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BAB II 

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR 

 

2.1 Supply Chain Management 

Pendapat yang termutakhir mendefinisikan Supply Chain Management 

sebagai suatu pengelolaan jaringan hubungan dalam perusahaan dan antara 

interdependen organisasi dan unit bisnis yang terdiri dari pemasok bahan, 

pembelian, fasilitas produksi, logistik, pemasaran, dan sistem terkait yang 

memfasilitasi arus bahan secara forward and reverse, pelayanan, keuangan dan 

informasi dari produsen untuk pelanggan akhir dengan manfaat yaitu memberi 

nilai tambah, memaksimalkan keuntungan melalui efisiensi, dan mencapai 

kepuasan pelanggan. (Naslund, 2010, p.11). 

Indrajit dan Djokopranoto dalam Qolbi Isnanto (2009:3) 

mengungkapkan Supply chain management (SCM) adalah suatu sistem tempat 

organisasi menyalurkan barang produksi dan jasanya kepada para pelanggannya. 

Rantai ini juga merupakan jaringan dari berbagai organisasi yang saling 

berhubungan dan mempunyai tujuan yang sama, yaitu sebaik mungkin 

menyelenggarakan pengadaan atau barang tersebut, istilah supply chain meliputi 

juga proses perubahan barang tersebut, misalnya dari barang mentah menjadi 

barang jadi. 

Sedangkan Menurut Council of Logistic Management (Pujawan 2005, 

p7), Supply chain Management adalah koordinasi sistematis dan strategis akan 

fungsi-fungsi bisnis tradisional dalam dan lintas perusahaan dalam sebuah rantai 

persediaan untuk mengembangkan kinerja jangka panjang perusahaan dan 

keseluruhan rantai persediaan. 

Menurut Kalakota (2001, p275) , terdapat tiga aliran utama dalam supply 

chain management : 

1. Aliran Material 

Aliran material melibatkan produk fisik yang mengalir dari supplier ke 

pelanggan, dan juga arus balik material, seperti produk retur, produk rusak, 

dan produk daur ulang. 
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2. Aliran informasi 

Aliran informasi melibatkan peramalan permintaan, pengiriman pesanan 

pelanggan, dan status pengiriman barang. 

3. Aliran keuangan 

Aliran keuangan melibatkan informasi kartu kredit, jadwal pembayaran, 

penagihan, dan lainnya. 

 

2.1.1 Tujuan Pelaksanaan SCM 

Dengan semakin tingginya tuntutan konsumen akan suatu produk yang 

bisa memberikan kepuasan, maka setiap perusahaan berusaha untuk bisa 

menghasilkan produk yang sesuai dengan aspirasi dari konsumen sehingga 

kepuasan konsumen dapat terpenuhi sehingga suatu perusahaan bisa 

memenangkan persaingan pasar. 

Adapun tujuan utama SCM adalah penyerahan/ pengiriman produk secara 

tepat waktu demi memuaskan konsumen, mengurangi biaya, meningkatkan segala 

hasil dari seluruh Supply chain (bukan hanya satu perusahaan), mengurangi 

waktu, memusatkan kegiatan perencanaan dan distribusi (Ryoichi Watanbe, 

2002). 

Menurut I Nyoman Pujawan (2005), SCM memiliki empat tujuan 

strategis yang sangat penting di mata pelanggan dalam penyediaan produk, yaitu : 

1. Murah 

2. Berkualitas 

3. Tepat Waktu 

4. Bervariasi 

Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut maka supply chain harus bisa 

menterjemahkan tujuan-tujuan diatas ke dalam kemampuan sumberdaya yang 

dimiliki. Dalam konteks SCM, tujuan tujuan diatas bisa dicapai apabila memiliki 

kemampuan untuk : 

1. Beroperasi secara efisien 

2. Menciptakan kualitas 
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3. Cepat 

4. Fleksibel 

5. Inovatif 

  

2.1.2 Supplier 

Supplier adalah pihak yg ditunjuk oleh Perusahaan dan atau dengan 

kemauannya sendiri menjual barang atau jasa. Pengelolaan Supplier 

membutuhkan negosiasi yang khusus, karena mereka bukan bagian dari 

organisasi, maka dari itu diperlukan hubungan yang baik dengan pemasok.  

