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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

 Seiring dengan perkembangan teknologi dan globalisasi, persaingan antar 

perusahaan menjadi semakin ketat. Keinginan konsumen tidak lagi hanya 

terkait dengan produk yang berkualitas, melainkan faktor lain seperti 

pelayanan yang baik dan tepat waktu. Supplier yang merupakan pihak 

penyedia bahan baku, sangat berperan penting dalam menentukan kualitas 

produk dan kelancaran proses produksi. Untuk itu, perusahaan perlu selektif 

dalam memilih supplier sebagai mitra bisnis.  Hal ini dikarenakan bahan baku 

merupakan komponen utama bagi sebuah industri. Perusahaan yang bijak 

sudah tentu mempunyai lebih dari satu supplier untuk mengantisipasi order 

dalam jumlah besar yang tidak bisa dipenuhi oleh satu supplier saja. 

Banyaknya supplier juga dapat membantu perusahaan untuk memilih supplier 

yang terbaik.  

 Pemilihan supplier merupakan hal yang penting dalam pembelian bahan 

baku dan pembelian merupakan aktivitas penting bagi perusahaan. Pembelian 

bahan baku dan persediaan merepresentasikan porsi yang cukup besar pada 

produk jadi. Pemilihan supplier tergolong permasalahan yang semi 

terstruktur, dimana sebagian dari permasalahan ini cukup terstruktur untuk 

dipecahkan oleh komputer (perhitungan kriteria, efisiensi, dan lain 

sebagainya) dan sebagian lagi membutuhkan keputusan dari manajer 

(Nugraha, 2013). 

 Pada pemilihan supplier terdapat berbagai kriteria yang dijadikan 

pertimbangan suatu perusahaan sebelum memutuskan untuk memilih satu 

atau lebih supplier. Hal ini dikarenakan keputusan yang salah dapat 

menyebabkan biaya unit industri yang lebih tinggi dan berdampak besar 

terhadap suatu hubungan rantai pasok. Oleh karena itu, pengambilan 

keputusan dengan memunculkan perangkingan di tiap alternatif terhadap
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kriteria dan pembobotan yang diberikan pada setiap kriteria dapat 

menggunakan Multi Criteria Decision Making (MCDM). 

 PT.Wirasindo Santakarya yang selanjutnya disebut PT.Wisanka adalah 

sebuah perusahaan yang bergerak di bidang furniture yang didirikan oleh 

Bapak J.B Susanto S.b pada tanggal 21 Mei 1993 dengan status Perseroan 

Terbatas (PT). PT.Wisanka sampai saat ini terhitung telah mampu survival 

selama 25 tahun dengan menghasilkan berbagai kemajuan dan perkembangan 

perusahaan. Permintaan dari dunia Internasional menunjukkan bahwasanya 

furniture buatan Indonesia cukup diakui kualitas maupun nilai seninya oleh 

dunia Internasional. Hal ini patut dibanggakan bahwa produk furniture buatan 

Indonesia mampu bersaing dengan produk sejenis yang berasal dari negara 

lain. Perusahaan menerapkan sistem produksi make to order karena hanya 

memproduksi produk sesuai dengan permintaan konsumen.  

 Untuk meningkatkan performa perusahaan, seleksi supplier penting 

dilakukan perusahaan karena hal ini merupakan aktivitas strategis yang dapat 

menentukan keberhasilan perusahaan. Apabila supplier tidak sesuai baik dari 

segi kualitas atau kriteria lain, hal ini akan berpengaruh pada tingkat 

keberhasilan pelanggan dan kepuasan konsumen. 

 Komponen bahan baku pembuatan furniture di PT.Wisanka yang utama 

yaitu rotan, kerangka kayu dan material anyam. Material anyam masih terbagi 

lagi menjadi enceng gondok, abaka, leles, mendong dan pitrit. Berdasarkan 

bahan baku utama tersebut diperoleh jumlah  terbesar bahan baku yang paling 

banyak digunakan adalah anyaman enceng gondok. Tabel 1.1 menunjukkan 

pemakaian bahan baku di PT.Wisanka bulan Januari 2017-Desember 2017.  

