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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Landasan Teori 

Untuk mendukung selama proses penelitian yang dilakukan terdapat 

beberapa teori yang mendukung penelitian tersebut. Adapaun landasan 

teori yang digunakan adalah sebagai berikut : 

1. Manajemen Rantai Pasokan 

Dewasa ini banyak industri yang mulai sadar bagaimana 

pentingnya untuk menyeimbangkan antara fungsi-fungsi yang ada 

dalam manajemen rantai pasokan. Perusahaan mulai melakukan 

kerjasama dengan rekan kerjanya seperti, pemasok, distributor, dan 

pelanggan, baik pelanggan bisnis maupun pelanggan individu. 

Perusahaan dengan pemsaok melakukan kerja sama untuk 

mendapatkan keuntungan dan untuk mendapatkan kebutuhan yang 

lebih baik atas proses supply chain management untuk mendatangkan 

bisnis yang lebih penting.  

Manajemen rantai pasokan mengkoordinasikan fungsi-fungsi 

bisnis dalam suatu perusahaan dengan melakukan koordinasikan yang 

baik antara rantai pasokan dan permintaan dalam perusahaan. Para 

manajer disini bertanggung jawab untuk mengelola pasokan dan 

permintaan baik di dalam maupun lintas organisasi bisnis. Mereka 

terlibat langsung dalam perencanaan dan koordinasi aktivitas meliputi.
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pengadaan bahan baku dan jasa, aktivitas transformasi, dan 

logistik menurut W. Stevenson & S.C. Chuong ( 2014) . 

Sedangkan menurut Heizer dan Render (2014 ) manajemen 

rantai pasokan menggambarkan koordinasi dari keseluruhan 

kegiatan rantai pasokan, dimulai dari bahan baku dan diakhiri 

dengan pelanggan yang puas. Dengan demikian, sebuah rantai 

pasokan mencakup pemasok ; perusahaan manufaaktur dan atau 

penyedia jasa ; dan perusahaan distributor, grosir, dan atau 

pengecer yang mengantarkan produk dan jasa ke konsumen akhir.  

2. Strategi Rantai Pasokan 

Strategi rantai pasokan harus dipertimbangkan oleh 

perusahaan agar kegiatan yang berkaitan dengan rantai pasokan 

yang ada dalam perusahaan dapat berjalan dengan lancar. 

Menurut Jay Heizer & Barry Render ( 2014 ) perusahaan harus 

menentukan strategi  rantai pasokan dalam memperoleh barang 

atau jasa. Beberapa strategi  tersebut antara lain :  

a) Banyak Pemasok 

Strategi ini adalah strategi satu pemasok melawan 

pemasok lainnya dan lebih menekankan pada pencapaian 

permintaan pembeli atas pemasok. Pendekatan ini akan akan 

membuat pemasok bertanggung jawab secara langsung untuk 

mempertahankan teknologi yang dibutuhkan. 
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b) Sedikit Pemasok 

Strategi ini lebih menekankan pembeli untuk 

membentuk suatu hubungan jangka panjang dengan pemasok 

yang sedikit yang berkomitmen . Strategi ini mendorong 

pemasok-pemasok dapat memberikan inovasi desain dan 

keahlian dalam bidang teknologi.  

c) Integritas Vertikal 

Integrasi vertikal dapat diartikan sebagai suatu 

pengembangan kemampuan untuk memproduksi barang dan 

jasa yang sebelumnya dibeli atau untuk membeli pemasok atau 

distributor. Integrasi vertikal dapat memberikan peluang untuk 

pengurangan biaya, kualitas yang lebih baik, pengiriman tepat 

waktu dan pengurangan persediaan. Integrasi vertikal terlihat 

sanga tepat ketika suatu organisasi memiliki pangsa pasar yang 

besar dan keahlian manajemen untuk mengoperasikan vendor 

yang diakuisisi dengan tepat. 

d) Ventura Bersama. 