Hubungan baik tersebut dikenal dengan Supplier Relationship Management. 

Menurut Mettler and Rohner (2009), Supplier Relationship Management 

atau Supply Management adalah sebuah pendekatan yang komprehensif untuk 

mengelola interaksi antara organisasi dengan perusahaan yang memasok produk 

dan jasa yang memasok produk dan jasa yang digunakan oleh organisasi. Supplier 

merupakan sumber pemenuhan bahan produksi yang secara langsung dapat 

memepengaruhi kelangsungan hidup produksi, karena tanpa adanya supplier maka 

pemenuhan bahan baku untuk produksi tidak dapat dilakukan dan mengakibatkan 

berhentinya kegiatan produksi. Oleh karena itu didalam mencukupi kebutuhan 

bahan baku perusahaan membutuhkan hubungan supplier yang mencakup 

keterlibatan sejak awal dalam keputusan, kesungguhan mengadakan kerja sama 

dan saling percaya. Dengan adanya hal tersebut akan terjalin hubungan yang baik 

antara supplier, dengan pihak perusahaan (Fernandez, 1995). Dalam pemenuhan 

atau pengadaan bahan baku perusahaan dapat menentukan darimana atau dari 

siapa dia harus membeli. Disini perusahaan dapat memilih supplier bahan baku 

yang sesuai dengan kriteria yang diharapkan (Sulastiningsih, 1999). 

 

2.1.2.1 Pemilihan Supplier 

Seleksi supplier merupakan keputusan yang sulit karena berbagai macam 

kriteria harus dipertimbangkan dalam proses pembuatan keputusan nya. Analisis 

mengenai kriteria untuk memilih dan mengukur kinerja supplier telah menjadi 
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fokus perhatian banyak ilmuan dan praktisi pengadaan sejak 1960-an. Dickson 

(1996) pertama kali melakukan studi ekstensif mengidentifikasi, menentukan dan 

menganalisis kriteria apa yang digunakan dalam memilih suatu perusahaan 

sebagai supplier. Sebanyak lebih dari 23 kriteria dipertimbangkan dalm studinya, 

dimana responden diminta untuk memberikan nilai kepentingan bagi setiap 

kriteria. 

Pemilihan supplier bertujuan untuk mendapatkan sumber material dengan 

kualitas, kuantitas, waktu, harga, dan pelayanan yang diinginkan serta bantuan 

teknis yang dibutuhkan. Pemilihan supplier menjadi salah satu faktor penting 

dalam supply chain karena merupakan salah satu strategi perusahaan untuk dapat 

bersaing dengan perusahaan lain dalam hal kepuasan konsumen dan juga untuk 

meningkatkan atau mempertahankan service level perusahaan tersebut dalam 

memenuhi permintaan konsumen (Dobler et al, 1990). 

Choy dan Hartley (1996), menyatakan bahwa kriteria dalam melakukan 

evaluasi supplier 

yaitu : 

a. Finance : financial conditions, profitability of supplier, financial records 

disclosure, performance awards 

b. Consistency : conformance quality, consistency delivery, quality philosophy, 

promptresponse 

c. Relationship : long term relationship, relationship closeness, communication 

opennes, reputation for integrity 

d. Flexibility : product volume changes, short set up time, short delivery lead 

time, conflict resolution 

e. Technological capability : design capability 

f. Service : after sales support, sales competence 

g. Reliability : incremental improvement, product reliability 

h. price : low inicial price 

Selanjutnya, Weber et al.(1991) menyajikan klasifikasi semua artikel 

yang dipublikasikan sejak 1966 berdasarkan perhatian kriteria nya. Berdasarkan 
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74 paper, kriteria harga, pengiriman, kualitas, kapasitas produksi, dan lokasi 

merupakan kriteria yang paling banyak disebut dalam literatur. Dalam melakukan 

pemilihan supplier hal sangat penting adalah penentuan kriteria-kriteria yang 

diperlukan untuk menilai kapabilitas dan kinerja dari supplier dalam 

menghasilkan unit/ item yang diinginkan. Istilah kriteria pemilihan supplier dalam 

dunia industri saat ini lebih dikenal dengan istilah Vendor Performance Indicators 

