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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

Dunia industri berkembang dengan sangat pesat, sehingga terjadi 

persaingan yang sangat ketat diantara perusahaan-perusahaan untuk dapat terus 

bertahan dalam mengembangkan usahanya dalam pasar global. Hal ini berdampak 

kepada perusahaan manufaktur yang harus siap sedia untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen yang semakin tinggi. Meningkatnya harapan pelanggan telah memaksa 

perusahaan-perusahaan untuk menginvestasikan dan memusatkan perhatian pada 

rantai pasok mereka. (Ahmad, 2013). 

Sebuah perusahaan khususnya perusahaan manufaktur, pasti bekerjasama 

dengan pemasok dalam menjamin ketersediaan bahan baku. Beberapa perusaaan 

dihadapkan pada beberapa alternatif pemasok yang memiliki kelebihan dan 

kekurangan masing-masing. Sehingga terjadilah proses pemilihan pemasok 

sebagai akibat adanya beberapa alternatif pemasok tersebut. Pemilihan pemasok 

merupakan masalah pengambilan keputusan yang cukup penting, karena 

pemilihan pemasok yang tepat dapat menurunkan biaya pembelian dan 

meningkatkan daya saing perusahaan. 

PTPN VI Pangkalan merupakan perusahan yang memproduksi crumb 

rubber dengan jenis SIR 20 , produk ini digunakan untuk bahan baku ban mobil  

yang di export ke perusahan-perusahan ban terkenal seperti goodyear dan 

breakston. PTPN VI Pangkalan tidak memiliki sistem pengukuran kinerja yang 

lengkap. Perusahaan ini hanya mengukur matrik secara fungsional dan hanya pada 

bagian produksi dengan beberapa indikator kinerja seperti  efisiensi material, 

efisiensi mesin dan efisiensi total. Hal tersebut dinilai belum lengkap karna tidak 

mencakup seluruh permasalah perusahaan sehingga dibutuhkan suatu metode 

yang bisa menganalisa kinerja perusahan secara keseluruhan, maka dibutuhkan 

suatu kerangka pengukuran kinerja yang lebih lengkap, sistematis dan lebih 

terintegrasi. 

Saat ini PTPN VI Pangkalan saat ini memiliki kontrak kerja sama dengan 

beberapa supplier bahan baku karet mentah sebagai bahan baku utama dalam 
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proses produksi crumb rubber dengan jenis SIR 20. Pada Tabel 1.1 akan 

ditampilkan nama – nama suplier yang menjadi rekanan perusahaan saat ini.  

Tabel 1.1 Nama - Nama Suplier Bahan Baku Karet  

No Nama 

1 Gudang Karet GMS 

2 HUGOS Gambir dan Karet 

3 Kapur Indah Rubber 
(Sumber: PTPN VI Pangkalan) 

Pihak perusahaan sendiri rata – rata membutuhkan 1.050.000 Kg/Bulan 

bahan baku karet mentah setiap bulannya, dimana ketiga supplier masing – 

masing di minta untuk mengirimkan 350.000 Kg/Bulannya. Namun pada 

kenyataannya pihak supplier tidak dapat memenuhi permintaan secara kuantitas 

dari pihak perusahaan. Berikut total penerimaan bahan baku karet mentah periode 

Januari – Maret 2017. 

 
Gambar 1.1 Data Penerimaan Bahan Baku Karet 

(Sumber: PTPN VI Pangkalan) 

Pihak perusahaan memiliki standar kualitas tersendiri dari bahan baku yang 

dipesan dari pihak supplier. Dimana pihak perusahaan menginginkan DRC (dry 

rubber conten) atau kadar karet kering dari bahan baku yang dipesan sebesar 60%. 

Namun pada kenyataannya kualitas bahan baku yang dikirimkan oleh pihak 

supplier masih jauh dari kadar DRC yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan. 

Pada Tabel 1.2 akan diberikan informasi mengenai kualitas bahan baku dan 

rencana kegiatan operasi perusahaan selama periode Januari-Maret 2017. 
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Tabel 1.2 Kualitas Bahan Baku Dan Rencana Kegiatan Operasi Periode Januari – 

Maret 2017  

 

Januari 
 

Target/ RKO 

KG Basah DRC/KKK KG Kering 630.000KgK/Bulan 

798.654 56,72% 453.024 71,91% 

 

Februari 

 

Target/ RKO 

KG Basah DRC/KKK KG Kering 630.000KgK/Bulan 

940.958 54,98% 517.365 82,12% 

 

Maret 

 

Target/ RKO 

KG Basah DRC/KKK KG Kering 630.000KgK/Bulan 

544.771 52,84% 287.864 45,69% 

 (Sumber: PTP VI Pangkalan) 

Ketiga fenomena supplier yang telah dijelaskan diatas yang berkenaan 

dengan kuantitas pegiriman bahan baku serta kualitas bahan baku merupakan 

keadaan aktual perusahaan saat ini terhadap permasalahan masing-masing 

supplier. Oleh karena itu perusahaan berencana untuk mengevaluasi supplier yang 

sedang menjadi rekanan perusahaan dan menambahkan beberapa kriteria untuk 

mengevaluasi supplier bahan baku karet mentah yang menjadi rekanan 

perusahaan. 

Pada penelitian ini, proses evaluasi pada pemasok dilakukan dengan 

metode AHP dan Loss Function. Metode AHP digunakan untuk memberikan 

bobot atas tingkat kepentingan indikator di tiap level dari metrik pengukuran 

menurut perspektif kepentingan indikator untuk perusahaan (Padillah, 2016).   

