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BAB II 

TINJAUAN TEORI 

A. Landasan Teori 

1. Manajemen Rantai Pasokan 

a. Pengertian Manajemen Rantai Pasokan 

Menurut Pujawan (2010) manajemen rantai pasokan adalah 

jaringan perusahaan-perusahaan yang secara bersama-sama bekerja 

untuk menciptakan dan menghantarkan sesuatu produk ke tangan 

pemakai akhir. Jaringan perusahaan-perusahaan tersebut terdiri dari 

supplier, pabrik, distributor, toko eceran atau ritel, dan perusahaan 

pendukung lainnya seperti perusahaan logistik yang akan 

mengantarkan produk sampai pada konsumen akhir. 

Menurut Heizer & Render (2015) manajemen rantai pasokan 

adalah pengintegrasian aktivitas pengadaan bahan dan pelayanan, 

pengubahan menjadi barang setengah jadi dan produk jadi, serta 

pengiriman ke pelanggan. Seluruh aktivitas tersebut memerlukan 

koordinasi antara rantai satu dengan lainnya, karena pada dasarnya 

tujuan mereka adalah sama, yaitu memberikan produk terbaik kepada 

konsumen. 

Dari beberapa uraian pendapat mengenai definisi manajemen 

rantai pasokan dapat disimpulkan bahwa manajemen rantai pasokan 

adalah kerja sama semua anggota dalam rantai pasok yang saling 

terintegrasi guna memberikan produk yang berkualitas, pengiriman
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 tepat waktu, dan harga yang murah ke tangan konsumen akhir mulai 

dari supplier, perusahaan, distributor, toko eceran atau ritel, sampai 

pada konsumen akhir tersebut.  

b. Area Cakupan Manajemen Rantai Pasokan 

Manajemen rantai pasokan pada hakekatnya mencakup lingkup 

pekerjaan dan tanggung jawab yang luas. Jika dilihat dari definisi di 

atas dapat kita sebutkan secara umum bahwa kegiatan yang terkait 

dengan manajemen rantai pasokan mulai dari aliran material, informasi 

dan uang di sepanjang rantai pasok adalah kegiatan-kegiatan dalam 

cakupan manajemen rantai pasokan. Kebanyakan akademisi maupun 

praktisi menggolongkan mereka yang ada pada kegiatan mengelola 

aliran material dan informasi (yang terkait dengan aliran material) 

adalah kegiatan-kegiatan inti manajemen rantai pasokan. Pujawan 

(2010). 

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa yang 

termasuk cakupan manajemen rantai pasokan adalah pengelolahan baik 

aliran material, finansial, maupun informasi yang saling terkait satu 

sama lain. 

c. Strategi Rantai Pasokan 

1) Banyak Supplier 

Dengan strategi banyak supplier, satu supplier merespon 

permintaan dan spesifikasi tertentu dari perusahaan dimana order 

diberikan kepada penawaran terendah. Ini adalah strategi yang 

umum ketika produk yang dijualnya adalah komoditas. Dalam 



7 
 

 
 

strategi banyak supplier ini adalah satu supplier bersaing dengan 

supplier lainnya. Supplier secara agresif bersaing dan 

mempertahankan teknologi yang dibutuhkan, kualitas, biaya, dan 

keahlian yang ditawarkan. Dalam strategi ini hubungan ‘partner’ 

jangka panjang bukanlah tujuannya. 

2) Sedikit Supplier 

Strategi sedikit supplier berarti bahwa dari pada mencari 

atribut jangka pendek seperti biaya rendah, seorang pembeli lebih 

baik membentuk hubungan jangka panjang dengan sedikit pemasok 

yang berdedikasi. Pemasok jangka panjang biasanya lebih mengerti 

tujuan umum dari perusahaan dan konsumen akhir. Namun resiko 

yang dihadapi perusahaan jika menggunakan sedikit supplier 

adalah ketika kinerja dari supplier tersebut buruk. 

3) Integrasi Vertikal 

Integrasi vertikal merupakan suatu kondisi dimana 

perusahaan membeli rantai pasokannya sendiri. Ada dua jenis 

integrasi vertikal, yaitu integrasi maju dan integrasi mundur. 

