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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti lain dapat menjadi referensi 

bagi peneliti ini dan perbandingan dalam teori dan hasil dari penelitian 

tersebut. Dalam penelitian ini menggunakan 5 hasil penelitian terdahulu untuk 

menunjang penelitian yang dilakukan. 

Ashish J dan Hari (2014), Emerging Supplier Selection Criteria In The 

Context Of Tradisional Vs Green Supply Chain Management,  melakukan 

penelitian dengan pengembangan teori yang membahas tentang tradisonal 

SCM dan GSCM, mulai dari pengertian, melihat penelitian-penelitian 

sebelumnya sehingga muncul kriteria-kriteria pemilihan pemasok baik itu pada 

TSCM maupun GSCM. Hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa 

konsep Tradisional SCM perlu direnovasi dalam konteks hijau. Perbedaan 

antara Tradisional SCM dan poin manajemen GSCM adalah untuk mengatasi 

aspek ekologi dengan melalui biaya, kecepatan dan fleksibilitas. Dalam 

pandangan ini, kriteria pemilihan pemasok harus didesain ulang sesuai 

kebutuhan dan konteks. 

Ozlem Gurel dkk (2015), Determinants of The Green Supllier Sellection, 

melakukan penelitian pada Industri Tekstil dengan membuat pohon faktor serta 

struktur hirarki untuk proses seleksi Industri Tekstil. Kriteria yang diperoleh 

terdiri dari 8 kriteria dengan 31 sub-kriteria yang fokus pada masalah bisnis. 
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Pohon kriteria yang diusulkan menunjukkan keselarasan dengan teknik AHP 

berkat struktur hirarki. Pada kondisi dalam membangun jaringan keputusan dan 

menghubungkan kriteria dengan keputusan dalam proses seleksi hijau, pohon 

kriteria yang diusulkan dapat digunakan untuk teknik jaringan analitik. 

Sri dan Retno (2013), Penentuan Kriteria Terpenting dalam Pemilihan 

Supplier, melakukan penelitian pada Family Business, dari berbagai kriteria 

yang ada didapat 4 kriteria yang sesuai dengan objek, yaitu kriteria kualitas, 

harga, pengiriman serta garansi dan kebijakan klaim. Penentuan kriteria 

terpenting tersebut dengan menentukan bobotnya masing-masing secara 

langsung yang didapat dari wawancara pada pemilik perusahaan. Metode yang 

digunakan adalah metode AHP, dengan hasil perhitungannya didapat 

kesimpulan bahwa yang menjadi prioritas terpenting untuk pemilihan pemasok 

adalah kriteria kualitas, kedua adalah kriteria pengiriman, ketiga adalah kriteria 

harga dan yang keempat adalah kriteria garansi dan kebijakan klaim. 

Yadrifil dan Ahmad (2013), Penentuan Kriteria dalam Pemilihan 

Supllier, melakukan penelitian pada Kontraktor Migas dengan menggunakan 

metode AHP. Penelitian ini untuk memetakan kriteria dan sub kriteria dalam 

pemilihan pemasok, serta diperoleh kriteria yang terpenting. Kriteria yang 

dipilih berdasarkan observasi dari Kontraktor Migas, maka didapat 9 kriteria 

yaitu K3LL, Kualitas, Teknis, Fasilitas dan Kapasitas Produksi, Pengiriman, 

Finansial, Harga, SDM, Manajemen dan Organisasi. Dari ke 9 kriteria tersebut 

setelah diperhitungkan dengan metode AHP maka diperoleh 3 kriteria yang 

memiliki bobot tertinggi yaitu kriteria K3LL, Kualitas dan Teknis. 
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Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang diteliti adalah 

penentuan kriteria dalam pemilihan pemasok, hal tersebut dilihat dari kiteria-

kriteria yang diajukan dalam penentuan pemasok dan terpilihnya kriteria yang 

sesuai dengan objek masing-masing. Sedangkan perbedaan dari penelitian 

terdahulu dengan dengan yang diteliti adalah pada alat analisis yang 

digunakan, pada penelitian terdahulu menggunakan AHP, sedangkan pada 

yang diteliti menggunakan alat analisis kluster. 

