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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang 

Persaingan dalam dunia perindustriaan saat ini sangat pesat sehingga 

perusahaan dituntut untuk terus peningkatan di segala aspek. Pemilihan 

supplier memiliki pengaruh dalam proses produksi serta image perusahaan. 

Supplier adalah pihak yang menyediakan input berupa barang yang 

dibutuhkan dalam kegitan produksi (Pujawan & Mahendrawathi, 2010). 

Green supplier adalah membantu perusahaan dalam mencapai keseimbangan 

antara kinerja perusahaan dan lingkungan, mengurangi dampak dari produk 

dan jasa di lingkungan serta menumbuhkan citra lingkungan (Sarkis, 2001). 

Kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier, 

kriteria yang digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supply chain 

maupun dari karakteristik dari item yang dipasok. 

CV. Mitrawana Prima merupakan salah satu perusahaan dengan tipe make 

to stock sehingga perusahaan dituntut melakukan proses produksi sesuai 

jadwal yang sudah ditetapkan. CV. Mitrawana Prima adalah perusahaan yang 

memproduksi barecore, dimana produk ini tidak dipasarkan di Indonesia  

tetapi di eksport ke Japan dan Taiwan. Dalam proses  produksi barecore 

diperlukan supplier bahan baku berupa balok-balok kayu. Supplier bahan 

baku barecore ada tiga supplier sehingga perlu untuk dilakukan pemilihan 

yang tepat sesuai kriteria dari perusahaan. Kriteria perusahaan meliputi 

kualitas bahan, harga dan ketepatan pengiriman bahan. Permasalahan 

perusahaan dalam pemilihan supplier yaitu masih belum  memiliki prosedur 

pemilihan yang tepat dalam mengintegrasikan kepentingan perusahaann 

tanpa mengesampingkan dampak lingkungan yang timbul. Dampak yang bisa 

ditimbulkan salah satunya adalah debu kayu dan potongan kayu yang 

diakibatkan dari proses produksi sehingga dapat menimbulkan sesak nafas 

baik bagi karyawan maupun warga sekitar perusahaan. Barecore merupakan 

salah satu barang export sehingga perusahaan memiliki komitmen untuk terus 
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meningkatkan kinerja dalam membantu pelestarian lingkungan dan 

mengurangi dampak globalisasi. Sehingga perlu strategi yang tepat untuk 

merealisasikan keseimbangan antara tujuan dari perusahaan dengan 

lingkungan. Salah satu strategi adalah mengintegrasikan kriteria perusahaan 

dengan strategi green supplier.  

Berdasarkan permasalahan di atas metode yang peneliti usulkan 

merupakan penerapkan pemilihan green supplier untuk meningkatkan 

produktifitas perusahaan serta tidak mengesampingkan masalah lingkungan 

yang akan timbul dari proses produksi tersebut. Dalam proses penelitian ini, 

peneliti menggunakan metode Analytic Hierarchy Process (AHP) dan 

metode Data Envelopment Analysis (DEA). Pendekatan AHP cocok 

digunakan pada masalah yang cukup kompleks, dengan cara pemberian 

pembobotan yang sesuai dengan penilaian yang sudah ditentukan serta 

membandingkan antar kriteria satu sama lain kemudian dilakukan 

penyusunan menjadi sebuah hirarki. Setelah pembobotan kriteria 

menggunakan pendekatan AHP kemudian dilakukan perhitungan performasi 

dari kriteria supplier dengan metode DEA. Data Envelopment Analysis 

(DEA) adalah metode analisis sistematis oleh Charnes A dan Cooper WW 

berdasarkan efisiensi relatif, yang mempromosikan konsep efisiensi single-

input dan single-output untuk evaluasi beberapa input dan output dalam 

pengambilan keputusan (Charnes, Cooper, & Rhodes, 1978). Metode DEA 

merupakan metode yang mampu untuk memaksimalkan jumlah output dan 

meminimlakan jumlah input untuk memperoleh nilai efisien yang paling 

sesuai. 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan permasalahan diatas, maka rumusan masalah pada penelitian 

ini yaitu: 

“Bagaimana pemilihan Green Supplier bahan baku barecore dengan 

menggunakan metode analytic hierarchy process (AHP) dan data 

envelopment analysis (DEA) di CV. Mitrawana Prima. 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan green supplier. 

2. Menentukan prioritas kriteria pemilihan green supplier dengan 

metode AHP. 

3. Menentukan/memilih supplier berdasarkan nilai efisiensi supplier 

dengan metode DEA. 

1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang diharapkan diperoleh dari pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Memberikan informasi mengenai kriteria dalam pemilihan green 

supplier. 

2. Memberikan masukan dan pertimbangan hasil penelitian dalam 

menentukan keputusan pemilihan green supplier bahan baku 

barecore.  

1.5. Batasan Masalah  

Batasan masalah dalam pelaksanaan penelitian ini adalah: 

1. Bahan baku dari supplier yang diteliti yaitu balok kayu sengon. 
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