Integrasi maju berarti perusahaan membeli penyalur produknya, 

sedangkan integrasi mundur berarti perusahaan membeli 

pemasoknya. Strategi ini memungkinkan perusahaan untuk 

mengambil alih kekuasaan atas pemasok, distributor, maupun 

pesaingnya. 
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2. Manajemen Pengadaan 

Manajemen pengadaan adalah salah satu komponen utama Supply 

Chain Management. Tugas utama dari manajemen pengadaan adalah 

menyediakan input berupa barang dan jasa yang dibutuhkan dalam kegiatan 

produksi pada perusahaan manufaktur. Untuk perusahaan dagang atau retail 

tugas utama manajemen pengadaan adalah mendapatkan barang-barang 

yang akan mereka jual kembali (resale).  

Manajemen pengadaan tentu tidak hanya berperan secara strategis 

dalam menciptakan keunggulan dari segi ongkos (dengan mendapatkan 

sumber bahan baku dan komponen dengan harga yang murah). Manajemen 

pengadaan juga punya peran dalam membina hubungan yang berkualitas 

dengan para supplier. 

Sering dengan meningkatnya tuntutan pelanggan dan pendeknya 

siklus hidup produk pada berbagai sektor industri, bagian pengadaan juga 

dituntut untuk bisa menciptakan keunggulan dari segi waktu. Sebagai salah 

satu faktor penting dalam berkompetisi waktu bisa menentukan berhasil 

tidaknya supply chain dalam pertarungan di pasar. Dalam hal ini manajemen 

pengadaan bisa memilih supplier yang memiliki kemampuan untuk 

mengirim barang dalam waktu yang lebih pendek tanpa harus 

mengorbankan kualitas dan meningkatnya harga. Kecepatan dan ketepatan 

pengiriman dari supplier memungkinkan perusahaan untuk mengurangi 

tingkat persediaan yang disimpan yang berakibat pada penghematan biaya 

(Pujawan, 2010:157). 
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Tugas-tugas manajemen pengadaan: 

a) Merancang hubungan yang tepat dengan supplier 

b) Memilih supplier 

c) Memelihara data item yang dibutuhkan dan data supplier 

d) Melakukan proses pembelian 

e) Mengevaluasi kinerja supplier 

3. Supplier 

Menurut Pujawan (2010) Supplier/pemasok merupakan suatu 

perusahaan atau individu yang mampu untuk menyediakan sumber daya, 

baik dalam bentuk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan 

lainnya. 

4. Pemilihan Supplier 

  Supplier merupakan bagian dari rantai pasokan yang mendorong 

kelancaran proses produksi bagi perusahaan dan meningkatkan daya saing. 

Di tengah tingkat persaingan bisnis yang semakin kuat, setiap perusahaan 

harus mampu bersaing agar dapat bertahan dan berkembang di dunia bisnis. 

Perusahaan harus mempunyai rekan bisnis yang handal, menyediakan 

produk berkualitas, harga yang murah, dan pengiriman tepat waktu agar 

perusahaan mampu bersaing. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka 

diperlukannya pemilihan supplier pada hal ini. Tujuan utama dari pemilihan 

supplier adalah untuk menyeleksi dan mengevaluasi supplier yang optimal 

bagi perusahaan.  

Dalam pemilihan supplier, perusahaan mungkin harus melakukan 

pemeringkatan untuk menentukan mana supplier yang akan dipilih atau 
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mana supplier yang akan dijadikan supplier utama dan supplier cadangan. 

Untuk memilih supplier tersebut terdapat beberapa cara, salah satunya 

adalah dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

Bagian ini tidak menjelaskan teori AHP, namun lebih pada bagaimana 

aplikasinya untuk memilih atau merangking supplier. Proses memilih 

supplier menggunakan AHP bisa diringkas sebagai berikut: 

a) Tentukan kriteria-kriteria pemilihan 

b) Tentukan bobot masing-masing kriteria 

c) Identifikasi supplier yang akan dievaluasi 

d) Evaluasi masing-masing kriteria dengan supplier tersebut 

e) Hitung nilai bobot masing-masing supplier 

f) Urutkan supplier berdasarkan bobot tersebut 

5. Kriteria Pemilihan Supplier 

Supplier atau pemasok merupakan mitra bisnis yang memegang 

peranan sangat penting dalam menjamin ketersediaan barang pasokan yang 

dibutuhkan perusahaan (Yuniarti, 2011). Oleh sebab itu perusahaan harus 

memilih supplier yang baik guna mendapatkan barang yang berkualitas, 

pengiriman tepat waktu, dan harga yang murah. Memilih supplier 

merupakan kegiatan strategis, terutama apabila supplier tersebut akan 

memasok item yang akan digunakan dalam jangka panjang sebagai supplier 

penting. 

