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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Persaingan industri tumbuh pesat di Indonesia. Saat ini persaingan dalam 

perusahaan – perusahaan industri semakin ketat dan menuntut perusahaan untuk 

menyusun strategi dalam mengembangkan perusahaannya agar dapat bersaing, 

setiap perusahaan mencoba untuk bersaing dalam segi aspek kualitas, kuantitas, 

harga, pelayanan, dan lain – lain. Persaingan dalam segi aspek – aspek tersebut 

dipengaruhi dengan banyak faktor seperti faktor aliran rantai pasok, faktor 

produksi, pemasaran, dan lain – lain. 

Perusahaan berusaha meningkatkan kualitas, biaya, dan pelayanan 

dibandingkan dengan pesaing agar dapat menguasai permintaan pasar. 

Peningkatan kualitas, biaya, dan keefisienan waktu yang dikeluarkan oleh 

perusahaan bisa didapat dengan mengoptimalisasikan rantai pasok perusahaan. 

Mengoptimalkan rantai pasok perusahaan dapat dengan berbagai cara, salah 

satunya memperbaiki setiap pelaku rantai pasok perusahaan agar lebih baik. 

Contohnya suatu hal yang perlu diperhatikan dan paling penting adalah mengelola 

pemasok perusahaan agar mendapatkan  hasil produk terbaik bagi perusahaan. 

Banyak faktor yang dijadikan kriteria dasar untuk memilih pemasok, contohnya: 

kualitas, pengiriman, sejarah kinerja, harga, dan lain – lain. 

Pemasok merupakan sumber yang menyediakan bahan pertama, di mana mata 

rantai penyaluran barang akan mulai. Bahan pertama ini bisa dalam bentuk bahan 

baku, bahan mentah, bahan penolong, bahan dagangan, subassemblies, suku 

cadang, dan sebagainya (Indrajit dan Djokopranoto, 2002). Hal tersebut bisa 

menjadi dasar penentu kekuatan suatu perusahaan. Material dan bahan pendukung 

dipilih dari pemasok terbaik dapat menghasilkan kualitas terbaik untuk 

kepentingan perusahaan, selain itu faktor harga, pelayanan, kecepatan, 

ketersediaan juga menjadi pertimbangan bagi perusahaan dalam memilih 

pemasok. 
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Pada bidang perindustrian Terdapat masalah – masalah terutama dalam 

pemilihan pemasok, maka munculah teknik – teknik penghitungan agar 

memudahkan dalam mengambil keputusan pemilihan pemasok. Dalam prinsipnya 

pemilihan pemasok diperlukan sebagai salah satu bagian tahapan aplikasi nyata 

dalam dunia pekerjaan atau dunia industri. Hal tersebut bermanfaat untuk 

mengambil keputusan pemasok manakah yang paling layak atau paling baik untuk 

dipilih agar memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan dan konsumen. 

Perusahaan yang akan menjadi objek penelitian adalah sebuah perusahaan 

yang bernama Ima BEVST. Perusahaan Ima BEVST adalah perusahaan yang 

menyediakan berbagai jenis produk pakaian yang berupa topi, T-Shirt, jaket, dan 

lain – lain. Produk utama yang paling diutamakan pada perusahaan ini adalah 

produk T-Shirt, namun terdapat beberapa masalah  yang mengakibatkan kurang 

optimalnya kinerja perusahaan, masalah tersebut adalah kurangnya kualitas seperti 

adanya barang cacat pada hasil produksi pemasok perusahaan hingga 10%, 

komunikasi yang kurang baik sehingga menyebabkan adanya miskomunikasi, 

keterlambatan waktu pengerjaan hingga 2 minggu, dan beberapa masalah lain 

yang disebabkan pemasok T-Shirt tersebut. Yang berdampak kurang produktif 

dalam memanfaatkan waktu sehingga banyak waktu yang terbuang untuk memilih 

pemasok dan tidak adanya kepastian dalam memilih pemasok dalam produksi 

selanjutnya. Berdasarkan hal tersebut perusahaan Ima BEVST melakukan 

penilaian kembali terhadap pemasok yang pernah bekerja sama untuk memilih 

pemasok terbaik untuk dijadikan pemasok perusahaan.  

