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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Green Supply Chain Management 

Green supply chain managemen sebagai pengintegrasian pemikiran 

lingkungan kedalam supply chain management, termasuk desain produk, 

pembelian material, dan seleksi pemasok, proses manufaktur, pengiriman 

produk akhir ke konsumen dan juga pengelolaan produk setelah masa 

manfaatnya (Srivastava, 2007). Sedangkan menurut Penfield (2007) green 

supply chain management sebagai proses menggunakan input yang ramah 

lingkungan dan mengubah input tersebut menjadi keluaran yang dapat 

digunakan kembali pada akhir siklus hidupnya sehingga menciptakan rantai 

pasok yang berkelanjutan. Menurut Ballou, Gilbert, & Mukherjee (2000) 

green supply chain management melibatkan praktek-praktek tradisional 

manajemen rantai pasok, yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, atau 

masalah keputusan pembelian barang atau jasa dan hubungan jangka panjang 

dengan pemasok.  

Green supply chain management dengan supply chain management memiliki 

beberapa perbedaan. Supply chain management memiliki tujuan yang lebih 

berkonsentrasi pada tujuan ekonomi dan nilai, sedangakan green supply 

chain management selain memncapai tujuan diatas juga memberikan 

perhatian terhadap lingkungan. Supply chain management hanya 

mempertimbangkan efek pertimbangan sikologis manusia, dan 

mengesampingkan dampak yang timbul terhadap lingkungan sekitar. 

2.2.  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 

& Mahendrawathi, 2010): 

1) Bahan baku dan komponen untuk kebutuhan produksi. 

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

adadengan 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 & Mahendrawathi (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. Disamping itu, bagaian 

pengadaan juga perlu menetapkan berapa jumlah supplier yang harus 

dipelihara untuk tiap jenis item. Perusahaan mungkin memiliki supplier 

utama dan supplier pendamping (cadangan) untuk setiap item. 

2. Memilih supplier 

Kegiatan memilih supplierbisa 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 

dimancanegara (global supplier). Untuk supplier-supplier kunci yang 

berpotensi untuk menjalinhubungan jarak panjang, proses pemilihan ini bisa 
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melibatkan evaluasi awal, mengundang mereka untuk presentasi, kunjungan 

lapangan (site visit) dan sebagainya. 

3. 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. 

4. Memilihara data item yang dibutuhkan dan data sipplier 

Bagaian pengadaan harus memiliki data lengkap tentang item-item yang 

dibutuhkan maupun tentang supplier-supplier mereka. 

5. 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) 

6. 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. 

Kreteria yang digunakan untuk menilai supplier seharusnya mencerminkan 

strategi supply chain dan jenis barang yang dibeli. 
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2.3. Green Supplier dan Green purchasing 

Evaluasi supplier adalah sarana penting manajemen pemasok dan 

pengambilan keputusan. Literatur tentang kriteria supplier dan pemilihan 

green supplier cukup banyak (Dobos & Vörösmarty, 2014). Tujuan dari 

green supplier adalah untuk membantu perusahaan mencapai keseimbangan 

antara kinerja ekonomi dan lingkungan, mengurangi dampak dari produk dan 

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

kriteria green supplier akan memperhatiakn aspek lingkungan seperti green 

product, green image, dan pengolahan limbah. 

Menurut Walton, Handfield, & Melnyk (1998) klasifikasi GSCM terbagi 

atas : 

a) Green purchasing (GP) 

b) Green manufacturing/material management 

c) Green distributor/marketing 

d) Reverse logistics 

Green purchasing (GP) berlangsung di awal GSCM dan didefinisikan 

sebagai praktek pembelian berorientasi lingkungan yang memberlakukan 

kriteria lingkungan untuk pemilihan produk dan jasa. Untuk membuat green 

program menjadi sukses, tujuan lingkungan perusahaan perlu diintegrasikan 

dengan kegitan green purchasing, terutama dalam hal pemilihan supplier, 

evaluasi pemasok, manajemen pemasok, dan manajemen hubungan (Min & 

Galle, 1997). Manfaat green purchasing termasuk pengurangan sumber 

sampah, meminimalisasi limbah bahan berbahaya dari daur ulang dan 

reklamasi bahan yang dibeli (Rao & Holt, 2005). 

