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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar belakang Masalah 

Supply Chain Management (SCM) adalah suatu proses untuk pengintegrasian aktivitas 

pengadaan material, pengubahan materi menjadi barang setengah jadi dan barang jadi, hingga 

pengiriman barang jadi tersebut ke tangan konsumen [1]. Seiring dengan meningkatnya variasi 

dan permintaan pelanggan, kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi, persaingan 

di lingkungan global dan kesadaran akan lingkungan memaksa perusahaan untuk fokus pada 

supply chain management (SCM). SCM memiliki 3 aktivitas besar, yaitu pengadaan 

(procurement), produksi (production) dan distribusi (distribution) [2]. 

Pengadaan adalah proses untuk mendapatkan barang dan jasa yang berguna untuk 

menjamin kelancaran proses produksi dan logistik suatu perusahaan. Proses pengadaan 

merupakan proses vital dalam SCM karena merupakan ujung tombak dari keseluruhan proses 

yang ada. Dalam melakukan proses pengadaan, sangat sering terjadi permasalahan pada 

aktivitas pemilihan supplier. Hal ini disebabkan karena proses pemilihan supplier 

menghabiskan banyak waktu dan sumber daya untuk mengumpulkan data dan melakukan 

analisis dengan cermat dari berbagai faktor positif dan negatif yang akan mempengaruhi 

seluruh alternatif keputusan, karena itu dibutuhkan metode yang dapat digunakan untuk 

membantu proses pemilihan Supplier [3]. 

Di PT ELCORPS pada umumnya permintaan pengadaan barang elektronik user kantor 

seperti laptop, handphone, printer, projector serta alat elektronik lainya di kelola oleh 

departemen infrastruktur, departemen infrastruktur PT ELCORPS memiliki kewenangan 

khusus dalam monitoring barang elektronik yang dimiliki perusahaan, departemen 

infrastruktur dapat menentukan barang apa yang fungsinya sesuai dengan kriteria yang 

dibutuhkan dan layak untuk dibeli oleh perusahaan. Hal tersebut tentunya memberikan 

tanggung jawab yang besar di dalam hal pengadaan alat kantor terutama barang elektronik 

kepada departemen infrastruktur. 

Permasalahan yang dihadapi perusahaan pada saat proses pengadaan barang yaitu 

kualitas barang yang tidak sesuai, kualitas barang yang beragam satu sama lain dan terkadang 

tidak sesuai dengan standard perusahaan, warranties and claim policies / layanan purna jual 

yaitu garansi yang diberikan supplier terhadap barang yang dibeli perusahaan, tidak jarang ada 
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barang yang mengalami kerusakan ketika dalam proses pemakaian, cost / harga yang 

ditawarkan juga menjadi kriteria penting di dalam pengadaan. Karena perusahaan cenderung 

membeli barang dalam jumlah banyak dan berkelanjutan, maka oleh karena itu, perbedaan 

harga dapat mengakibatkan keuntungan finansial yang signifkan bagi perusahaan. Banyaknya 

supplier yang tersedia yaitu dimana setiap supplier memiliki kelebihan dan kekurangan  

masing-masing. Hal ini menuntut kejelian perusahaan untuk  dapat  menganalisa supplier  

mana  yang  tepat  dan  layak  untuk diprioritaskan menjadi mitra bisnis. Oleh karena itu perlu 

adanya penyeleksian supplier dengan metode yang tepat agar kebutuhan perusahaan dapat 

terpenuhi secara optimal dan mendapatkan supplier terbaik yang sesuai dengan kriteria 

kebutuhan perusahaan. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan [7] tentang penerapan pemilihan supplier 

bahan baku ready mix pada PT Merak Jaya Beton, pada penelitian ini menggunakan dua 

metode penelitian yang digabungkan yaitu AHP dan TOPSIS, metode AHP digunakan untuk 

menghitung prioritas kriteria dan subkriteria, sedangkan metode TOPSIS dipakai untuk 

pemilihan alternatif terbaik. Hasil dari penelitian ini menghasilkan supplier bahan baku PT 

Merak Jaya Beton dengan performansi terbaik. Penelitian lain yang telah dilakukan 

sebelumnya [8] membahas tentang penerapan pemilihan supplier buah pada perusahaan retail 

PT Hero Supermarket, Tbk, pada penelitian ini peneliti menggunakan metode yang sama yaitu 

AHP dan TOPSIS, hasil dari penelitian ini yaitu bobot kriteria utama disamping kriteria lain 

yang bisa menjadi bahan pertimbangan dalam membantu perusahaan di dalam memilih dan 

mengevaluasi supplier buah. Berdasarkan dua buah penelitian yang sudah disebutkan diatas 

maka dapat diambil kesimpulan bahwa dua buah metode penelitian dapat digabungkan guna 

menyeleksi dan mengevaluasi supplier sehingga perusahaan dapat menentukan kriteria dan 

alternatif supplier yang tepat agar dapat menentukan supplier dengan performansi terbaik.  

