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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

  Persaingan di dunia bisnis semakin sengit dan ketat, mengikuti 

perkembangan dunia ekonomi yang juga sedang bergejolak. Tujuan  

perusahaan seharusnya bukan hanya untuk mendapatkan keuntungan semata,  

akan tetapi perusahaan juga harus mampu untuk terus tumbuh dan 

berkembang dalam menghadapi pesaingan. Perusahaan yang sukses adalah 

perusahaan yang mampu memenuhi kepuasan konsumen, mengembangkan 

produk tepat waktu dan mengeluarkan biaya yang rendah berkaitan dengan 

persediaan (inventory) dan penyerahan produk. Perusahaan diharapkan untuk 

mampu mengelola semua itu secara cermat dan fleksibel di dalam suatu rantai 

pasokan (supply chain).   

  Di dalam suatu rantai pasokan, perusahaan harus dapat 

mengoptimalisasi penggunaan waktu, lokasi, dan kuantitas barang. Untuk 

mencapai tujuan tersebut, perusahaan harus mengenal fungsi pembelian 

(purchasing). Purchasing menghubungkan pemasok (supplier) dan pembeli 

(buyer) secara erat. Departemen purchasing harus mampu mengelola dua 

pihak tersebut (supplier dan buyer) agar dapat berkembang bersama secara 

sinergis dan saling menguntungkan. 

  Dari sudut pandang perusahaan atau pelaku ekonomi yang lain di 

dalam rantai pasokan, terdapat persaingan dengan rantai pasokan yang lain 
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untuk menjamin supplier dan pengiriman yang tepat.  Persaingan ini 

mengharuskan perusahaan untuk berhati-hati dalam memilih supplier sebagai 

partner kerja. Perusahaan harus mempertimbangkan banyak kriteria untuk 

menyeleksi supplier, baik itu kriteria kualitatif maupun kuantitatif. Kriteria 

yang paling sering dipertimbangkan dan menjadi prioritas adalah kriteria 

harga, kualitas, dan pengiriman (Zang et al., 2003). Pada umumnya kriteria 

yang dipertimbangkan di dalam proses supplier selection adalah kualitas, 

harga, pengiriman, dan service (Nydick dan Hill, 1992). Kriteria-kriteria 

tersebut dikelompokkan ke dalam 4 kriteria umum, yaitu manufacturing, 

technology, bussiness, dan service (Perçhin, 2006). Dari empat kriteria 

tersebut terbagi lagi ke dalam kriteria-kriteria yang lebih spesifik. Dalam 

proses supplier selection bukan hanya kriteria kualitatif saja yang 

dipertimbangkan, kriteria kuantitatif juga dipertimbangkan (Yang dan Chen, 

2005).  

Pemilihan dan evaluasi terhadap pemasok (supplier) mempunyai 

peranan yang sangat penting di dalam suatu proses rantai pasokan. Selain itu 

juga akan menentukan kesuksesan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya dan 

kualitas barang dan jasa yang dijual kepada konsumen secara langsung akan 

berhubungan dengan biaya dan kualitas barang dan jasa yang dibeli dari 

pemasok (Sevkli et al., 2007). Hal penting di dalam problematika supplier 

selection untuk mempertimbangkan semua indikator supplier performance 

yang berkaitan dan juga penting untuk mengevaluasinya dengan struktur 

pengambilan keputusan yang hierarki.  
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  Bahan  mentah dan komponen-komponen kelengkapan produk 

biasanya akan membutuhkan biaya (cost) yang besar. Oleh sebab itu, 

departemen pembelian (purchasing) juga mempunyai tugas untuk mengurangi 

biaya pembelian  dan memilih supplier yang tepat. Dengan memilih supplier 

yang tepat, maka perusahaan akan dapat mengurangi biaya pembelian, biaya 

persediaan (inventory cost) dan juga dapat meningkatkan kualitas produk. 

Pemilihan supplier yang tepat dan kerja sama yang baik dari manajemen 

perusahaan akan menjadi kunci penting dalam meningkatkan kemampuan 

bersaing dan performance perusahaan.  

  Dalam dunia industri, akan terjadi persaingan antar supplier. 

Hubungan antara perusahaan sebagai pembeli dan supplier sebagai penjual 

biasanya bertolak belakang. Pihak pembeli menginginkan cost yang rendah, 

sedangkan dari pihak penjual menginginkan harga yang tinggi.  Namun di 

dalam penelitian ini, diharapkan tujuan dari purchasing adalah mendapatkan 

kemungkinan harga (cost) rendah dengan tingkat persaingan yang kuat dan 

sehingga akan terpilih supplier yang potensial dan best supplier dalam suatu 

perusahaan. Seleksi best supplier secara signifikan dapat mengurangi biaya 

pembelian dan meningkatkan daya saing perusahaan (Perchin, 2006). 

  Banyak perusahaan yang menggunakan strategi dengan sedikit 

supplier. Perusahaan menginginkan hubungan kerja sama jangka panjang 

dengan supplier. Dengan menggunakan supplier yang terbatas, maka 

perusahaan akan dapat menciptakan nilai biaya transaksi dan produksi yang 
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lebih rendah. Hubungan kerja sama ini merupakan starting point untuk 

menciptakan suksesnya manajemen rantai pasokan.  