Kriteria pemilihan supplier merupakan satu hal yang penting dalam 

memilih supplier (pujawan,2010). Kriteria yang digunakan tentunya harus 

mencerminkan strategi rantai pasok maupun karakteristik dari item yang 
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akan dipasok. Berikut merupakan kriteria pemilihan supplier menurut 

Dickson: 

Table 2.1 Kriteria pemilihan pemasok / evaluasi supplier (Dickson 1996) 

Kriteria Skor 

Kualitas 3.5 
Delivery 3.4 
Performace history 3.0 
Warrenties and claim policier 2.8 
Price 2.8 
Technical capability 2.8 
Financial position 2.5 
Procedural compliance 2.5 
Communication system 2.5 
Reputation and position in 
industry 

2.4 

Desire of business 2.4 
Management and organization 2.3 
Operating controls 2.2 
Repair service 2.2 
Attitudes 2.1 
Impression 2.1 
packaging ability 2.0 
Labor relation records 2.0 
Geographical location 1.9 
Amount of past business 1.6 
Training aids 1.5 
Reciprocal arrangements 0.6 

Sumber: Nyoman Pujawan, Mahendrawathi 2010 

Namun tentunya tiap perusahaan harus menentukan sendiri kriteria-

kriteria yang akan digunakan dalam pemilih supplier dan kriteria yang 

digunakan harus mencerminkan strategi suplly chain maupun karakterisik 

dari item yang akan dipasok (Pujawan, 2010). 

6. Metode Analythical Hierarchy Process (AHP) 

Menurut (Saaty, 1993) AHP adalah suatu metode yang merupakan alat 

bantu sistiem pendukung yang dikenal luas untuk menyelesaikan problem 

keputusan multikriteria. Metode ini untuk mensintesi perbandingan judgment 
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pengambilan keputusan yang berpasangan pada setiap level hirarki 

keputusan, di mana bobot digunakan untuk mempresentasikan intensitas 

preferensi atau elemen suatu keputusan. Metode ini akan membantu 

perusahaan dalam melakukan penilaian kinerja dan penyeleksian terhadap 

supplier, sehingga perusahaan dapat memilih dan mendapatkan supplier yang 

tepat dan terbaik. 

a. Prinsip Pokok AHP 

Pengambilan keputusan dalam metodologi AHP didasarkan atas 4 

prinsip dasar, yaitu: 

1)  Decomposition 

Setelah persoalan didefinisikan, tahapan yang perlu dilakukan 

adalah decomposition yaitu memecah persoalan-persoalan yang utuh 

menjadi unsur-unsurnya. Jika ingin mendapatkan hasil akurat, 

pemecahan juga dilakukan terhadap unsur-unsurnya sehingga 

didapatkan beberapa tingkatan dari persoalan tadi. Karena alasan ini 

maka proses analisis ini dinamakan hirarki. Ada dua jenis hirarki 

yaitu lengkap dan tak lengkap. Disebut hirarki lengkap jika semua 

elemen ada pada tingkat berikutnya, jika tidak demikian, hirarki 

yang terbentuk dinamakan hirarki tidak lengkap. 

2)  Comparative Judgement  

Prinsip ini berarti membuat penilaian tentang kepentingan 

relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya 

dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari AHP, 

karena ia akan berpengaruh dalam menentukan prioritas dari 
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elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. 

Hasil dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks yang 

dinamakan matriks perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison). 