 

B. Tinjauan Teori 

1. Green Supply Chain Management (GSCM) 

a. Pengertian GSCM 

Green Supply Chain Management adalah suatu pengintegrasian 

pemikiran lingkungan ke dalam manajemen rantai pasokan, termasuk 

desain produk, bahan sumber dan seleksi, proses manufaktur, pengiriman 

final produk kepada konsumen serta manajemen end-of-life produk 

setelah masa pemanfaatannya (Srivastava: 2007). Green Supply Chain 

Management meningkatkan operasional pekerjaan dengan menggunakan 

solusi yang memperhatikan lingkungan:  

1. Meningkatkan kelincahan: GSCM membantu untuk mengurangi risiko 

dan mempercepat inovasi;  

2. Meningkatkan adaptasi: analisis GSCM sering menghasilkan proses 

yang inovatif dan perbaikan terus menerus; 
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3. Mempromosikan keselarasan: GSCM melibatkan kebijakan negosiasi 

dengan pemasok dan pelanggan, yang menghasilkan keselarasan yang 

lebih baik dari proses bisnis. 

Fokus utama GSCM adalah membuat orientasi bisnis eco-friendly, 

diantaranya yaitu (Ashis J: 2014): 

a) Untuk mencapai keunggulan kompetitif dan kinerja tinggi melalui 

praktek GSCM. 

b) Untuk mengintegrasikan rantai pasokan hijau ke dalam kebijakan 

perusahaan dan strategi untuk kelancaran operasi. 

c) Untuk membuat perbedaan yang signifikan dalam pendekatan. 

d) Untuk menunjukkan betapa pentingnya untuk melestarikan 

lingkungan dan mempertahankan sumber daya alam dan menunjukkan 

sejauh mana adalah kegiatan usaha tergantung pada lingkungan. 

b. Fungsi dan Aktivitas GSCM 

Beberapa fungsi operasional dan aktivitas-aktivitas dalam GSCM, 

diantaranya (Nihwalan dan Toke: 2010): 

1. Pengadaan Hijau (Green Procurement) 

Pengadaan hijau berkaitan dengan keadaan lingkungan pembelian 

yang terdiri dari keterlibatan dalam kegiatan pengurangan pembelian, 

pemakaian ulang dan daur ulang bahan pada proses pembelian. 

Pengadaan hijau adalah salah satu solusi untuk lingkungan dan 

ekonomi konservatif bisnis dan konsep memperoleh pilihan produk 
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dan jasa yang meminimalkan dampak lingkungan. Adapun kegiatan-

kegiatan dalam pengadaan hijau, antara lain: 

a) Pemilihan Pemasok, dalam sitem pengadaan hijau pemasok tempat 

pembelian bahan hanya yang memiliki standar mutu lingkungan 

dan lulus proses audit serta mempertimbangkan pemasok yang 

mendapatkan iso dan sertifikat terkait prestasi dalam konsep green. 

b) Mempromosikan kegiatan daur ulang dalam usaha meningkatkan 

kesadaran lingkungan dan mengurangi penggunaan bahan yang 

berbahaya bagi lingkungan. 

2. Manufaktur Hijau (Green Manufacturing) 

Manufaktur hijau merupakan proses produksi yang menggunakan 

input dengan dampak lingkungan yang rendah, sangat efisien dan 

menghasilkan sedikit bahkan tidak adanya libah atau polusi. Manfaat 

dari penerapan manufaktur hijau yaitu dapat menurunkan biaya bahan 

baku, keuntungan efisiensi produksi dan meningkatkan citra 

perusahaan. 

3. Distribusi Hijau (Green Distribution) 

a) Kemasan hijau, meliputi hemat kemasan, menggunakan bahan 

yang ramah lingkungan, bekerja sama dengan vendor untuk 

standarisasi kemasan, meminimalkan pengguanaan bahan dan 

waktu untuk membongkar dan mempromosikan program daur 

ulang. 
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b) Logistik hijau, meliputi pengiriman langsung ke pengguna situs, 

penggunaan kendaraan bahan bakar alternatif dan mendistribusikan 

produk dalam batch besar. 

4. Logistik Balik (Reverse Logistic) 

Logistik balik merupakan proses mengambil produk dari konsumen 

akhir untuk tujuan meningkatkan nilai dan pembuangan yang tepat. 

Kegiatan-kegiatan dalam logistik balik antara lain pengumpulan, 

gabungan inspeksi atau pemilihan atau penyortiran, pemulihan, 

redistribusi, dan pembuangan. 

