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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1   Manajemen Pengadaan 

Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama supply chain 

management. Pada perusahaan manufaktur, barang yang yang harus dibeli oleh 

bagaian pengadaan bisa diklasifikasikan secara umum menjadi (Pujawan, 2010): 

1) Bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi.

2) Capital equipment seperti mesin dan peralatan jangka panjang lainnya.

3) Suku cadang mesin, alat tulis kantor, dan sebagainya yang bisa

dinamakan maintenance, repair, and operating (MRO).

Bagaian pengadaan juga memiliki peran dalam aspek competitive 

advantage. Kualitas produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan akan sangat 

ditentukan oleh kemampuannya bagaian pengadaan untuk mendapatkan sumber-

sumber bahan baku yang berkualitas dan atau menjadi jembatan dalam menjalin 

hubungan dengan supplier-supplier yang ada dengan berbagai program 

peningkatan kualitas. Dalam konteks Supply Chain Management, menyadari 

bahwa kualitas ditentukan oleh semua pihak Supply Chain, termasuk juga 

supplier. 

Bagaian pengadaan mempunyai peranan untuk bertanggung jawab penuh 

atas semua pengadaan bahan material yang dibutuhkan untuk memenuhi 

kebutuhan produksi. Menurut Pujawan (2010), secara umum tugas-tugas yang 

dilakukan oleh bagaian pengadaan secara umum mencakup: 

1 Merancang hubungan yang tepat dengan supplier. 

Hubungan supplier bisa bersifat kemitraan jangka panjang maupun 

hubungan transaksional jangka pendek. Model hubungan mana yang tepat 

tentunya tergantung pada banyak hal, termasuk diantaranya kritis tidaknya 

barang yang dibeli oleh supplier yang bersangkutan dan besar tidaknya 

nilai pembelian. Bagaian pengadaanlah yang betugas untuk merancang 

relationship portofolio untuk semua supplier.  
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2. Memilih supplier 

Kegiatan memilih supplier bisa memakan waktu dan sumber daya yang 

tidak sedikit apabila supplier yang dimaksud adalah supplier kunci. 

Kesulitan yang kan lebih tinggi kalau supplier-supplier yang akan dipilih 

berada di mancanegara (global supplier). Untuk supplier- supplier kunci 

yang berpotensi untuk menjalin hubungan jarak panjang, proses pemilihan 

ini bisa melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi, 

kunjungan lapangan (site visit) dan sebagainya. 

2 Memilih dan mengimplementasiikan teknologi yang cocok 

Kegiatan pengadaan selalu membutuhkan bantuan teknologi. Teknologi 

yang lebih tradisional adalah telpon dan fax. Dengan munculnya internet, 

teknologi pengadaan yang menggunakan electronic procurement (e-

procurement) yakni aplikasi internet untuk kegiatan pengadaan. Dengan e-

procurement, perusahaan bisa memiliki katalog elektronik yang bisa 

mengakses berbagai data supplier dan barang yang dipasok. Electronic 

procurement bisa membantu perusahaan untuk memilih supplier melalui 

proses e-auction atau e-building. 

3 Memilihara data item yang dibutuhkan dan data supplier 

Bagaian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item-item yang 

dibutuhkan maupun tentang supplier-supplier mereka. 

4 Melakukan proses pembelian 

Ini adalah pekerjaan yang paling rutin dilakukan oleh bagaian pengadaan. 

Proses pembelian bisa dilakukan dengan beberapa cara misalnya 

pembelian rutin dan pembelian dengan melalui tender atau lelang (auction) 

5 Mengevaluasi kinerja supplier 

Penilaian kinerja supplier juga pekerjaan yang sangat penting dilakukan 

untuk menciptakan daya saing yang berkelanjutan. Hasil penilaian ini 

digunakan sebagai masukan bagi supplier untuk meningkatkan kinerja 

mereka. Bagi perusahaan pembeli, kinerja supplier bisa digunakan sebagai 

dasar untuk menentukan volume pembelian (kalau ada lebih dari satu 

supplier untuk item sejenis) maupun untuk menentukan peringkat supplier. 
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2.2   Pemilihan Supplier 

Dalam bukunya Pujawan (2010), kriiteria pemilihan adalah salah satu hal 

yang penting dalam pemilihan supplier. Kriteria yang digunakan tentunya harus 

mencerminkan strategi supply chain maupun karakteristik dari item yang akan 

dipasok. Secara umum banyak perusahaan yang menggunakan kriteria-kriteria 

dasar seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga, dan ketepatan waktu 

pengiriman. Namun sering kali pemilihan supplier membutuhkan berbagai kriteria 

lain yang dianggap penting oleh perusahaan. kriteria pemilihan supplier dibagi 

menjadi 22 kriteria sebagai berikut (Dickson, 1966) : 

 

Tabel 0.1 Kriteria Pemilihan / Evaluasi Supplier 

Kriteria Skor 

Kualitas 3.5 

Delivery 3.4 

Performance history 3.0 

Warrantien and claim process 2.8 

Price 2.8 

Technical capability 2.8 

Financial position 2.5 

Rocedural complience 2.5 

Communication system 2.5 

Reputation and position in industry 2.4 

Desire for business 2.4 

Management and organizazion 2.3 

Operating controls 2.2 

Repair service 2.2 

Atitudes 2.1 

Impression 2.1 

Packaging ability 2.0 

Labor reletions records 2.0 

Geograpical location 1.9 

Amount of past business 1.6 

Training aids 1.5 

Reciprocal arrangement 0.6 
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2.3 Model Pemilihan Supplier 

Pemilihan supplier dilakukan untuk mendapatkan supplier yang berpotensi 

untuk memenuhi kebutuhan perusahaan secara konsisten. Saat ini telah banyak 

dikembangkan model-model untuk pemilihan supplier. Berikut beberpa contoh 

model pemilihan suplier yaitu (Dobler, Burt, & Lee, 1990): 

1. Categorical Plan  

Penilaian bersifat subyektif dan aspek yang dinilai, dikategorikan menjadi 

beberapa tingkat yaitu: Preferred, Neutral, dan Unsatisfactory. 

