebih dipilih. 

 

       Metode TOPSIS ini mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan, 

diantaranya yaitu : 

 Kelebihan : 

a. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami (Hidayat, 2014) 

b. Komputasinya efisien dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja 

relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang 

sederhana (Hidayat, 2014). 

file:///C:/Users/misugi/Downloads/bab%201-3.docx%23_ENREF_7
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c. Tepat digunakan untuk membuat penilaian kriteria supplier yang dibuat 

intangible yang dapat menjadi pertimbangan sebagai parameter 

(Rouyendegh& Saputro, 2014). 

 Namun metode TOPSIS ini juga ada kekuranganya yakni harus adanya bobot 

yang ditetapkan dan dihitung terlebih dahulu.
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