Pemasok secara intensif mendukung proses manufacturing, bentuk 

kualitas mereka dari kualitas produk akhir yang menjual bisnis ke 

pelanggan mereka, harga pemasok akan berpengaruh terhadap biaya 

manufacturing produk. Dan pemasok harus mampu mengantisipasi para 

pesaing berusaha meniru, menduplikasi atau mengalahkan saingan di 

berbagai variabel diferensiasi yang menghasilkan keuntungan yang 

kompetitif (David, 2011). 

Konsep rantai pasok dapat diketahui bahwa pemasok merupakan 

salah satu bagian supply chain yang sangat penting dan berpengaruh 

terhadap kelangsungan hidup suatu pabrik dimana pemasok menjadi 

pihak yang memasok bahan mentah (raw material) bagi pabrik. Apabila  

pemasok kurang bertanggung jawab dalam merespon terhadap 

pemenuhan permintaan bahan mentah pabrik, maka akan menimbulkan 

masalah-masalah yang cukup serius salah satunya  stockout ataupun  lead 



14 

 

time yang tentunya akan merugikan pabrik. Untuk itu perusahaan yang 

memiliki banyak pemasok harus selektif dalam memilih pemasoknya 

(Suciadi, 2013). 

Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa pemasok memang 

merupakan elemen yang penting bagi perusahaan dan memiliki pengaruh  

yang sangat penting bagi kelangsungan hidup perusahaan. Dalam 

memenuhi kebutuhan pabrik terkadang perusahaan memiliki lebih dari 

satu pemasok dan hal tersebut akan menimbulkan konflik sehingga 

perusahaan harus selektif dalam memilih pemasok dan bisa menjalin 

kerjasama dengan para pemasok. 

2. Kriteria Pemilihan Pemasok 

Faktor utama yang dipertimbangkan oleh perusahaan ketika memilih 

pemasok, dan pertanyaan tipikal dalam pemilihan pemasok, yaitu (William 

J, 2014): 

a. Mutu dan jaminan mutu, prosedur apakah yang dimiliki pemasok untuk 

kendali mutu dan jaminan mutu, dan jika ada masalah mutu tindakan 

korektif apa yang didokumentasikan. 

b. Fleksibilitas, seberapa fleksibel pemasok dalam menangani perubahan 

jadwal pengiriman, kuantitas, dan perubahan produk atau jasa. 

c. Lokasi, apakah lokasi pemasok dekat dengan perusahaan. 

d. Harga, apakah harga yang diberikan oleh pemasok ini masuk akal, 

ketersediaan pemasok dalam negosiasi harga dan juga berkooperasi 

untuk mengurangi biaya. 
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e. Perubahan produk atau jasa, berapa lama pemberitahuan yang diberikan 

sebelumnya untuk perubahan produk atau jasa. 

f.   Reputasi dan stabilitas finansial, bagaimana reputasi pemasok, dan 

seberapa stabil finansial pemasok 

g. Waktu tunggu dan pengiriman tepat waktu, prosedur yag dimiliki 

pemasok dalam pengiriman tepat waktu. 

Kriteria pemilihan pemasok adalah salah satu hal penting dalam 

pemilihan pemasok, kriteria yang digunakan harus menceminkan strategi 

supply chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok (Pujawan, 

2010). Pemilihan pemasok adalah multi-kriteria pengambilan keputusan 

proses dan sebagian besar jenis data kualitatif dan kuantitatif di alam. 

Masalah kriteria pemilihan pemasok melibatkan berwujud dan tidak 

berwujud. Variasi dalam kriteria sebagian besar tergantung pada produk dan 

juga mencakup banyak fakta.  

Berbagai kriteria yang penting untuk seleksi pemasok hijau, terlihat 

dalam jurnal Ashis J.(2014) diantaranya, yaitu:  

1) Kriteria Desain 

Dalam pengembangan produk baru, sebagian besar kriteria desain 

dianggap dan kriteria desain meliputi, penggunaan kembali komponen, 

pengurangan limbah yang keluar dari produk serta biaya, desain 

berubah-ubah sesuai dari produk atau proses, bahan desain untuk 

pemanfaatan yang tepat, pembongkaran komponen membuat mudah, 
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desain untuk pemanfaatan sumber daya efisien, desain yang sesuai 

dengan remanufaktur dilakukan setelah itu. 