Dalam strategi ini perusahaan akan ikut serta dalam 

bekerja sama dalam mengamankan pasokan atau dapat 

mengurangi biaya. Perusahaan bekerja sama untuk 

meningkatkan kualitas produk dan dapat menambah 

peningkatan teknologi. 
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e) Jaringan  Keiretsu 

Strategi ini adalah strategi gabungan untuk melakukan 

kerjasama, pembelian dari sedikit pemasok serta integritas 

vertikal. Keiretsu merupakan istilah yang menggambarkan 

suatu pemasook yang menjadi bagian dari koalisi perusahaan. 

Anggota dari keiretsu harus mempunyai hubungan jangka 

panjang dengan perusahaan dan sebagi rekan kerja, dimana 

menyediakan teknisi ahli dan kualitas produksi yang’ stabil 

kepada perusahaan manufaktur. 

f) Perusahaan Virtual 

Perusahaan virtual bergantung pada hubungan pemasok 

yang stabil dan baik untuk menyediakan jasa yang diminta. 

Pemasok akan dapat menyediakan berbagai macam jasa yang 

termasuk membuat gaji, merekrut karyawan, mendesain 

produk, menyediakan jasa konsultasi, memproduksi 

konsumen, melakukan pengujian, atau mendistribusikan 

produk. 

3. Area Cakupan Supply Chain Management  

Supply chain management tidak hanya berorientasi pada 

urusan internal sebuah perusahaan, melainkan juga urusan 

eksternal yang menyangkut hubungan dengan perusahaan-

perusahaan partner. Dengan tujuan, guna memenuhi kepuasan 
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konsumen, serta bekerjasama membuat produk yang murah, 

pengiriman cepat dan kualitas yang bagus. 

Pujawan dan Mahendrawati (2010) mengatakan SCM 

pada dasarnya mencakup lingkup pekerjaan dan tanggung jawab 

yang luas. Kalau kita liat pada definisi supply chain dan supply 

chain management diatas maka dapat disimpulkan bahwa semua 

kegiatan yang berkaitan dengan aliran material atau bahan baku, 

informasi, dan uang di sepanjang supply chain merupakan 

kegiatan yang berkaitan dengan SCM. Kebanyakan akademisi 

atau praktisi mengelompokan golongan yang termasuk pada 

aliran material dan informasi adalah kegiatan inti dari SCM. 

Apabila kita mengacu pada kegiatan pada perusahaan 

manufactur, kegiatan-kegiatan yang termasuk ke dalam SCM 

adalah: 

a. Kegiatan merancang produk baru  

b. Kegiatan mendapatkan bahan baku  

c. Kegiatan merencanakan produksi dan persediaan  

d. Kegiatan melakukan produksi  

e. Kegiatan melakukan pengiriman / distribusi  

f. Kegiatan pengelolaan pengembalian produk / barang  

Keenam kalsifikasi tersebut biasanya tergambar dalam bentuk 

pembagian departemen atau divisi pada perusahaan manufaktur.  
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4. Pemasok 

Pemasok merupakan suatu  perusahaan atau individu yang 

mampu untuk menyediakan berbagai sumber daya, baik dalam 

bentuk barang maupun jasa. Pemasok akan bertanggung jawab 

dan dapat dipercaya adalah mata rantai yang vital dalam rantai 

pasokan yang efektif. Pengiriman barang atau jasa yang tepat 

waktu dan dengan kualitas yang baik hanyalah dua dari banyak 

cara pemasok untuk dapat memberikan konstribusi pada operasi 

perusahaan yang efektif menurut W. Stevenson dan S.C. Chuong 

( 2014 ) 

5. Pemilihan Pemasok  

Dalam menjalankan suatu bisnis, sering kali perusahaan 

tidak mampu untuk mengendalikan semua kegiatan dengan baik. 

Menyadari hal ini, agar proses produksi dapat tetap berjalan maka 

banyak perusahaan akan melakukan kerja sama dengan pemasok 

untuk mendapatkan pemasok bahan baku yang digunakan. Dalam 

memilih pemasok haruslah perusahaan melakukan kajian agar 

pemilihan pemasok dapat sesuai dengan apa yang diinginkan oleh 

perusahaan. 

