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BAB Ii 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakangi 

Pemilihan supllier “merupakan suatu”peran yang penting. dalam“suatu 

perusahaan untuk”menjamin ketersediaan barang pasokan atau bahan baku 

karna berdampak pada profitabilitas dan pemeliharaan perusahaan. Namun, 

kebijakan dan masalah sosial sekarang memaksa perusahaan untuk 

mengintegrasikan atribut sustainable dalam aspek ekonomi, lingkungan, dan 

sosial ke dalam aktivitas rantai pasokan mereka (Chen et al., 2020). Sebagai 

langkah pertama, pemilihan pemasok berkelanjutan adalah keputusan yang 

sulit. Akan tetapi, hal tersebut dapat“menggerakkani dan mengorganisasikani 

seluruhi potensi sumberdaya produktif i dalam rangka menghasilkan i produk 

yang”sesuaiadenganbkebutuhancdandpermintaanepasar. 

Melihat pentingnya hal tersebut maka perlu diterapkan industri 4.0 

dimana penerapan tersebut bertujuan untuk menghasilkan “aktivitas sektor 

manufaktur dalam”negeri telah memasuki „new normal. Akan tetapi, untuk 

mempercepat transformasi ini diperlukan dukungan dan kolaborasi antar pihak 

untuk menerapkan industri 4.0 yang berkelanjutan. Manfaat yang akan 

dirasakan oleh perusahaan dari transformasi tersebut untuk mngurangi biaya 

dan waktu henti,“meningkatkanackinerjaabcmesinabdannnnperalatanabserta 

meningkatkandbkecepatanvaddoperasiadasiproduksiabdanacakualitasavcproduk 

(www.kemenprin.go.id). Untuk itu, dalam proses bisnis kegiatan logistik 

“memegang peranan yang sangat penting.“Mendistribusikan produk dari 

produsen ke konsumen (Pratiwi et al., 2018). Departemen logistik dapat 

mengoptimalkan biaya transportasi, menyediakan bahan baku produksi dan 

bahan penunjang operasional untuk memenuhi kebutuhan perusahaan tersebut.  

PT XYZacyang berdiri pada tahunab1981 merupakan salah 

satui”perusahaan otomotif yang cukup besar di Indonesia. Selain itu, PT 

XYZaaamengumumkanbaawonderfulaabplanti activities yaituabcdefdengan i 

mengoptimalkaniabckondisiaacbkebersihanabdpabrikebcdanabcameningkatkan 

http://www.kemenprin.go.id/
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etos kerja karyawan sehingga dapat menjaga kualitas” produki perusahaan. PT 

XYZ telah menerapkan sistem suistanable dan menjadi kandidat lighthousei 

factoryi untuki implementasi industry 4.0 di Indonesia. Akan tetapi terdapat 

kendala dalam pemasuk pada divisi logistik dikarenakan adanya  keluhan 

keterlambatan bahan pasokan ke PT XYZ pada tahun 2019-2020 sekitar 

15%”dariabctotal1abarmadaabyangabdikeluarkan.abKeterlambatanayang terjadi1 

mengakibatkanabkerugianabomset kepada perusahaanadikarenakan”pelanggan 

akan menunda dan membatalkan pemesanan secara otomatis serta kerjasama 

yang terjalin antara PT X dengan para pemasok menjadi tidak stabil.  

Permasalah berikutnya yaitu selama ini  PT XYZ hanya menilai berdasarkan 

harga, kualitas, pengiriman dan safety secara subyektif, keadaan ini lah yang 

mengarahkan bahwa pentingnya evaluasi kinerja supplier. Oleh karena itu, 

perlunya pertimbangan 1 yang lebih komprehensif 1 dan obyektif sesuai kebutuhan 

PT XYZ. 