Dibutuhkan beberapa kriteria untuk menjadikan acuan dalam memilih 

pemasok. Berdasarkan banyaknya kriteria yang diperlukan metode penelitian 

yang memiliki nilai output dalam bentuk matematis untuk menentukan dan 

mengambil keputusan secara pasti dan rasional. Hal tersebut berguna untuk 

menghindari kekeliruan yang sering terjadi dalam mengambil keputusan. 

Berdasarkan hal tersebut digunakanlah metode untuk mengambil keputusan. 

Dibutuhkan suatu metode pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif 

terbaik dari sejumlah atau beberapa alternatif. Dari kasus tersebut kita dapat 

menggunakan metode MADM (Muti Attribute Decision Maker) yang berguna 

untuk pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah 
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alternatif berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Kriteria tersebut dapat berupa 

ukuran-ukuran atau standar yang ditetapkan oleh perusahakan yang akan 

digunakan dalam pengambilan keputusan. 

Tabel 1.1 Penelitian menggunakan MADM (Mutiple Attribute Decision Maker) 

No 
Penelitian 

Sebelumnya 

Metode 
Hasil 

SAW WP TOPSIS AHP ANP FUZZY 

1. 

Xu, Z. dan 

Yager, D.R. 

(2006) 

     √ 
Pengambilan 

Keputusan Prosedur 

2. 

Unbersa, E. & 

Widiarto, E.  

(2008) 

   √   
Penilaian Kriteria 

Supplier 

3. 

Tuzkaya, U.R & 

Onut, S. 

(2008) 

    √ √ 

Transportation-

Mode selection 

between Turkey and 

Germany 

4. 

Boran, F.E., 

Genc, S., Kurt, 

M., dan Akay, 

D. (2009)  

  √   √ 

Supplier selection 

who are able to 

provide the buyer 

with the right quality 

products and/or 

services at the right 

price 

5. 
Himmah, F. 

(2009) 
  √ √  √ 

Perangkingan 

prioritas pengerjaan 

order dan penentuan 

lintasan PT.MECO 

INOXPRIMA 

 

6. 

Ngatawi dan 

Setianingsih, I. 

(2011) 

   √   
Pemilihan Supplier 

bahan furniture 

7. 

Imbar, R.V., dan 

Hartanto, B.S. 

(2011) 

  √    

Informasi 

penyerapan tenaga 

kerja 

8. 
Shih, H., Shyur, 

H. & Lee, E., 

(2011) 

  √    
Mathematicaland 

Computer Modelling 

(berlanjut) 
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Tabel 1.1 Penelitian menggunakan MADM (Mutiple Attribute Decision Maker) 

(lanjutan) 

No 
Penelitian 

Sebelumnya 

Metode 
Hasil 

SAW WP TOPSIS AHP ANP FUZZY 

9. 

Vinodh,S., 

Ramiya, R. & 

Gantham,S., 

(2011) 

    √ √ 

Supplier selection 

for Manufacturing 

Organisation 

10. 

Liao,C.N. & 

Kao,H.P.  

(2011) 

  √   √ 

Supplier selection 

in Supply Chain 

Management 

11. 
Buyukozkan,G. & 

Gifci, G. (2012) 
  √  √ √ 

To Eavaluate 

Green Suppliers 

12. 

Ayag, Z., dan 

Ozdemir, R.G. 

(2012) 

  √  √ √ 

Evaluating 

Machine Tool 

Alternatives 

13. 

Iriani, Y., dan  

Herawan, T. 

(2012) 

    √  

Pemilihan Supplier 

Bahan Baku 

Benang 

14. 

Roshandel, J., 

Miri-Nargesi, S., 

dan Hatami-

Shirkouh, L. 