Dengan menggunakan kategori di atas, kita telah dapat melakukan 

penilaian supplier namun tentuya hal tersebut tidak cukup akurat dan 

terbukti efektif dalam pengevaluasian supplier karena penilainnya sangat 

subyektif dan prespektif masing-masing penilai dapat berbeda-beda 

sehingga hasil yang didapat pun akan berbeda-beda. 

2. Weight Point Plan 

Setiap faktor pada metode iniakan diberi nilai bobot yang berbeda-beda 

untuk masing-masing faktor sesuai dengan kepentingan perusahaan dalam 

memberikan penilaian. Misalnya saja faktor quality sebesar 50%, service 

25%, dan price 25%. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengukur 

actual performance dari masing-masing supplier untuk masing-masing 

faktor. Untuk mendapatkan overall rating untuk supplier tersebut maka 

setiap bobot faktor akan dikalikan dengan nilai actual perforance. Dengan 

menggunakan metode ini pengukuran dapat lebih bersiat kuantitatif dan 

untuk membandingkan performansi dari dua atau lebih supplier perlu lebih 

membandingkan faktor, bobot, dan pengukuran secara konsisten untuk 

semua supplier. Faktor subjektifitas dalam metode ini sudah berkurang 

dikarenakan adanya formula yang digunakan dalam mengukur performansi 

dari supplier tersebut. Metode ini juga lebih fleksibel sehingga faktor-

faktor lain yang ingin diikutkan dalam pengukuran dapat disesuaikan 

dengan kasus yang dihadapi perusahaan. Metode ini juga dapat digunakan 

dengan metode catagorical plam. 
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3. Cost Ratio plan 

Dalam metode ini menilai performansi supplier  dengan menggunakan 

standar cost sebagai alatnya. Jika menggunakan metode ini perusahaan 

harus dapat mengidentifikasi biaya tambahan yang muncul selama 

berlangsungnya kerja sama dengan supplier. Biaya tersebut terpisah dari 

elemen supplier yaitu: kualitas, servis, dan harga. Untuk setiap biaya 

dikonversikan dalam bentuk rasio yang menggambarkan penambahan 

biaya yang berupa presentase total biaya pembelian dari supplier. Ketiga 

rasio tersebut kemudian dijumlahkan untuk mendapatkan rasio biaya 

keseluruhan dari supplier. Kemudihan ditambahkan dengan harga dari 

supplier dan dibandingan dengan rasio biaya supplier. 

4. Multi Objective Programing 

Pendekatan Multi Objective Programing biasanya digunakan pada 

skenario Just In Time. Adanya penambahan flexibility pada pendekatan ini 

mengijinkan terjadi variasi jumlah supplier  ke dalam solusi, serta 

memberikan saran berapa jumlah volume ringkasan dan kasus tertentu 

tidak praktis dalam penerapan. 

 

2.4 Multi Criteria Decesion Making (MCDM) 

Proses pengambilan keputusan adalah pemilihan beberapa alternatif dari 

berbagai alternatif sehingga menghasilkan pilihan terbaik berdasarkan beberapa 

kriteria optimasi (Tabucanon, 1988). Kriteria disini adalah suatu aturan dan 

ukuran dan standar relevan untuk suatu situasi pengambilan keputusan. Sebelum 

melakukan proses pengambilan keputusan, maka himpunan alternatif dan kriteria 

terlebih dahulu harus ditetapkan. 

Sifat-sifat yang harus diperhatikan dalam memilih kriteria pada setiap 

persoalan pengambilan keputusan adalah sebagai berikut (Kadarsah, Suryadi, & 

Ramdani, 1998): 

1. Lengkap, sehingga dapat mencakup seluruh aspek penting dalam persoalan 

tersebut. Suatu set kriteria disebut lengkap apabila set ini dapat 

menunjukkan seberapa jauh seluruh tujuan dapat dicapai. 
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2. Operasional, sehingga dapat digunakan dalam analisis. Sifat operasional ini 

mencakup beberapa pengertian, antara lain adalah bahwa kumpulan kriteria 

ini harus mempunyai arti bagi pengambil keputusan, sehingga ia dapat 

benar-benar menghayati implikasikasinya terhadap alternatif yang ada. 

Selain itu, jika tujuan pengambilan keputusan ini harus dapat digunakan 

sebagai sarana untuk meyakinkan pihak lain, maka kumpulan kriteria ini 

harus dapat digunakan sebagai sarana untuk memberikan penjelasan atau 

untuk berkomunikasi. Operasional ini juga mencakup sifat dapat diukur. 