(VPI). Berikut beberapa bentuk kerangka dari VPI antara lain: 

 

Tabel 2.1 

Kriteria Seleksi Supplier (Dickson, 1966) 

Rank Faktor Rank Faktor 

1 Quality 13 Manajement Organization 

2 Delivery 14 Operating Control 

3 Performance History 15 Repair Service 

4 Warranties & Claim Policies 16 Attitude 

5 
Production Facilities and 

Capacities  
17 Impression 

6 Price 18 Packaging Ability 

7 Technical Capability 19 Labor Relation Record 

8 Financial Position  20 Geographical Location 

9 Procedural Compliance  21 Amount of Pas Business 

10 Communication System 22 Training Aids 

11 Reputation and System 23 Reciprocal Arrangement  

12 Desire for Business 

 

Pada prinsip nya kriteria-kriteria yang digunakan dalam evaluasi supplier sangat 

tergantung kepada kondisi aktual perusahaan yang terkait dengan fokus 

manajemen terhadap hubungan supplier. 

 

 

2.1.2.2 Manajemen Hubungan Dengan Supplier 

Dalam rantai pasokan, kordinasi antara perusahaan manufaktur dengan 

para supplier biasanya merupakan hubungan yang sulit sekaligus penting dalam 

jaringan distribusi. Oleh karena supplier adalah bagian eksternal perusahaan 
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manufaktur, koordinasi menjadi tidak mudah, kecuali kerjasama dan pertukaran 

informasi antara keduanya sudah terintegrasi. Kegagalan koordinasi dapat 

menyebabkan keterlambatan yang berlebih, dan pada akhirnya berdampak pada 

buruknya pelayanan konsumen. Akibatnya persediaan barang yang didatangkan 

dari supplier atau produk pada perusahaan manufaktur dan distributor menjadi 

terakumulasi. Pada akhirnya, total biaya dari keseluruhan pasokan akan 

meningkat (Lee et al. 2001). 

Kebanyakan perusahaan manufaktur yang sukses telah mengembangkan 

strategi pengelolaan pasokan (sourcing) dengan para pemasoknya untuk 

menghasilkan peluang keuntungan bersama. Aliansi strategis formal dengan 

kesamaan tujuan, investasi, obligasi, dan kesalingpercayaan dibangun bersama-

sama (Gullen, 2007). Dalam perspektif SCM, manajemen hubungan dengan 

supplier perlu dijalankan secara terintegrasi dengan dua proses makro rantai 

pasokan laiinya : manajemen rantai pasokan internal dan manajemen hubungan 

dengan konsumen. Dimensi keputusan dalam bingkai hubungan dengan supplier 

ini berkaitan erat dengan fungsi pengadaan yang dijalankan perusahaan. 

Pengadaaan menunjuk pada seluruh rangkaian proses bisnis yang diperlukan 

untuk memperoleh barang (material) atau jasa. Proses pengadaan meliputi seleksi 

supplier, desain kontrak, kolaborasi desain produk, pengadaan barang atau jasa, 

dan evaluasi kinerja supplier, sebagaimana ditunjukan oleh gambar 2.3.5 (Chopra 

dan Meindl, 2001). 

 

 

 

 

Gambar 2.1  Proses-proses kunci terkait fungsi pengadaan 

(sumber : Chopra dan Meindl, 2001) 

Pemilihan supplier material atau bahan baku dilakukan agar proses 

produksi yang berjalan di perusahaan tidak terganggu, dimana supplier yang 

dipilih mampu menyediakan barang tepat pada waktunya, berkualitas baik dan 

harga yang kompetitif. Dan untuk memilih supplier yang tepat dapat dilakukan 
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pemilihan alternatif supplier yang selama ini telah menjalin kerja sama dengan 

perusahaan (Umar, 2002). 

Memilih supplier yang tepat haruslah memperhatikan sertifikasi supplier. 

Dalam hal ini adalah kriteria-kriteria penilaian perusahaan terhadap supplier. 

Perusahaan perlu menetapkan kriteria-kriteria supplier agar kerja sama tersebut 

dapat menimbulkan timbal balik menang-menang untuk kedua belah pihak. 