2) Kriteria Manufaktur 

Minimalkan jumlah bahan berbahaya yang digunakan dalam produksi 

produk, tindakan yang diambil untuk mengurangi material, air dan 

energi yang digunakan di bidang manufaktur, mengurangi waktu setup, 

meminimalkan penggunaan sumber daya alam selama manufaktur, 

meminimalkan racun atau limbah berbahaya selama manufaktur, jadwal 

produksi, tutup lingkaran manufaktur atau Remanufacturing, sistem 

Backup, tingkat kualitas, informasi rantai suplai berbagi. 

3) Kriteria Teknologi 

Tingkat kemampuan teknologi dari R & D, teknologi Cleaner (air, 

udara, energi yang digunakan), dan keahlian teknis. 

4) Kriteria Logistik Hijau 

Penanganan transportasi berkelanjutan dan penyimpanan bahan 

berbahaya, kontrol inventaris, pergudangan, packaging dan fasilitas 

alokasi. 

5) Kriteria Layanan Pelanggan 

Dukungan teknis, re-desain, waktu respon pengaduan, storage 

frekuensi, garansi, dan sertifikasi. 

6) Kriteria Manajemen Lingkungan 

Bahan baku, pemulihan reuse, recycle limbah, emisi, sertifikasi ISO 

14000. 
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7) Kriteria Manajemen Pengadaan 

Kebutuhan pembelian hijau, bahan Hijau coding dan perekaman, 

Persediaan bahan pengganti, manajemen pemasok. 

8) Kriteria Manajemen R & D 

Kemampuan desain hijau, inventarisasi zat yang berbahaya, hukum 

kepatuhan kompetensi. 

9) Kriteria Manajemen Proses 

Manajemen substansi berbahaya, pencegahan bahan campuran, proses 

audit, inspeksi pre-shipment. 

10) Kriteria Kinerja Operasional 

Tingkat persediaan telah berkurang, pengurangan persentase memo, 

promosi hanya menggunakan kualitas produk untuk lingkungan, 

optimasi maksimum utilisasi kapasitas, barang persentase disampaikan 

pada waktu, pemantauan lingkungan dan implementasi untuk perbaikan 

dengan industri, melakukan program untuk mempromosikan dan 

melacak pengurangan limbah, program manajemen limbah untuk 

mematuhi semua peraturan yang berlaku, pemilihan peralatan hemat 

energi seperti untuk mekanik, aplikasi listrik dan petir, pengembangan 

program pencegahan untuk mengidentifikasi dan menghilangkan 

sumber polusi. 

11) Kriteria Kerjasama Pelanggan 

Kerjasamapelanggan untuk eko-desain, kerjasamapelangganuntuk 

produksi yang lebih bersih (udara, air dan energi), bersikeras bentuk 
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pelanggan untuk kemasan hijau, co-operasi untuk menggunakan lebih 

sedikit energi selama transportasi produk, kerjasama dengan pelanggan 

untuk pengadaan lingkungan. 

Ozlem (2015) menyatakan bahwa terdapat 8 kriteria yang diterima 

sebagai faktor utama pemilihan pemasok hijau sesuai dengan penelitian 

sebelumnya yang hasilnya telah dibahas. Oleh karena itu untuk efisiensi dan 

produktif, temuan kriteria dalam pemilihan pemasok tersebut harus diakui. 8 

kriteria beserta 31 sub kriteria adalah sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria dan Sub-Kriteria dalam Pemilihan Pemasok 

Kriteria Sub-Kriteria 

Biaya Pembelian 

bahan yang 

ramah 

lingkungan 

Standar harga 

dengan melihat dari 

strategi CSP 

(Compliance with 

Sectorial Pricing) 

Harga Biaya 

Transportasi 

Pengiriman Frekuensi 

pemesanan 

atau pesanan 

Tingkat pemenuhan 

pesanan 

Waktu tunggu  

Kualitas Jaminan 

kualitas 

Perbaikan proses Penghargaan 

peningkatan 

kualitas 

Manajemen 

kualitas 

Layanan Responsiveness Stock management Kemampuan 

desain 

 