Perusahaan biasanya membeli barang maupun jasa dan 

pemasok seringkali disebut dengan vendor yang harus dipilih dan 

dikelola dengan baik oleh perusahaan. Menurut Jay Heizer & 
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Barry Render ( 2014 )pemilihan pemasok harus 

mempertimbangkan berbagai faktor, seperti kecocokan strategis, 

kompetensi pemasok, pengiriman dan performa kualitas. Karena 

perusahaan harus dapat mempunyai kompetensi dalam berbagai 

area dan mampu mempunyai kompetensi yang luar biasa. 

Pemilihan pemasok dapat menjadi suatu proses yang penting.  

William Benton ( 2014 ) mengemukakan bahwa pemilihan 

pemasok merupakan hal yang rumit dan menuntut setiap 

perusahaan harus mampu mempertimbangkan resiko dan manfaat 

dalam pemilihan pemasok yang tunggal maupun yang lebih. 

Perusahaan juga harus mampu melakukan pendekatan yang 

strategis guna menyeleksi pemasok. Kecocokan antara pembeli 

dengan pemasok akan memugkinkan hubungan kerja sama yang 

lebih mudah dan dapat dikembangkan.  

a. Identifikasi Sumber Potensial 

Menurut Johnson ( 2015 )ada tiga opsi pasokan yang 

potensial untuk setiap kebutuhan / persyaratan baru dari 

suatu perusahaan. Pilihan membuat atau melakukannya 

sendiri mungkin cukup potensial untuk beberapa peusahaan 

tetapi tidak untuk yang lainya. Opsi kedua adalah 

mengakuisisi kebutuhan baru dari pemasok saat ini dengan 

persyaratan yang lain dan sebagian besar pemasok yang 
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profesional lebih menyukai opsi yang ini karena sudah ada 

catatan kinerja masa lalu dan persyaratan losgistik yang 

sudah ada. 

Opsi ketiga adalah melakukan pencarian pemasok 

yang potensial dengan asumsi dua opsi pertama dimana opsi 

pertama kurang memuaskan dan opsi kedua pemasok 

profesional ingin menguji pasar. Jika tidak ada pemasok yang 

cocok untuk dipilih dan pemasok yang profesional maka 

masih ada opsi ketiga yaitu untuk menggunakan 

pengembangan pemasok atau menata ulang pemasok untuk 

melihat apakah sumber yang cocok yang dapat ditemukan 

atau dikembangkan. Setelah tidak menemukan titik temu 

untuk memilih pemasok maka akan dilakukan beberapa 

alternatif  solusi untuk menemukannya. 

1).Sumber Informasi  

Identifikasi sumber-sumber potensial adalah pendorong 

utama keberhasilan atau kegagalan upaya seleksi pemasok. 

Setiap profesional pemasok selalu waspada terhadap sumber-

sumber baru yang potensial. Oleh karena itu pengetahuan 

tentang sumber daya merupakan kualifikasi utama untuk 

setiap manajer persediaan yang efektif, sumber online, e-

katalog, dan situs web perusahaan adalah korban paling 



16 
 

 
 

umum yang digunakan saat ini, sumber lain termasuk iklan 

jurnal, direktori pemasok dan komoditas, wawancara 

penjualan, kolega, kontak profesional , dan catatan 

departemen pemasok itu sendiri. 

2). Online Sources 

Internet menyediakan kumpulan berbagai informasi 

yang cepat dan dapat digunakan untuk mencari para pemasok 

yang profesional. Tantangannya bukan hanya menemukan 

informasi, tetapi perusahaan juga haruss mampu 

mengidentifikasi pemasok, menyortir pemasok , 

menganalisis pemasok, dan menggunakan informasi yang 

relevan untuk digunakan mencari pemasok yang sesaui 

dengan kebutuhan perusahaan. 