Untuk itu penulis akan menganalisis pemilihan pemasok yang 

berkelanjutan. Konsep pemilihan pemasok berkelanjutan adalah integrasi 

pemikiran ekonomi, sosial bersama dengan kesadaran lingkungan. (Sen, Datta 

& Mahapatra, 2018). Pemilihan pemasok yang berkelajutan memainkan peran 

besar dalam meningkatkan kinerja perusahaan dari rantai pasokan mereka 

(Alkahtani, Al-hamari, Kaid & Sonboa, 2019).  Pemilihan pemasok yang 

berkelanjutan mencangkup pengambilan keputusan multi-kriteria (MCDM), 

oleh karena itu,pengambilan keputusan harus mempertimbangkan dan menilai 

faktor kualitatif dan kuantitatif (Wang, Yang, & Cheng, 2019). Menurut 

(Govindaraju et al., 2017) menunjukkan bahwaabMulti-Criteria Decision 

Makinga(MCDM)nadalah pendekatan yang”paling sering diterapkan untuk 

mengevaluasi dan memilih pemasok yang berkelanjutan berdasarkan jumlah 

kriteria. Ada beberapa metode pada MCDM diantaranya”Analytical Hiraerchy 

Processv(AHP),vAnalyticvNetworkvProcessv(ANP), Simple dditive Weighting 

(SAW), TechniquebForbOthersvvReferenceabyacSimilarityacto IdealaSolution 

(TOPSIS), WeightedvProductv(WP) dan Electre.” 

Dalam penelitiani ini”metodei Analytic Network Process (ANP) dipakai 

sehinggaabpembobotankkriteria1 danvujivtingkatvkonsistensi1 terhadap1 matriks 
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perbandingan1  berpasangan1 dan  jika  matriks tersebut telah konsisten i maka 

tahap selanjutnya menggunakan metodevvTechniqueivForvOthersvReference 

byvSimilarityvtovIdealvSolutionv(TOPSIS) untuk  melakukan perankingan dan 

menentukan alternatif”supplierabterpilih1 denganddm1enggunakan1 inputbbbobot 

kriteriaacpengambilan keputusan. Oleh sebab itu penggabungan antara dua 

metode tersebut diharapkan dapat memperoleh pemasok bahan baku yang 

terbaik sesuai kriteria yang diperlukan olehvperusahaan.  

1.2  Perumusan Masalah 

“Berdasarkan1 latar belakang1 masalah diatas maka permasalahan dalam 

penelitian ini adalah” adanya keluhan keterlambatan bahan pasokan ke PT 

XYZ pada tahun 2019-2020 sekitar 15%bdarivtotal1varmada1bbyang 

dikeluarkan. Keterlambatanabyangabterjadiavmenyebabkan kerugianvvomset. 

kepada perusahaanbndikarenakan1 pelanggan akan menunda dan membatalkan 

pemesanan secara otomatis dan PT XYZ pada saat ini hanya menilai 

berdasarkan harga, kualitas, pengiriman dan safety secara subyektif. Oleh 

karena itu,”perlunyabbpertimbangan1byanghhlebihvkomprehensif1.danbobyektif1 

sesuaivgkebutuhanacPT XYZ. Darivbpermasalahanvbtersebutbnmakabhdapat 

dirumuskanbbpertanyaann penelitianbbsebagaib berikut.” 

1. Bagaimana1 sistem pendukung keputusan dan penerapan perancangan 

kriteria dan subkriteria pemasok industry 4.0 di PT XYZ? 

2. Bagaimana menentukan best supplier denganbnmetode1bnAnalytic 

NetworkabProcessab(ANP), dan metode Technique For Others 

Reference by Similarity1 tovIdealvSolutionv(TOPSIS)?” 

1.3 TujuanbPenelitianb 

Berdasarkanbrumusan masalahbyang sudahndijabarkanndiatassmaka 

dapat dirumuskan tujuan dari penelitian sebagai berikut: 

1. Mengetahui rancangan kriteria dan subkriteria pemasok industry 4.0 

pada PT.XYZ  

2. Mengetahuivdanvmengidentifikasi1 beberapa1 best suppliers berdasarkan 

sub-kriteria di PT XYZ”dengan  menggunakan  metode Analytic 

Network1 Process (ANP) danvTechniquevFor Others1 Reference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS)?” 
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1.4 Manfaatpi Penelitian 

Darii”penelitian yang .dilaksanakan diharapkan1  bentuk positif memiliki 

berbagai manfaat1 sebagai1 berikut:” 

a) Bagi akademis 

Dapat“memberikan pengetahuan1 dan literasi1 dalam bidang analisis 

pengambilan keputusan1 dan dapat menerapkan pengetahuan yang” 

diperoleh dalam pengambilan keputusan yang telah didapat 

diperkuliahan dan menambah wawasan literatur untuk pihak-pihak 

yang membutuhkan di masa depan. 

b) Bagi1 peneliti1 1selanjutnya11 

Dapat menjadi1 refrensi dan sumber informasi mengenai analisis 

keputusan pemilihan pemasok berkelanjutan 

c) Bagi perusahaan 

Membantu perusahaan untuk memilih pemasok terbaik dari kriteria 

dan subkriteria yang di inginkan oleh perusahaan. 