Pada dasarnya sifat dapat diukur ini adalah untuk :  

a. memperoleh distribusi kemungkinan dari tingkat pencapaian kriteria 

yang mungkin diperoleh (untuk keputusan dalam ketidakpastian).  

b. Mengungkapkan preferensi pengambil keputusan atas pencapaian 

kriteria.  

3. Tidak berlebihan, sehingga menghindarkan perhitungan berulang. Dalam 

menentukan set kriteria, jangan sampai terdapat kriteria yang pada dasarnya 

mengandung pengertian yang sama. 

4. Minimum, agar lebih mengkomprehensifkan persoalan. Dalam menentukan 

sejumlah kriteria perlu sedapat mungkin mengusahakan agar jumlah 

kriterianya sesedikit mungkin. Karena semakin banyak kriteria maka 

semakin sukar pula dalam menghayati persoalan dengan baik, dan jumlah 

perhitungan yang diperlukan dalam analisis akan meningkat dengan cepat.  

 

MCDM menjadi rumit dikarenakan banyaknya kriteria yang terlibat dalam 

permasalahan. Pada permasalahan yang hanya melibatkan satu kriteria penilaian, 

proses pemilihan alternatif akan relatif lebih mudah walaupun terdapat banyak 

alternatif yang harus dipertimbangkan. Dengan demikian bisa dikatakan bahwa 

tingkat kesulitan pengambilan keputusan sensitif terhadap jumlah kriteria yang 

dipertimbangkan.  
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Suatu permasalahan tergolong MCDM jika dan hanya jika setidaknya terdapat 

dua kriteria yang saling bertentangan dan melibatkan dua solusi alternatif. Kriteria 

yang saling bertentangan (conflicting criteria) berarti kepuasan memilih suatu 

alternatif berdasarkan suatu kriteria tertentu akan berbeda berdasarkan kriteria 

yang lain. Sedangkan non conflicting criteria memperlihatkan adanya dominasi 

yang kuat dari suatu alternatif lain (Tabucanon, 1988). 

 

2.5 Penelitian Pendahulu Tentang Identifikasi Pemilihan Supplier 

Dalam penelitian terdahulu yang membahas tentang pemilihan supplier 

telah banyak dilakukan diantaranya Özder. (2015) Supplier Selection With Topsis 

And Goal Programming Methods, Zauggari. (2011) Multi-criteria Group Decision 

Supplier Selection Problem using Fuzzy TOPSIS Based Approch, Rahmadani 

Juwita. (2011) Integrasi Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) Dan Goal 

Programming Dalam Optimasi Pemilihan Alternatif Supplier, Chou Shuo-Yan. 

(2008) A Decision Support System For Supplier Selection Based On A Strategy-

Aligned Fuzzy Smart Approach. Jannah. (2011) Melakukan Pemilihan Supplier 

Bahan Baku Dengan Pendekatan Analytic Hierarchy Process. terdapat beberapa 

kriteria dan subkriteria diantaranya: 

 

Tabel 0.2 Kriteria dan Subkriteria Supplier 

Kriteria Subkriteria 

Quality Product performance, standards, Production 

experience   

Fleksibilitas Delivery Flexibility, Product quantity flexibility, 

Responsive 

Innovation Research and development, Service innovation 

Risk Geographical location, Political and economical 

stability 

Cost Cost of material, Discount 

Delivery Delivery lead time, ketepatan waktu pengiriman, 

kemampuan pemenuhan order 

Technology  

 

Manufacturing capability, design capabilities, ability 

to cope with technology changes, capacity utilization 

Financial  Economic performance, financial stability 
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2.6 Analytical Hierarchy Process (AHP) 

AHP merupakan suatu model pendukung keputusan yang dikembangkan 

oleh Thomas L. Saaty. Model pendukung keputusan ini akan manguraikan 

masalah multi faktor atau multi kriteria yang kompleks menjadi suatu hiararki. 

Hierarki didefinisikan sebagai suatu representasi dari sebuah permasalahan yang 

kompleks dalam suatu struktur multi level faktor, kriteria, sub kriteria, dan 

seterusnya ke bawah hingga level terakhir dari alternatif. Dengan hierarki, suatu 

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hierarki sehingga permasalahan akan 

tampak lebih struktur dan sistematis (Saaty, 1993). 

Dalam perkembangannya, AHP tidak saja digunakan untuk menentukan 

prioritas pilihan-pilihan dengan banyak kriteria, tetapi penerapannya telah meluas 

sebagai metode alternatif untuk menyelesaikan bermacam-macam masalah. Selain 

itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan masalah yang multi 

objektif dan multi kriteria berdasar pada perbandingan preferensi dari setiap 

elemen dalam hierarki. 

2.6.1 Prinsip Dasar AHP 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, ada beberapa prinsip yang 

harus dipahami, diantaranya adalah (Mulyono, 1996) : 

1. Decomposition  

Decomposition yaitu memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-

unsurnya ke bentuk hierarki proses pengambilan keputusan, dimana setiap unsur 

atau elemen saling berhubungan. 

2. Comparative Judgment 

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan relatif dua elemen 

pada satu tingkat tertentu dalam kaitannya dengan tingkat atasnya. Penilaian ini 

merupakan inti dari AHP, karena ia akan berpengaruh terhadap prioritas elemen-

elemen. Hasil dari penilaian ini akan disajiakan dalam bentuk matriks yang 

dinamakan matriks pairwise comparation yaitu matriks perbandingan 

berpasangan memuat tingkat preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. 
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3. Synthesis of priority 

Dari setiap matriks pairwise comparation kemudian dicari eigen vectornya 

untuk mendapatkan local priority. Karena matriks-matriks pairwise comparation 

terdapat pada setiap tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus 

dilakukan sintesa diantara local priority. 