3). Catalogs 

Departemen pembelian dan persediaan yang dikelola 

dengan baik mempunyai katalog( online, hard copy, atau 

keduanya ) dari sumber pasokan yang sudah dikenal secara 

umum, mencakup materi yang paling penting di mana 

perusahaan tertarik. Katallog merupakan peralatan yang 

mampu memberikan informasi tentang spesifikasi dan lokasi 

sumber pasokan untuk kebutuhan peralatan baru. Katalog 

sering memberikan informasi harga daftar standar atau hanya 
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dengan mengutip diskon. Katalog dapat digunakan sebagai 

buku referensi oleh pelanggan internal. 

4). Visit to Supplier 

Berkunjung ke perusahaan pemasok merupakan hal 

yang sangat berguna bagi perusahaan karena akan bertemu 

langsung dengan salah satu staff tertinggi yang berada di 

perusahaan pemasok tersebut dan perusahaan akan dapat 

langsung melihat bagaimana proses produksi yang ada di 

dalam perusahaan pemasok tersebut. Hal ini juga akan 

menciptakan hubungan yang baik antara pemasok dengan 

perusahaan.  

5). Samples 

Selain berkunjung ke pemasok, hal yang dapat 

dilakukan perusahaan adalah meminta sampel produk 

pemasok tersebut untuk dilakukan uji coba pada perusahaan 

yang menginginkan. Hal ini berguna bagi perusahaan untuk 

dapat mengetahui secara langsung bagaimana kualitas 

produk dari pemasok yang dilakukan percobaan pada 

perusahaan ini. 

b. Single Versus Multiple Sourcing 

1). Kentungan Beberapa Supplier 
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  Menurut (Benton, 2014) Dengan beberapa suplier akan 

menguntungkan bagi perusahaan karena dengan beberapa 

pemasok akan menimbulkan persaingan antara beberapa 

pemasok tersebut dan akan memberikan keuntungan bagi 

perusahaan, dimana perusahaan akan mendapatkan biaya 

yang lebih rendah. Kemudian denga beberapa pemasok juga 

akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena apabila 

salah satu pemasok mengalami keterlambatan dalam 

pengiriman pasokannya maka perusahaan dapat mengambil 

pasokan yang lebih banyak pada pemasok yang lainnya.  

2). Keuntugan Dua Supplier 

Keuntungan dari dua pemasok menurut (Benton, 2014) 

adalah untuk mengantisipasi ketidakpastian dari pemasok 

tunggal. Jadi dengan adanya dua pemasok perusahaan masih 

mempunyai alternatif dalam memilih pasokan perusahaan 

tersebut. Biasanya para pemasok akan mendapatkan kontrak 

kerjasama jangka panjang maupun kontrak kerjasama jangka 

pendek. Dengan dua pemasok diharapkan perusahaan 

mampu mencapai skala ekonomis dan mendapatkan biaya 

per unit yang sebanding denga satu pemasok. 
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3). Keuntungan Satu Supplier 

Benton (2014) mengemukakan bahwa dengan adanya 

suplier tunggal perusahaan akan memperoleh kepastian 

dengan volume yang besar dan perusahaan akan 

mendapatkan biaya per unit yang lebih rendah serta dengan 

adanya supplier tunggal ini akan meningkatkann kerja sama 

dan komunikasi untuk menghsilkan sesuatu yang saling 

menguntugkan antara pemasok dengan perusahaan. Dengan 

supplier tunggal biasanya akan ada perjanjian kontrak antara 

pemasok dengan perusahaan untuk meminimalisir 

ketidakpastian pasokan yang akan dikirimkan. 