1.5 BatasannPenelitianbn 

“Adapun ruang lingkup1 atau batasan pada penelitian1 ini adalah sebagai 

berikut:” 

1. “Penelitian dilakukan di bagian Logistik PT XYZ selama 1 bulan” 

2. “Data1 yang1  digunakan1  berasal1 dari informasi11  atau item1 yang ada pada 

perusahaan yang telah diterapkan pada tahun 2019-2020” 

1.6 Sistematikaa.Penulisann 

Untukvmempermudah1 pembahasan”masalahvvmaka dibuatlah suatu 

sistematika1 penulisan yang supplier supplier dapatttmenjelaskanvsecara 

singkat dan jelas gambaran1 dari penelitian ini sebagai berikut:kkghjkvkjck 

 BABvIvPENDAHULUANn 

Bab1binibbberisi mengenai1 haI yang melatar1 belakangi permasalahan1  

dalam pemilihan suppliers dalam industri 4.0 dan dimensi pengambilan 

keputusan untuk best supplier pada industri manufaktur sektor otomotif di 

PT XYZ, serta1vtujuanvyangvdiharapkanvtercapai1 dalam pelaksanaan1 

penelitian. Hal yang ingin1 dibahas menyangkut1 deskripsi mengenai 
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penerapan industri 4.0 dalam pemasok bahan baku pada perusahaan 

lighthouse industry, pengadaan produk dari supplier 1 berdasarkanbbaspek 

terkait, serta batasan masalah1 yang ada 1dalam penelitian.” 

 BABbIIbTINJAUANbPUSTAKAbb 

Bab “ini menjelaskan1 perihal teori yang relavan dengan penelitian 1 yang 

1dilakukan, terutama mengenai1 logistik, industry 4.0, Multi-Criteria 

Decision Making (MCDM), Analytic 1Network Process (ANP), dan metode 

Technique For Others Reference by Similarity to 1 Ideal Solution1 

(TOPSIS).” 

 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan”tata1 cara dalam proses mengumpulkan1 data yang 

diperlukan1 sehingga dapat menjawab. Permasalahan dalam penelitian ini 

berupa perancangan pemilihan pemasok antara beberapa pemasok dan 

strategi dalam proses pemilihan1 best1 supplier produk di PT.XYZ seperti 

objek penelitian, sumberbdata, metodebpengumpulan 1data, dan kerangka 

pemecahan 1 masalah.” 

BAB IVbPENGUMPULANbDANbPENGOLAHANbDATAhh 

Babvinivvmenjelaskan datavyang telah dikumpuIkan dari penelitian atau 

Iiteratur1 dan wawancaracpada pihakbexpert di PT.XYZ yang bertanggung 

jawab atas proses dan hasil pemilihan supplier. Pada bab ini kriteria dan 

subkriteria diolah dengan menggunakan1  metode Analytic1 Network Process 

(ANP) untuk mengetahui 1 bobot prioritas akhir, dan metode Technique For 

Others ReferenceebyySimilarity to Ideal Solutionn(TOPSIS)nnuntuk1 

perankingan pemasok yang terbaik” 

BABIVIPENUTUPPPP 

Bab”ini berisi semua hasil dan kesimpulan dari perihal perancangan 

pemilihan supplier berkelanjutan untuk mewujudkan industry 4.0 pada 

lighthouse factory dan data yang telah dioleh dengan metode Analytic 

Network Process (ANP), dan metode Technique For Others Reference by 

Similarity to Ideal Solution (TOPSIS), serta1  saran yang dapat1 membantu 

bagi1IperusahaanNataupunIbagiIkaryawanIitu sendiri.II 

DAFTAR PUSTAKA.  
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