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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

Di era globalisasi seperti saat ini, persaingan antar perusahaan menjadi 

semakin ketat. Konsumen tidak lagi hanya menginginkan produk yang 

berkualitas, melainkan juga menuntut pelayanan yang baik dan tepat waktu. 

Supplier sebagai pihak penyedia bahan baku, sangat berperan penting dalam 

menentukan kualitas produk dan kelancaran proses produksi. Untuk itu, 

perusahaan perlu selektif dalam memilih supplier sebagai mitra bisnis. 

Pemilihan  supplier  merupakan salah satu hal penting dalam aktivitas 

pembelian, dan pembelian merupakan aktivitas penting bagi perusahaan. 

Pembelian bahan baku dan persediaan merepresentasikan porsi yang cukup 

besar pada produk jadi. Diberbagai perusahaan manufaktur, persentase ongkos 

material bisa mencapai antara 40%-70% dari ongkos sebuah produk jadi 

(Pujawan, 2005). 

UD Cahaya merupakan suatu perusahaan manufaktur yang memproduksi 

makanan olahan ringan berbahan dasar jagung. Perusahaan ini sudah 

memasarkan produknya di tiga kota besar, yaitu Malang, Sidoarjo, dan 

Surabaya. Kinerja yang bagus dari perusahaan dan produk makanan ringan 

yang berkualitas menyebabkan peningkatan permintaan. Dalam sehari, 

perusahaan ini memproduksi marning jagung sebanyak 180 bal, jika pesanan 

sedang ramai, perusahaan ini bisa memproduksi sampai 190 bal dalam sehari. 

Dalam satu bal mempunyai berat 5 kg, jadi dalam sehari perusahaan ini rata-

rata mengahbiskan jagung sebanyak 920 kg. Permintaan yang terus- menerus 

meningkat mengakibatkan perusahaan perlu memperkuat aliran kebutuhan 

persediaan sehingga proses produksi dapat terjaga dengan baik dan tidak 

mengalami keterlambatan. Dalam hal ini, UD Cahaya bekerjasama dengan 

empat supplier bahan baku jagung untuk memenuhi kebutuhan  dan menjaga 

kelancaran proses produksi, yaitu supplier A (Pasuruan), supplier B 

(Lamongan), supplier C (Malang), dan supplier D (Sumenep). Masalah yang 
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sering di hadapi perusahaan yang berhubungan dengan proses pemilihan 

supplier yaitu, perusahaan memilih supplier secara subyektif dan sebagian 

besar berdasar atas harga bahan baku dan pelayanan saja, tanpa 

mempertimbangkan faktor lain, padahal dengan memprioritaskan hanya pada 

faktor- faktor tersebut, supplier yang di pilih mempunyai kualitas bahan baku 

yang kurang baik, yaitu banyak di temukan campuran jagung yang masih 

muda, ini di tandai dengan warna bulir jagung yang masih berwarna kuning 

tua dan masih mengandung sedikit air di dalamnya, sehingga jagung mudah 

hancur pada saat proses produksi. Dan juga tingkat fleksibilitas dari supplier 

terpilih yang kurang baik, jadi supplier tersebut tidak mampu memenuhi 

pesanan perusahaan terhadap perubahan jumlah dan waktu. Jadi pesanan awal 

perusahaan 9 ton, tetapi keesokan harinya perusahaan menambah pesanan 1 

ton karena terjadi penambahan pesanan baru yang mendadak dari konsumen, 

sehingga total 10 ton. Akan tetapi supplier tersebut hanya mampu memenuhi 

pesanan awal perusahaan yaitu 9 ton. Sehingga perusahaan harus 

menghabiskan waktu lebih untuk mendapatkan kekurangan bahan baku, mulai 

dari mencari supplier lain sampai dengan melakukan proses pemesanan. Dan 

juga perusahaan harus mengeluarkan biaya tambahan, yaitu biaya pengiriman. 

Sehingga ini merugikan perusahaan.  

Dari permasalahan tersebut, maka perlu di lakukan pemilihan supplier 

bahan baku jagung dengan tujuan meminimasi kerugian perusahaan. Dalam 

penelitian sebelumnya, Iriane, dkk. (2013) menggabungkan 2 metode Multi 

Criteria Decision Making (MCDM), yaitu metode SAW (Simple Additive 

Weighting) dan metode TOPSIS (Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution). Menurutnya kedua metode tersebut konsepnya 

sederhana, mudah dipahami, komputasinya efisien dan memiliki kemampuan 

untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam 

bentuk matematis yang sederhana. Untuk itu, dalam penelitian kali ini, peneliti 

menggunakan metode SAW dan TOPSIS untuk analisis pemilihan supplier di 

UD Cahaya. Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menjadi salah satu 

acuan dalam pemilihan supplier bahan baku jagung.  
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1.2 Rumusan Masalah 

       Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah menentukan supplier bahan baku jagung terbaik dengan 

metode Simple Additive Weighting (SAW) dan Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin di capai melalui penelitian ini adalah 

1. Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang digunakan dalam pemilihan

supplier bahan baku jagung.

2. Menentukan supplier bahan baku jagung terbaik dengan cara merangking

alternatif supplier yang ada dengan menggunakan metode Simple Additive

Weighting (SAW) dan Technique for Order Preference by Similarity to

Ideal Solution (TOPSIS).

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi Perusahaan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan usulan

yang bermanfaat bagi perusahaan dalam pemilihan pemasok jagug dan

juga diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk membantu

pemilihan pemasok jagung di UD Cahaya.

2. Bagi Peneliti.

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti

mengenai pemilihan supplier terbaik dengan menggunakan beberapa

metode Multi Attribute Decision Making (MADM).