(2013) 

  √ √  √ 

Evaluating And 

Selecting the 

Supplier in 

Detergent 

Producton Industry 

15. 
Onder,E., dan 

Dag, S. (2013) 
  √ √   

Supplier Selection 

in a Cable 

Company 

16. 

Kurniawati, D., 

Yuliando, H., dan  

Widodo, K.H. 

(2013) 

    √  
Pemilihan Supplier 

Material 

(berlanjut) 
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Tabel 1.1 Penelitian menggunakan MADM (Mutiple Attribute Decision Maker) 

(lanjutan) 

No 
Penelitian 

Sebelumnya 

Metode 
Hasil 

SAW WP TOPSIS AHP ANP FUZZY 

17. 
Hanifah, I.N 

(2013) 
√      

Pemilihan Guru 

Berprestasi 

18. 

Ichsan, M., Syah, 

R., dan Iqbal, M. 

(2014) 

√     √ 
Pengelolaan 

lowongan kerja 

19. 
Ahmad, L.K. 

(2015) 
    √  

Pemilihan 

Supplier Kayu 

Jati 

20. 
Kusumawati, D. 

(2015) 
√ √     

Menentukan 

penerima 

beasiswa 

21. 

Govindaraju, R., 

Akbar, M.I., 

Gondodiwiryo, 

L., dan 

Simatupang, T. 

(2015) 

  √  √ √ 
Pemilihan 

Pemasok Strategis 

22. 
Syahbana, I.A. 

(2016) 
  √ √   

Pemilihan 

Pemasok T-Shirt 

di Ima BEVST 

 

Dari Tabel 1.1 di atas menunjukkan beberapa penelitian sebelumnya yang 

menggunakan metode MADM, penelitian menggunakan metode MADM 

(Multiple Attribute Decision Maker) ini digunakan karena metode tersebut 

memiliki manfaat untuk membantu dalam memberikan solusi pengambilan 

keputusan terbaik. Beberapa penelitian pada Tabel 1.1 adalah penelitian mengenai 

beberapa kasus yang berbeda - beda. Beberapa penelitian pada Tabel 1.1 
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menggunakan beberapa metode MADM yang berada di Tabel 1.1 karena metode 

tersebut cocok dengan apa yang dibutuhkan dari kasus penelitian tersebut.  

Dari Tabel 1.1 tersebut menunjukkan beberapa metode yang dapat digunakan 

untuk membantu dalam pengambilan keputusan, antara lain: SAW (Simple 

Additive Weighting), WP (Weight Product), TOPSIS (Technique For Others 

Reference by Similarity to Ideal Solution), AHP (Analytical Hierarchy Process), 

ANP (Analytic Network Process), dan metode FUZZY. Penelitian ini akan 

menggunakan dua buah metode dari metode yang ada pada Tabel 1.1 yaitu 

metode AHP (Analytic Hierarchy Process) dan metode TOPSIS (Technique For 

Others Reference by Similarity to Ideal Solution). Penggunaan kedua metode 

tersebut digunakan karena berdasarkan Himmah (2009) bahwa metode TOPSIS 

dapat melakukan perangkingan, dan metode TOPSIS menggunakan bobot dari 

perhitungan metode AHP, oleh sebab itu kedua metode tersebut saling 

mendukung. 

Berdasarkan data pada Tabel 1.1 diatas terdapat beberapa penelitian menggunakan 

dua metode yang serupa  yaitu penelitian yang dilakukan oleh Himmah, F. (2009), 

Roshandel, J., Miri-Nargesi, S. & Hatami-Shirkouh,L., (2013), dan Onder,E.& 

Dag, S. (2013). Pembeda utama antara penelitian tersebut dan penelitian ini 

adalah penelitian tersebut meneliti tentang evaluasi dan pemilihan pemasok di 

industri perusahaan detergen dan pemilihan pemasok di perusahaan kabel. Pada 

penelitian ini meneliti tentang pemilihan pemasok yang bersifat penunjukan 

langsung oleh perusahaan. Selain itu dalam penelitian sebelumnya ditambahkan 

dengan metode FUZZY, namun dalam penelitian ini tidak menggunakan FUZZY. 