4. Logical Consistency 

Prinsip ini merupakan karakteristik penting AHP. Hal ini dicapai dengan 

mengagresikan seluruh eigen vector yang diperoleh dari berbagai tingkatan 

hierarki dan selanjutnya diperoleh suatu vector composite tertimbang yang 

menghasilkan urutan pengambilan keputusan. 

 

2.6.2 Langkah-Langkah Metode AHP 

Secara umum langkah-langkah dalam melakukan metode AHP adalah 

sebagai berikut (Suryadi & Ramadhani, 2002) : 

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

2. Membuat struktur hierarki yang diawali tujuan umum, dilanjutkan dengan 

subtujuan-subtujuan, kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada 

tingkatan kriteria yang paling bawah. 

3. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan 

atau kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan 

“judgment” dari pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan 

suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgment 

seluruhnya sebanyak n x [(n-1)/2] buah, dengan n adalah banyaknya elemen 

yang dibandingkan. 

Skala perbandingan berpasangan 1 sampai 9 untuk menilai perbandingan 

pasangan elemen yang sejenis untuk menilai hierarki sebagai berikut       

(Saaty, 1993) : 
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Tabel 0.3 Skala penilaian perbandingan berpasangan 

Intensitas 

Penteningnya 
Definisi Penjelasan 

1 
Kedua elemen sama 

pentingnya 

Dua elemen menyumbang sama 

besar pada sifat itu 

3 

Elemen yang satu sedikit 

lebih penting daripada 

elemen lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen atas 

yang lainnya 

5 

Elemen yang satu lebih 

penting daripada elemen 

lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan kuat menyokong satu 

elemen atas elemen yang lainnya 

7 

Satu elemen jelas lebih 

mutlak penting daripada 

elemen lainnya 

Satu elemen dengan kuat disokong, 

dan dominannya telah terlihat 

dalam praktik 

9 

Satu elemen mutlak penting 

daripada elemen lainnya 

Bukti yang menyokong elemen 

yang satu atas elemen yang lain 

memiliki tingkat penegasan 

tertinggi yang mungkin 

menguatkan 

2, 4, 6, 8 

Nilai-nilai antara dua nilai 

pertimbangan yang 

berdekatan 

Kompromi diperlukan antara dua 

pertimbangan 

Kebalikan 

Jika untuk aktivitas i 

mendapat satu angka 

dibanding dengan aktivitas j 

mempunyai nilai 

kebalikannya dibanding 

dengan i 

 

 

1. Menghitung nialai eigen dan menguji knsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data diulangi. 

2. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hierarki. 

3. Menghitung vektor eigen dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

vektor eigen merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis 

judgment dalam penentuan prioritas elemen-elemen pada tingkat hierarki 

terendah sampai pencapaian tujuan. 
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4. Memeriksa konsistensi hierarki. Jika nilainya lebih dari 10 persen maka 

penilaian data judgment harus diperbaiki. 

Penilaian dalam membandingkan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain 

adalah bebas satu sama lain, dan hal ini dapat mengarah pada 

ketidakkonsistensian. Saaty (1993), telah membuktikan bahwa 

indeks konsistensi dari matrik ber ordo n dapat diperoleh dengan rumus : 

𝐶𝐼 =
 λ𝑚𝑎𝑘𝑠−𝑛

𝑛−1
 ....................................................................................(1) 

Dimana : 

CI  = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

λmaks  = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 

Nilai eigen terbesar didapat dengan menjumlahkan hasil perkalian jumlah 

kolom dengan eigen vector. Batas ketidak konsistensian di ukur dengan 

menggunakan rasio konsistensi (CR), yakni perbandingan indeks konsistensi 

(CI) dengan nilai random of index (RI). Dimana nilai RI bergantung pada 

ordo matrik n yang dapat dilihat pada tabel indeks random konsistensi pada 

tabel 2.3 

Sedangkan untuk rasio konsistensi dapat dirumuskan : 

CR =
 CI

RI
  ........................................................................................... (2) 

Bila nilai CR lebih kecil atau sama dengan dari 10%, ketidak konsistensian 

pendapat masih dianggap dapat diterima. 
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Tabel 0.4 Daftar Indeks random konsistensi (RI) 

Ukuran Matriks Indeks Random (inkonsistensi) 

1,2 0.00 

3 0.58 

4 0.90 

5 1.12 

6 1.24 

7 1.32 

8 1.41 

9 1.45 

10 1.49 

11 1.51 

12 1.48 

13 1.56 

14 1.57 

15 1.59 

Sumber : (Mulyono, 1996) 

 

2.7 Goal Programming 

Metode Goal Programming (GP) merupakan perluasan dari model 

pemrograman linier yang dikembangkan oleh A. Charles dan W. M. Cooper pada 

tahun 1956. Goal Programming merupakan salah satu model matematis yang 

dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk menganalisis 

dan membuat solusi persoalan yang melibatkan banyak sasaran sehingga 

menghasilkan solusi yang optimal. Pendekatan dasar Goal Programming adalah 

untuk menetapkan suatu tujuan yang dinyatakan dengan angka tertentu untuk 

setiap tujuan, merumuskan suatu fungsi tujuan untuk setiap tujuan, dan kemudian 

mencari penyelesaian yang meminimumkan jumlah (tertimbang) penyimpangan-

penyimpangan pada fungsi tujuan. 