Persaingan bisnis retail di Solo bisa dikatakan sangat kuat. 

Hypermart sebagai salah satu pelaku bisnis retail terbesar di Indonesia dituntut 

untuk mempunyai supplier yang tepat agar mampu bersaing dengan 

kompetitornya. Alasan ini diperkuat dengan berdirinya dua cabang Hypermart 

di kota Solo. Selain itu juga retail lainnya seperti Carrefour, Hero, Luwes 

Group, Alfamart, Indomaret, dan Goro As Salam. Hypermart merupakan retail 

yang menjual barang kebutuhan rumah tangga, baik food sampai non-food. 

Salah satu contoh yang merupakan divisi non-food adalah barang elektronik. 

Barang elektronik di Hypermart merupakan barang dengan standard day of 

inventory yang paling tinggi, yaitu 60 hari. Selain itu juga merupakan barang 

yang mempunyai turn over rendah.  Alasan tersebut mendasari pemikiran 

bagaimana Hypermart melakukan supplier selection untuk barang elektronik 

agar biaya pembelian bisa optimal. Dengan memilih supplier serta produk  

elektronik yang tepat, maka Hypermart dapat mengurangi biaya pembelian 

dan persediaan, termasuk biaya penyimpanan di dalam gudang.  

Analytical Hierarchy Process (AHP) merupakan metode ideal 

yang dapat memberikan tingkatan atau rangking alternatif  ketika beberapa 

kriteria dan sub-kriteria ada dalam proses pengambilan keputusan. Beberapa 

penelitian menggunakan metode AHP untuk menyelesaikan masalah berkaitan 

dengan supplier selection. Yang dan Chen (2006) menggunakan metode AHP 

untuk memilih pemasok PCBs (printed circuit boards) pada perusahaan 
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komputer. Surjasa et al., (2005) mengaplikasikan metode AHP ke dalam 

perusahaan yang bergerak di bidang industri kimia dalam memilih pemasok 

yang potensial. Dengan menerapkan metode AHP ke dalam proses supplier 

selection, maka dapat diketahui seberapa penting kriteria-kriteria supplier 

selection dan juga dapat diketahui best supplier. Keputusan tersebut dapat 

diimplementasikan ke dalam kebijakan perusahaan dalam memilih supplier 

barang-barang untuk perusahaan. 

Metode AHP telah banyak digunakan dalam berbagai penelitian. 

Dalam kaitannya dengan supplier selection, telah banyak ditemukan research 

yang menggunakan metode AHP sebagai alat analisisnya. Nydick dan Paul 

(1992) menyebutkan bahwa metode AHP digunakan sebagai framework 

(kerangka kerja) untuk mengevaluasi konflik yang timbul akibat adanya 

berbagai kriteria dan supplier yang ada sebagai alternatif. AHP dapat 

mengakomodasikan informasi yang bersifat subjektif dan tidak pasti. Metode 

AHP juga digunakan oleh para pengambil keputusan di perusahaan dalam 

memilih sistem telekomunikasi (Tam dan Tummala, 2001). Hwang et al., 

(2003) menyebutkan bahwa metode AHP dengan tiga langkah pengambilan 

keputusan mengkonversi kriteria kualitatif  ke dalam pengukuran reliabilitas 

secara kuantitatif. Surjasa et al., (2005) menggunakan metode AHP untuk 

menganalisis usulan supplier dengan mempertimbangkan kriteria harga, 

kualitas, waktu pengiriman, ketepatan jumlah, serta customer care. Metode 

AHP digunakan untuk menganalisis kriteria kualitatif dan kuantitatif dalam 

proses supplier selection pada perusahaan notebook (Yang dan Chen, 2006).  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

7

Dengan 20 sub kriteria yang diidentifikasi dalam proses supplier 

selection dan dinilai oleh tim pengambil keputusan, serta dianalisis 

menggunakan metode AHP sehingga dihasilkan best supplier (Perçin, 2006).  

Supplier selection merupakan aktivitas manajemen purchasing yang paling 

kritis di dalam rantai pasokan (Tahriri et al., 2008). Metode AHP digunakan 

untuk memilih best supplier dan menentukan jumlah pemesanan yang optimal. 

Supplier selection merupakan proses pengambilan keputusan multi kriteria, di 

mana manajer purchasing harus menganalisis trade-off antara kriteria tersebut 

(Tahriri et al., 2008). Metode AHP digunakan untuk menghitung bobot dari 

masing-masing kriteria tersebut. Pemasok tunggal kemungkinan tidak dapat 

memenuhi dan memuaskan permintaan buyer (Ting dan Cho, 2008). Hal ini 

dikarenakan, kemungkinan buyer membutuhkan bahan produksi dari supplier 

A, namun buyer juga membutuhkan bahan produksi yang hanya dapat  

diperoleh dari supplier B. Untuk itu perlu dianalisis dengan metode AHP dan 

dapat diketahui supplier yang potensial dan best supplier.  