 

2.4. Kriteria Pemilihan Supplier  dan Green Supplier 

 Menurut Pujawan & Mahendrawathi (2010) kreteria pemilihan adalah 

salah satu hal yang penting dalam pemilihan supplier. Kreteria yang 

digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supply chain maupun 

karakteristik dari item yang akan dipasok. Secara umum banyak perusahaan 

yang menggunakan kreteria-kreteria dasar seperti kualitas barang yang 
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ditawarkan, harga, dan ketepatan waktu pengiriman. Namun sering kali 

pemilihan supplier membutuhkan berbagai kreteria lain yang dianggap 

penting oleh perusahaan. Menurut Dickson (1966) kreteria pemilihan 

supplier dibagi menjadi 22 kreteria sebagai berikut: 

 

Tabel 2.1 Kreteria pemilihan / evaluasi supplier 

Kreteria 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 

  

Angka pada kolom kedua menunjukkan tingkat kepentingan dari masing-

masing kriteria berdasarkan kumpulan jawaban dari survey yang direspon 

oleh 170 manajer pembelian di Amerika Serikat. Responden diminta memilih 

angka 0-4 pada skala likert dimana 4 berarti sangat penting.  
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Menurut Hashemi, Karimi, & Tavana, (2015) mengkategorikan green 

criteria menjadi dua yaitu kriteria kualitatif dan kuantitatif. Tergantung pada 

apakah organisasi menggunakan strategi reaktif atau proaktif manajemen 

lingkungan, salah satu atau kedua kelompok kriteria dapat digunakan pada 

waktu yang sama. 

2.4.1. Kriteria Quantitatif Ekonomi 

Kriteria ini didasarkan pada biaya dalam hal moneter. Pemasok 

potensial mungkin dikenakan biaya investasi dalam hal pengolahan 

lingkungan dari proses atau mungkin menjadi sumber biaya 

lingkungan karena proses yang merusak (Freeman & Chen, 2015). 

Biaya tersebut antara lain : 

 Biaya polutan / efek : mewakili biaya lngkungan yang disebabkan 

oleh pemasok potensial. 

 Biaya perbaikan : mewakili tingkat komitmen pemasok mewakili 

dalam pengelolaan lingkungan. 

Konsep utama yang mendasari transaksi jangka panjang adalah 

biaya ekonomi. Biaya ekonomi adalah konsentrasi utama organisasi 

yang harus memaksmalkan keuntungan. Sebagai hasilnya kriteria 

harga menjadi perhatian utama dari kriteria yang lainnya seperti 

kualiatas atau ketepatan pengiriman (Baskaran, Nachiappan, & 

Rahman, 2012). Simpson mengemukakan dalam tinjauan literatur 

model pemilihan pemasok bahwa kriteria ekonomi yang paling populer 

dikalangan peneliti yaitu pemasok yang berkualitas, tepat pengiriman, 

biaya, manajemen, teknologi dan fleksibilitas. Mereka berpendapat 

bahwapendekatan kriteria tunggal berdasarkan penawaran biaya 

terendah tidak lagi relevan dan signifikan dalam manajemen rantai 

pasok kontenporer (Simpson, Siguaw, & White, 2002). Berikut 

beberapa kriteria menurut Hashemi, Karimi, & Tavana (2015) yang 

dapat dipertimbangakan oleh perusahaan dalam memilih supplier 

dengan mempertimbangkan kriteria ekonomi.  
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Tabel 2.2 Pemilihan supplier berdasarkan kriteria ekonomi 

Kriteria Atribut – atribut yang berhubungan dalam literature 

Biaya  Kelayakan harga bahan baku, harga kompetitif, kemampuan 

cost reduction, biaya langsung, biaya logistik, biaya per unit, 

biaya simpan, total biaya pengiriman  

Kualitas  Program peningkatan kualitas berkelanjutan, penerapan system 

perbaikan dan pencegahan, system dokumentasi dan self-audit, 

inseksi dan pengendalian, penerapan sistem ISO, penghargaan 

kualitas, dan sertifikat kualitas 

Delivery  Kelayakan delivery, sesuai dengan waktu yang ditentukan, 

keterlambatan delivery, lead time delivery, delivery yang 

efisien, waktu tunggu 

Teknologi  Fasilitas manufaktur, perkembangan teknologi supplier, R&D 

teknologi dalam desain produk baru, teknologi masa depan  

Fleksibilitas  Perubahan volume produksi, waktu set up singkat, 

penyelesaian masalah, menggunakan mesin yang fleksibel 

Budaya  Rasa percaya penuh, perilaku manajemen, kecocokan strategi, 

kemampuan dari top manajemen 

Inovasi  Peluncuran produk baru, peluncuran teknologi baru 

Hubungan  Hubungan jangka panjang, kedekatan hubungan, komunikasi 

terbuka, reputasi dan integrasi 

(Hashemi et al., 2015) 

 

2.4.2. Kriteria Quantitatif Lingkungan 

Berikut beberapa kriteria menurut Hashemi et al., (2015) yang 

dapat dipertimbangakan oleh perusahaan dalam memilih supplier 

dengan mempertimbangkan kriteria lingkungan. 