Pemilihan supplier ini dapat dilakukan dengan memberikan pembobotan terhadap 

kriteria-kriteria yang ditetapkan perusahaan dalam memilih supplier yang tepat. 

Pada umumnya perusahaan memiliki lebih dari satu supplier untuk satu 

jenis kebutuhan. Salah satu penyebabnya ialah untuk mengatasi permasalahan jika 

ada supplier yang tidak mampu memenuhi kebutuhan. Sebab lainnya adalah 

adanya pertimbangan kelebihan dan kekurangan yang dimiliki dari supplier yang 

ada. 

 

2.1.3 Analytical Hierarchy Process 

Menurut Turban (2005), Analytical Hierarcy Process (AHP) adalah suatu 

metode analisis dan sintesis yang dapat membantu proses Pengambilan 

Keputusan. AHP merupakan alat pengambil keputusan yang powerful dan 

fleksibel, yang dapat membantu dalam menetapkan prioritas-prioritas dan 

membuat keputusan di mana aspek-aspek kualitatif dan kuantitatif terlibat dan 

keduanya harus dipertimbangkan. Dengan mereduksi faktor-faktor yang kompleks 

menjadi rangkaian “one on one comparisons” dan kemudian mensintesa hasil-

hasilnya, maka AHP tidak hanya membantu orang dalam memilih keputusan yang 

tepat, tetapi juga dapat memberikan pemikiran/alasan yang jelas dan tepat. 

AHP dikembangkan oleh Thomas Saaty (1993) dan dapat digunakan 

untuk memecahkan permasalahan yang kompleks dengan aspek atau kriteria yang 

diambil cukup banyak. Salah satu keuntungan utama AHP yang membedakan 

dengan model pengambilan keputusan lainnya adalah tidak adanya syarat 

konsistensi mutlak. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa keputusan manusia 

sebagian didasari logika dan sebagian lagi didasarkan pada unsur di luar logika 

seperti perasaan, pengalaman dan intuisi. 
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Analytical Hierarchy Process (AHP)  dapat menyelesaikan masalah 

multikriteria yang kompleks menjadi suatu hirarki. Masalah yang kompleks dapat 

diartikan bahwa kriteria dari suatu masalah yang begitu banyak (multikriteria), 

struktur masalah yang belum jelas, ketidakpastian pendapat dari pengambilan 

keputusan, pengambilan keputusan lebih dari satu orang, serta ketidak akuratan 

data yang tersedia. Menurut saaty, hirarki didefinisikan sebagai suatu representasi 

dari sebuah permasalahan yang kompleks dalam suatu struktur multi level dimana 

level pertama adalah tujuan, yang diikuti level faktor, kriteria sub kriteria, dan 

seterusnya kebawah hingga level terakhir dan alternatif. Dengan hirarki, suatu 

masalah yang kompleks dapat diuraikan ke dalam kelompok-kelompoknya yang 

kemudian diatur menjadi suatu bentuk hirarki sehingga permasalahan akan 

tampak lebih terstruktur dan sistematis. 

Metode ini adalah sebuah kerangka untuk mengambil keputusan dengan 

efektif atas persoalan dengan menyederhanakan dan mempercepat proses 

pengambilan keputusan dengan memecahkan persoalan tersebut kedalam bagian-

bagiannya, menata bagian atau variabel ini dalam suatu susunan hirarki, memberi 

nilai numerik pada pertimbangan subjektif tentang pentingnya tiap variabel dan 

mensintesis berbagai pertimbangan ini untuk menetapkan variabel yang mana 

yang memiliki prioritas paling tinggi dan bertindak untuk mempengaruhi hasil 

pada situasi tersebut. Metode ini juga menggabungkan kekuatan dari perasaan dan 

logika yang bersangkutan pada berbagai persoalan, lalu mensintesis berbagai 

pertimbangan yang beragam menjadi hasil yang cocok dengan perkiraan kita 

secara intuitif sebagaimana yang dipersentasikan pada pertimbangan yang telah 

dibuat. 

Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai landasan aksiomatik yag 

terdiri dari : 

1. Reciprocal comparison, yang mengandung arti si pengambil keputusan harus 

bisa membuat perbandingan dan menyatakan preferensinya. Preferensinya itu 

sendiri harus memenuhi syarat resiprokal yaitu kalau A lebih disukai dari B 

dengan skala x, maka B lebih disukai dari A dengan skala. 
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2. Homogenity, yang mengandung arti preferensi seseorang harus dapat 

dinyatakan dalam skala terbatas atau dengan kata lain elemen-elemennya 

dapat dibandingkan satu sama lain. Kalau aksioma ini tidak dapat dipenuhi 

maka elemen-elemen yang dibandingkan tersebut tidak homogenous dan harus 

dibentuk suatu cluster (kelompok elemen-elemen) yang baru. 

3. Independence, yang berarti preferensi dinyatakan dengan mengasumsikan 

bahwa kriteria tidak dipengaruhi oleh alternatif-alternatif yang ada melainkan 

oleh objektif secara keseluruhan. Ini menunjukan bahwa pola ketergantungan 

atau pengaruh dalam model AHP adalah searah keatas, artinya perbandingan 

antara elemen-elemen dalam satu level dipengaruhi atau tergantung oleh 

elemen-elemen dalam level diatasnya. 

4. Expectataions, artinya untuk tujuan pengambilan keputusan, struktur hiararki 

diasumsikan lengkap. Apabila asumsi ini tidak dipenuhi maka si pengambil 

keputusan tidak memakai seluruh kriteria dan atau objektif yang tersedia atau 

diperlukan sehingga keputusan yang diambil dianggap tidak lengkap. 

Tahapan-tahapan pengambilan keputusan dalam metode AHP pada dasarnya 

adalah sebagai berikut : 

1. Mendefiniskan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan 

2. Membuat struktur hirarki yang diawali dengan tujuan umum, dilanjutkan 

dengan kriteria-kriteria dan alternatif-alternatif pilihan yang ingin di rangking. 

3. Membentuk matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif atau pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing tujuan 

atau kriteria yang setingkat diatas. Perbandingan dilakukan berdasarkan 

pilihan atau judgement dari pembuat keputusan dengan menilai tingkat-tingkat 

kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. 

4. Menormalkan data yaitu dengan membagi nilai dari setiap elemen didalam 

matriks yang berpasangan dengan nilai total dari setiap kolom. 

5. Menghitung nilai eign vector dan menguji konsistensinya, jika tidak konsisten 

maka pengambilan data (preferensi) perlu diulangi. Nilai eign vector yang 
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dimaksud adalah nilai eign vector maksimum yang diperoleh dengan 

menggunakan matlab maupun dengan manual. 

6. Mengulangi langkah 3, 4, dan 5 untuk seluruh tingat hirarki. 

7. Menghitung eign vector dari setiap matriks perbandingan berpasangan. Nilai 

eign vector merupakan bobot setiap elemen. Langkah ini untuk mensintesis 

pilihan dalam penentuan priotitas elemen pada tingkat hirarki terendah sampai 

pencapaian tujuan. 

8. Menguji konsisten hiararki. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0,100 (10%) 

maka penilaian harus diulangi kembali. 

 

2.1.3.1 Prinsip Dasar Analytic Hierarchy Process (AHP) 

Dalam menyelesaikan persoalan dengan metode AHP ada beberapa prinsip dasar 

yang harus dipahami antara lain. 

1. Decomposition 

Decomposition adalah memecahkan atau membagi problema yang utuh 

menjadi unsur-unsurnya ke bentuk hirarki proses pengambilan keputusan, dimana 

setiap unsur atau elemen saling berhubungan. Struktur hirarki keputusan tersebut 

dapat dikategorikan sebagai complete dan incomplete. Suatu hirarki keputusan 

disebut complete jika semua elemen pada suatu tingkat memiliki hubungan 

terhadap semua elemen yang ada pada tingkat berikutnya, sementara hirarki 

keputusan incomplete kebalikan dari hirarki yang complete. Bentuk struktur 

dekomposisi yakni seperti pada gambar berikut : 

1. Tingkat pertama : Tujuan keputusan (Goal) 

2. Tingkat kedua : Kriteria-kriteria 

3. Tingkat ketiga : Alternatif-alternatif 
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Gambar 2.2 

Struktur Hierarki 

 

Sumber: Ngatawi dan Ira Setyaningsih (2011) 

 

Hirarki masalah disusun digunakan untuk membantu proses pengambilan 

keputusan dalam sebuah system dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan 

yang terlibat. 