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik untuk mengetahui urutan 

prioritas faktor-faktor yang mempengaruhi pemilihan supplier serta mencari supplier terbaik 

bagi perusahaan melalui skripsi yang berjudul : “PEMILIHAN SUPPLIER ELEKTRONIK 

DENGAN METODE FUZZY ANALYTICAL HIERARCHY PROCESS (FAHP) DAN 

TECHNIQUE FOR ORDER PREFERENCE BY SIMILARITY TO IDEAL SOLUTION 

(TOPSIS) DI DEPARTEMEN INFRASTRUKTUR PT ELCORPS”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka identifikasi 

masalah yang akan dibahas dalam tugas akhir ini adalah: 

1. Apakah dengan penerapan metode FAHP dan TOPSIS dapat membantu memberikan 

usulan supplier berdasarkan kriteria yang diperlukan oleh departemen infrastruktur PT 

ELCORPS? 

2. Kriteria apa saja yang digunakan dalam pemilihan supplier elektronik di departemen 

infrastruktur PT ELCORPS menggunakan metode FAHP dan TOPSIS? 

3. Bagaimana memberikan solusi yang dapat membantu departemen infrastruktur PT 

ELCORPS di dalam melakukan pemilihan supplier terbaik yang sesuai dengan kriteria 

perusahaan? 

1.3 Batasan Masalah 

dari penjelasan diatas untuk memperkuat pembahasan yang sesuai dengan latar 

belakang, maka dari itu peneliti membatasi masalah agar lebih terarah dan hasilnya sesuai 

dengan yang diharapkan. Batasan masalah tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Ruang lingkup pengambilan keputusan hanya diberikan kepada departemen yang 

bersangkutan, serta pihak-pihak yang memiliki andil di dalam alur proses pengadaan 

barang, serta pimpinan perusahaan atau orang yang mengerti permasalahan. 

2. Prosedur yang dilakukan dalam pengambilan keputusan dengan melakukan observasi 

langsung maupun wawancara serta pengambilan hasil keputusan. 

3. Responden yang digunakan pada penelitian ini meliputi : perwakilan manajemen yang 

ada kaitanya dengan alur proses pengadaan barang, TEAM ICT, tim procurement dan 

departemen Infrastruktur. 

4. Penliaian supplier yang dilakukan yaitu lebih spesifik hanya supplier barang elektronik. 

5. Supplier elektronik yang dipilih dibatasi untuk produk : handphone, printer dan laptop 

saja. 

6. Supplier elektronik yang dipilih yaitu supplier aktif dengan periode transaksi minimum 

enam bulan ke belakang. 
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1.4 Sistematika Penulisan 

Penelitian ini diuraikan dengan sistematika penulisan sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini memaparkan penjelasan singkat dan gambaran umum mengenai 

masalah pengadaan barang elektronik di PT ELCORPS menggunakan metode FAHP 

dan dikombinasikan dengan TOPSIS untuk menghasilkan sebuah keputusan yang tepat 

dalam pemilihan supplier. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini membahas mengenai teori hasil penelitian yang relevan serta kerangka 

berpikir hipotesisi penelitian. 

BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

Bab ini memaparkan tentang tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya 

penelitian ini serta manfaat apa saja yang didapatkan dengan terlaksananya penelitian 

ini baik bagi peneliti maupun bagi perusahaan. 

BAB IV METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian yang dipilih, tempat dan waktu 

penelitian dilakukan, data dan sumber data yang digunakan didalam penelitian, metode 

pengumpulan data yang digunakan, instrumen penelitian yang digunakan, teknik 

analisis data, keabsahan data dan prosedur. 

BAB V ANALISIS PENGOLAHAN DATA DAN PERANCANGAN PROGRAM 

Bab ini memaparkan profil singkat tempat penelitian dilakukan, keseluruhan 

data yang didapatkan dari penelitian lapangan berupa data hasil kuesioner yang 

didapatkan dari para ahli yang ditentukan sesuai dengan kebutuhan, data yang diambil 

mendukung dalam proses pengolahan data yang kemudian diolah menggunakan 

metode FAHP dan TOPSIS. Setelah seluruh nilai akhir didapat maka dirancang aplikasi 

yang digunakan sebagai alat untuk menguji hasil perhitungan dan bobot nilai yang 

didapatkan dari data penelitian. 
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BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini menjelaskan upaya untuk menjawab rumusan masalah dan tujuan 

penelitian yang dilakukan dari hasil pengolahan data, analisis yang dilakukan dan 

mengajukan saran bagi perusahaan sebagai solusi yang dapat dipertimbangkan serta 

diterapkan di masa yang akan datang.


