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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Manajmen persediaan adalah sebuah kegiatan yang memiliki kepentingan 

tinggi bagi setiap perusahaan manufaktur. Ada banyak aktifitas dalam 

Manajemen persediaan, salah satunya adalah pengadaaan material  dan bahan 

baku. material biasanya diperoleh dari Supplier, Sehingga supplier menjadi 

salah satu pihak yang penting dan berkelanjutan bagi sebuah perusahaan. Salah 

Kunci strategi dalam persaingan perusahaan manufaktur adalah menentukan 

supplier terbaik. Menurut Humphreys, Wong, and Chan (2003) setiap 

perusahaan manufaktur memiliki presentasi biaya material mencapai 40% 

sampai 70% dari biaya  produk jadi/akhir. Apabila perusahaan tepat dalam 

memilih  supplier maka perusahaan akan memeiliki banyak keuntungan, salah 

satunya yaitu biaya pengadaan material yang signifikan. 

Dalam memilihan supplier yang tepat bisa membantu mencapai hasil 

produksi yang ditargetkan. umumnya pada setiap perusahaan memiliki 

persyaratan yang berbeda-beda dalam memilih supplier bahan baku. PT HATNI 

merupakan perusahaan pengolahan ikan serta biota laut lainnya yang di pasarkan 

ke pasar global, produk yang dihasilkan adalah semi blok, Individual Quick 

Frozen (IQF) dan Gill Gutted Scilled (GGS). Ikan yang didapatkan dari supplier 

merupakan ikan segar dan memiliki kualitas yang baik sehingga menghasilkan 

produk akhir yang berkualitas. Ikan yang digunakan adalah ikan suwangi dan 

ikan kuniran, PT.HATNI menargetkan kebutuhan bahan baku ikan minimal 10 

ton/hari dan maksimal 20 ton/hari, kebuhuan tersebut didapat dari seluruh 

supplier yang ada. Menurut data yang diberikan oleh kepala pengadaan bahwa 

rata-rata produksi ikan adalah 15 ton/hari. Saat ini perusahaan mempunyai 5 

Supplier bahan baku utama, setiap supplier dapat memasok ikan sebanyak 3 

sampai 5 toh/hari. supplier yang bekerjasama saat ini merupakan supplier yang 

sudah ada tetapi statusnya non-kontrak (uji coba) dengan perusahaan. 
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Berdasarkan kondisi di lapangan masih sering terjadi pengembalian bahan 

baku oleh departemen pengadaan kepada supplier terkait, hal tersebut bisa 

terjadi karena departemen kualitas telah melakukan kontrol kualitas pada bahan 

baku dan hasilnya tidak sesuai dengan standar perusahaan yang sudah 

ditentukan. Kedatangan bahan baku masih sering mengalami keterlambatan, hal 

tersebut bisa terjadi disebabkan beberapa faktor salah satunya ialah tidak adanya 

rute jalan alternatif lain bagi supplier selain jalur utama Jl. Deandles Pantura 

Lamongan. Perusahaan dalam melakukan pemilihan supplier dengan 

menentukan kriteria, tetapi pada pemilihan supplier saat ini masih tergolong 

belum akurat. Saat ini perusahaan hanya berpatok dengan 2 kriteria saja, kriteria 

penilaian harga dan kriterua pengiriman demi mencapai permintaan sesuai 

dengan pesanan dan juga untuk menaikan keuntungan bagi perusahaan. 

Sedangkan menurut Merry, dkk.  (2014) dalam penelitiannya masih ada banyak 

kriteria lain dalam memenuhi kebutuhan permintaan yang terdiri dari kualitas, 

harga, pengiriman, pelayanan, profil supplier, risiko yang mungkin 

mempengaruhi dan dokumen, Sehingga penilaian yang dilakukan perusahaan 

saat ini tergolong kurang valid. Dalam waktu dekat perusahaan juga akan 

melakukan pemangkasan/mengurangi supplier dan berfokus kepada beberapa 

supplier yang memiliki kinerja yang baik serta mengakhiri kontrak dengaan 

supplier yang memiliki kinerja yang buruk. 

