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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perkembangan bisnis di Indonesia belakangan ini semakin lama semakin 

pesat, dikarenakan dalam persaingan, perubahan, dan ketidakpastian. Salah satu 

faktor terpenting yang ada pada setiap perusahaan adalah keberadaan supplier 

yang berperan sebagai supplier bahan baku. Ketepatan dalam pemilihan supplier 

menjadi salah satu faktor penting dalam rantai produksi di setiap perusahaan. 

Dalam proses supply chain, peran supplier sangatlah penting dalam membantu 

untuk membantu sebuah perusahaan dalam proses produksinya. Oleh karena itu, 

pemilihan supplier harus benar-benar diperhatikan oleh perusahaan. Kesalahan 

dalam memilih supplier akan berdampak pada proses produksi perusahaan. 

Dampak dari kesalahan pemilihan supplier seperti keterlambatan dalam 

pengiriman bahan baku akan mempengarui jadwal produksi. 

UD. Dua Bersaudara merupakan salah satu perusahaan dalam bidang 

manufaktur sebagai perusahaan pembuatan roti. UD. Dua Bersaudara yang telah 

berdiri sejak tahun 2000 dan telah menjadi salah satu perusahaan roti yang 

terkenal di kabupaten Lamongan terutama daerah pantura. Banyaknya 

permintaan dari konsumen membuat kebutuhan produksi yang cukup banyak 

pula sehinga menyebabkan permintaan kebutuhan bahan baku juga meningkat. 

Dalam hal ini pasokan tepung terigu yang menjadi bahan baku utama dalam 

proses produksi masih belum mampu memenuhi kebutuhan produksi yang 

menyebabkan pembatasan permintaan yang datang dari konsumen. Meskipun 

telah mempunyai beberapa supplier, perbedaan kualitas dari masing-masing 

supplier juga menjadi permasalahan. Selain itu, dalam pemilihan supplier 

perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria harga dan kualitas tanpa 

mempertimbangka kriteria lainnya. Oleh karena itu perlu dilakukannya 

identifikasi kriteria supplier untuk pemilihan supplier tepung terigu dengan 

mempertimbangkan bobot masing-masing supplier. Selain itu juga diperlukan 
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penentuan kuantitas pesanan untuk meminimasi resiko pembengkakan biaya 

pembelian dan ketidaksesuaian kualitas tepung terigu yang dipasok.  

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dipandang perlu adanya suatu 

penelitian didalam pemilihan supplier terbaik. Oleh karena itu, penulis mencoba 

memberikan alternatif keputusan penentuan supplier dan kuantitas pesanan 

dengan metode AHP dan goal programming. Dimana AHP dilakukan untuk 

penilaian supplier berdasarkan sejumlah kriteria dan selanjutnya dari hasil 

penilaian tersebut akan menjadi koefisien fungsi tujuan untuk menentukan alokasi 

jumlah pesanan  pada model goal programming. Metode AHP dipilih dengan 

mempertimbangkan penentuan supplier dengan mempertimbangkan beberapa 

kriteria yang lebih struktur, kompleks, dan mudah untuk dipahami. Penelitian 

yang membahas mengenai pemilihan dan penentuan kuantitas pesanan pada 

supplier telah banyak dilakuakan diantaranya Wang et al. (2004) menggunakan 

integrasi AHP dan preemptive goal programming, Saputro. (2013) melakukan 

integrasi dengan fuzzy TOPSIS dan multi choise goal programming.  

Rekomendasi keputusan dari integrasi AHP dan goal programming yang nantinya 

berupa pemilihan supplier yang terbaik sesuai dengan kriteria yang telah 

ditetapkan untuk meningkatkan hasil terbaik dari produk perusahaan tersebut. 

Dengan dilakukannya penelitian tersebut diharapkan dapat menjadi suatu 

alternatif bagi perusahaan agar proses pengambilan keputusan menjadi lebih 

mudah, cepat, tepat, dan akurat sesuai dengan kriteria yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dibuat di atas, permasalahan yang 

akan diteliti adalah: 

Bagaimana memilih supplier dan menentukan kuantitas pesanan dengan 

metode AHP dan Goal programming. 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan permasalahan yang telah dipaparkan pada latar 

belakang, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi beberapa kriteria dalam pemilihan supplier. 

2. Menentukan bobot pemosok dengan menggunakan pendekatan AHP. 

3. Memilih dan menentukan kuantitas pesanan pada supplier dengan metode 

AHP dengan goal programming. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Penelitian ini dilakukan diharapkan mampu memberikan beberapa manfaat 

sebagai berikut: 

1. Mampu memilih metode pemilihan supplier tepung terigu dengan tepat. 

2. Mampu memenuhi jumlah permintaan kebutuhan roti. 

 

1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Pada penelitian ini,untuk lebih memfokuskan masalah, maka peneliti hanya 

melakukan penelitian pada bahan baku tepung terigu dikarenakan jumlah yang 

cukup banyak dan mempunyai beberapa pilihan supplier. 
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