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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A.  Penelitian Terdahulu 

Penelitian yang dilakukan oleh Reny Rahmayanti (2010) mengenai 

analisis pemilihan supplier menggunakan metodeAnalytical Hierarchy 

Process (AHP) pada PT. Cazikhal yang merupakan perusahaan kontraktor 

yang bergerak dalam bidang jasa kontruksi. Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui urutan prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi 

pemilihan supplier serta mencari supplier terbaik bagi perusahaan.Variabel 

yang digunakan untuk mencari supplier terbaik dalam penelitian ini yaitu 

harga, kualitas, layanan, ketepatan pengiriman, dan ketepatan jumlah. 

Sehingga diperoleh hasil bahwa kriteria yang paling berpengaruh dalam 

pemilihan supplier pada PT Cazikhal adalah kualitas dengan bobot 0,486, 

harga dengan bobot 0,277, layanan dengan bobot 0,091, serta ketepatan 

pengiriman dan ketepatan jumlah dengan nilai bobot yang sama yaitu 0,073. 

Berdasarkan pertimbangan bobot diatas maka supplier X adalah perusahaan 

yang tepat untuk menjadi supplier bagi PT Cazikhal. 

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Winda Sulistiana dan Evi 

Yuliawati (tanpa tahun) dengan judul Analisis Pemilihan Supplier Bahan 

Baku Dengan Menggunakan Metode Fuzzy Analytical Hierarchy Process 

(FAHP). Penelitian ini dilakukan pada perusahaan furniture PT. Mitra 

Mandiri Perkasa dengan melibatkan ketiga suppliernya yaitu PT. Aneka 

Lokanusa Utama, PK. Tiga Saudara dan UD. Berkah. Dalam penelitian ini 
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ada 5 kriteria yang digunakan, yaitu kualitas barang, harga barang, 

pengiriman barang, garansi dan layanan pengaduan, serta kapasitas dan 

fasilitas produksi.  Hasil penelitian dengan metode Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (FAHP) didapatkan urutan supplier sebagai berikut : bobot 

0,38 diperoleh untuk PT. Aneka Lokanusa Utama, bobot 0.33 untuk UD. 

Berkah dan bobot 0,29 untuk PK. Tiga Saudara. 

Penelitian yang lain dilakukan oleh Dewi Kurniawati, Henry 

Yuliando, dan Kuncoro Harto Widodo (2013) dengan judul Kriteria 

Pemilihan Pemasok Menggunakan Analytical Network Process. Penelitian ini 

dilakukan pada perusahaan yang bergerak di bidang kerajinan yaitu Lunar 

Cipta Kreasi dengan menggunakan 11 kriteria sebagai variabel yang diteliti 

yaitu harga, kesesuaian material dengan spesifikasi, kemampuan memberikan 

kualitas yang konsisten, waktu pengiriman, jumlah pengiriman, garansi dan 

layanan pengaduan, responsif, sistem komunikasi, keprofesionalan pemasok, 

kinerja masa lalu pemasok, kekuatan keungan pemasok. Penelitian ini 

ditujukan untuk memunculkan kriteria yang tepat dalam pemilihan pemasok 

dan menguji bobot dan prioritas kriteria yang relevan melalui dua asumsi 

dalam strata jabatan yang berbeda. Sehingga diperoleh hasil, yaitu menurut 

pihak produksi Lunar Cipta Kreasi, kriteria-kriteria yang dianggap penting 

adalah kinerja masa lalu, harga, sistem komunikasi, dan keprofesionalan 

pemasok. Menurut pihak manajemen kriteria yang dianggap penting adalah 

waktu pengiriman, kualitas konsisten, harga, dan jumlah pengiriman. 
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B. Landasan Teori 

1. Manajemen Rantai Pasokan 

Manajemen rantai pasokan merupakan proses mengordinasikan 

dan mengintergrasikan aliran bahan baku, informasi, keuangan, dan jasa 

didalam dan diantara perusahaan-perusahaan yang berada dalam rantai 

nilai dari pemasok hingga konsumen akhir. Rantai pasokan mengacu pada 

aktivitas yang ada dalam memproduksi produk dan jasa perusahaan serta 

bagaimana aktifitas ini terkait satu sama lain. Penerapan konsep 

manajemen rantai pasokan menggunakan pendekatan sistem total dengan 

melibatkan pengelolaan aliran bahan baku, informasi, keuangan, dan jasa 

keseluruhan didalam dan diantara perusahaan dalam rantai nilai—dari 

pemasok bahan baku dan komponen melalui fasilitas manufaktur dan 

pergudangan dan sampai ketangan pelanggan utama ( Ball dan Geringer, 

2014 : 210).  