3)  Synthesis of Priority  

Dari setiap matriks pairwise comparison (perbandingan 

berpasangan) kemudian dicari eigenvector dari setiap matriks 

perbandingan berpasangan untuk mendapatkan local priority 

karena matriks perbandingan berpasangan terdapat pada setiap 

tingkat, maka untuk mendapatkan global priority harus dilakukan 

sintesis di antara local priority. Prosedur melakukan sintesis 

berbeda menurut hirarki. Pengurutan elemen-elemen menurut 

kepentingan relatif melalui prosedur sintesis dinamakan priority 

setting. Global priority adalah prioritas/bobot subkriteria maupun 

alternatif terhadap tujuan hirarki secara keseluruhan/level tertinggi 

dalam hirarki. Cara mendapatkan global priority ini dengan cara 

mengalikan local priority subkriteria maupun alternatif dengan 

prioritas dari parent criterion (kriteria level di atasnya). 

4)  Logical Consistency  

Konsistensi memiliki dua makna. Pertama adalah objek-

objek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan 

keseragaman dan relevansi. Contohnya, anggur dan kelereng dapat 

dikelompokkan sesuai dengan himpunan yang seragam jika “bulat” 

merupakan kriterianya. Tetapi tidak dapat jika “rasa” sebagai 
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kriterianya. Arti kedua adalah menyangkut tingkat hubungan 

antara objek-objek yang didasarkan pada kriteria tertentu. 

Contohnya jika manis merupakan kriteria dan madu dinilai 5 kali 

lebih manis dibanding gula, dan gula 2 kali lebih manis dibanding 

sirup, maka seharusnya madu dinilai 10 kali lebih manis dibanding 

sirup. Jika madu dinilai 4 kali manisnya dibanding sirup, maka 

penilaian tidak konsisten dan proses harus diulang jika ingin 

memperoleh penilaian yang lebih tepat.  

Dalam menggunakan keempat prinsip tersebut, AHP menyatukan dua 

aspek pengambilan keputusan yaitu: 

a) Secara kualitatif AHP mendefinisikan permasalahan dan penilaian 

untuk mendapatkan solusi permasalahan. 

b)  Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik. 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu bermanfaat untuk memberikan sudut pandang 

mengenai objek, karakteristik data, fenomena yang terjadi, permasalahan 

yang terjadi dalam objek tersebut, metode serta hasil penelitian yang pernah 

dilakukan sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk memberikan gambaran 

umum dan menjadi landasan yang relevan terkait penelitian ini. Berikut 

beberapa penelitian terdahulu yang relevan terkait penelitian ini: 

Tabel 2.2 Penelitian Terdahulu 

1 

Judul 

Penelitian 

“Pemilihan Supplier Produk Calista dengan 

Metode AHP pada PT. Buana Tirta Utama” 

Nama Peneliti Maria Limansantoso (2013) 

Alat Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP) 



15 
 

 
 

Hasil dan 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

bagaimana aplikasi AHP dibanding penilaian 

dengan cara lama dalam pemilihan supplier 

bahan baku di PT. Buana Tirta Utama,  

Terdapaat tujuh supplier yang ada pada 

perusahaan, yaitu supplier H, I, L, N, O, P, dan 

Q. Semua supplier tersebut diseleksi 

menggunakan kriteria yang dibagi menjadi sub-

sub kriteria yaitu, pengiriman, harga, kualitas, 

dan fleksibilitas.  

Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa 

supplier P memiliki nilai yang paling tinggi 

sebesar0.250pada sistem penilaian lama dan 

0.258 pada sistem penilaian baru (metode AHP) 

hal ini menunjukkan supplier P memiliki kinerja 

paling baik dibanding supplier lainnya dan 

supplier Q memiliki nilai terendah sebesar 0.062 

pada sistem penilaian lama dan 0.065 pada sistem 

penilaian baru yang menunjukkan supplier Q 

memiliki kinerja yang paling buruk dibandingkan 

supplier yang lainnya. 

2 

Judul 

Penelitian 

“Pemilihan Supplier Buah dengan Pendekatan 

Metode AHP dan TOPSIS: Studi Kasus Pada 

Perusahaan Retail”. 