Dalam pengambilan keputusan yang dihadapkan pada suatu persoalan yang 

mempunyai beberapa tujuan di dalamnya, liner programing tidak dapat membantu 

dalam memberikan keputusan yang optimal. Dikarenakan program linier hanya 

terbatas pada analisis tujuan tunggal (single object function). Oleh karena itu 

diperlukan Goal Programming yang merupakan alat analisis untuk meninimalkan 
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devisiasi berbagai tujuan, sasaran atau target yang telah ditetapkan, dimana nilai 

ruas kiri suatu persamaan kendala sebisa mungkin mendekati nilai ruas kanannya. 

Dalam Goal Programming terdapat dua tipe kendala yaitu kendala teknologi 

(technological constraint) yang merupakan permasalahan kapasitas sumber dan 

kendala lainnya yang bukan terhadap tujuan, kendala tujuan (goal constraint) 

yang mewakili atau menggambarkan target dari objek-objek dalam urutan 

prioritas. 

2.7.1 Asumsi Dasar Goal Programming 

Nasendi & Anwar (1985), mengemukakan empat asumsi dasar yang harus 

dipenuhi agar program linier dapat digunakan sebagai sasaran penunjang dalam 

pemecahan suatu masalah. Keempat asumsi tersebut dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Proporsional (Proportionality) 

Asusmsi ini menyatakan jika peubah pengambil keputusan, Xj berubah maka 

dampak perubahannya akan menyebar dalam proporsi yang sama terhadap 

fungsi tujuan, CjXj, dan juga pada kendalanya, aijXj. Mialnya, jika kita 

naikkan nilai Xj dua kali, maka secara proporsional (seimbang dan serasi) 

nilai-nilai aijXj nya juga akan menjadi dua kali lipat. Jadi tidak berlaku hukum 

kenaikan hasil yang semakin berkurang. 

2. Penambahan (Additivity) 

Asumsi ini dipakai untuk mencegah terjadinya “ceoss-product terms” karena 

adanya interaksi diantara beberapa aktivitas, yang akan mengubah 

pengukuran total efektifitas dan penggunaan total beberapa sumber daya. 

Berdasarkan asumsi ini bahwa nilai parameter suatu kriteria optimisasi 

(koefisien peubah pengambil keputusan dalam fungsi tujuan) merupakan 

jumlah nilai individu-individu Cj dalam model program linier tersebut. 

Dampak total terhadap kendala ke-i merupakan jumlah dampak individu 

terhadap peubah pengambil keputusan Xj. 
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3. Pembagian (Divisibility) 

Asumsi ini menyatakan bahwa peubah-peubah pengambil keputusan Xj, jika 

diperlukan dapat dibagi ke dalam pecahan-pecahan, yaitu bahwa nilai-nilai Xj 

tidak perlu integer (hanya 0 dan 1 atau bilangan bulat), tapi boleh noninteger 

(misalnya 5; 0.58; 38.987, dan sebagainya). 

4. Deterministik (Deterministic) 

Asumsi ini menghendaki agar semua parameter dalam model program linier, 

yaitu Cj, aij, dan bi tetap dan diketahui atau ditentukan secara pasti (konstanta). 

 

2.7.2 Unsur-Unsur Dalam Goal Programming 

Dalam penyelesaian model  goal programming terdapat tiga unsur utama 

yaitu sebagai berikut (Yuliani & Pujiyanta, 2014) : 

1. Fungsi Tujuan   

Dalam goal programming terdapat 3 fungsi tujuan yang ingin dicapai yaitu: 

 Minimumkan Z = ∑𝑖=1
𝑚 𝑑𝑖

− +  𝑑𝑖
+ 

Fungsi tujuan yang pertama digunakan jika variabel simpangan dalam 

suatu masalah tidak dibedakan menurut prioritas atau bobot. 

 Minimumkan Z = ∑𝑖=1
𝑚 𝑃𝑘 (𝑑𝑖

− +  𝑑𝑖
+) untuk 𝑘 = 1, 2, … , 𝑘 

Fungsi tujuan yang kedua digunakan dalam suatu masalah dimana urutan 

tujuan diperlukan tetapi variabel simpangan di dalam setiap prioritas 

memiliki kepentingan yang sama. 

 Minimumkan Z = ∑𝑖=1
𝑚 𝑊𝑘𝑡 (𝑑𝑖

− +  𝑑𝑖
+) untuk 𝑘 = 1, 2, … , 𝑘 

Dalam fungsi tujuan yang ketiga, tujuan diurutkan dan variabel simpangan 

pada setiap tingkat prioritas dibedakan dengan menggunakan yang 

berlainan Wkt. Jadi fungsi tujuan yang digunakan akan tergantung pada 

situasi masalahnya. 

2. Kendala Non Negatif  

Kendala non negatif dalam goal programming adalah semua variabel-variabel 

bernilai positif atau sama dengan nol. Jadi variabel keputusan dan variabel 

deviasi dalam masalah goal programming bernilai positif atau sama dengan 

nol. Pernyataan non negatif dilambangkan dengan 𝑥𝑖 ,   𝑑𝑖
+ ≥ 0 
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3. Kendala Tujuan  

Dalam goal programming ada enam jenis kendala tujuan yang berlainan.  

