
24 

BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1    FlowChat Penelitian 

Berikut merupakan diagram penelitian yang menggambarkan urutan proses 

dari awal penelitian hingga tahap akhir dilakukannnya penelitian :  
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Gambar 0.1 FlowChat Penelitian 
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3.2   Penjelasan FlowChat Penelitian 

1. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan sebagai langkah awal untuk mengetahui serta 

memahami kondisi dari perusahaan, gambaran sistem, dan permasalahan yang 

terjadi pada perusahaan. Penelitian ini dilakukan pada pabrik pembuatan roti UD. 

Dua Bersaudara. Dalam hal ini penulis mengguanakan teknik wawancara 

langsung sebagai cara untuk pengumpulan informasi mengenai perusahaan.  

 

2. Studi Literatur 

Tahap ini dilakukan untuk memperoleh referensi tentang teori-teori yang 

mendukung penelitian dan dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan 

yang ada. Studi literatur dapat bersumber dari buku, jurnal ilmiah, artikel, maupun 

penelitian tugas akhir terdahulu mengenai penentuan supplier dan kuantitas 

pesanan dengan metode AHP dan Goal Programming. 

 

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Pada tahap identifikasi masalah ini bertujuan untuk mancari masalah yang 

terjadi dalam perusahaan yang belum terselesaikan maupun yang belum terdeteksi 

oleh perusahaan. Dari hasil identifikasi yang telah dilakukan, selanjutnya adalah 

melakukan perumusan masalah yang bertujuan untuk memecahkan masalah yang 

telah teridentifikasi pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini identifikasi dan 

perumusan masalah telah dipaparkan pada bab 1 sub bab 1.1 1.2 

 

4. Penentuan Tujuan, Manfaat, dan Batasan Masalah 

Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai dari penelitian ini yang berkaitan 

dengan perumusan masalah yang melatar belakanginya, manfaat penelitian 

merupakan hasil yang akan dicapai setelah melakukan penelitian ini, sedangkan 

batasan masalah menjelaskan apa saja yang membatasi dari penelitian ini. 

Perumusan tujuan, manfaat dan batasan masalah telah dipaparkan pada bab 1 sub 

bab 1.2 1.4 dan 1.5 
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5. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data merupakan tahapan yang paling penting yang  

bertujuan untuk mengumpulkan informasi data-data yang diperlukan untuk 

pengolahan data pada penelitian ini. Adapun data-data yang diperlukan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui 

wawancara dengan pemilik perusahaan dan melalui kuisioner . Data 

primer yang dibutuhkan adalah data supplier dan bahan baku meliputi : 

- Jumlah supplier  

- Kapasitas tiap supplier 

- Jumlah kebutuhan bahan baku 

- Harga pada tiap supplier 

 

2. Data Skunder 

Data skunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, yang 

biasanya berupa catatan, dokumen, maupun laporan yang telah tersusun 

dalam arsip. Data skunder disini adalah data profil perusahaan yang 

meliputi: 

- Sejarah perusahaan 

- Perkembangan perusahaan 

- Struktur organisasi 

- Proses produksi 

 

6. Identifikasi Kriteria dan Subkriteria 

Pada tahap ini merupakan tahap awal sebelum melakukan pengolahan data, 

identifikasi kriteria dan subkriteria dilakukan sebagai pertimbangan dalam 

penentuan supplier terpilih. Pada proses ini untuk mendapatkan kriteria 

dilakukan berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan 

dengan cara wawancara langsung dengan pemilik perusahaan. 
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7. Pengolahan Data 

Pada tahap ini merupakan proses pengolahan data dari data yang telah didapat 

untuk memperoleh hasil yang diinginkan pada penelitian ini. Pada penelitian 

ini data akan diproses dengan beberapa tahapan sebagai berikut: 

1. Pembuatan Struktur Hierarki 

Setelah mengetahui kriteria dan sub kriteria dari supplier, selanjutnya 

dilakukan penyusunan hierarki atas masalah dan tujuan yang ingin 

dicapai mulai dari level tujuan, kriteria, dan sub kriteria. 

 

2. Penyusunan Kuisioner 

Setelah semua kriteria dan sub kriteria telah disusun dalam struktur 

hierarki, selanjutnya peneliti melakukan penyusunan kuisioner yang akan 

diserahkan kepada Decision Maker untuk mendapatkan bobot penilaian. 

 

3. Melakukan Perbandingan Berpasangan 

Pada tahap ini setelah memperoleh hasil kuisioner yang telah diisi oleh 

Decision Maker, langkah selanjutnya adalah membuat matrik 

perbandingan berpasangan dari masing  masing kriteria dan subkriteria. 

Dengan cara mengubah data kuisioner kriteria dan subkriteria ke dalam 

bentuk matrik perbandingan. 

 

4. Uji Konsistensi 

Tahap ini dilakukan uji konsistensi pada masing-masing kriteria yang 

bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada nilai yang acak dalam 

penilaian bobot tiap kriteria. Dimana bila nilai Constraint Ratio (CR) ≤ 

10% maka dapat disimpulkan bahwa penilaian telah konsisten. Langkah-

langkah uji konsistensi dapat dilakukan dengan rumus yang telah 

diparparkan pada bab 2 persamaan (2) 
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5. Penentuan Bobot Supplier 

Penentuan bobot diperoleh dengan cara menjumlahkan nilai dari setiap 

baris matriks yang telah dinormalisasi dan membaginya dengan jumlah 

elemen untuk mendapatkan nilai rata-rata pada masing-masing kriteria 

yang saling berhubungan. Semakin besar nilai bobot yang dihasilkan, 

maka semakin tinggi prioritas  kriteria tersebut. Yang nantinya hasil dari 

tahap tahap ini akan dijadikan sebagai salah satu input salah satu fungsi 

tujuan goal programming dalam penentuan kuantitas pesanan. 