2. Comparative Judgement 

Comparative Judgement adalah penilaian yang dilakukan berdasarkan 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam kaitannya 

dengan tingkatan di atasnya. Comparative Judgement merupakan inti dari 

penggunaan AHP karena akan berpengaruh terhadap urutan prioritas dari elemen-

elemennya. Hasil dari penilaian tersebut akan diperlihatkan dalam bentuk matriks 

pairwise comparisons yaitu matriks perbandingan berpasangan memuat tingkat 

preferensi beberapa alternatif untuk tiap kriteria. Skala preferensi yang digunakan 

yaitu skala 1 yang menunjukkkan tingkat yang paling rendah (equal importance) 

sampai dengan skala 9 yang menunjukkan tingkatan yang paling tinggi (extreme 

importance). 

3. Synthesis of Priority 

Synthesis of Priority dilakukan dengan menggunakan eigen vektor method 

untuk mendapatkan bobot relatif bagi unsur-unsur pengambilan keputusan. 
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4. Logical Consistency 

Logical Consistency dilakukan dengan mengagresikan seluruh eigen 

vektor yang diperoleh dari berbagai tingkatan hirarki dan selanjutnya diperoleh 

suatu vektor composite tertimbang yang menghasilkan urutan pengambilan 

keputusan. 

 

2.1.3.2 Langkah-langkah dan Prosedur Analytic Hierarchy Process (AHP) 

A. Penyusunan Struktur Hirarki Masalah 

Setiap elemen yang terdapat dalam hirarki harus diketahui bobot relatifnya 

satu sama lain. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat kepentingan pihak-

pihak yang berkepentingan dalam permasalahan terhadap kriteria dan struktur 

hirarki atau sistem secara keseluruhan. Langkah awal dalam menentukan prioritas 

criteria adalah sebagai berikut : 

1. Menentukan jenis-jenis kriteria yang digunakan. 

2. Menyusun kriteria-kriteria tersebut dalam bentuk matriks berpasangan. 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑤𝑖

𝑤𝑗
, 𝑖, 𝑗 = 1,2, … , 𝑛 

Dimana n menyatakan jumlah kriteria yang dibandingkan, wi bobot untuk 

kriteria ke-i, dan aij adalah perbandingan bobot kriteria ke-i dan j. 

3. Menormalkan setiap kolom dengan cara membagi setiap nilai pada kolom ke-i 

dan baris ke-j dengan nilai terbesar pada kolom i. 

𝑎𝑖𝑗 =
𝑎𝑖𝑗

𝑚𝑎𝑥 𝑎𝑖𝑗
 

4. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom ke-i yaitu: 

𝑎𝑖𝑗 = ∑ 𝑎𝑖𝑗
𝑖

 

5. Menentukan bobot prioritas setiap kriteria ke-i, dengan membagi setiap nilai a 

dengan jumlah kriteria yang dibandingkan (n), yaitu: 
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𝑤𝑖 =
𝑎𝑖

𝑛
 

6. Menghitung nilai lamda max (eign value) dengan rumus : 

⋋ 𝑚𝑎𝑥 =
∑ 𝑎

𝑛
 

7. Menghitung konsistensi index (CI), perhitungan konsistensi adalah 

menghitung penyimpangan dari konsistensi nilai, dari penyimpangan ini 

disebut Indeks Konsistensi dengan persamaan : 

𝐶𝐼 =
⋋ 𝑚𝑎𝑥 − 𝑛

𝑛 − 1
 

Dimana : ⋋max = eign value maksimum 

    N = ukuran matriks 

Perbandingan antar alternatif untuk sub sistem hirarki itu dapat dibuat dalam 

bentuk matriks n x n, seperti pada tabel dibawah ini. 

Tabel 2.2 

Matriks Perbandingan Berpasangan 

 

(Saaty, 1996) 

Nilai a11, a22,… amn adalah nilai perbandingan elemen baris Al terhadap kolom 

Al yang menyatakan hubungan : 

a. Seberapa jauh tingkat kepentingan baris A terhadap kriteria C dibandingkan 

dengan kolom Al. 
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b. Seberapa jauh dominasi baris Ai terhadap kolom A1 atau 

c. Seberapa banyak sifat kriteria C terdapat pada baris A1 dibandingkan dengan 

kolom A1. 