6. Kriteria Pemilihan Pemasok 

Pemilihan supplier merupakan kegiatan yang strategis, 

terutama apabila supplier tersebut akan memasok item kritis 

dan/atau digunakan dalam jangka waktu panjang sebagai supplier 

penting. Kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam 

pemilihan supplier. Kriteria yang digunakan tentunya harus bisa 

mencerminkan strategi supply chain maupun karakteristik dari 

item yang akan dipasok. Secara umum banyak perusahaan yang 

menggunakan kriteria dasar seperti kualitas barang yang 

ditawarkan, harga dan ketepatan waktu pengiriman. Namun 
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sering kali supplier membutuhkan berbagai kriteria lain yang 

akan dianggap penting oleh perusahaan.  

Penelitian yang dilakukan oleh Dickson selama 40 tahun 

bahwa kriteria pemilihan supplier bisa sangat beragam.  Pada 

tabel 2.1 menunjukan bahwa ada 22 kriteria yang diidentifikasi 

oleh Dickson. Angka pada kolom skor menunjukan tingkat 

kepentingan dari masing-masing kriteria berdasarkan kumpulan 

jawaban dari survei 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. Harga ternyata 

menempati urutan no.5 dan memiliki skor yang secara signifikan 

lebih rendah dari kualitas dan aspek pengiriman (delivery). 

Pujawan ( 2010). 
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Tabel 2.1 Kriteria Pemilihan Pemasok 

No Kriteria Skor 

1 Quality 3,5 

2 Delivery 3,4 

3 Performance History 3,0 

4 Warantie and claim policies 2,8 

5 Price 2,8 

6 Technical capability 2,8 

7 Financial Position 2,5 

8 Prosedural compliens 2,5 

9 Communication system 2,5 

10 Reputasion and position in 

industry 

2,4 

11 Desire for business 2,4 

12 Management and organization 2,3 

13 Operating control 2,2 

14 Repair service 2,2 

15 Attitude 2,1 

16 Impressetion 2,1 

17 Packaging ability 2,0 

18 Labor relation record 2,0 

19 Geographical location 1,9 

20 Amount and past business 1,6 

21 Training aids 1,5 

22 Reciprocal arrangement 0,6 

Sumber : (Pujawan, 2010)  

7. Metode Pemilihan Pemasok 

Metode pemilihan pemasok merupakan pendekatan yang 

digunakan untuk melakukan proses pemilihan pemasok. Metode 

ini sangat penting untuk keseluruhan dalam proses seleksi dan 

berpengaruh pada hasil pemilihan. Adapun metode pemilihan 

pemasok yang biasanya digunakan adalah : 
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a. Analytic Network Process (ANP) 

ANP merupakan metode yang menghasilkan kerangka 

kerja untuk mengatasi permasalahan pengambil keputusan 

tanpa membuat asumsi yang berkaitan dengan independensi 

antara level elemen yang lebih tinggi dengan lemah dan 

independensi dari elemen-elemen dalam satu level. Menurut 

Slamet Rusydina % Abrista Devi (2013) ANP merupakan 

teori matematis yang mampu menganalisa pengaruh dengan 

pendekatan asumsi-asumsi untuk menyelesaikan bentuk 

permasalahan. 

b. PROMETHEE ( Preference Rangking of Organization 

Method for Enrichmen ) 

Metode PROMETHEE merupakan suatu metode 

penentuan urutan (prioritas) dalam multikriteria. Dominasi 

kriteria yang digunakan adalah penggunaan nilai dalam 

hubungan outranking. Menurut Brans et al (1999) dalam 

buku Slamet Rusydina & Abrista Devi (2013) metode 

Promethee termasuk ke dalam kelompok pemecahan 

masalah. 

c. Analythical Hierarchy Process 

Analytical Hierarchy Process, selanjutnya disebut 

AHP menurut (Saaty, 1993) merupakan satu model yang 
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fleksibel yang memungkinkan pribadi-pribadi atau 

kelompok- kelompok untuk membentuk gagasan-gagasan 

dan membatasi masalah dengan membuat asumsi (dugaan) 

mereka sendiri dan menghasilkan pemecahan yang 

diinginkan bagi mereka. Model AHP ini dikembangkan oleh 

Thomas L. Saaty pada tahun 1970-an. Thomas L. Saaty ini 

merupakan seseorang yang ahli dalam bidang matematika 

dan merupakan lulusan dari Universitas Pitssburg di Amerika 

Serikat.  