 

6. Penentuan Kuantitas Pesanan dengan Goal Programming 

Langkah terakhir dalam pengolahan data adalah penentuan tuantitas 

pesanan dengan pendekatan goal programming, output dari pengolahan 

data dengan AHP yaitu bobot pada tiap supplier yang tepilih yang 

selanjutnya akan digunakan sebagai input CCi pada fungsi pembatas 

memaksimalkan total nilai pembelian pada tahap ini. Model matematis 

goal programming yang digunakan untuk menentukan kuantitas pesanan 

adalah sebagai berikut: 

Fungsi Tujuan : 

Min Z = 𝑈1 + 𝐸1 + 𝑈2 + 𝐸2 + 𝑈3 + 𝐸3 ................................... (8) 

Dari Fungsi tujuan tersebut dapat diketahui bahwa untuk memperoleh 

goal yang kita ingingkan dengan meminimalkan devisiasi pada fungsi 

pembatas berikut. 

Fungsi Pembatas : 

1. Meminimalkan biaya pembelian 

Min Z1(Xi)    : ∑𝑖=1
𝑛 𝐶𝑖. 𝑋𝑖𝑡 + ∑𝑖=1

𝑛 𝑂𝑖. 𝑌𝑖𝑡 +𝑈1 − 𝐸1 = 𝑇𝐶 .......... (9) 

Pada pembatas ini bertujuan untuk meminimalkan biaya pembelian, 

dimana jumlah dari biaya pesan pada supplier harus kurang dari total 

biaya pembelian yang telah ditetapkan 
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2. Memaksimalkan total nilai pembelian 

Maks Z2(Xi) : ∑𝑖=1
𝑛 𝐶𝐶𝑖. 𝑋𝑖𝑡 + 𝑈2 − 𝐸2 = TV ............................. (10) 

Pembatas ini bertujuan untuk memaksimasikan total pembelian 

sehingga demand untuk perusahaan dapat dicapai dari supplier yang 

terpilih.  

3. Meminimalkan bahan baku cacat 

Min Z3(Xi)   : ∑𝑖=1
𝑛 𝑞𝑖. 𝑋𝑖𝑡 + 𝑈3 + 𝐸3 = 𝐵𝐶 ................................ (11) 

Berdasarkan fungsi pembatas di atas bertujuan untuk meminimasi 

total bahan baku cacat, sehingga tingkat cacat pengiriman pada 

supplier terpilih tidak lebih dari rotal bahan baku yang cacat. 

 

4. Total permintaan 

∑𝑖=1
𝑛 𝑋𝑖𝑡 = 𝐷𝑡............................................................................. (12) 

Fungsi pembatas ini menjelaskan bahwa total permintaan pada 

supplier terpilih harus sama dengan permintaan yang telah 

ditetapkan oleh perusahaan. 

 

5. Kapasitas supplier 

𝑋𝑖𝑡 ≤ 𝑆𝑖. 𝑌𝑖𝑡 ............................................................................... (13) 

Pada pembatas ini kuantitas yang yang dipesan pada supplier  

terpilih harus lebih kecil atau sama dengan kapasitas pada supplier  

 

6. Non Negatif 

𝑋𝑖, 𝐸, 𝑈 ≥ 0 ............................................................................... (14) 

Untuk variabel yang digunakan dalam goal programming tidak 

boleh bernilai negatif  

 

Keterangan : 

𝐶𝑖 : Biaya bahan baku supplier – i (Rp/kg) 

𝑂𝑖 : Biaya pesan supplier – i (Rp/pesan) 

𝐶𝐶𝑖 : koefisien korelasi supplier – i (dari hasil AHP) 

𝑇𝐶 : Total biaya pembelian (Rp) 

𝑇𝑉 : Total nilai pembelian (kg) 



30 

 

𝐵𝐶 : Total bahan baku cacat (dari hasil Q x D ) 

𝑈 : Pencapaian dibawah target dari pembatas – i  

𝐸 : Pencapaian diatas target dari pembatas – i  

𝑞𝑖 : Tingkat cacat pengiriman supplier – i (%) 

𝐷𝑡 : Permintaan (kg) 

𝑆𝑖 : Kapasitas supplier – i (kg) 

𝑄 : Maksimum presentase bahan cacat dari perusahaan (%) 

𝑋𝑖𝑡 : Kuantitas pesan pada supplier – i pada periode ke – t (kg) 

𝑌𝑖𝑡 : Bilangan integer ; 1 apabila memesan pada supplier – i pada  

periode ke – t, dan 0 jika sebaliknya 

i = 1, 2, ... , n 

t = 1, 2, ... , T 

 

7. Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini peniliti melakukan analisa dari hasil perhitungan 

penentuan kuantitas order dengan membandingkan tiap target yang 

mampu memberikan total biaya terkecil. Kemudian peneliti memberikan 

pembahasan masalah yang berkaitan dengan rekomendasi pemilihan 

supplier dan penentuan kuantitas  pesanan untuk beberapa bulan 

mendatang. 

 

8. Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir dari penelitian ini adalan penarikan kesimpulan dimana untuk 

menjawab tujuan dari permasalahan yang telah diangkat oleh peneliti, serta 

memberikan saran-saran yang bermanfaat bagi perusahaan terutama dalam 

pemilihan supplier dan penentuan kuantitas pesanan. 
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