Nilai numerik yang dikenakan untuk seluruh perbandingan diperoleh dari skala 

perbandingan 1 sampai 9 yang telah ditetapkan, seperti pada tabel berikut: 

 

Tabel 2.3 

Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan 

Tingkat Kepentingan Definisi Keterangan 

1 Sangat Penting 

Kedua elemen 

mempunyai pengaruh 

yang sama 

3 
Agak lebih penting yang 

satu atas lainnya 

Pengalaman dan 

penilaian sangat 

memihak satu elemen 

dibandingkan dengan 

pasangannya 

5 Cukup Penting 

Pengalaman dan 

keputusan menunjukan 

kesukaan atas satu 

aktifitas lebih dari yang 

lain 

7 Sangat Penting 

Pengalaman dan 

keputusan menunjukan 

kesukaan yang kuat atas 

satu aktifitas lebih dari 

yang lain 

9 Mutlak lebih penting 

Satu elemen mutlak lebih 

disukai dibandingkan 

dengan pasangannya, 
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pada tingkat keyakinan 

tertinggi 

2, 4, 6, 8 

Nilai tengah diantara dua 

nilai keputusan yang 

berdekatan 

Bila kompromi 

dibutuhkan 

Resiprokal Kebalikan 

Jika elemen i memiliki 

salah satu angka dari 

skala perbandingan 1 

sampai 9 yang telah 

ditetapkan oleh Saaty 

ketika dibandingkan 

dengan elemen j, maka j 

memiliki kebalikannya 

ketika dibandingkan 

dengan elemen i 

 

Sumber : Lidya  Merry, Meriastati Ginting dan Budi Marpaung (2014) 

 

Indeks konsistensi (CI); matriks random dengan skala penilaian 9 (1 sampai 9) 

beserta kebalikannya sebagai indeks random (RI). Berdasarkan perhitungan saaty 

dengan menggunakan 500 sampel, jika “judgement” numerik diambil secara acak 

dari skala 1/9, 1/8, ... , 1, 2, ... 9, akan diperoleh rata-rata konsistensi untuk 

matriks dengan ukuran yang berbeda, pada tabel 2 (Kadarsyah, 1998). 

 

Tabel 2.4 

Nilai Indeks Random 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 1,51 1,48 1,56 1,57 1,59 

 

Sumber : Ngatawi dan Ira Setyaningsih (2011) 
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 Perbandingan CI dan RI untuk suatu matriks didefinisikan sebagai rasio  

konsistensi, 𝐶𝑅 =
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

 Matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio konsistensi (CR) ≤ 0,1 

 

2.1.4 Penelitian Terdahulu 

Tabel 2.4 

Penelitian Terdahulu 

 

No. Peneliti Judul Hasil Penelitian 

1 Eri Wirdianto, Elpira 

Unbersa (2008) 

Aplikasi Metode 

Analytical Hyrarchy 

Process Dalam 

Menentukan Kriteria 

Penilaian Supplier 

Metode AHP membantu PT. Infigo 

dalam mengembangkan kriteria yang 

dapat digunakan PT. X dalam 

menilai supplier, yang dapat 

menambah current dan future values 

serta menghitung bobot setiap 

kriteria tersebut sesuai dengan 

klasifikasi supplier. Perhitungan 

bobot kriteria menerapkan metode 

AHP, sedangkan pengklasifikasian 

supplier didasarkan pada tingkat 

kepentingan barang yang dipasok 

dan tingkat kesulitan mendapatkan 

barang tersebut. Dari hasil penelitian 

diperoleh 6 kriteria penilaian 

supplier yang dapat digunakan PT. X 

, yaitu kondisi perusahaan, 

kelengkapan dokumen, harga, 

pengiriman, kualitas, dan pelayanan. 