  Latar belakang tersebut yang mendasari pengambilan judul 

penelitian ini yaitu ” PENERAPAN  METODE ANALYTICAL HIERARCHY 

PROCESS (AHP) PADA SUPPLIER SELECTION DI  PERUSAHAAN 

RETAIL (Studi pada Hypermart Solo Grand Mall)”.  
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B. RUMUSAN MASALAH  

Sesuai dengan latar belakang dan judul penelitian, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kriteria apa yang menjadi prioritas pertimbangan Hypermart dalam 

memilih supplier barang elektronik? 

2. Dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), 

perusahaan pemasok atau supplier mana yang menjadi best supplier 

barang elektronik pada perusahaan retail Hypermart? 

 

C. BATASAN MASALAH 

  Untuk memfokuskan penelitian, maka peneliti mengambil batasan-

batasan sebagai berikut: 

1. Pemasok yang menjadi objek penelitian dibatasi hanya untuk supplier 

lokal untuk  barang-barang elektronik di Hypermart, dengan pertimbangan 

banyak toko di luar Hypermart yang khusus menjual barang elektronik 

dengan varian produk dan merk yang lebih beragam. Tentunya ini menjadi 

kompetitor atau pesaing bagi Hypermart. Barang elektronik di Hypermart 

juga mempunyai standard days of inventory paling tinggi yaitu 60 hari, 

tetapi dengan turn over yang rendah. Dari alasan tersebut, pihak 

Hypermart harus lebih teliti dalam memilih supplier barang elektronik.  

2. Terdapat lima kriteria yang akan dipertimbangkan dalam memilih best 

supplier barang elektronik, yaitu harga, kualitas, waktu pengiriman, 
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ketepatan jumlah, dan customer care. Sedangkan kriteria yang lain tidak 

dipertimbangkan.  

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian yang dilakukan di Hypermart, Solo Grand Mall mempunyai 

tujuan sebagai berikut: 

1. Mengetahui kriteria yang menjadi prioritas pertimbangan Hypermart 

dalam memilih supplier barang elektronik . 

2. Untuk mengetahui best supplier barang elektronik pada perusahaan retail 

dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Aspek Pengembangan Teoritis 

 Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan wawasan baru di dalam pengembangan ilmu manajemen operasi pada 

umumnya, dan supply chain management pada khususnya. Penelitian ini 

merupakan penerapan dari teori metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) ke dalam proses pemilihan pemasok pada perusahaan retail.  

 

2. Aspek Praktis 

 Supplier untuk barang elektronik yang ada akan dianalisis dengan 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP), sehingga akan 

diketahui bobot masing-masing kriteria dan juga best supplier. Dengan 
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diketahuinya best supplier untuk supplier barang elektronik, maka 

diharapkan akan mempunyai dampak yang positif bagi perusahaan.  

 Perusahaan dapat menentukan kebijakan serta implementasi terkait 

langkah-langkah positif yang dapat diambil agar perusahaan dapat 

bertahan dalam persaingan pasar yang ketat. Bahkan penelitian ini 

diharapkan juga dapat diterapkan untuk semua supplier barang-barang di 

Hypermart, bukan hanya supplier barang elektronik.  
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   BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

Tujuan perusahaan secara umum adalah memperoleh keuntungan. 

Tetapi perusahaan juga harus mampu bertahan dan bersaing dengan pesaing 

atau competitor. Perusahaan harus mampu mengubah input menjadi output 

dengan proses produksi yang efektif dan efisien. Di dalam proses produksinya, 

setiap perusahaan akan masuk ke dalam rantai pasokan (supply chain).  

Supply chain (rantai pasokan) merupakan jaringan yang kompleks, 

yang terdiri dari bermacam proses seperti proses order, pembelian, 

pengendalian persediaan, manufaktur, dan distribusi (Ting dan Cho, 2008). 

Termasuk di dalamnya yaitu produksi dan distribusi baik itu produk maupun 

jasa. Jaringan tersebut menghubungkan konsumen, perusahaan, dan supplier 

(pemasok), dimulai dengan menciptakan aliran material atau komponen 

pembentuk produk dengan supplier, dan diakhiri dengan dikonsumsinya 

produk tersebut oleh konsumen (Ting dan Cho, 2008).  

Departemen purchasing merupakan bagian penting dari organisasi 

manufaktur yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan pengelolaan 

material. Strategi pengadaan dan pengelolaan material meliputi proses 

pemesanan material atau order, dan forecasting, pemilihan perusahaan 

supplier, pengendalian persediaan, kalkulasi dan penetapan harga serta usaha-

usaha yang dapat dilakukan untuk melakukan penekanan biaya (Supriyanto 

dan Masruchah, 2008). 
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A. Supplier Selection (Seleksi Pemasok) 

Di tengah tingkat persaingan bisnis yang semakin kuat, setiap 

perusahaan harus mampu bersaing agar dapat bertahan dan berkembang di 

dunia bisnis. Perusahaan harus mempunyai partner bisnis yang kompeten, 

yang dapat menyediakan produk berkualitas tinggi, harga yang lebih 

murah dibandingkan dengan pesaing, pengiriman tepat waktu, dan layanan 

purna jual yang baik. Akan tetapi perusahan juga diharuskan untuk mampu 

meminimalisasi biaya pembelian produk, termasuk biaya penyimpanan di 

gudang. Untuk dapat mencapai tujuan tersebut, maka dimulai dengan 

aktivitas supplier selection.  