Aliansi 

Strategis 

Kesadaran 

untuk berbagi 

informasi 

Kemampuan dalam 

memahami tujuan 

dan proses bisnis 

Kemampuan 

untuk 

membangun 

hubungan 

jangka panjang 

Untuk berbagi 

kebudayaan 

dan kebijakan 

akhir bisnis 

Pengendalian 

Pencemaran 

Limbah padat Energi yang diserap Penggunaan 

bahan berbahaya 

 

Produk Hijau Kemasan yang 

ramah 

lingkungan  

Daur ulang Diproduksi 

ulang 

Penggunaan 

kembali 

Manajemen 

Lingkungan 

EUP ISO 14001 ODC RoHS 

Sumber: Ozlem Gurel, dkk (2015) 
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Pujawan (2010), menyatakan bahwa kriteri-kriteria yang digunakan 

perusahaan secara umum seperti, kualitas barang yang ditawarkan, harga, 

dan ketepatan waktu pengiriman. Namun sering kali pemilihan pemasok 

membutuhkan berbagai kriteria lain yang dianggap penting bagi perusahaan. 

Berikut ini merupakan kriteria-kriteria pemilihan pemasok yang telah 

diidentifikasi dan telah diurutkan:  

a) Kualitas 

b) Pengiriman 

c) Performance History 

d) Jaminan dan Klaim Polin 

e) Harga 

f) Kemampuan Teknis 

g) Posisi Keuangan 

h) Kepatuhan Prosedural 

i)     Sistem Komunikasi 

j)     Reputasi dan Posisi dalam Industri 

k) Keinginan untuk Berbisnis 

l)     Manajemen dan Organisasi 

m) Kontrol Operasi 

n) Layanan Perbaikan 

o) Sikap 

p) Kesan 

q) Kemampuan Pengemasan 
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r) Labor Relations Records 

s) Letak Geografis 

t)     Jumlah Usaha pada Masa Lalu 

u) Alat Bantu Pelatihan 

v) Adanya Timbal Balik 

Kriteria pemilihan pemasok yang telah dijelaskan diatas baik dari 

buku maupun jurnal, telah didapat berbagai kriteria dalam pemilihan 

pemasok, oleh karena itu dari kriteria-kriteria tersebut peneliti 

mengambil 27 kriteria pemilihan pemasok yang merupakan variabel 

dalam penelitian ini untuk digunakan untuk membantu mempermudah 

klasifikasi yang dipertimbangkan dalam pemilihan pemasok serta 

pengelompokkan kriteria pemilihan pemasok pada Pengepul Sayuran 

Organik di Kota Batu. 

3. Analisis Kluster 

Menurut Prayudho (2009), Analisis Kluster adalah suatu analisis 

statistik yang bertujuan memisahkan objek kedalam beberapa kelompok 

yang mempunyai sifat berbeda antar kelompok yang satu dengan yang lain. 

Dalam analisis ini tiap-tiap kelompok bersifat homgen antar anggota dalam 

kelompok atau variasi obyek dalam kelompok yang terbentuk sekecil 

mungkin. 

Analisis kluster berguna untuk meringkas data dengan jalan 

mengelompokan objek-objek berdasarkan kesamaan karakteristik  tertentu 

diantaranya objek-objek yang akan diteliti. Manfaat kluster untuk 
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menerapkan dasar-dasar pengelompokkan dengan lebih konsisten, 

mengembangkan suatu metode generalisasi secara induktif yang 

pengambilan kesimpulan secara umum berdasarkan fakta-fakta khusus, 

menemukan tipologi yang cocok dengan karakter obyek yang diteliti, dan 

mendeskripsikan karakteristik dari masing-masing kelompok. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode Hirarki 

yaitu metode yang pengelompokkannnya membentuk tingkatan tertentu 

seperti pada struktur pohon karena prosesnya dilakukan secara bertingkat 

atau bertahap. Pengelompokkan tersebut menggunakan Metode 

Agglomerative yang menganggap bahwa setiap obyek adalah sebuah 

kelompok tersendiri. 

 Proses dasar analisis kluster dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Merumuskan masalah 

Dalam merumuskan masalah hal yang terpenting adalah memilih 

variabel yang akan dipergunakan dalam pembentukan kluster. 

Memasukkan satu atau dua variabel yang tidak relevan dengan masalah 

pengklusteran akan menyebabkan penyimpangan hasil pengklusteran 

yang kemungkinan besar sangat bermanfaat. 

b) Mengukur kesamaan antar Objek. 