Manjemen rantai pasokan menurut Heizer & Rander (2004), 

merupakan kegiatan pengelolaan kegiatan-kegiatan dalam rangka 

memperoleh bahan mentah tersebut menjadi barang dalam proses atau 

barang setengah jadi dan barang jadi kemudian mengirimkan produk 

tersebut ke konsumen melalui sistem distribusi. Sedangkan teori yang 

lebih teknis diungkapkan oleh Yolanda M Siagian (2007), SCM berkaitan 

langsung dengan bahan baku dari pemasok, ke produksi, gudang, dan 

distribusi kemudian sampai ke konsumen.  Tingkat ketergantungan 

pemasok menjadi sangat tinggi dan bersifat jangka panjang. Usaha 
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bersama dan saling mendukung antar perusahaan dengan pemasok akan 

meningkatkan kemampuan bersaing antar kedua belah pihak. Apabila 

pemasok terlibat dari awal produksi maka keuntungan yang dihasilkan 

akan lebih besar. Keterlibatan beberapa pihak inilah yang dikenal dengan 

supply chain management atau manajemen rantai pasokan. 

2. Area Cakupan Manajemen Rantai Pasokan 

Majanemen rantai pasokan pada hakekatnya mencakup lingkup 

pekerjaan dan tanggung jawab yang luas. Kalau kita kembali pada 

definisi supply chain management diatas maka kita bisa katakan secara 

umum bahwa semua kegiatan yang terkait dengan aliran material, 

informasi, dan uang di sepanjang supply chain adalah kegiatan dalam 

cakupan supply chain. Apabila kita mengacu pada sebuah perusahaan 

manufaktur, kegiatan-kegiatan utama yang masuk dalam klasifikasi 

supply chain mangement adalah sebagai berikut : 

a. Kegiatan merancang produk baru (product development) 

b. Kegiatan mendapatkan bahan baku (Procurement, Purchasing, or  

supply) 

c. Kegiatan merencanakan produk dan persdiaan (Planning and Control) 

d. Kegiatan melakukan produksi (Production) 

e. Kegiatan melakukan pengiriman / distribusi (Distribution) 

f. Kegiatan pengelolaan pengembalian produk / barang (Return) 

Keenam klasifikasi tersebut biasanya tercemin dalam bentuk 

pembagian departemen atau divisi pada perusahaan manufaktur. 
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Pembagian tersebut sering dinamakan function division karena mereka 

dikelompokkan sesuai dengan fungsinya. Umumnya sebuah perusahaan 

manufaktur akan memiliki bagian pengembangan produk, bagian 

pembelian atau bagian pengadaan (dalam bahasa inggris biasanya disebut 

purchasing, procurement, atau supply chain function), bagian produksi, 

bagian perencanaan produksi (sering dinamakan dengan production 

planning and inventory control), dan bagian pengiriman atau dintribusi. 

Tabel 2.1 Lima bagian utama dalam sebuah perusahaan manufaktur  

yang terkait dengan fungsi-fungsi utama supply chain 

Bagian Cakupan Kegiatan Antara Lain 

Pengembangan Produk Melakukan riset pasar, merancang produk baru, 

melibatkan supplier dalam perancangan produk 

baru 

Pengadaan Memilih supplier, mengevaluasi kinerja supplier, 

melakukan pembelian bahan baku dan 

komponen, menitoring supply risk, membina dan 

memlihara hubungan dengan supplier.  

Perencanaan dan Pengendalian Demand planning, peramalan permintaan, 

perencanaan kapasitas, perencanaan produksi 

dan persediaan. 