Metode Analytic Hierarchi Process ( AHP ) ini dapat 

memecahkan masalah yang multi objektif dengan berbagai 

kriteria berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap 

eleman yang ada dalam hierarki, sehingga model ini dapat 

dikatakan sebagai suatu model pengammbilan keputuan yang 

komprehensif. Metode AHP dalam pengambilan 

keputusannya didasarkan pada tiga prinsip dasar, yaitu 

penyusunan hierarki, penentuan prioritas dan konsistensi 

logis. Konsep dalam Metode AHP ini adalah untuk merubah 

nilai-nilai kualitatif menjadi nilai kuantitatif, sehingga 

keputusan yang diambil dapat lebih obyektif. 

Berbagai keuntungan AHP menurut Thomas L. Saaty  

adalah kesatuan, yaitu AHP memberi satu model tunggal 
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yang mudah dimengerti, luwes untuk aneka ragam persoalan 

terstruktur, kompleksitas, yaitu AHP memadukan rancangan 

berdasarkan sistem dalam memecahkan persoalan kompleks, 

Saling ketergantungan, yaitu AHP dapat menangani saling 

ketergantungan elemen-elemen dalam suatu sistem dan tidak 

memaksakan pemikiran linier, Penyusunan hierarki, yaitu 

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk 

memilih elemen-elemen suatu sistem dalam tingkat yang 

berbeda dan mengelompokkan unsur yang serupa dalam 

setiap tingkat, Pengukuran, yaitu AHP memberi suatu skala 

untuk mengukur hal-hal wujud suatu metode untuk 

menetapkan prioritas, konsistensi, yaitu AHP melacak 

konsistensi logis dari berbagai pertimbangan yang digunakan 

dalam menetapkan berbagai prioritas. 

B. Penelitian Terdahulu 

Hasil dari penelitian terdahulu merupakan hal yang sangat 

penting karena penelitian terdahulu dapat digunakan sebagai referensi 

dan dapat digunakan sebagai bahan acuan peneliti dalam melakukan 

penelitiannya. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan 

mempunyai tema yang sama dengan tema yang saya pilih dan untuk 

metode analisis datanya ada yang memilik kesamaan dan perbedaan, 

untuk obyek penelitiannya juga berbeda.  
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Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh 

Puji Astuti (2016) dengan tujuan penelitian ini adalah untuk 

menentukan supplier bahan baku yang sesuai dengan kriteria ( 

kualitas, kemampuan pasokan, waktu pengiriman, kemudahan 

pengambilan barang, harga, kelengkapan informasi barang, termin 

pembayaran ) yang diinginkan oleh PT Nara Summit Industri. Teknik 

analisis data yang digunakan adalah Analytical Hierarchy Process ( 

AHP ) dan hasil perhitungannya adalah untuk S01 mendapatkan nilai 

0,1914, S02 dengan nilai 0,1773, S03 dengan nilai 0,1753 dan S04 

dengan nilai 0,4556. Jadi S04 adalah supplier dengan nilai tertinggi 

dan akan dipiih menjadi supplier bahan baku PT. Nara Summit 

Industri. 

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Suci Oktirani & 

Hilma Raimona (2015) di Proyek Indarung VI PT Semen Padang 

denga tujuan penelitian adalah untuk menentukan pemasok yang baik 

dan mampu menyediakan kebutuhan sesuai dengan spesifikasi yang 

dibutuhkan. Metode yang digunakan adalah AHP dengan hasil 

perhitungan bahwa PT ABB Sakti Industri terpilih menjadi pemasok 

untuk pengadaan gardu induk untuk Proyek Indarung VI PT Semen 

Padang.  