Tujuan dari setiap jenis kendala itu ditentukan oleh hubungannya dengan 

fungsi tujuan. Berikut adalah enam jenis kendala tersebut: 

 

Tabel 0.5 Jenis Kendala dalam Goal Programming 

No Kendala Tujuan 

Variabel 

Devisiasi dalam 

Fungsi Tujuan, 

Kemungkinan 

Simpangan 

Penggunaan 

Nilai RHS yang 

Diinginkan 

1 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ + 𝑑𝑖

− =  𝑏𝑖   𝑑𝑖
− Negatif =  𝑏𝑖 

2 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ − 𝑑𝑖

+ =  𝑏𝑖   𝑑𝑖
+ Positif =  𝑏𝑖 

3 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ + 𝑑𝑖

− − 𝑑𝑖
+ =  𝑏𝑖   𝑑𝑖

− Negatif dan Positif 𝑏𝑖 atau lebih 

4 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ + 𝑑𝑖

− − 𝑑𝑖
+ =  𝑏𝑖 𝑑𝑖

− Negatif dan Positif 𝑏𝑖 atau kurang 

5 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ + 𝑑𝑖

− − 𝑑𝑖
+ =  𝑏𝑖 𝑑𝑖

− dan 𝑑𝑖
+ Negatif dan Positif =  𝑏𝑖 

6 𝑥𝑖𝑗 𝑋𝑗  
+ − 𝑑𝑖

+ =  𝑏𝑖   𝑑𝑖
+ (artf) Tidak ada Pas =  𝑏𝑖 

Sumber: (Mulyono, 2004) 

 

2.7.3 Model Umum Goal Programming 

Menurut Nasendi & Anwar (1985), Model umum dari goal programming 

tanpa faktor prioritas di dalam strukturnya adalah sebagai berikut: 

Minimumkan: Z = ∑𝑖=1
𝑚 (𝑑𝑖

+ + 𝑑𝑖
−) .................................................... (3)  

Syarat-ikatan: 

 Kendala tujuan: 

∑𝑗=1
𝑛 𝑎𝑖𝑗𝑋𝑗 + 𝑑𝑖

− − 𝑑𝑖
+ = 𝑏𝑖 ................................................................ (4) 

Untuk  i = 1, 2, ..., m 
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Pembatas fungsional: 

∑𝑗=1
𝑛 gij𝑋𝑗 ≤ 𝐶𝑘 ................................................................ (5) 

𝑎𝑡𝑎𝑢 

∑𝑗=1
𝑛 gij𝑋𝑗 ≥ 𝐶𝑘 ................................................................ (6) 

Untuk  k = 1, 2, ..., p 

  J = 1, 2, ..., n, 

Dan 

𝑋𝑗, 𝑑𝑖
−, 𝑑𝑖

+ ≥ 0 .................................................................. (7) 

Keterangan : 

𝑋𝑗 : Peubah pengambil keputusan atau kegiatan yang kini dinamakan sebagai  

sub tujuan. 

𝐶𝑘 : Jumlah sumber daya k yang tersedia 

𝑎𝑖𝑗 : Koefisien teknologi fungsi kendala tujuan, yaitu yang berhubungan    

dengan tujuan peubah pengambil keputusan (Xi). 

𝑏𝑖 : Tujuan atau target yang ingin dicapai 

gij : Koefisien teknologi fungsi kendala biasa 

𝑑𝑖
−, 𝑑𝑖

+ : Deviasi plus dan minus dari tujuan atau target ke-i 

 

 Berdasarkan perumusan model goal programming di atas, pencapaian 

tingkat sasaran dilakukan dengan cara meminimumkan peubah deviasi. Ada dua 

tipe program sasaran, yaitu program sasaran yang setiap sasarannya memiliki 

tingkat kepentingan yang sama dan program sasaran yang mengurutkan 

sasarannya menurut tingkat kepentingan dari sasaran. Untuk sasaran yang 

diurutkan tingkat kepentingannya diberi faktor pembobot. Faktor pembobot 

adalah suatu nilai numerik yang tidak berdimensi dan digunakan untuk 

menunjukkan tingkat kepentingan relatif dari suatu sasaran. Besar kecilnya nilai 

faktor pembobot dari setiap sasaran diperoleh dari hasil manipulasi pendapat para 

ahli atau pengambil keputusan. 
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Jika faktor pembobot fungsi sasaran ke-i dilambangkan dengan Wi, maka 

secara matematik dapat bersifat : 

0 < Wi < 1 , dan 

∑𝑗=1
𝑛  𝑊𝑖 = 1 ..................................................................... (8) 

 

2.7.4 Perumusan Masalah Goal Programming 

Perumusan permasalahan goal programming hampir sama dengan 

perumusan linear programming. Perbedaannya adalah dalam penentuan fungsi 

tujuan, yang digunakan pada linear programming ada variabel simpangannya, 

sementara pada goal programming adalah variabel keputusannya. Berikut ini 

beberapa langkah dalam perumusan masalah goal programming. 

1. Penentuan variabel keputusan, merupakan dasar dalam pembuatan model 

keputusan untuk mendapatkan solusi yang dicari. Makin tepat penentuan 

variabel keputusan akan mempermudah pengambilan keputusan yang dicari. 