 Setiap perusahaan membutuhkan kerja sama dengan perusahaan 

lain dalam proses pengadaan material untuk proses produksi (Supriyanto 

dan Masruchah, 2008). Proses pengadaan material hanya dapat 

dilaksanakan dengan baik jika didukung dengan adanya perusahaan 

supplier yang mempunyai kemampuan dan komitmen yang memadai. 

Persamaan visi dan misi harus diusahakan agar terjadi keselarasan. Hal ini 

penting agar kerja sama yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan 

saling menguntungkan di kedua belah pihak.  

 Supplier merupakan partner bisnis dan dapat dikatakan bahwa 

supplier merupakan lini kedua dari proses produksi yang berada di luar 

perusahaan. Oleh sebab itu, masalah supplier selection (seleksi terhadap 

pemasok) harus menjadi perhatian besar bagi pihak perusahaan, khususnya 

departement purchasing (pembelian). 
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 Supplier selection merupakan bagian yang penting dan 

mempengaruhi strategi pembelian pembelian perusahaan. Pengadaan 

sumber daya atau pasokan bagi perusahaan menjadi suatu hal yang 

diprioritaskan dan menjadi tanggung jawab perusahaan. Strategi 

purchasing dalam supplier selection mempunyai pengaruh yang sangat 

penting bagi kesuksesan perusahaan. Perusahaan perlu untuk 

meningkatkan perhatian kepada strategi purchasing dan supplier selection. 

Hal ini bertujuan untuk mempertahankan hubungan jangka panjang 

dengan pemasok. Dan hal ini juga merupakan salah satu kunci positif 

untuk kesuksesan sebuah perusahaan. 

 Memilih supplier yang tepat atau cocok merupakan tugas yang 

cukup sulit untuk perusahaan sebagai buyer (Tahriri et al., 2008). Masing-

masing supplier mempunyai kelebihan dan kelemahan tersendiri. Ada 

baiknya perusahaan membuat peringkat atau ranking atas taksiran 

perusahaan terhadap kelebihan dan kelemahan masing-masing supplier. 

Sebelum mengambil keputusan untuk melakukan kerja sama dengan 

supplier, pihak perusahaan harus melakukan penelitian terlebih dahulu 

terhadap kondisi perusahaan calon supplier sesuai dengan kriteria yang 

telah ditetapkan sebelumnya. Perusahaan juga perlu mempertimbangkan 

permasalahan yang mungkin timbul di perusahaan supplier. Hal ini 

dikarenakan secara langsung maupun tidak langsung hal tersebut akan 

berpengaruh terhadap pelaksanaan proses produksi di lini perusahaan 

tersebut. 
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 Terdapat beberapa data dari supplier yang harus diketahui oleh 

perusahaan sebelum melakukan seleksi terhadap pemasok (Supriyanto dan 

Masruchah, 2008). Data tersebut harus dipelajari dengan baik sebagai 

bahan pertimbangan sebelum memutuskan perusahaan tersebut diterima 

menjadi supplier.  Antara lain: 

1. Jenis usaha dan kategori produk. 

2. Perolehan material. 

3. Kapasitas produksi dan jenis peralatan yang dimiliki. 

4. Sistem pengendalian proses produksi. 

5. Sistem pengendalian kualitas. 

6. Status perusahaan. 

7. Struktur organisasi perusahaan. 

8. Nilai asset. 

9. Sertifikat ISO atau sistem pengendalian mutu. 

10. Referensi perusahaan yang sudah menjadi pelanggannya. 

  

 Setelah melakukan kerja sama, perusahaan tetap perlu untuk 

mengadakan evaluasi dan penilaian terhadap supplier. Hal ini bertujuan 

untuk mengetahui sejauh mana kemampuan  supplier menyediakan 

barang-barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Tujuan lain adalah agar 

terciptanya hubungan kerja jangka panjang  yang lebih sinergi antara 

perusahaan dan supplier itu sendiri.  
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 Seleksi terhadap pemasok seharusnya tidak hanya dilakukan oleh 

sebagian fungsi di perusahaan. Pemilihan pemasok hendaknya juga 

dilakukan di tingkat strategis (Irianda, 2006). Dalam lingkungan rantai 

pasokan, mengevaluasi supplier menjadi bagian yang ditekankan untuk 

mendukung tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, perusahaan harus selektif 

dalam memilih supplier yang hendak dijadikan mitra kerja, yang dapat 

bekerja sama secara sinergi dengan perusahaan.  

 Proses pemilihan supplier akan menjadi sederhana apabila hanya 

ada satu kriteria yang dipertimbangkan di dalam proses pengambilan 

keputusan (Tahriri et al., 2008). Meskipun dalam beberapa situasi, bagian 

purchasing harus membuat rangking atas kriteria yang dipertimbangkan. 

Secara umum perusahaan akan menggunakan multiple criteria supplier 

selection dalam pengambilan keputusannya. Kriteria-kriteria di dalam 

supplier selection membantu perusahaan dalam mengidentifikasi dan 

mengevaluasi supplier yang mampu menyediakan kualitas produk yang 

sempurna, cost rendah, ketersediaan, dan pengantaran yang konsisten.  

