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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 LATAR BELAKANG 

Pada era globalisasi saat ini, kebutuhan akan bahan pangan meningkat 

seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk tiap tahunnya. Kebutuhan 

akan bahan pangan bermacam-macam mulai dari makanan pokok hingga 

bahan tambahan yang berfungsi sebagai pelengkap dari makanan pokok agar 

tercipta cita rasa baru yang berkualitas. UD. Mitra Pangan Sejahtera 

merupakan usaha yang bergerak di bidang rumah potong ayam dan 

memfokuskan bisnis pada penyediaan dan penyuplai ayam potong yang 

bergerak di bidang Food and Beverage untuk skala besar maupun kecil. Saat 

ini UD. Mitra Pangan Sejahtera dapat memproduksi 150 hingga 200 ekor 

ayam per harinya tergantung permintaan konsumen.  

UD. Mitra Pangan Sejahtera merupakan objek yang digunakan dalam 

penelitian ini, hal tersebut dilakukan karena pada pengamatan awal dapat 

diketahui bahwa RPA (Rumah Potong Ayam) masih menggunakan gudang 

dengan status sewa dan memerlukan adanya gudang dengan status milik 

sendiri dengan kapasitas 300 potong ayam untuk memenuhi kebutuhan pasar 

yang semakin luas, selain itu dari pihak RPA merasa gudang yang sudah ada 

(sewa) terlalu jauh dari pasar dan biaya yang dikeluarkan juga terlalu tinggi. 

Biaya yang dikeluarkan untuk sekali pengiriman membutuhkan sekitar Rp. 

150.000. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang 

diantaranya adalah lokasi gudang yang jauh dari Kota Malang, permintaan 

pasar yang semakin tinggi, area pasar yang semakin luas. Rincian biaya untuk 

sekali pengiriman adalah Rp. 100.000 untuk biaya bensin, Rp. 40.000 untuk 

ongkos kurir, pendingin/es balok Rp. 10.000. Jarak yang ditempuh untuk 

mengirim produk sekitar 30 km dengan lokasi gudang yang ada di Turen, 

Malang dengan permintaan pasar yang bertambah sekitar 8% tiap bulannya. 

Untuk dapat memenuhi permintaan pasar yang semakin tinggi maka perlu 

dilakukan pembuatan gudang baru dengan status milik sendiri dengan kriteria 
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berdasarkan kebutuhan RPA dalam memperbaiki pengeluaran yang selama 

ini terlalu banyak dan mencari tempat yang strategis dalam melakukan 

pengiriman dari gudang ke konsumen. Fokus pada konsumen merupakan 

langkah yang dipilih karena konsumen merupakan pihak akhir pengguna 

produk yang ditawarkan. 

Metode AHP dapat menyelesaikan masalah yang ketidakpastian 

pendapat dari pengabil keputusan, pengambil keputusan lebih dari satu orang, 

serta ketidakakuratan data yang tersedia (Saaty, 1980). Dengan menggunakan 

AHP, suatu persoalan yang akan dipecahkan dalam suatu kerangka berpikir 

yang terorganisir, sehingga memungkinkan dapat diekspresikan untuk 

mengambil keputusan yang efektif atas persoalan tersebut. Persoalan yang 

kompleks dapat disederhanakan dan dipercepat proses pengambilan 

keputusannya. Mengacu pada penelitian sebelumnya yang menggunakan 

metode AHP untuk memecahkan permasalahan yang sama untuk pemilihan 

lokasi khususnya untuk pemilihan lokasi gudang. 

1.2 RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang diatas rumusan masalah yang akan dibahas 

adalah “Bagaimana memilih lokasi gudang yang cocok untuk UD. Mitra 

Pangan Sejahtera dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP)” 

1.3 TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan diadakannya Penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:   

1. Mengidentifikasi kriteria yang diperlukan dalam menentukan lokasi 

gudang.  

2. Memperoleh bobot kriteria yang digunakan dalam pemilihan lokasi 

gudang baru berdasarkan metode AHP. 

3. Menentukan lokasi gudang barang jadi dengan status milik sendiri  yang 

dianggap sesuai dengan kriteria yang diinginkan. 
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1.4 MANFAAT PENELITIAN 

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang bersangkutan, yang diantaranya adalah: 

1. Pihak Mahasiswa (Peneliti) 

a. Mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu yang didapat dari 

perkuliahan ke dunia kerja yang lebih nyata, yang nantinya diharapkan 

dapat memberikan masukan ataupun sumbangan pikiran mengenai 

gambaran deskriptif serta kegunaan dalam pengaplikasian ilmu-ilmu 

perkuliahan. 

b. Menambah pengalaman dalam dunia kerja guna mempersiapkan diri 

menjadi seseorang yang profesional dimasa yang akan datang dalam 

memasuki dunia kerja. 

 

2. Pihak RPA 

a. Penelitian yang dilakukan ini dapat digunakan sebagai media 

informasi dalam menentukan lokasi gudang baru yang dianggap sesuai 

dengan kriteria yang diinginkan. 

b. Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menentukan lokasi gudang 

baru serta meningkatkan efisiensi dalam melakukan pengiriman ke 

konsumen. 

1.5 BATASAN MASALAH 

Agar dalam penulisan penelitian ini dapat mencapai sasaran yang 

diharapkan maka diperlukan batasan masalah yang akan dibahas, yaitu sebagai 

berikut: 

1. Penelitian dilakukan di UD. Mitra Pangan Sejahtera mengenai 

penelitian terhadap pemilihan lokasi gudang baru. 
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2. Kriteria yang dijadikan pertimbangan dalam pemilihan lokasi gudang

baru adalah jarak dan biaya yang timbul selama proses pengiriman dan

merupakan faktor penting dalam menentukan lokasi gudang baru.

3. Pemilihan pemberian bobot dilakukan oleh pihak RPA berdasarkan

data yang diperoleh pihak RPA selama proses pengiriman

berlangsung.