Namun dalam hal ini metode AHP memiliki beberapa kekurangan dimana 

peneliti belum dapat mengetahui output yang dicari dan oleh karena itu peneliti 

melakukan pengukuran dengan menggunakan metode loss function. Loss 

Function digunakan untuk menentukan potensi kerugian yang dialami oleh 

perusahaan sebagai akibat alokasi pemesanan bahan baku karet oleh pemasok 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Dari proses evaluasi ini, akan 

didapatkan pemasok yang layak untuk memenuhi keinginan pihak perusahaan.  
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Berdasarkan uraian tersebut maka judul penelitian ini “Evaluasi Kinerja 

Supplier Bahan Baku Karet dengan Metode Analytical Hierarchy Procces 

(AHP) dan Loss Function Studi Kasus di PTPN VI Unit PLK – Sumbar “ 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana mengevaluasi 

Kinerja Supplier Bahan Baku Karet dengan Metode Analytical Hierarchy Procces 

(AHP) dan Loss Function Studi Kasus di PTPN VI Unit PLK – Sumbar ?  

 

1.3 Tujuan penelitian 

Tujuan dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah: 

1. Untuk mengukur kinerja pemasok berdasarkan metode AHP. 

2. Menentukan potensi kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan 

berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. 

 

1.4 Manfaat penelitian 

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai sarana untuk 

menambah pengalaman dan keterampilan dalam memahami kondisi pihak 

perusahaan dan mampu memecahkan masalah pemilihan pemilihan supplier dan 

potensi kerugian yang dialami oleh pihak perusahaan. 

Manfaat lain dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi mahasiswa 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dalam penerapan dan 

pegembangan ilmu yang didapat pada saat perkuliahan untuk penyelesaian 

masalah yang ada di tempat dilakukannya penelitian ini. 

2. Bagi perusahaan 

Penelitian ini dapat menjadi masukan dalam melakukan evaluasi terhadap 

kinerja dari pemasok bahan baku yang bekerja sama dengan perusahaan 

3. Bagi lembaga pendidikan 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dalam penerapan AHP 

dan loss function untuk proses evaluasi pemasok 
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1.5 Batasan masalah 

Agar konsep penelitian lebih fokus dan terarah terhadap perumusan masalah 

yang akan diselesaikan, maka penelitian ini diberi batasan-batasan sebagai 

berikut: 

1. Data yang digunakan adalah data pengiriman bahan baku karet oleh pihak 

supplier mulai dari bulan Januari – Maret 2017 

2. Material yang diteliti adalah bahan baku karet 

3. Kriteria-kriteria yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan teori 

Dickson, dan terpilihlah 6 kriteria yang dibutuhkan oleh pihak perusahaan 

yaitu: kualitas, harga, waktu pengiriman, kuantitas, pengalaman bermitra, 

dan respon terhadap klaim. 

4. Responden kusioner AHP ditentukan berdasarkan bidang didalam 

perusahaan yang mempunyai pengalaman terhadap bahan baku dan 

supplier saja. 

 

1.6 Posisi Penelitian 

Posisi penelitian dalam laporan Tugas Akhir ini dapat dilihat pada Tabel 

dibawah ini : 

Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu 

NO NAMA JUDUL STUDI KASUS 

1 
Yuliandono,dkk 

(2012) 

Evaluasi kinerja pemasok 

Gasket dengan metode FAHP 

dan TOPSIS 

PTJM, Jambi 

2 
Iriani 

(2012) 

Perancangan sistem penilaian 

dan seleksi supplier dengan 

menggunaan metode AHP dan 

Trafict Light System 

CV. Cihanjuang inti 

teknik 

3 
Ginting 

(2014) 

Evaluasi supplier bahan baku 

pembuatan tiang pancang 

dengan metode AHP dan loss 

function 

PT Jaya Beton 

Indonesia 

4 
Wijaya, Dkk 

(2015) 

Metode AHP dan Taguchi Loss 

Fuction untuk penentuan 

peringkat Supplier 

PT XYZ 

5 
Fadilla akbar 

(2017) 

Evaluasi Kinerja Supplier 
Bahan Baku Karet dengan 

Metode Analytical Hierarchy 

Procces (AHP) dan Loss 

Function 

PTP VI Unit PLK – 

Sumbar 



I-6 
 

1.6 Sistematika penulisan 

Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut. 

BAB I PENDAHULUAN 

Berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah posisi penelitian dan 

sistematika penulisan. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini menjelaskan tentang teori-teori dasar yang berkaitan dengan 

evaluasi kinerja supplier, metode Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dan loss function sehingga dapat menjadi rujukan untuk diaplikasikan 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini disajikan serta penjelasan tentang langkah-langkah yang 

dilakukan dalam penelitian, dimulai dari studi pendahuluan, identifikasi 

masalah, penetapan tujuan, pengumpulan data, pengolahan data analisa 

dan kesimpulan. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh dari perusahaan, 

analisis masalah, dan penyelesaian dengan metode-metode yang 

digunakan dalam penelitian. 

BAB V ANALISA 

Bab ini berisikan tentang analisa dari hasil pengolahan data yang didapat 

dan kemudian dijelaskan maksud dari hasil tersebut.  

BAB VI PENUTUP 

Berisi tentang apa saja kesimpulan yang dapat diambil dari observasi 

yang dilakukan hingga analisa yang diperoleh. Serta saran-saran yang 

bersifat membangun untuk perbaikan penelitian selanjutnya. 

 