 Tujuan utama dari supplier selection adalah untuk menyeleksi dan 

mengevaluasi supplier yang optimal bagi perusahaan. Perusahaan yang 

menerapkan supplier selection diharapkan mempunyai supplier yang 

mengerti dan mendukung tujuan perusahaan.  Dengan memilih best 

supplier, secara signifikan dapat mengurangi biaya pembelian (purchasing 

cost) dan meningkatkan daya saing perusahaan (Perçin, 2006).  
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B. Analytical Hierarchy Process (AHP) 

1. Kegunaan Metode AHP 

Pendekatan hirarki pilihan yang dipelopori oleh Saaty (1980) 

dikenal  dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). AHP pada 

dasarnya didesain untuk menangkap persepsi orang yang berhubungan 

sangat erat dengan permasalahan tertentu melalui prosedur yang dirancang 

untuk sampai kepada suatu skala preferensi di antara berbagai set 

alternatif. AHP merupakan salah satu model yang fleksibel yang 

memungkinkan pribadi-pribadi atau kelompok untuk membentuk gagasan-

gagasan dan membatasi masalah dengan membuat asumsi (dugaan) 

mereka sendiri dan menghasilkan pemecahan yang diinginkan bagi mereka 

(Sitanggang et al., 2008). Dengan kata lain, metode ini dianggap sebagai 

model multi-objective-multi-criteria.  

Untuk menggunakan metode ini, suatu masalah yang rumit dan 

tak berstruktur perlu terlebih dahulu dipecah dalam berbagai 

komponennya yang disusun dalam hirarki. Berdasarkan hirarki tersebut, 

responden memberikan penilaian subyektif terhadap pentingnya setiap 

bagian itu dalam bentuk angka. Penilaian subyektif beberapa responden itu 

disintesiskan melalui eigenvector yang menghasilkan prioritas masalah 

yang dihadapi.  

 Pada mulanya AHP banyak dipergunakan untuk pengambilan 

keputusan yang bersifat strategis dan manajerial di mana respondennya 

adalah para ahli (expert). Namun dalam perkembangannya seiring dengan 
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maraknya paradigma baru dalam pembangunan partisipatif yang 

memperkenalkan konsep baru stakeholder, maka AHP dapat menjangkau 

persepsi pelaku yang mempunyai keterkaitan dengan masalah itu secara 

lebih luas. Bahkan beberapa tahun terakhir, metode AHP dipergunakan 

untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian tentang supplier selection.  

 AHP dipergunakan untuk melakukan penilaian faktor-faktor 

kualitatif yang dikemukakan  secara  subyektif.  Penilaian ini diberikan  

dengan  membandingkan antar  elemen. Perbandingan tersebut dilakukan 

dengan memberikan skor. Skoring yang digunakan adalah  skala 1-9 

dengan  pengertian sebagai berikut: 

Skor 1 : sama penting (equal importance) 

Skor 3 : sedikit lebih  penting  (moderate importance) 

Skor 5 :  lebih penting (strong importance ) 

Skor 7  :   sangat lebih penting  (very strong importance) 

Skor 9  :  mutlak lebih penting ( extreme importance) 

Skor 2,4,6,8 : skor pertengahan  nilai atas dan bawah 

 

 Penilaian dilakukan oleh para ahli, melalui lembar kuiesioner. 

Masing-masing memberikan penilaian secara terpisah. 
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Tabel II.1. Skala Matrik Perbandingan Berpasangan 

Intensitas Definisi Penjelasan Kepentingan 

1 

Elemen yang satu sama 
pentingnya dibanding 
dengan elemen yang lain 
(equal importance) 

Kedua elemen 
menyumbang sama besar 
pada sifat tersebut 

3 

Elemen yang satu sedikit 
lebih penting dari pada 
elemen yang lain (moderate 
more importance) 

Pengalaman menyatakan 
sedikit memihak pada satu 
elemen 

5 

Elemen yang satu jelas lebih 
penting dari pada elemen 
yang lain (essential, strong 
more importance) 

Pengalaman menunjukkan 
secara kuat memihak pada 
satu elemen 

7 
Elemen yang satu sangat 
jelas lebih penting dari pada 
elemen yang lain 
(demonstated importance) 

Pengalaman menunjukkan 
secara kuat disukai dan 
didominasi olehs ebuah 
elemen tampak dalam 
praktek 

9 

Elemen yang satu mutlak 
lebih penting dari pada 
elemen yang lain 
(absolutely more 
impartance) 

Pengalaman menunjukkan 
satu elemen sangat jelas 
lebih penting 

2,4,6,8 
Apabila ragu-ragu antara 
dua nilai yang berdekatan 
(grey area) 

Nilai ini diberikan bila 
diperlukan kompromi 

1 / (2 - 9) 

Jika kriteria C1 
mendapatkan satu angka 
bila dibandingkan dengan 
kriteria C2 memiliki nilai 
kebalikan bila dibandingkan 
C1 

Jika kriteria C1 mempunyai 
nilai x bila dibandingkan 
dengan kriteria C2, maka 
kriteria C2 mendapatkan 
nilai 1/x bila dibandingkan 
kriteria C1 