Tabel 1.1 Data Pemakaian Bahan Baku di PT Wisanka Tahun 2017 

No Jenis Bahan Baku Pemakaian (kg) 

1 Enceng Gondok 34562,5 

2 Leles 7328,8 

3 Mendong 6233,7 

4 Rotan Asalan 6170,75 

5 Rotan Core 10 mm AB 2729,25 

6 Rotan CL 2578 
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 Saat ini PT Wisanka memiliki empat supplier bahan baku enceng 

gondok, yaitu Ibu Mutiah (Ambarawa), Bapak Suntamah (Demak), Bapak  

Muntawin (Demak) dan Ibu Trianti (Kedung Ombo). Masalah yang dialami 

oleh perusahaan adalah sulitnya menentukan supplier mana yang memiliki 

performansi terbaik, diantaranya dari segi kualitas, harga, ketepatan waktu 

dan pelayanan sehingga perusahaan bisa memprioritaskan supplier tersebut 

dalam memenuhi order produk yang dibutuhkan.  

 Penelitian ini melibatkan lebih dari satu kriteria dalam menentukan 

supplier, sehingga untuk membuat keputusan yang tepat diperlukan metode 

Multi Criteria Decision Making (MCDM) yang mampu mengakomodasi 

multi kriteria yang bertentangan serta memberikan solusi ideal. Metode 

MCDM yang digunakan pada penelitian ini adalah metode Fuzzy Analytical 

Hierarchy Process (FAHP). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka rumusan 

masalah  dalam penelitian ini yaitu “Bagaimana menentukan urutan prioritas 

supplier bahan baku enceng gondok berdasarkan kriteria yang menjadi 

pertimbangan pihak pengambil keputusan di PT.Wisanka”. 

  

1.3 Batasan Masalah  

Batasan masalah yang digunakan dalam tugas akhir ini sebagai berikut: 

1. Studi kasus penelitian ini dilakukan di PT.Wirasindo Santakarya 

(Wisanka) khususnya di Rattan Solo Devision, Unit Trangsan, Sukoharjo. 

2. Penelitian yang dilakukan di PT Wisanka difokuskan pada supplier bahan 

baku enceng gondok. 
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1.4 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang akan digunakan dalam 

pemilihan supplier terbaik untuk bahan baku enceng gondok. 

2. Menentukan bobot kriteria menggunakan metode Fuzzy AHP. 

3. Menentukan prioritas supplier yang memiliki performansi terbaik pada 

bahan baku enceng gondok di PT.Wisanka menggunakan metode Fuzzy 

AHP. 

 

1.5 Manfaat Penelitian  

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat berguna bagi pengambil keputusan di 

perusahaan sebagai bahan pertimbangan dalam pemilihan supplier bahan 

baku enceng gondok beserta alternatif metode pengambilan keputusan 

supplier. 

2. Bagi peneliti, penelitian ini berguna sebagai pembelajaran lebih lanjut 

terkait metode pengambilan keputusan dan aplikasinya di dunia industri 

khususnya di bidang rantai pasok. 

3. Bagi pihak lain, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sumber 

informasi dan referensi bagi peneliti lainnya. 

 

1.6 Sistematika Penulisan  

 Penjelasan mengenai sistematika penulisan dalam laporan penelitian 

dijelaskan seperti dibawah ini:  

 BAB I PENDAHULUAN  

Bab I merupakan pengantar permasalahan terkait prioritas 

pemilihan supplier meliputi latar belakang masalah, perumusan 

masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

dan sistematika penulisan. 
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 BAB II LANDASAN TEORI 

Bab II berisi mengenai landasan teori terkait metode fuzzy 

analytical hierarchy process yang mendukung dan yang 

berhubungan langsung dengan penelitian yang diperoleh 

melalui buku, jurnal penelitian, atau sumber literatur lainnya. 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab III berisi tahapan yang dilalui selama penelitian ini 

dilakukan mulai dari identifikasi masalah sampai penarikan 

kesimpulan, beserta dengan gambar diagram dan 

penjelasannya.  

 BAB IV ANALISA DATA DAN PEMBAHASAN  

BAB IV berisi tentang proses pengumpulan data yang 

digunakan dalam penelitian dan berisi tentang proses 

pengolahan data sebagai upaya untuk mendapatkan solusi dari 

permasalahan yang ada. Selain itu juga berisi tentang analisis 

dan interprestasi data terhadap hasil pengumpulan dan 

pengolahan data. 

BAB V PENUTUP 

Bab V berisi tentang kesimpulan yang diperoleh dari analisis 

yang telah dilakukan serta saran bagi perusahaan. 

 