2. Penentuan fungsi tujuan. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memformulasikan fungsi tujuan adalah sebagai berikut : 

a. Setiap fungsi tujuan harus dinyatakan sebagai fungsi dari variabel 

keputusan yang disimbolkan dengan fi (xi), yaitu fungsi dari variabel 

keputusan yang berhubungan dengan tujuan ke i, sedangkan x adalah 

vektor variabel keputusan yang disimbolkan dengan 𝑎𝑖𝑗𝑥𝑗, dimana  𝑎𝑖𝑗 

merupakan konstanta koefisien teknologi. 

b. Setiap fungsi tujuan memiliki nilai yang berhubungan dengan nilai sisi 

kanan (𝑏𝑖) yang merupakan target atau tujuan dari fungsi tujuan tersebut. 

Kemungkinan hubungan tersebut, yaitu 𝑓𝑖(𝑥𝑖) = 𝑏𝑖 ,  𝑓𝑖(𝑥𝑖) ≥ 𝑏𝑖 dan atau 

𝑓𝑖(𝑥𝑖) ≥ 𝑏𝑖 

3. Perumusan fungsi sasaran. Pada langkah ini tiap tujuan pada sisi kirinya 

ditambahkan dengan variabel simpangan, baik simpangan positif maupun 

simpangan negatif. Dengan ditambahkannya variabel simpangan, maka 

bentuk dari fungsi sasaran menjadi 𝑓𝑖(𝑥𝑖) + 𝑑𝑖
− − 𝑑𝑖

+
= 𝑏𝑖 
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4. Penentuan prioritas utama. Pada langkah ini dibuat urutan dari tujuan–tujuan. 

Penentuan tujuan ini tergantung pada hal-hal berikut. 

 Keinginan dari pengambil keputusan. 

 Keterbatasan sumber-sumber yang ada. 

 Batasan-batasan yang lain yang secara eksplisit atau pun implisit 

menentukan dalam pemilihan variabel keputusan. 

5.  Penentuan pembobotan. Pada tahap ini merupakan kunci dalam menentukan 

urutan dalam suatu tujuan dibandingkan dengan tujuan yang lain. 

6. Penentuan fungsi pencapaian (achievement function). Di sini kuncinya adalah 

memilih variabel simpangan yang benar untuk dimasukkan dalam fungsi 

pencapaian dan kemudian ditambahkan prioritas dan bobot yang diperlukan. 

Langkah pertama yang dilakukan adalah fungsi linear variabel simpangan. 

Selanjutnya dalam memformulasikan fungsi pencapaian adalah 

menggabungkan Setiap tujuan yang berbentuk minimasi variabel simpangan 

sesuai dengan prioritasnya.  

7. Minimasi a = { P1 (gi, 𝑑𝑖
−, 𝑑𝑖

+), P2 (𝑑2
−, 𝑑2

+), ..., Pk (gk 𝑑𝑘
−, 𝑑𝑘

+)} Minimasi yang 

dilakukan tergantung pada pertimbangan nilai sisi kanannya terhadap nilai 

variabel keputusan yang diinginkan, terlihat pada tabel 2.5. 

 

Tabel 0.6 Prosedur Fungsi Pencapaian 

Tujuan Kemungkinan Simpangan Prosedur 

𝑥𝑖 ≥ 𝑏𝑖 𝑑𝑖 Minimasi 𝑑𝑖 

𝑥𝑖 ≤ 𝑏𝑖 𝑑𝑖
− Minimasi 𝑑𝑖

− 

𝑥𝑖 = 𝑏𝑖 𝑑𝑖  , 𝑑𝑖
+ Minimasi 𝑑𝑖  , 𝑑𝑖

+ 

 

8. Tentukan nilai nonnegatif. Langkah ini merupakan bagian resmi untuk 

perumusan masalah goal programming karena semua variabel yang 

digunakan pada model goal programming tidak boleh bemilai negatif. 

9. Penyelesaian model goal programming. 
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2.7.5 Metode Penyelesaian Goal Programming 

Terdapat dua macam metode yang digunakan untuk menyelesaikan model 

Goal programming, yaitu metode grafis dan metode algoritma simpleks. 

1. Metode Grafis 

Metode grafis digunakan untuk menyelesaikan masalah Goal programming 

dengan dua variabel. Langkah-langkah penyelesaian dengan metode grafis adalah: 

a. Menggambar fungsi kendala pada bidang kerja sehingga diperoleh daerah 

yang memenuhi kendala. 

b. Meminimumkan variabel deviasional agar sasaran-sasaran yang diinginkan 

tercapai dengan cara menggeser fungsi atau garis yang dibentuk oleh variabel 

deviasional terhadap daerah yang memenuhi kendala. 

2. Metode algoritma simpleks 

Algoritma simpleks digunakan untuk menyelesaikan masalah Goal 

programming dengan menggunakan variabel keputusan lebih dari dua. Langkah-

langkah penyelesaian goal programming dengan metode algoritma simpleks : 

a. Membentuk tabel simpleks awal. Berikut merupakan  
 

Tabel 0.7 Tabel Awal Simpleks Goal Programming 

 
𝐶𝑖 0 0 ... 0 ω1𝑃1 ω1𝑃1 ... ω𝑚𝑃𝑚 ω𝑚𝑃𝑚 

𝑏𝑖 𝑅𝑖 
𝐶�̅� 

�̅�𝑖

/𝑋 
X1 X2 ... Xm 𝑑1

− 𝑑1
+ ... 𝑑𝑚

−  𝑑𝑚
+  

ω1𝑃1 𝑑1
− 𝑎11 𝑎12 ... 𝑎1𝑚 1 -1 ... 0 0 𝑏1 𝑅1 

ω1𝑃1 𝑑2
− 𝑎21 𝑎22 ... 𝑎2𝑚 0 0 ... 0 0 𝑏2 𝑅2 

... ... ... ... ... ... 
  