Operasi / Produk Eksekusi produksi, pengendalian kualitas 

Pengiriman / Disribusi Perencanaan jaringan distribusi, penjadwalan 

pengiriman, mencari dan memelihara hubungan 

dengan perusahaan jasa pengiriman, monitor 

service level ditiap pusat distribusi 

 Sumber: Nyoman Pujawan (2010:10) 

 

3. Kepentingan Strategis Rantai Pasokan 

a. Manajemen rantai pasokan yang efektif menjadikan para pemasok 

sebagai “mitra” dalam strategi perusahaan untuk memenuhi pasar 

yang selalu berubah.  
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b. Tujuan yang hendak dicapai dari setiap rantai suplai adalah untuk 

memaksimalkan nilai yang dihasilkan secara keseluruhan. Rantai 

suplai yang terintegrasi akan meningkatkan keseluruhan nilai yang 

dihasilkan oleh rantai suplai tersebut. 

4. Tujuan Strategis Rantai Pasokan 

Tujuan strategis dari rantai pasok digunakan untuk bertahan 

dalam persaingan pasar. Untuk itu setiap rantai pasok harus memiliki 

kemampuan dalam pengoperasian yang efisien, menciptakan kualitas, 

cepat, fleksibel dan inovatif. Sehingga keputusan strategis terkait hal 

tersebut diantaranya adalah penentuan kapasitas fasilitas, sistem 

informasi, produk yang akan dibuat dan disimpan, lokasi dan model 

transportasi dan lain-lain. 

 

5. Strategi Rantai Pasokan 

Setiap perusahaan yang ingin menang atau survive dalam 

persaingan harus memiliki strategi yang tepat. Strategi akan 

mengarahkan jalannya organisasi ke tujuan jangka panjang yang ingin 

dicapai. Strategi diperlukan oleh setiap unit operasi perusahaan, 

perusahaan secara keseluruhan, maupun oleh sebuah rantai pasokan. 

Strategi pada hakekatnya bukanlah sebuah keputusan atau aksi tunggal 

melainkan adalah kumpulan berbagai keputusan dan aksi yang dilakukan 

oleh suatu organisasi atau beberapa organisasi secara bersama-sama. 

Dalam menyusun strategi operasi, kebutuhan pasar maupun 
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ketersediaan sumber daya harus sama-sama dipakai sebagai acuan. 

Dengan kata lain, suatu strategi harus mampu menerjemahkan kebutuhan 

pasar kedalam keputusan-keputusan operasi dan mampu mengeksploitasi 

kemampuan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan pasar tersebut. 

Slack dan Lewis mengatakan bahwa strategi operasi pada hakekatnya 

adalah rekonsiliasi antara kebutuhan pasar dengan kemampuan sumber 

daya suatu perusahaan. 

Strategi tidak bisa dilepaskan dari tujuan jangka panjang. Tujuan 

inilah yang diharapkan akan tercapai, Keputusan-keputusan jangka 

pendek dan di lingkungan, lokal mestinya harus mendukung organisasi 

atau supply chain ke arh tujuan-tujuan strategis tersebut. Tujuan-tujuan 

strategis tersebut perlu dicapai untuk membuat supply chain menang atau 

setidaknya bertahan dalam persaingan pasar. Untuk bisa memenangkan 

persaingan pasar maka supply chain harus bisa menyediakan produk 

yang murah, berkualitas, tepat waktu, dan bervariasi. 

Ke-empat tujuan strategi tersebut sangat penting dimata 

pelanggan. Namun perlu disadari tingkat kepentingan untuk masing-

masing tujuan diatas berbeda-beda untuk tiap jenis produk dan segmen 

pelanggan. Ada produk yang dibeli oleh pelanggan dengan pertimbangan 

utama harga yang murah, sedangkan ada pelanggan yang membeli 

dengan kualitas sebagai pertimbangan utama. Untuk mencapai tujuan 

maka supply chain harus bisa menerjemahkan tujuan kedalam 

kemampuan sumber daya yang dimiliki. Dalam konteks  operasi supply 
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chain, tujuan bisa dicapai apabila memiliki kemampuan beroperasi secara 

efisien, menciptakan kualitas, cepat, fleksibel, dan inovatif. 

Strategi supply chain harus mencerminkan pada kebijakan atau 

keputusan taktis supply chain. Kebijakan ataukeputusan mengenai 

dimana fasilitas lokasi akan didirikan, bagaimana cara mengatur dan 

mengendalikan sistem produksi, bagaimana kebijakan-kebijakan tentang 

persediaan dan transportasi, pemasok bagaimana yang akan dipilih, dan 

kebijakan mengenai pengembangan produk harus besinergi dengan 

strategi supply chain. Apabila supply chain memilih efisiensi fisik 

sebagai strategi maka semua keputusan sub bidang tersebut harus 

mendukung. 