Dari permasalahan yang ada maka peneliti mengusulkan bahwa akan 

melakukan penyeleksian supplier berdasarkan kinerja yang telah dilakukan 

perusahaan kepada supplier, sehingga dapat membuat supplier berkerja lebih 

baik. Oleh karena itu untuk masalah pemilihan supplier bahan baku harus dikaji 

ulang agar mendapatkan preferensi supplier yang terbaik dan perusahaan dapat 

menjalin kerjasama jangka panjang dengan supplier terkait untuk pemasok 

bahan baku ikan di PT. HATNI.  

Oleh sebab itu, diperlukan pendekatan yang dapat mengakhiri masalah  

tersebut dalam melakukan pememilih supplier untuk bisa memenuhi permintaan 

perusahaan PT.HATNI secara tepat jumlah, waktu dan kualitas. pada penelitian 

ini peneliti menggunakan Multi Atribute Decision Making sebagi konsep. 
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Metode tersebut merupakan  konsep yang dipakau untuk mencari alternatif 

paling optimal dari kumpulan alternatif lainnya yang telah ditentukan. Metode 

yang digunakan pada penelitian ini adalah Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dan Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution (TOPSIS). 

AHP terpilih karena dapat membuat peringkat bobot kriteria berdasarkan 

kebutuhan penilai, metode AHP juga mudah kombinasikan dengan teknik 

kuantitatif (Wind & Saaty, 1980). Hasil pembobotan subkriteria dari hasil 

kuisioner dijadikan untuk input metode TOPSIS. Metode TOPSIS merupaka 

memiliki dasar dasar pada konsep dimana alternatif yang terpilih merupakan 

yang terbaik tidak hanya mempuyai jarak terpendek dari solusi ideal positif, 

tetapi juga mempunyai jarak terpanjang dari solusi ideal negatif (Hwang & 

Yoon, 1981). 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan maka masalah pada 

penelitian ini yaitu “Bagaimana menentukan supplier yang sesaui dengan 

kebutuhan perusahaan dengan mengukur kinerja supplier berdasarkan kriteria 

dan subkriteria yang digunakan PT.HATNI.” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapu Tujuan pada penelitian adalah : 

1. Mengidentifikasi kriteria yang dipakai dalam pemilihan supplier materil 

utama. 

2. Mendapatkan bobot kriteria yang digunakan pada pemilihan supplier 

berdasarkan metode AHP.  

3. Memilih supplier terbaik dengan perhitungan preferensi dengan metode 

TOPSIS. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapuan Manfaat yang diberikan penelitian ini adalah: 

a. Bagi perusahaan 

Dijadikan sebuah bahan pertimbangan dalam memilih supplier bahan baku. 
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b. Bagi Mahasiswa 

Menambah pengalaman mahasiswa pada penanganan sistem manajemen 

pengadaan serta menganalisa faktor-faktor permasalahan, mengidentifikasi 

serta menerapkan ilmu teknik industri pada permasalahan nyata yang terjadi 

di lingkup perusahaan.  

c. Bagi Universitas 

Menambah jumlah serta memperbaharui karya mahasiswa yang bisa 

menjadi sumber literature dan referensi penelitian khususnya di Jurusan 

Teknik Industri. 

1.5 Batasan Masalah 

Untuk mencapai penulisan penelitian sesuai sasaran apa yang diinginkan, maka 

peneliti melakuakn pembatasan masalah pada penelitian ini. Batsan tersebut 

adalah : 

1. Supplier merupakai pemasok bahan baku ikan, menjual dua jenis bahan 

baku saja. 

2. Penelitian ini dilakukan pada departemen pengadaan  PT. HATNI. 

3. Penelitian hanya baku Ikan Suwangi dan Kuniran. 
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