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BAB I3 

PENDAHULUAN1 

1.1 Latar Belakang1 

       CV Kajeye Food  adalah perusahaan yang terletak di Polowijen, Kota 

Malang. Perusahaan ini adalah pabrik pengolah kripik buah dan sayur.2Produk 

yang dihasilkan pertama kali adalah kripik apel. Beberapa tahun kemudian 

pabrik dapat memproduksi kripik buah selain apel, contohnya keripik melon, 

belimbing, rambutan, nanas, keripik sayur yang dikenal dengan merk So Kressh. 

CV Kajeye Food menginginkan bahwa produk keripik buatannya tidak hanya 

enak akan tetapi mengandung banyak gizi. Oleh karena itu, untuk membuat 

kripik tidak hanya enak tapi juga menjamin gizi yang ada pada buah, maka 

perusahaan melakukan sesuai standar dari awal pembelian bahan baku buah. 

Bahan baku yang digunakan oleh CV. Kajeye Food yaitu buah yang matang saat 

masih dipohon. Selanjutnya proses penggorengan pun menggunakan vacum 

frying sehingga warna, kandungan gizi, dan citarasa bisa tetap dipertahankan. 

Keripik buah So Kressh ini sudah memenuhi standar HACCP (Hazard Analysis 

Critical Control Point). Standar HACCP adalah suatu jaminan mutu mulai dari 

bahan baku hingga produk jadi. 

       Seiring berkembangnya waktu, kripik yang paling banyak diminati adalah 

kripik nangka oleh karena itu kripik ini adalah yang paling banyak di produksi 

dan paling banyak memiliki supplier. Bahan baku utama yang merupakan buah 

nangka ini didatangkan dari beberapa kota yaitu Semarang, Lumajang, Pasuruan 

dan Malang khususnya dari Dampit. Mempunyai supplier yang lebih dari satu 

dan tempatnya yang jauh berbeda antara satu dan yang lain pastinya terdapat 

kinerja yang berbeda. Contohnya saja dalam periode bulan November 2018 

hingga Maret 2019 banyak sekali keluhan bagian pengadaan terhadap supplier 

nya. Contohnya ada beberapa supplier yang terlambat pengirimannya yang 

mengakibatkan ketika  sudah sampai, kematagan  buah sudah melebih
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batas. Masalah lainnya adalah kualitas yang dijanjikan supplier juga sering 

kali tidak sesuai, banyak buah yang ketika sampai tidak sesuai dengan 

standar dari CV. Kajeye, yang membuat jumlahnya berkurang dari pesanan 

awal. Pelayanan dari supplier juga sering dikeluhkan bagian pengadaan 

karena respon terhadap klaim kurang ditanggapi oleh supplier yang 

menyebabkan produksi CV. Kajeye tidak maksimal. 

              Sesuai dengan permasalahan diatas maka CV. Kajeye memerlukan 

metode untuk mengevaluasi kinerja agar kinerja supplier selama ini dapat 

terlihat  secara akurat. Metode yang digunakan peneliti pada kasus ini adalah 

Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Technique for Order Preference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). Metode AHP dipilih karena dapat 

membuat  permasalahan yang lebih terstuktur, dapat menggunakan kriteria 

yang disesuaikan dengan kebutuhan penilai. Sedangkan metode kedua yaitu 

metode TOPSIS digunakan untuk pemeringkatan supplier agar dapat 

diketahui supplier mana yang mempunyai penilaian kinerja terbaik. Hasil 

yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah CV. Kajeye dapat 

mengetahui kriteria penting untuk mengevaluasi supplier, dapat menentukan 

bobot dari masing-masing kriteria, dan mendapatkan pemeringkatan supplier 

sehingga dapat diketahui supplier mana yang kinerjanya baik dan memang 

pantas untuk di ajak kerjasama di masa depan. 

 

1.2 Rumusan Masalahw 

              Rumusan masalah yang akan di angkat peneliti dalam studi kasus ini, 

adalah : 

“Bagaimana metode yang tepat untuk mengevaluasi kinerja supplier sehingga 

didapat suatu kriteria evaluasi supplier sekaligus memberikan pemeringkatan 

dari kinerja supplier ?” 
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1.3 Tujuan Penelitian7 

              Melalui penelitian ini, tujuan yang akan di peroleh adalah : 7 

1. Mengidentifikasi kriteria ataupun sub kriteria yang akan digunakan 

sebagai alat untuk evaluasi kinerja supplier 

2. Memperoleh bobot kriteria ataupun sub kriteria yang akan 

digunakan untuk evaluasi kinerja supplier berdasarkan metode 

AHP 

3. Melakukan perhitungan metode TOPSIS untuk mendapatkan 

peringkat supplier sehingga dapat diketahui supplier mana yang 

mempunyai penilaian kinerja terbaik. 

 

1.4 3Manfaat Penelitian22 

            Melalui penelitian ini, manfaat yang akan di peroleh adalah :  

1. Manfaat bagi mahasiswa , melalui penelitian ini dapat memberi 

pengalaman dan mengasah kemampuan mahasiswa dalam 

penerapan ilmu keteknik-industrian contohnya pada kasus ini yaitu 

evaluasi kinerja supplier . 

2. Manfaat bagi perusahaan, adalah bisa sebagai masukan bahan 

pertimbangan untuk perusahaan dalam melakukan evaluasi kinerja 

supplier agar para supplier ini dapat terus terpantau perfomansi 

kerjanya. 

 

1.5 Batasan Masalahlh 

       Adapun batasan masalah yang digunakan  adalah :  

1. Evaluasi kinerja hanya diterapkan peneliti terhadap  supplier buah 

nangka. 

2. Menggunakan data pembelian Juli – Desember 2018 dan data 

kinerja yang dikakukan supplier  bulan November 2018 – Maret 

2019. 

 