Gambar 2.1 Komponen keputusan taktis untuk mendukung 

strategi supply chain 

 Strategi supply chain  

Lokasi 

Fasilitas 

Sistem 

Produksi 
Persediaan Transportasi Pasokan 

Perkebangan 

Produk 

Sumber : Nyoman Pujawan (2010:36) 

Kebijakan tentang lokasi fasilitas berpengaruh besar terhadap 

ongkos-ongkos fisik maupun kecepatan respon suatu supply chain. Oleh 

karena itu kebijakan lokasi tentu berbeda pada supply chain yang 

memilih strategi efisiensi fisik dengan supply chain yang fokusnya pada 

responsiviness. Supply chain yang mementingkan efisiensi fisik akan 

memilih mendirikan pabrik di tempat-tempat yang tenaga kerjanya 

murah atau dekat dengan bahan baku. 
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Konfigurasi dan pengelolaan sistem produksi juga menentukan 

efisiensi maupun kecepatan respon suatu supply chain. Sistem produksi 

yang memiliki konfigurasi relatif tetap, diatur dengan tipe product layout, 

memiliki fasilitas-fasilitas yang spesialis akan mudah mendukung strategi 

untuk efisiensi fisik, tetapi tidak akan mendukung strategi reponsiviness. 

Kecepatan respon akan dicapai kalau sistem produksinya harus tinggi. 

Selanjutnya, strategi persediaan juga besar pengaruhnya terhadap 

sfisiensi fisik dan kecepatan merespon pasar. Efisiensi pada supply chain 

bisa dicapai apabila ada upaya untuk meminimumkan persediaan secara 

terus menerus. Salah satu ukuran kinerja yang penting diukur adalah 

tingkat perputaran persediaan (inventory turnover rate). Sebaliknya, 

perubahan permintaan yang terjadi secara tiba-tiba padaproduk-produk 

inovatif membutuhkan supply chain untuk menyimpan cadangan 

persediaan ekstra ditempat-tempat tertentu.  

Dalam memilih supplier, strategi efisiensi harus didukung dengan 

melihat ongkos sebagai kriteria utama dalam memilih maupun 

mengevaluasi kinerja pemasok. Sebaliknya, kalau supply chainingin 

responsif terhadap pasar, memilih pemasok yang paling murah tidak akan 

menciptakan sinergi. Kriteria fleksibel dan kecepatan harus diberikan 

prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan kriteria lainnya. Oleh 

karena itu, untuk menciptakan sinergi, fokus pengembangan produk pada 

supply chain yang ingin responsif harus didukung dengan kemampuan. 
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6. Kriteria Pemilihan Supplier 

Memilih supplier merupaka kegiatan strategis, terutama apabila 

supplier tersebut akan memasok item yang kritis dan/atau akan 

digunakan dalam jangka panjang sebagai supplier penting. Kriteria 

pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier. 

Kriteria yang digunakan tentunya harus mencerminkan strategi supply 

chain maupun karakteristik dari item yang akan dipasok.  

Secara umum banyak perusahaan yang menggunakan kriteria-

kriteria dasar seperti kualitas barang yang ditawarkan, harga, dan 

ketepatan waktu pengiriman. Namun sering kali pemilihan pemasok 

membutuhkan berbagai kriteria lain yang dianggap penting oleh 

perusahaan.Penelitian yang dilakukan oleh Dickson hampir 40 tahun 

yang lalu menunjukan bahwa kriteria pemilihan supplier bisa sangat 

beragam. Tabel 2.2 menunjukkan 22 kriteria yang diidentifikasikan oleh 

Dickson. Angka pada kolom kedua menunjukan 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. Jadi tabel tersebut menunjukan bahwa rata-rata responden 

melihat kualitas sebagai aspek terpenting dalam memilih supplier. 
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Tabel 2.2 Kriteria pemilihan / evaluasi supplier (Dickson 1966) 