Nama Peneliti Lidya, Meriastuti, dan Budi (2014) 

Alat Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP) dan 

Technique for Order Preference by Similarity to 

Ideal Solution), (TOPSIS) 

Hasil dan 

Pembahasan 

Metode AHP digunakan untuk menentukan bobot 

dari masing-masing kriteria dan sub kriteria 

sedangkan metode TOPSIS digunakan untuk 

merangking alternatif (supplier) yang ada.  
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Terdapat tujuh kriteria yang digunakan oleh PT 

Hero Supermarket, Tbk dalam menentukan dan 

mengevaluasi supplier. Kriteria-kriteria tersebut 

beserta bobotnya masing-masing setelah diteliti 

yaitu pengiriman (0,230), kualitas (0,168), 

pelayanan (0,154), profil supplier (0,138), harga 

(0,130), kelengkapan dokumen (0,106), dan 

risiko (0,074). Adapun evaluasi supplier dengan 

metode TOPSIS menghasilkan supplier terbaik 

adalah alternatif A, selanjutnya berturut-turut 

alternatif C, alternatif D, dan alternatif B. 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

alternatif A merupakan supplier yang paling 

direkomendasikan untuk perusahaan 

3 

Judul 

Penelitian 

Pemilihan Supplier Menggunakan Metode 

Analytical Hierarchy Process (AHP) di UKM 

Bawang Goreng Crispy 

Nama Peneliti Jaelani, Safaat, dkk (2017) 

Alat Analisis Analythical Hierarchy Process (AHP)  

Hasil dan 

Pembahasan 

Setelah dilakukan penelitian, maka didapatkan 

hasil berupa kriteria ketetapan jumlah dengan 

bobot 0.294 menempati peringkat pertama, hal 

ini menandakan bahwa kriteria ketetapan jumlah 

menjadi prioritas dalam pemilihan supplier. 

Dalam penilaian alternatif supplier secara 

keseluruhan supplier Z dengan bobot 0,383 

menempati prioritas pertama. 

4 

Judul 

Penelitian 

Penerapan Metode Analytical Hierachy Process 

(AHP) Dalam Pemilihan Supplier Bawang Putih 

pada UD. Diamond 

Nama Peneliti Jayanto, Andi (2015) 

Alat Analisis Analytical Hierachy Process (AHP) 
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Hasil dan 

Pembahasan 

Penelitian ini bertujuan untuk membantu 

perusahaan dalam memilih supplier terbaik 

dengan menggunakan metode AHP. Terdapat 10 

supplier pada perusahaan. Penelitian ini 

menggunakan beberapa kriteria yang sangat 

mempengaruhi pemilihan supplier, yaitu harga, 

kualitas, merek, pengiriman, dan informasi. Hasil 

analisis menunjukkan bahwa kriteria harga 

menempati prioritas pertama, kemudia kriteria 

kualitas, pengiriman, merek, dan informasi 

secara berurutan. Kemudian prioritas supllier 

Sumber Makmur merupakan supplier terbaik 

dengan nilai 0.224 sedangkan supllier dengan 

nilai terendah adalah UD Timur Indah dengan 

nilai 0.030.  

C. Kerangka Berpikir 

Kerangka berpikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori 

berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah 

yang penting (Sugiyono, 2014). Kerangka berpikir yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir  

Supplier 
Utama 

Kriteria dan sub kriteria dalam 
pemilihan supplier 

1. Kualitas 
a. Produk tanpa cacat (Q1) 
b. Ukuran bawang (Q2) 

2. Harga 
a. Tinkgat harga  (P1) 
b. Diskon (P2) 

3. Pengiriman  
a. Kesepakatan pengiriman (D1) 
b. Pengiriman tepat waktu (D2) 
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Sumber: konsep yang dikembangkan oleh peneliti, 2018 

Gambar 1. 1 di atas adalah kerangka berpikir yang menjelaskan 

bagaimana proses pemilihan supplier yang akan dilakukan sesuai dengan 

kriteria-kriteria yang digunakan perusahaan. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan UD. Sumber Tani, perusahaan menggunakan kriteria harga, kualitas, 

dan pengiriman sebagai dasar pemilihan supplier pada perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan teori pujawan & Mahendradewi (2010) yang mengatakan secara 

umum kriteria-kriteria yang digunakan perusahaan dalam pemilihan supplier 

adalah kualitajs, harga, dan pengiriman tepat waktu. kemudian subkriteria dari 

masing-masing kriteria tersebutlah yang menjadi indikator dari penilaian 

kriterianya. Untuk pembobotan dan pemilihan supplier sendiri menggunakan 

metode AHP. Dengan menggunakan metode AHP perusahaan dapat 

menentukan supplier utama bagi perusahaan. 