 

Tabel 2.3 Pemilihan supplier berdasarkan kriteria lingkungan 

Kriteria Atribut – atribut yang berhubungan dalam literature 

Limbah produksi Rata-rata volume polusi udara, limbah air, limbah padat, 

pembungan matrial berbahaya  

Pengendalian 

limbah 

Remediasi, end-of-pipe control 

Konsumsi 

sumber daya 

Konsumsi sumber daya bahan baku, energi dan air  

Eco-design Desain untuk efisiensi sumber daya, desainuntuk 3R, 

desain untuk pembuangan material berbahaya 

Sistem 

manajemen 

lingkungan 

Sertifikat ISO 14000, pemantauan berkelanjutan, 

peraturan lingkungan, pengendalian proses internal 
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Green image Tanggung jawab social terkait masalah lingkungan 

Kriteria  Atribut-atribut yang berhubungan dengan literature 

Green 

competencies 

Pemaksimalan penggunaan material dari supplier 

Green product Tidak beracun dan pengemasan ramah lingkungan 

Pelatihan staf 

lingkungan 

Pelatihan sadar lingkungan terhadap isu lingkungan 

Komitmen 

manajemen 

Komitmen manajemen dalam green supply chain 

management 

(Hashemi et al., 2015) 

Setelah kriteria ditetapkan dan beberapa kandidat supplier diperoleh maka 

perusahaan harus melakukan pemilihan. Perusahaan mungkin akan memilih 

satu atau beberapa dari alternatif yang ada. Dalam proses pemilihan ini 

perusahaan mungkin harus melakukan perangkingan untuk menetukan mana 

supplier yang akan dipilih atau mana yang akan dijadikan supplier utama dan 

mana yang akan dijadikan supplier cadangan. Salah satu metode yang cukup 

banyak digunakan dalam merangking alternatif berdasarkan beberapa kriteria 

yang ada adalah metode Analytical Hierarchy Process (AHP) (Pujawan & 

Mahendrawathi, 2010). 

 

2.5. 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. Menurut Saaty (1993) hirarki didefinisikan sebagai suatu 

representasi dari sebuah permasalahan yang ompleks dalam suatu struktur 

multi level faktor, kriteria, sub kriteria, dan seterusnya ke bawah hingga level 

terakhir dari alternatif. Dengan hirarki, suatu masalah yang kompleks dapat 

diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang kemudian diatur menjadi 

suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan tampak lebih struktur dan 

sistematis. 

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 
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masalah. Selain itu, AHP mempunyai kemampuan untuk memecahkan 

masalah yang multi objektif dan multi kriteria berdasar pada perbandingan 

preferensi dari setiap elemen dalam hirarki. 

2.5.1. Prinsip Dasar AHP 

Menurut (Mulyono, 1996) dalam menyelesaikan persoalan dengan AHP, 

ada beberapa prinsip yang harus dipahami, diantaranya adalah: 

1. Decomposition  

Decomposition yaitu memecahkan persoalan yang utuh menjadi unsur-

unsurnya ke bentuk hirarki 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. 

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 hirarki dan selanjutnya diperoleh suatu vector 

composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan 

keputusan. 
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2.5.2. Langkah-Langkah Metode AHP 

Secara umum langkah-langkah dalam melakukan metode AHP 

adalah sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 2002): 

1. Mengidentifikasi masalah dan menentukan solusi yang 

diinginkan. 

2. Membuat struktur hirarki 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 “judment”dari 

pengambilan keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu 

elemen dibandingkan elemen lainnya. 

4. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh 

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

banyaknya elemen yang dibandingkan. 

Saaty (1993) Menetapkan skala perbandingan berpasangan 1 

sampai 9 untuk menila perbandingan pasangan elemen yang sejenis 

untuk menilai hirarki sebagai berikut: 

 

Tabel 2.4 Skala penilaian perbandingan berpasangan 

Intensitas 

Penteningnya 

Definisi Penjelasan 

1 Kedua elemen sama 

pentingnya 

Dua elemen menyumbanynya 

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 
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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 

 

(Saaty, 1993) 

5. Menghitung nialai eigen dan menguji konsistensinya, jika tidak 

konsisten maka pengambilan data diulangi. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingkat hirarki. 

7. 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 hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

8. Memeriksa konsistensi hirarki. 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 : 

   
       

   
 ................................................................................. (1) 

Dimana : 

CI  = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

 maks  = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 
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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 pembangkit random (RI). Nilai ini bergantung pada ordo 

matrik n. 