Tidak digunakannya mtode FUZZY dalam penelitian ini didasarkan ada beberapa 

kekurangan dari metode FUZZY yang kurang cocok dalam penelitian. Menurut 

Athia Saelan (2009) belum adanya pengetahuan sistematik yang baku dan 

seragam tentang metodologi pemecahan problema kendali menggunakan FUZZY. 

Penggunaan dua metode TOPSIS dan AHP pada penelitian ini digunakan sebagai 

metode pendukung dan meranking dalam melihat hasil dari perhitungan metode 

yang akan digunakan sebagai acuan dalam pemilihan pengambilan keputusan, jadi 

dengan dua metode tersebut dinilai cukup untuk mencapai tujuan penelitian. 
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1.2 Perumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian tugas akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria apa saja yang diperlukan untuk membandingkan pemasok? 

2. Apakah dengan metode AHP dan TOPSIS dapat membantu memberikan 

usulan pemasok berdasarkan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah: 

1. Mendapatkan ukuran kriteria untuk alat ukur perusahaan dalam melakukan 

pemilihan pemasok. 

2. Mendapatkan keputusan yang tepat untuk memilih pemasok dengan 

menggunakan metode AHP dan TOPSIS. 

3. Memberikan usulan pemasok dengan kriteria yang dibutuhkan oleh 

perusahaan. 

 

1.4 Batasan Masalah 

1. Penelitian ini hanya membandingkan calon pemasok perusahaan untuk 

produk T-Shirt di perusahaan Ima BEVST. 

2. Perhitungan nilai kriteria berdasarkan dari data hasil wawancara satu orang 

responden yang merupakan pemilik perusahaan. 

3. Penelitian ini tidak membahas struktur organisasi perusahaan dan aspek 

finansialnya. 

4. Penelitian ini hanya dibatasi pada data penilaian kriteria pemasok oleh 

perusahaan, data kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, dan data calon 

pemasok. 

 

1.5 Manfaat Penelitian 

a. Untuk Penulis 

Menambah pengalaman dan kemampuan dalam merencanakan 

pengambilan keputusan yang dapat menguntungkan bagi perusahaan. 
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b. Untuk perusahaan 

Memberi usulan pemilihan pemasok agar dapat dipertimbangkan dan 

diterapkan oleh perusahaan untuk memilih pemasok terbaik bagi 

perusahaan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 

BAB I: PENDAHULUAN 

Bab ini berisi latar belakang masalah yang dihadapi perusahaan Ima BEVST 

perumusan masalah, tujuan, manfaat, batasan – batasan yang digunakan dalam 

melakukan penelitian, serta sistematika penulisan yang dipakai dalam penulisan. 

 

BAB II: LANDASAN TEORI 

Bab ini berisi teori – teori yang menjadi pedoman dari penelitian ini dan berkaitan 

dengan permasalahan dalam pengambilan keputusan dan referensi lainnya. 

 

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi model pemecahan masalah dan tahapan yang dilakukan untuk 

memecahkan masalah yang dihadapi. 

 

BAB IV: PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi hasil dari pengumpulan dan pengolahan data yang aan digunakan 

untuk melakukan analisis sesuai dengan perumusan masalah. 

 

BAB V: ANALISIS 

Bab ini berisi hasil dari pengolahan data yang kemudian dianalisis apakah hasil 

pengolahan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai atau tidak. 
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BAB VI: KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan yang dirumuskan atas dasar hasil pembahasan 

sebelumnya yang mencerminkan jawaban atas permasalahan yang telah 

dirumuskan, juga berisi saran yang merupakan tindak lanjut kesimpulan berupa 

anjuran rekomendasi yang menyangkut aspek operasional ataupun kebijakan 

terhadap perusahaan. 

 

 