Metode Analytical Network Process ( ANP ) digunakan pada 

penelitian yang dilakukan oleh Marista Amyriki et al. (2016 )Study 
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kasus Gudang Baru Bulog Gunung Gedangan, Mojokerto yang 

bertujuan untuk mendapatkan kriteria dan subkriteria yang menjadi 

dasar pemilihan pemasok gabah dan mendapatkan alternatif pemasok 

gabah di GBB Gunung Gedangan, Mojokert dan hasil perhitungan 

penentuan alternatif terbaik  dalam pemilihan supplier gabah di GBB 

Gunung Gedangan, Mojokerto dengan metode ANP (Analytical 

Network Process) didapatkan hasil UD. Satriya Sugih Waras 

mendapatkan nilai tertinggi yaitu 0,59073, UD. Sari Alam 0,28194 

dan UD. Arto Moro 0,12733.  

Kemudian penelitian yang dilakukan Ambar Harsono et al. 

(2009) Studi kasus di PT. Hero Supermarket Cabang Suci Bandung 

dengan tujuan penelitian ini adalah mengembangkan  suatu metode 

penilaian kinerja untuk mendapatkan urutan prioritas pemasok 

berdasarkan bobot dari kriteria pemilihan dan  dengan memperhatikan 

jenis keputusan dari setiap kriteria menggunakan metode AHP dan 

PROMETHEE dengan hasil perhitungan urutan prioritas supplier 

adalah Supplier C, Supplier E, Supplier D, Supplier A, Supplier B. 

Jadi supplier C terpilih menjadi pemasok sayuran di Hero 

Supermarket. 

Berikutnya penelitian yang dilakukan oleh Ravi 

Shankar&Sanjay Jhakariza (2005) dengan tujuan penelitian adalah 

untuk memilih penyedia layanan logistik yang sesuai dengan kriteria 
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yang diinginkan. Metode analisis yang digunakan adalah Analytical 

Network Process ( ANP ) dan  hasil perhitungan untuk pemasok A 

mendapatkan nilai 0,2176 kemudian pemasok B dengan nilai 0,4573 

dan pemasok C dengan nilai 0,3251. 

Dari hasil penelitian terdahulu yang menjadi acuan terdapat 

persamaan maupun perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Perbedaannya adalah pada objek penelitian, waktu serta 

hasil penelitian. Adapun untuk persamaannya dengan penelitian 

terdahulu adalah sama-sama menggunakan topik pemilihan pemasok. 

C. Kerangka Pikir 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Ningsih, diolah ( 2019 ) 

Gambar 2.1 Kerangka Pikir Penelitian 

Pengiriman 

Produk dikirim tepat waktu 

Jumlah produk pakan yang dikirimkan harus sesuai. 

Kualitas 

Produk sesuai spesifikasi 

Kualitas produk konsisten 

Produk yang dihasilkan tanpa cacat 

Harga 

Harga sesuai dengan kualitas  

Adanya potongan harga 

Harga yang terjangkau. 

Pembayaran 

Pembayaran pakan yang dapat diangsur 

Waktu Pembayaran. 

Angsuran tanpa bunga. 

       Pelayanan 

Kemudahan untuk dihubungi. 

Memberikan informasi secara jelas dan mudah dimengerti. 

Kecepatan dalam menanggapi permintaan UPR Mulyorejo 1. 

Tanggap terhadap keluhan serta mampu menyelesaikannya. 

 

 Pemasok yang 

dipilih UPR 

Mulyorejo 1 
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Menurut ningsih (2016 ) menunjukkan bahwa hasil yang 

diinginkan untuk dicapai adalah nilai bobot pemasok yang paling 

tinggi pada perusahaan yang diteliti. Cara untuk mendapatkan nilai 

bobot tertinggi adalah dengan menggunakan kriteria kriteria serta sub 

kriteria yang kemudian akan diolah menggunakan Analysis Hierarchy 

Process ( AHP ). Sehingga akan didapatkan hasil yang paling tinggi 

untuk pemasok yang kemudian akan dijadikan pemasok pakan untuk 

UPR Mulyorejo  .  