      (Sumber : Saaty, 1980)  
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Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) mempunyai 

beberapa kelebihan dan keuntungan (Tahriri, 2008), yaitu: 

a. Metode AHP dapat menyederhanakan masalah kompleks ke dalam 

bentuk yang terstruktur, dan hierarki. 

b. Mudah dimengerti dan digunakan. 

c. Mengharuskan adanya tingkatan atribut, sub-atribut, alternatif dan 

sebagainya. Hal ini akan mempermudah penyelesaian masalah dan 

merekomendasi solusi. 

d. Menyajikan pengertian tentang konsistensi kuantitas suatu keputusan. 

e. Tidak membutuhkan instuisi, pengalaman yang besar, dan 

pengetahuan teoritis yang secanggih sistem. 

f. Tidak membutuhkan preferensi independen. 

 

Selain kelebihan dan keuntungan metode AHP yang disebutkan 

di atas, ada beberapa kelebihan lain dari metode AHP yaitu: 

a. Saling ketergantungan 

AHP dapat menangani saling ketergantungan elemen-elemen dalam 

suatu sistem dalam memecahkan masalah yang kompleks. 

b. Penyusunan hirarki 

AHP mencerminkan kecenderungan alami pikiran untuk memilah-

milah elemen suatu sistem dalam berbagai tingkat berlainan dan 

mengelompokkan unsur sistem yang serupa dalam setiap tingkat. 
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c. Pengukuran 

AHP memberi skala untuk mengukur hal-hal dan wujud satu model 

untuk menetapkan prioritas. 

d. Konsistensi 

AHP melacak konsistensi logis dari pertimbangan-pertimbangan yang 

digunakan dalam menentukan prioritas. 

e. Sintesis 

AHP menuntut ke suatu taksiran menyeluruh tentang kelebihan suatu 

alternatif. 

f. Tawar menawar 

AHP mempertimbangkan prioritas-prioritas relatif dari berbagai faktor 

sistem dan memungkinkan orang memilih alternatif terbaik 

berdasarkan tujuan-tujuan mereka. 

g. Penilaian dan konsensus 

AHP tidak memaksakan konsensus tetapi mensintesis suatu hasil yang 

representatif dari berbagai penilaian yang berbeda-beda. 

h. Pengulangan proses 

AHP memungkingkan orang memperhalus definisi mereka pada suatu 

persoalan dan memperbaiki pertimbangan dan pengertian mereka 

melalui pengulangan. 
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Meskipun demikian, metode AHP juga mempunyai beberapa 

kelemahan, yaitu: 

a. Penggunaan metode AHP tidak dapat diterapkan pada suatu perbedaan 

sudut pandang yang sangat ekstrim atau tajam. 

b. Pihak yang terlibat dalam penelitian seharusnya mempunyai 

pengetahuan dan pengalaman yang cukup tentang permasalahan serta 

metode AHP. 

c. Untuk memperbaiki hasil keputusan, harus dimulai dari tahap awal. 

 

2. Prinsip Pokok Metode AHP 

Metode AHP banyak digunakan untuk pengambilan keputusan 

dalam menyelesaikan masalah-masalah dalam hal perencanaan, penentuan 

alternatif, pengukuran performance, dan pemecahan masalah. Metode 

AHP mempunyai 4 prinsip pokok  yaitu: 

a. Decomposition 

Tahapan yang perlu dilakukan setelah permasalahan 

diidentifikasi adalah decomposition. Decomposition adalah 

memecahkan permasalahan yang utuh ke dalam unsur-unsurnya. 

Proses analisis ini dinamakan hirarki. Ada dua jenis hirarki yaitu 

hirarki lengkap dan tidak lengkap (Latifah, 2005). Dalam hirarki 

lengkap, semua elemen pada suatu tingkat memiliki elemen yang ada 

pada tingkat berikutnya. Jika tidak demikian dinamakan hirarki tidak 

lengkap.  
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Secara umum hirarki atau tingkatan dapat dibedakan menjadi 

dua jenis (Nurmianto et al., 2004) yaitu: 

a) Hirarki struktural  

Yaitu masalah yang kompleks diuraikan menjadi bagian-bagiannya 

atau elemen-elemennya menurut ciri atau besaran tertentu. Hirarki 

ini erat kaitannya dengan menganalisa masalah yang kompleks 

melalui pembagian obyek yang diamati menjadi kelompok-

kelompok yang lebih kecil. 

b) Hirarki Fungsional 

Yaitu menguraikan masalah yang kompleks menjadi bagian-

bagiannya sesuai dengan esensialnya. Hirarki ini membantu 

mengatasi masalah atau mempengaruhi sistem yang kompleks 

untuk mencapai tujuan yang diinginkannya seperi penentuan 

prioritas tindakan, alokasi sumber daya.  

