
BAB VI 

PENUTUP 

 
6.1 Kesimpulan 

 Hasil kesimpulan dari penelitian mengenai evaluasi kinerja pemasok pada 

PTPN VI Unit PLK dengan menggunakan metode AHP dan Loss Function 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan pengolahan AHP maka diketahui bobot prioritas atau nilai 

yang menjadi prioritas utama dalam penentuan supplier yaitu kualitas 

sebesar (0,1541), harga sebesar (0,1495), waktu pengiriman sebesar 

(0,1594), kuantitas sebesar (0,2021), pengalaman bermitra sebesar 

(0,1881), respon terhadap klaim sebesar (0,1468). Dari hasil perhitungan 

bobot prioritas, maka didapatkan nilai yang menjadi prioritas utama dalam 

pemilihan pemasok  adalah untuk kriteria kuantitas yaitu sebesar (0,2021). 

Jadi yang menjadi patokan utama dalam pemilihan pemasok terdapat tiga 

kriteria dengan nilai prioritas tertinggi yaitu kuantitas bahan baku, 

pengalaman bermitra dari pemasok, dan kualitas bahan yang dikirim.  

2. Dari hasil pengolahan bobot prioritas maka didapatkan potensi kerugian 

berdasarkan metode loss function di PTPN VI Unit PLK berdasarkan 

kriteria yang telah ditetapkan yaitu:  

Tabel 6.1 Rekapitulasi Hasil Perhitungan Loss Fuction 

 K1 K2 K3 K4 K5 K6 

S1 9.375.000 8.010.000 0 0  18.000 0 

S2 7.934.027 890.000 0 0  50.000 0 

S3 8.229.166 14.240.000 0 0  28.125 0 

Untuk mendapatkan rangking dari setiap pemasok , maka dilakukan 

perhitungan kerugian dari perusahaan dengan menggunakan rumus loss 

(N) dimana nilai loss untuk alternative S1 sebesar Rp. 905.000, alternative 

S2 sebesar Rp. 502.000 dan alternative S3 sebesar Rp. 971.000.  
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 Tabel 6.2 Urutan Ranking Pemasok 

Pemasok 
Nilai Loss 

(Rupiah) 
Ranking 

HUGOS 502.880 1 

GMS 905.271 2 

Kapur Indah 971.716 3 

Pemasok yang memiliki nilai loss terendah adalah alternative S2 yaitu 

sebesar Rp. 502.000 dan tertinggi adalah alternative S3 yaitu sebesar Rp. 

971.000 rupiah. Nilai ini menunjukkan bahwa pemasok terbaik adalah 

alternative S2 yaitu HUGOS gambir dan karet. 

 

6.2 Saran 

 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran yang 

dapat diberikan yaitu: 

1. Perusahan dapat mempertimbangkan hasil urutan pemasok yang diperoleh 

berdasarkan penggunaan metode AHP dan loss function yaitu HUGOS 

Karet dan Gambir yang unggul secara Kuantitas, Kualitas, Dan Harga. 

2. Untuk supplier kedua dalam penelitian ini adalah HUGOS Karet Dan 

Gambir perusahaan dapat mempertimbangkan untuk memberi porsi lebih 

dalam hal kuantitas. 

3. Berdasarkan penelitian ini, PTPN VI Pangkalan dapat mempertimbangkan 

dan menambah kerja sama dengan supplier yang akan dipilih untuk 

pemesanan bahan baku selanjutnya. 

4. Hasil laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, maka perlu dilakukan 

penelitian lanjutan yang dapat memberikan solusi yang lebih baik tentang 

evaluasi kinerja pemasok yang bermanfaat bagi perusahaan dan peneliti. 

  

 