No Kriteria Skor 

1 Quality 3.5 

2 Delivery 3.4 

3 Performance history 3.0 

4 Warranties and claim policies 2.8 

5 Price 2.8 

6 Technical capability 2.8 

7 Financial position 2.5 

8 Prosedural compliance 2.5 

9 Communication system 2.5 

10 Reputation and position in industry 2.4 

11 Desire foe business 2.4 

12 Management and organization 2.3 

13 Operating cintrols 2.2 

14 Repair service 2.2 

15 Attitudes 2.1 

16 Impression 2.1 

17 Packing ability 2.0 

18 Labor relation record 2.0 

19 Geographical location 1.9 

20 Amount of past business 1.6 

21 Training aids 1.5 

22 Reciprocal arrangements 0.6 

 

Namun tentu saja perusahaan harus menentukan sendiri kriteria-

kriteria yang akan digunakan dalam memilih supplier.  

7. Portofolio Hubungan dengan Supplier 

Salah satu yang menjadi tugas penting bagian pengadaan adalah 

menciptakan hubungan yang proposional dengan supplier. Hubungan 

yang proposional yang dimaksud adalah hubungan yang secara tepat 

mencerminkan kepentingan strategi tiap-tiap supplier. Suatu perusahaan 

mungkin memiliki puluhan, ratusan, atau bahkan ribuan supplier yang 

memasok item yang berbeda-beda. Ada supplier yang hanya memasok 
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beberapa item dengan dengan nilai ratusan ribu rupiah per tahun, ada 

juga supplier yang memasok ratusan item dengan nilai transaksi miliaran 

rupiah dalam setahun. Oleh karena itu, tidaklah tepat menyamakan model 

hubungan antara satu supplier dengan supplier lainnya. Untuk 

menciptakan hubungan model yang sesuai, perusahaan perlu membuat 

klasifikasi supplier berdasarkan berbagai kriteria yang relevan.  

Ada dua faktor yang bisa digunakan dalam merancang hubungan 

dengan supplier. Yang pertama adalah tingkat kepentingan strategis item 

yang dibeli bagi perusahaan / supply chain. Logikanya, semakin strategis 

pasisi suatu sebuah item dalam perusahaan, makin perlu untuk 

menciptakan hubungan yang dekat dan berorientasi jangka panjang 

dengan supplier dari item tersebut. Strategi tidaknya suatu item 

dipengaruhi oleh beberapa hal seperti : 

a. Konstribusi item tersebut terhadap kegiatan / kompetensi inti 

perusahaan 

b. Nilai pembelian dalam setahun 

c. Image / brand nama dari supplier 

d. Risiko ketidaktersediaan item yang bersangkutan 

Faktor yang kedua adalah tingkat kesulitan mengelola pembelian 

item tersebut. Semakin tinggi tingkat kesulitannya, semakin banyak 

diperlukan intervensi dari manajemen. Secara umum tingkat kesulitan 

pembelian suatu item ditentukan oleh beberapa hal seperti : 

a. Kompleksitas dan keunikan item 
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b. Kemampuan supplier dalam memenuhi permintaan 

c. Ketidakpastian (ketersediaan, kualitas, harga, waktu pengiriman) 

Dengan menggunakan dua faktor tersebut, kita bisa dapat empat 

klasifikasi supplier seperti ditunjukan pada gambar 2.2. Suppier yang 

tingkat kepentingannya rendah dan relatif mudah untuk ditangani 

diklasifikasikan sebagai non critical supplier. Supplier dari barang-

barang yang relatif standar, ketersediannya cukup, mudah dicari 

substitusinya, dan nilainya reatif rendah masuk dalam klasifikasi ini. 

Sebaliknya, critical stratigic supplier adalah mereka yang memasok 

barang atau jasa dengan nilai yang besar dan barang atau jasa tersebut 

kritis bagi perusahaan. Ketidaktersediaannya bisa mengakibatkan 

masalah serius bagi kelangsungan perusahaan.  

Bottleneck supplier adalah pemasok item-item yang sebenarnya 

tidak terlalu penting bagi perusahaan dan nilai transaksinya juga relatif 

rendah, namun barang atau jasa tersebut tidak mudah diperoleh. Ii 

mumngkin disebabkan karena supplier barang atau jasa tersebut relatif 

sedikit sedangkan yang membutuhkannya banyak. Klasifikasi terakhir 

yang berkebalikan dengan bottleneck supplier adalah leverage supplier. 