Sedangkan untuk rasio konsistensi dapat dirumuskan : 

   
  

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

Bila nilai CR lebih kecil dari 10%, ketidak konsistensian pendapat masih 

dianggap dapat diterima. 

Tabel 2.5 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 

(Mulyono, 1996) 

 

2.6. Efisiensi 

Efisiensi adalah tingkat kinerja yang menggambarkan suatu proses yang 

menggunakan sedikit input untuk menciptakan output yang lebih besar. Cara 

pengukuran yang digunakan dalam DEA adalah dengan membandingkan 

penggunaan output yang dihasilkan dengan input yang ada (Ramanathan, 

2003). 

          
      

     
 ............................................................................ (3) 
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Efisiensi yang dimaksud adalah technical efficiency yaitu kemampuan 

untuk memproduksi output dalam jumlah yang maksimal mungkin dari 

sejumlah input dalam jumlah yang seminimal mungkin. Menurut Budi (2010) 

dalam technical efficiency terdapat dua metode optimasi, antara lain : 

a. Input oriented yaitu mengurangi input sebanyak mungkin tetapi 

mempertahankan tingkat output. 

b. Output oriented yaitu meningkatkan output tanpa menambah input. 

Menurut Wang, Huang, & Dismukes (2004) pengukuran efisiensi meliputi 

berbagai upaya yang dapat dilakukan pada efisiensi, apa saja yang termasuk 

kedalam efisiensi dan seberapa penting efisiensi dalam ilmu manajemen dan 

ekonomi. Beberapa kriteria yang dijadikan landasan dalam melakukan 

evaluasi kebijakan publick adalah efektifitas, efisiensi, kecukupan, perataan, 

responsivitas, dan ketepatan. Salah satu metode evaluasi yang paling popular 

untuk mengukur kriteria efisiensi adalah DEA (Data Envelopment Analysis) 

(Ramanathan, 2003).  

 

2.7. Data Envelopment Analysis (DEA) 

  Merupakan metodologi non-parametrik yang didasarkan pada liniaer 

programming. Pada awalnya dikembangkan untuk pengukuran kinerja, dan 

sekarang aplikasi DEA telah dipakai sebagai pengukuran pada berbagai 

disiplin ilmu pengetahuan dan berbagai kegiatan operasional. Metodologi ini 

berhasil diterapkan untuk mengukur kinerja relative dari sekumpulan 

perusahaan yang menggunakan beragam input identik untuk menghasilkan 

beragam output identik (Ramanathan, 2003). 

 DEA diperkenalkan oleh Charnes, Cooper dan Rhodes pada tahun 1978. 

Metode Data Envelopment Analysis (DEA) dibuat sebagi alat bantu untuk 

evaluasi kinerja suatu aktifitas dalam sebuah unit entitas (organisasi). Pada 

dasarnya prinsip kerja model DEA adalah membandingkan data input dan 

output dari suatu organisasi data (decision making unit) dengan data input dan 

output lainnya pada DMU yang sejenis. Inti dari DEA adalah menentukan 
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bobot (weights) atau timbangan untuk setiap input dan output DMU (Sunarto, 

2010). 

 Menurut Ramanathan (2003) dalam membandingkan inputdan output 

digunakan bobot untuk masing-masing input dan output yang ada : 

Efisiensi =
                    

                   
 .............................................................. (4) 

 Menurut Budi (2010) pengukuran efisiensi pada dasarnya merupakan rasio 

antara output dan input atau efisiensi = virtual output/virtual input yang 

diformulasikan sebagai berikut: 

                
         
 
 

          
  ....................................................... (5) 

Dengan keterangan sebagai berikut : 

m = jumlah input 

s = jumlah output 

  = bobot output ke-r 

  = bobot input ke-i 

   = jumlah input ke-i yang digunakan oleh DMU 

   = jumlah output ke-r yang digunakan oleh DMU 

 

2.7.1. Orientasi dalam DEA 

Menurut Indrawati (2009) terdapat dua orientasi yang digunakan 

dalam metodologi pengukuran efisiensi, yaitu: 

1. Orientasi input 

Prespektif yang melihat efisiensi sebagai pengurangan penggunaan 

input meski memproduksi output dalam jumlah yang tetap. Cocok 

untuk industry dimana manager memiliki control yang besar terhadap 

biaya operasional 

2. Orientasi output 

Prespektif yang melihat efisiensi sebagai peningkatan output secara 

proporsional dengan menggunakan tingkat input yang sama. Cocok 

untuk industry dimana unit pembuat keputusan diberikan kuantitas 
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resource dalam jumlah yang fix dan diminta untuk memproduksi 

output sebanyak mungkin dari resource tersebut. 