2 Bilal Muslim, Yani Pemilihan Supplier Metode AHP membantu PT. Infigo 
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Iriani (2010) Bahan Baku Tinta 

dengan Menggunakan 

Metode Analytical 

Hyrarchy Process 

(AHP) (Studi Kasus di 

PT. INFIGO) 

dalam mengevaluasi keputusan 

supplier bahan baku mana yang 

memiliki bobot paling tinggi hingga 

paling rendah, yang mana dapat 

membantu perusahaan sebagai bahan 

pertimbangan menetapkan kebijakan 

pengadaan material bahan baku pada 

periode berikutnya.   

3 Nofan Hadi Ahmad, 

Widhy Wahyani, 

Achmad Saifullah 

Sastriadi (2013) 

Analytical Hierarchy 

Process (AHP) Sebagai 

Dasar Pemilihan 

Pemasok (Supplier) dan 

Penentuan Anggaran 

Pembiayaan Bahan 

Baku di CV. Karya 

Bahari Surabaya 

Analytical Hierarchy Process (AHP) 

yang digunakan sebagai salah satu 

pendekatan dalam penilaian supplier 

dan penentuan anggaran bahan baku 

di CV Karya Bahari adalah sebagai 

berikut: penilaian kinerja supplier 

dengan mendefinisikannya ke dalam 

beberapa dimensi pengukuran, yakni: 

quality, cost, delivery, R&D, 

Response maka dapat dipilah 

supplier-supplier mana yang dapat 

dihandalkan. 

4 Farzad Tahriri, M. 

Rasid Osman, Aidy 

Ali, Rosnah Mohd 

Yusuff, Alireza 

Esfandiary (2008) 

AHP Approach for 

Supplier Evaluation and 

Selection in a steel 

manufacturing 

company 

AHP memungkinkan untuk 

memperkenalkan jumlah pesanan 

yang optimal antara pemasok yang 

dipilih sehingga Total Nilai 

Pembelian (TVP) menjadi maksimal.  

Hasil menunjukkan penerapan 

pengembangan model keputusan 

multi-kriteria untuk evaluasi dan 

pemilihan pemasok dengan 

mengusulkan model AHP, yang 
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dengan mencetak kinerja pemasok 

mampu mengurangi waktu yang 

dibutuhkan untuk memilih vendor. 

Penggunaan model yang diusulkan 

menunjukkan bahwa hal itu dapat 

diterapkan untuk meningkatkan dan 

membantu pengambilan keputusan 

untuk menyelesaikan masalah 

pemilihan supplier dalam memilih 

kombinasi pemasok optimal. 

5 Sanjay Kumar, Neeraj 

Parashar, Dr. Abid 

Haleem (2009) 

Analytical Hyrarchy 

Process applied to 

Vendor Selection 

Problem : Small scale, 

medium scale and large 

scale Industries 

Penelitian ini berkaitan dengan 

teknik AHP dan relevansinya dalam 

untuk penerapan proses seleksi 

vendor. Proses ini membutuhkan 

evaluasi beberapa kriteria dan 

berbagai kendala yang terkait dengan 

mereka. Kriteria ini telah 

dibandingkan menggunakan rata 

matriks, matriks prioritas dan matriks 

prioritas secara keseluruhan. Hasil 

penelitian menunjukan bahwa untuk 

industri skala besar, keandalan 

penjual, kualitas produk dan 

pengalaman penjualan adalah tiga 

masalah pilihan yang perlu diambil 

pada prioritas untuk seleksi vendor 

yang efektif. 

6 David Asamoah, 

Jonathan Annan, & 

Samuel Nyarko 

AHP Approach for 

Supplier Evaluation and 

Selection in a 

Tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk menyajikan metodologi yang 

cocok untuk evaluasi dan pemilihan 
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(2012) Pharmaceutical 

Manufacturing Firm in 

Ghana 

pemasok di perusahaan manufaktur 

farmasi di Ghana. Secara khusus, 

penelitian ini berusaha menggunakan 

metodologi Analytic Hierarchy 

Process untuk memilih pemasok 

bahan baku yang paling tepat dari 

artemeter-lumefantrine obat anti-

malaria untuk organisasi studi kasus. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

AHP membuatnya lebih mudah 

untuk mengevaluasi, pangkat dan 

pilih pemasok efisien untuk 

perusahaan manufaktur pada waktu 

yang tepat dan dapat diandalkan. 
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2.2 Kerangka Pemikiran 

Gambar 2.3 

Kerangka Pemikiran 
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