Yang masuk dalam kelompok ini adalah supplier-supplier yang memasok 

item yang tingkat kepentingannya tinggi bagi perusahaan namun item-

item tersebut relatif mudah diperoleh karena mungkin spesifikasinya 

standar dan banyak supplier yang bisa memasoknya. 

Hubungan yang bersifat jangka panjang yang membutuhkan 
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investasi bersama dari pihak perusahaan maupun supplier hanya rasional 

dilakukan untuk critical strategic supplier. Investasi perusahaan untuk 

mengembangkan kemampuan supplier yang masuk golongan critical 

trategic supplier perlu dilakukan sehingga mereka bisa memasok barang 

atau jasa dengan kualitas yang lebih baik dengan pengiriman yang lebih 

tepat waktu. Untuk supplier dalam kelompok ini, kriteria pemilihan dan 

penilaiannya lebih ditekankan pada patensi kerjasama dan perbaikan 

janka panjang, dan bukan semata-mata pada kualitas, harga, dan 

ketepatan pengiriman yang dijanjikan. 

Gambar 2.2 Empat Klasifikasi Supplier 

Bottle Supplier 

- Sulit mencari substitusi 

- Pasar monopoli 

- Supplier baru sulit masuk 

Critikal strategic supplier 

- Penting / strategis 

- Substitusi sulit 

Non-critical supplier 

- Ketersediaan cukup 

- Item-item cukup standar 

- Substitusi dimungkinkan 

- Nilainya relatif rendah 

Leverage supplier 

- Ketersediaan cukup 

- Substitusi dimungkinkan 

- Spesifikasi standar 

- Nilainya relatif tinggi 

Untuk supplier yang termasuk dalam kategori non-critical, fokus 

manajemen hendaknya pada penyederhanaan proses pembelian dengan 

memberikan otoritas bagi tingkat manajemen yang lebih rendah untuk 

mengambil keputusan pembelian dan mengurangi proses-proses yang 

memakan waktu dan biaya. Karena item-item yang dipasok biasanya 

relatif standar dan tidak berniali strategis, kriteria utama keputusan 

pembelian adalah harga per-unit. 
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Perusahaan perlu menaruh perhatian yang signifikan terhadap 

bottle supplier, karena kalau tidak, ketidaktersediaan item-item yang 

mereka dipasok sering menjadi penghambat. Biasanya ketersediaan yang 

rendah diakibatkan tidak banyak supplier yang mau memasok item item 

tersebut. Alasannya bisa karena secara alamiah barang atau jasa tersebut 

tidak mudah diperoleh atau karena tidak banyak nilai ekonomisnya bagi 

supplier sehingga tidak banyak yang berminat untuk memproduksi atau 

memasok. Terhadap supplier-supplier yang sepeeti ini perusahaan bisa 

meningkatkan standarisasi atau penyederhanaan spesifikasi barang atau 

jasa sehinggah lebih mudah diperoleh. 

Supplier yang masuk kategori leverage adalah yang relatif mudah 

untuk dikelola karena banyak pemasok yang berkompeten, item-item 

yang dipasok bisa disubstitusi, dan ketersediaannya cukup, Oleh karena 

itu biasanya perusahaan memiliki posisi tawar yang bagus. Oleh karena 

itu, fokus manajemen adalah mempertahankan posisi tawar tersebut. 

Pada kasusu-kasus tertentu perusahaan bisa mengubah model hubungan 

ke kemitraan jangka panjang, namun hal itu hanya perlu dilakukan kalau 

ada potensi perbaikan yang cukup signifikan. 

       Gambar 2.3 Fokus Manajemen untuk setiap Kelompok 

Bottleneck supplier 

Penyederhanaan / 

standarisasi item 

Crirical strategi supplier 

Strategi partnership, fokus ke 

keunggulan strategis 

Non-critical supplier 

Simplifikasi proses, fokus 

keharga per-unit 

Leverage supplier 

Pelihara bergaining power 

terhadap supplier 
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8.  Pemilihan Vendor 

Pemilihan vendor (vendor selection) mempertimbangkan banyak 

faktor, seperti kesesuaian strategis, kemampuan penjual, pengiriman, dan 

kinerja berkualitas. Proses menentukan vendor yang potensial dan 

menentukan kemungkinan bahwa mereka akan menjadi pemasok yang 

baik. Proses ini memerlukan pengembangan kriteria. Kriteria dan bobot 

dipilih berdasarkan strategi rantai pasokan yang ingin dicapai. 