Perbedaan antara orientasi input dan output model DEA hanya 

terletak pada ukuran yang digunakan dalam menentukan efisiensi 

(yaitu dari sisi output atau input), namun semua model (apapun 

orientasinya), akan mengestimasi frontier yang sama.   

2.7.2. Decision Making Unit (DMU) 

Menurut Ramanathan (2003) menyebutkan ada dua faktor yang 

mempengaruhi dalam pemilihan DMU, yaitu : 

a. DMU harus merupakan unit-unit yang homogeny. Unit-unit 

tersebut melakuakn tugas (taks) yang sama, dan memiliki obyektuf 

yang sama. Input dan output yang mencirikan kinerja dari DMU 

harus identik, kecuali berbeda hanya identitas dan jumlah/ukuran 

(magnitude). 

b. Hubungan antara jumlah DMU terhadap jumlah input dan output 

kadangkala ditentukan berdasarkan “rule of thumb”, yaitu jumlah 

DMU diharapkan lebih banyak dibanding jumlah input dan output 

dan ukuran sampel seharusnya lebih banyak dibandingkan dengan 

jumlah keseluruhan input dan output.   

 

2.7.3. Pemilihan Variabel Input dan Output 

Kesulitan utama dalam aplikasi DEA adalah pemilihan input dan 

output. Kriteria pemilihan input dan output adalah sangat subjektif. 

Tidak ada aturan yang spesifik dalam menentukan pemilihan-pilihan 

input dan output. Namun demikian menurut Ramanathan (2003) telah 

menyarankan beberapa petunjuk pemilihan input dan output. 

Umumnya input didefinisikan sebagai sumberdaya yang dimanfaatkan 

oleh DMU atau kondisi yang mempengaruhi kinerja DMU. Sementara 

output merupakan keuntungan (benefit) yang dihasilkan sebagai hasil 

dari kegiatan operasi DMU (Sunarto, 2010) 
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2.7.4. Model DEA CCR (Charnes-Cooper-Rhodes) 

1. Model CRR PRIMAL 

Model ini adalah model utama yang dipakai untuk menghitung 

nilai efisiensi tiap unit DMU dimana DMU yang efisien (=1), tidak 

efisien (<1) dan (>1) 

        
      
 
 

      
 
 

  

            
      
 
 

      
 
 

   

        .................................................................................. (6) 

Notasi yang digunakan dalam model DEA adalah :  

Indeks :  s  : jumlah input 

m : jumlah output 

j   : DMU, j=1,…..,n 

r   : output, r=1,….,m 

i   : input, i=1,……,s 

Data :      : nilai dari output ke-r dari DMU ke-j 

    : nilai dari input ke-i dari DMU ke-j 

     : bobot untuk output r, input i 

Persamaan (6) merupakan persamaan non linear atau persamaan 

linear fraksional, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk 

linear sehingga dapat diaplikasikan dalam persamaan linear (Talluri, 

2000) sebagai berikut : 

              

 

   

 

                   

 

   

 

                

 

   

 

   

 

        .............................................................. (7) 
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Dimana :    : efisiensi relative DMU yang dicari 

     : bobot untuk output r, input i 

   : nilai dari output ke-r dari DMU ke-j 

   : nilai dari input ke-i dari DMU ke-j 

  Sasaran persamaan (6) dan (7) adalah untuk menentukan jumlah 

terbesar yang dibobotkan dari DMU dengan jumlah dari input yang 

dibobotkan pada suatu DMU agar rasio antara output yang dibobotkan 

dengan input yang dibobotkan kurang dari atau sama dengan satu. 

  

2.7.5. DEA CRR Super Efisiensi 

Setelah dilakukan perhitungan efisiensi masing-masing maka dapat 

ditentukan subyek mana yang efisien maka dengan menggunakan 

model DEA CRR super efisiensi dapat ditentukan raking dari masing- 

masing pemasok. 

Perbedaan antara model DEA CRR dengan DEA CRR super 

efisiensi yang ada adalah dimana fungsi kendala untuk DMU ke-p 

dihilangkan dari fungsi kendala. Misalkan yang dihitung adalah DMU 

1 maka fungsi kendala untuk DMU 1 dihilangkan. Hal ini dimaksud 

agar nilai yang keluar DMU 1 tidak dibatasi sehingga bias didapatkan 

nilai efisiensi lebih dari satu (Darmawan & Setiawan, 2013).  