Proses pertama yaitu mengukur seberapa jauh ada kesamaan antar 

objek. Dengan memiliki sebuah ukuran kuantitatif untuk mengatakan dua 

objek tertentu lebih mirip dibandingkan dengan objek lain, akan 

mempermudah proses pengklusteran. Salah satu yang bisa menjadi 
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ukuran ketidakmiripan adalah fungsi jarak antara objek a dan b, yang 

biasa dinotasikan dengan d (a,b). Pendekatan yang bisa digunakan adalah 

adalah mengukur kemiripan yang dinyatakan dalam jarak (distance) 

antara pasangan obyek. Pada penelitian ini pengukuran jarak yang dipilih 

adalah ukuran kedekatan Euclidean Distance, yaitu mengukur jumlah 

kuadrat perbedaan nilai masing-masing variabel, jarak Euclidean 

Distance. 

c) Membentuk Kluster 

Pada penelitian ini pembentukan kluster dilakukan secara hirarki 

dengan metode agglomerative ward linkage, untuk mengetahui 

penggabungan jarak antar dua kluster berdasarkan SSE atau total sum of 

square. Setelah penggabungan 2 kluster akan membebtuk kelompok kecil 

selanjutnya akan digabungkan dengan kelompok lain yang jarak nya 

berdekatan, proses tersebut diulang sampai membentuk kelompok besar 

dan terbentuklah kluster.  

Setelah melakukan perhitungan tersebut, hasil dari langkah-langkah 

perhitungan dapat dilihat pada dendogram atau diagram pohon. Cabang-

cabang pohon  menunjukkan  kluster  (kelompok). Cabang-cabang  

tersebut  bertemu bersama-sama  pada  simpul yang posisinya  sepanjang  

suatu  sumbu  jarak (kemiripan). 
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d) Interpretasikan hasil analisis kluster 

 Tahap interpretasi meliputi pengujian tiap kluster dalam term untuk 

menamai dan menandai dengan suatu label yang secara akurat dapat 

menjelaskan kealamian kluster. Membuat profil dan interpretasi kluster 

tidak hanya untuk memperoleh suatu gambaran saja melainkan untuk 

menyediakan suatu rata-rata tiap variabel (centroid) untuk menilai 

korespondensi pada kluster yang terbentuk. 

 

C. Kerangka Pikir 

Kerangka Pikir dibuat untuk memberikan gambaran penelitian yang akan 

dilakukan oleh peneliti, yaitu mengenai pengelompokan objek dengan 

menggunakan alat analisis kluster untuk mempermudah dalam pertimbangan 

pemilihan pemasok dengan menggunakan 27 variabel yang diambil dari teori 

dan jurnal yang ada.  

Dari kerangka pemikiran berikut dijelaskan bahwa dari pemilihan 

pemasok ini terdapat faktor atau kriteria yang telah diolah dari berbagai teori 

sehingga diperoleh 27 kriteria yang merupakan variabel dari penelitian ini. 

Variabel tersebut akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan alat 

analisis yaitu analisis kluster dengan menggunakan metode Ward Linkage, dari 

metode tersebut akan diperoleh beberapa kelompok yang terbentuk. Berikut 

adalah kerangka pikir penelitian: 
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Gambar 2.1: Kerangka Pikir 

Sumber: Pujawan (2010), Ashish (2014), William (2014), Ozlem (2015). Diolah 

Analisis 

Kluster 

Kriteria Pemilihan Pemasok 

1. Kualitas

2. Biaya

3. Harga

4. Pengiriman

5. Layanan

6. Logistik Hijau

7. Produk Hijau

8. Manajemen Lingkungan

9. Pengendalian Pencemaran

10. Fleksibilitas

11. Lokasi

12. Performance History

13. Jaminan dan Klaim Polin

14. Kemampuan Teknis

15. Posisi Keuangan

16. Kepatuhan Prosedural

17. Sistem Komunikasi

18. Keinginan untuk Berbisnis

19. Manajemen dan Organisasi

20. Kontrol Operasi

21. Sikap

22. Kesan

23. Kemampuan Pengemasan

24. Hubungan dengan Pekerja

25. Jumlah Usaha pada Masa

Lalu

26. Alat Bantu Pelatihan

27. Adanya Timbal Balik