Pendekatan berbobot adalah metode yang sangat cocok dipakai untuk 

pemilihan vendor yang tepat bagi perusahaan.  

Pemilihan Vendor untuk barang dan jasa harus 

mempertimbangkan banyak faktor. Tekhnik pemilihan dapat dilakukan 

melalui 3 proses, yaitu : 

a. Evaluasi vendor  

Pendekatan: Proses awal yang dilakukan adalah menganalisis 

terhadap sebuah pemasok potensial dengan menggunakan pendekatan 

berbobot. 

b. Pengembangan vendor 

Solusi: Proses selanjutnya, meninjau atribut diferensiasi 

pemasok dan membuat daftar kriteria pemilihan yang ditunjukan pada 

tabel 2.3. Kemudian memberikan bobot untuk membantu 

melaksanakan tinjauan pemasok potensial yang objektif. Kemudian 

memberikan angka dan menghitung total nilai yang diberi bobot. 
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c. Negosiasi 

Pemahaman: Dasar untuk melakukan perbandingan dengan 

vendor potensial lainnya dan memilih penjual yang memiliki nilai 

total paling tinggi. 

Tabel 2.3 Pendekatan Berbobot Evaluasi Vendor 

No Kriteria Bobot 
Nilai (1-5) 

(Tertinggi 5) 

Bobot X 

Nilai 

1 Keahlian 

rekayasa/penelitian/pembaharuan 
0,20 5 1,0 

2 Kemampuan proses produksi 

(fleksibilitas/bantuan teknis) 
0,15 4 0,6 

3 Kemampuan distribusi/pengiriman 0,05 4 0,2 

4 Sistem mutu dan kinerja 0,10 2 0,2 

5 Fasilitas dan lokasi 0,05 2 0,1 

6 Kekuatan keuangan dan pengelolaan 

(stabilitas dan struktur biaya) 
0,15 4 0,6 

7 Kemampuan sistem informasi (e-

commerce internet) 
0,10 2 0,2 

8 Integritas (taat pada peraturan 

lingkungan hidup/etika) 
0,20 5 1,0 

Jumlah 1,00  3,9 

Pemilihan pemasok yang baik sangatlah penting. Jika pemasok 

yang baik tidak terpilih, maka upaya rantai pasokan lainnya akan 

percuma. Dengan pindahnya perusahaan ke lebih sedikit pemasok untuk 

jangka waktu lebih panjang, isu keuangan,mutu, manajemen, penelitian, 

kemampuan teknis, dan kemungkinan untuk membina hubungan jangka 

panjang yang erat, dan memainkan peranan yang semakin penting. 
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C. Kerangka Pikir

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 

Kriteria pemilihan pemasok yang akan 

diseleksi oleh perusahaan 

1. Kualitas

2. Waktu Pengiriman

3. Sejarah Kinerja

4. Garansi dan Layanan Pengaduan

5. Harga

6. Kemampuan Teknis

7. Posisi Keuangan

8. Kepatuan Prosedural

9. Sistem Komunikasi

10. Reputasi dan Posisi Perusahan

11. Keinginan Untuk Bisnis

12. Manajemen dan Oganisasi

13. Kontrol dalam Pengoperasian

14. Perbaikan Pelayanan

15. Perilaku

16. Kesan

17. Kemampuan Pengemasan

18. Catatan Hubungan kerja

19. Lokasi geografis

20. Jumlah Bisnis Sebelumnya

21. Alat Bantu Pelatihan

22. Adanya Hubungan Timbal Balik

Sumber: diolah dari Nyoman Pujawan (2010) 

Kerangka pikir adalah inti dari teori yang telah dikembangkan guna 

menjabarkan pendekatan pemecahan masalah yang menyatakan hubungan 

antar variabel. Kerangka pikir merupakan suatu cara yang diperlukan guna 

mempermudah alur pemikiran yang akan dilakukan dalam penelitian. 

Kerangka pikir dalam penelitian ini adalah untuk menentukan kriteria 

pemilihan pemasok yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan perusahaan, 

dalam hal ini adalah PT Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA). 

Kriteria 

pemilihan 

pemasok 

yang sesuai 

dengan 

kebutuhan 

perusahaan 