 

AHP juga  dapat menyokong pengambil keputusan untuk 

memodelkan suatu masalah kompleks dalam suatu struktur hirarki 

yang memperlihatkan hubungan antara tujuan, kriteria, sub-kriteria, 

dan alternatif ke dalam level yang berbeda. Level teratas merupakan 

tujuan umum pengambilan keputusan. Level terbawah merupakan 

alternatif yang memungkinkan. Sedangkan level tengah merupakan 

kriteria dan sub-kriteria pengambilan keputusan. 
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b. Comparative Judgement 

Prinsip ini berarti bahwa membuat penilaian tentang 

kepentingan relatif dua elemen pada suatu tingkat tertentu dalam 

kaitannya dengan kriteria di atasnya. Penilaian ini merupakan inti dari 

AHP karena akan berpengaruh di dalam menentukan prioritas dari 

elemen-elemen yang ada sebagai dasar pengambilan keputusan. Hasil 

dari penilaian ini disajikan dalam bentuk matriks. Matriks ini biasa 

disebut matriks pairwise comparisons.  

Agar diperoleh skala yang bermanfaat ketika 

membandingkan dua elemen, seseorang yang akan memberikan 

jawaban perlu pengertian menyeluruh tentang elemen-elemen yang 

dibandingkan dan relevansinya terhadap kriteria atau tujuan yang 

dipelajari (Latifah, 2005). 

 

c. Sintesis of Priority 

Setelah matriks pairwise comparisons tersaji, maka dicari 

eigenvector untuk mendapatkan local priority. Karena matriks 

pairwise comparisons terdapat pada setiap tingkat, maka untuk 

mendapatkan global priority harus dilakukan sintesis di antara local 

priority. Prosedur melakukan sintesis berbeda menurut bentuk hirarki. 

Pengurutan elemen-elemen menurut kepentingan relatif melalui 

prosedur sintesis dinamakan priority setting.  

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

24

Bobot kriteria dan skor alternatif disebut dengan local 

piorities, yang disebut sebagai elemen pengambilan keputusan pada 

langkah kedua dalam proses pengambilan keputusan. Pengambil 

keputusan membuat preferensi mereka dengan menggunakan 

perbandingan berpasangan (pairwise comparisons), sesuai dengan 

bobot dan skor. Nilai bobot vi dan skor rij didapat dari perbandingan 

dan dari tabel. Langkah terakir dari penghitungan AHP adalah 

menjumlahkan semua bobot dari semua tipe keputusan. Dengan 

formulasi sebagai berikut: 

Rj = ∑ vi × rij      
        i 

 

d. Logical Consistency 

Konsistensi di sini mempunyai dua makna. Pertama, obyek-

obyek yang serupa dapat dikelompokkan sesuai dengan keseragaman 

dan relevansi. Arti kedua, menyangkut tingkat hubungan antara obyek-

obyek yang didasarkan pada kriteria tertentu.  

Konsistensi data didapat dari rasio konsistensi (CR) yang 

merupakan hasil bagi antara indeks konsistensi (CI) dan indeks 

random (RI). 

Dalam penggunaan keempat prinsip tersebut, metode  AHP 

menyatukan dua aspek pengambilan keputusan, yaitu: 

a. Secara kualitatif, AHP mendefinisikan permasalahan dan 

pemikiran untuk mendapatkan solusi atas permasalahan. 
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b. Secara kuantitatif AHP melakukan perbandingan secara numerik 

dan penilaian tersebut juga untuk mendapatkan solusi atas 

permasalahan tersebut. 

 

3. Langkah Penggunaan Metode AHP 

 Secara umum, terdapat beberapa langkah yang harus yang harus 

dilakukan dalam pendekatan AHP yaitu sebagai berikut: 

a. Mendefinisikan masalah dan menentukan solusi yang diinginkan. 

b. Membuat struktur hirarki, yang diawali dengan tujuan umum, 

dilanjutkan dengan sub-sub tujuan, kriteria, dan alternatif pada 

tingkatan kriteria yang paling bawah. 

c. Membuat matriks perbandingan berpasangan yang menggambarkan 

kontribusi relatif pengaruh setiap elemen terhadap masing-masing 

tujuan kriteria yang setingkat di atasnya. Perbandingan berdasarkan 

judgement dari pengambil keputusan dengan menilai tingkat 

kepentingan suatu elemen dibandingkan elemen lainnya. 

d. Melakukan perbandingan berpasangan sehingga diperoleh judgement 

seluruhnya sebanyak n × [ (n-1)/4 ] buah, dengan n adalah banyaknya 

elemen yang dibandingkan.  

e. Menghitung nilai eigen dan mengkaji konsistensinya. Jika tidak 

konsisten maka pengambilan data harus diulang. 

f. Mengulangi langkah c, d, dan e untuk seluruh tingkat hirarki. 
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g. Menghitung vector eigen dari setiap matriks perbandingan 

berpasangan. Nilai vector eigen merupakan bobot setiap elemen. 

Langkah ini untuk mensintesis judgement dalam penentuan prioritas 

elemen-elemen pada tingkat hirarki terendah sampai pencapaian 

tujuan. 

h. Memeriksa konsistensi hirarki. Jika nilainya lebih dari 10% maka 

penilaian data judgement harus diperbaiki.  