... 
 

... ... ... 

ω𝑚𝑃𝑚 𝑑𝑚
−  𝑎𝑚1 𝑎𝑚2 ... 𝑎𝑚𝑚 0 0 

 
1 -1 𝑏𝑚 𝑅𝑚 

 
Zj ... ... ... ... ... ... ... ... ... Z 

 

 
Zj-Cj ... ... ... ... ... ... ... ... ... Z 

 
Sumber : (Siswanto, 2007) 

Keterangan : 

�̅�𝑖 : Variabel basis 

�̅�𝑖 : Koefisien dari �̅�𝑖 

Zj  = ∑𝑖=1
𝑚  𝐶�̅�𝑎𝑖𝑗 

Z =  ∑𝑖=1
𝑚  𝐶�̅�𝑏𝑖 , nilai fungsi tujuan 

𝑅𝑖 : Rasio antara  𝑏𝑖 dan 𝑎𝑖𝑘 jika 𝑋𝑘 terpilih menjadi variabel basis. 
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b. Pilih kolom kunci dimana Cj-Zj memiliki nilai negative terbesar. Kolom kunci 

ini disebut kolom pivot. 

c. Pilih baris kunci yang berpedoman pada bi/aij dengan rasio terkecil dimana bi 

adalah nilai sisi kanan dari setiap persamaan. Baris kunci ini disebut baris 

pivot. 

d. Mencari sistem kanonikal yaitu system dimana nilai elemen pivot bernilai 1 

dan elemen lain bernilai nol dengan cara mengalikan baris pivot dengan -1 

lalu menambahkannya dengan semua elemen dibaris pertama. Dengan 

demikian, diperoleh tabel simpleks iterasi i. 

e. Pemeriksaaan optimalitas, yaitu melihat apakah solusi sudah layak atau tidak. 

Solusi dikatakan layak bila variabel adalah positif atau nol. 
 

2.8 Penelitian Pendahulu Tentang Goal Programming 

Dalam penelitian pendahulu yang membahas tentang goal programming 

telah banyak dilakukan diantaranya    Saputro. (2013) melakukan integrasi dengan 

fuzzy TOPSIS dan multi choise goal programming, Wang. (2004) menggunakan 

integrasi AHP dan preemptive goal programming , Liao. (2011) mengintegrasikan 

Fuzzy TOSIS dengan GP. Terdapat beberapa fungsi tujuan dalam penelitian goal 

programming sebagai berikut: 

Tabel 0.8 Fungsi Tujuan Goal Programming 

Penulis Fungsi Tujuan Keterangan 

Saputro Minimize total cost of purchasing (TCP) 

∑𝑖=1
𝑛 𝐶𝑖 . 𝑋𝑖𝑡 + 𝑂𝑖 . 𝑌𝑖𝑡 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑦𝑡       

Maximize total value of purchasing (TVP) 

∑𝑖=1
𝑛 𝐶𝐶𝑖 . 𝑋𝑖𝑡 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ ≥ 𝑉 

Minimize total amount due to delivery defects  

∑𝑖=1
𝑛 𝑞𝑖𝑋𝑖 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑦𝑡    

Minimize total amount due to delivery delay  

∑𝑖=1
𝑛 𝑝𝑖𝑋𝑖 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑦𝑡    

𝐶𝑖            = cost material 

𝑂𝑖           = order cost 

𝐶𝐶𝑖        = coefficient correlation 

𝑉           = value of purcashing 

𝑞𝑖          = rate of defect 

𝑝𝑖           = rate of delay 

X           = purchasing quantity 

𝑑𝑗
− − 𝑑𝑗

+= max or min deviation 

Wang Maximize the Total Value Purchasing (TVP) 

∑𝑖=1
𝑛 𝑊𝑥 . 𝑄𝑥 + 𝑈 − 𝐸 = 𝑇𝑉𝑃 

Minimize the Total Cost Purchase (TCP) 

∑𝑖=1
𝑛 𝐷𝑥 . 𝑄𝑥 + 𝑈 − 𝐸 = 𝑇𝐶𝑃 

𝑊      = weight of supplier 

Q       = purchasing quantity 

𝐷       = unit purchasing cost 

𝑈 − 𝐸= under/over achiefment of goal 

Liao Max TVP 

∑𝑖=1
𝑛 𝐶𝐶𝑖 . 𝑋𝑖 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑔𝑖 

Min Budget 

∑𝑖=1
𝑛 𝑝𝑟𝑖𝑐𝑒. 𝑋𝑖 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑔𝑖 

Min Delivery Time 

∑𝑖=1
𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒. 𝑋𝑖 + 𝑑𝑗

− − 𝑑𝑗
+ = 𝑔𝑖 

𝐶𝐶𝑖         = coefficient correlation 

X            = purchasing quantity 

𝑔            = goal 

𝑑𝑗
− − 𝑑𝑗

+= max or min deviation 
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