 

 Adapun penjelasan yang lebih rinci tentang langkah-langkah dalam 

penggunaan metode AHP adalah sebagai berikut: 

a. Penyusunan struktur hirarki permasalahan 

Hirarki masalah disusun untuk membantu proses pengambilan 

keputusan dengan memperhatikan seluruh elemen keputusan yang 

terlibat dalam sistem. Dengan memecah masalah yang utuh menjadi 

unsur-unsur yang lebih kecil, maka sistem masalah yang kompleks 

akan lebih mudah untuk dipahami. 

Kriteria yang dibentuk untuk pemecahan masalah harus 

mempunyai kriteria sebagai berikut: 

1) Minimum  

Jumlah kriteria diusahakan optimal untuk memudahkan analisis. 

2) Independen  

Setiap kriteria tidak saling tumpang tindih dan pengulangan 

terhadap kriteria harus dihindarkan untuk maksud yang sama. 
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3) Lengkap 

Kriteria yang disajikan harus mencakup semua aspek penting 

dalam permasalahan. 

4) Operasional 

Kriteria harus dapat diukur dan dianalisis, baik secara kuantitatif 

maupun kualitatif dan dapat dikomunikasikan.  

  

b. Penentuan prioritas 

1) Relative Measurement 

Dalam menetapkan prioritas elemen di dalam pengambilan 

keputusan adalah dengan membuat perbandingan berpasangan, 

yaitu membandingkan dalam bentuk berpasangan semua kriteria 

untuk setiap sub sistem hirarki. Sedangkan bentuk yang lebih 

disukai adalah matriks, karena matriks merupakan alat yang 

sederhana yang mampu memberikan kerangka untuk mengurangi 

konsistensi. Rancangan matrik ini mencerminkan dua segi prioritas 

yaitu mendominasi dan didominasi. 

2) Eigenvalue dan Eigenvector 

Untuk mengetahui kriteria yang dominan disukai atau 

penting maka disusun dalam sebuah matriks. Setelah matriks 

perbandingan untuk sekelompok kriteria telah selesai dibentuk 

maka langkah berikutnya adalah mengukur bobot prioritas setiap 

kriteria tersebut. Hasil akhir perhitungan bobot prioritas tersebut 
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merupakan suatu bilangan desimal di bawah satu dengan total 

prioritas tersebut untuk kriteria-kriteria dalam satu kelompok sama 

dengan satu. Dalam perhitungan matriks perbandingan yaitu 

dengan operasi matematis berdasarkan operasi matriks dan vektor 

dikenal dengan nama eigenvector. 

Eigenvector adalah sebuah vektor yang jika dikalikan 

dengan sebuah matriks hasilnya dikalikan dengan sebuah bilangan 

skalar atau parameter yang tidak lain adalah eigenvalue. Bentuk 

persamaannya adalah sebagai berikut: 

A . w = λ . w       

Keterangan:  

W : eigenvector 

λ  : eigenvalue 

A : Matriks bujursangkar 

 

Eigenvector biasa disebut sebagai vector karakteristik dari 

sebuah matriks bujursangkar, sedangkan eigenvalue merupakan 

karakteristik dari matriks tersebut. Metode ini yang dipakai sebagai 

alat pengukur bobot prioritas setiap matriks perbandingan dalam 

model AHP karena sifatnya lebih akurat dan memperhatikan semua 

interaksi antar kriteria di dalam matriks. Meskipun begitu metode 

ini sulit jika dipekerjakan secara manual terutama jika matriksnya 
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terdiri dari tiga kriteria atau lebih sehingga memerlukan bantuan 

program komputer untuk memecahkannya. 

 

c. Konsistensi 

Salah satu asumsi utama model AHP yang membedakannya dengan 

model-model pengambilan keputusan lain adalah tidak adanya syarat 

konsistensi mutlak. Pengukuran konsistensi dari sebuah matriks itu 

sendiri didasarkan atas eigenvalue maksimum. Dengan eigenvalue 

maksimum, inkonsistensi yang biasa dihasilkan matriks perbandingan 

dapat diminimalkan. Pada keadaan nyata sering terjadi penyimpangan 

dari hubungan tersebut sehingga matriks menjadi tidak konsisten. 

Penyimpangan konsistensi dinyatakan dengan Consistency Index(CI) 

dengan persamaan: 

CI = (λmaks – n) / (n – 1)  

Keterangan: 

CI     : indeks konsistensi 

λmaks : eigenvalue maksimum 

n       : orde matriks 

 

Eigenvalue maksimum suatu matriks tidak akan lebih kecil 

dari nilai n sehingga tidak mungkin ada nilai CI negatif. Makin dekat 

eigenvalue maksimum dengan besarnya matriks maka matriks tersebut 
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semakin konsisten. Dan apabila sama besarnya maka matriks tersebut 

konsisten 100% atau inkonsistensi 0%. 

 

d. Sintesis Prioritas 

Untuk memperoleh perangkat prioritas yang menyeluruh bagi 

suatu persoalan keputusan, diperlukan suatu pembobotan dan 

penjumlahan  untuk menghasilkan suatu bilangan tunggal yang 

menunjukkan prioritas suatu elemen.  

 

C. Penelitian Terdahulu 

Penelitian atau research dengan menggunakan metode AHP sudah 

banyak dilakukan oleh para ahli. Perçin (2006) menyebutkan bahwa metode 

AHP dapat digunakan untuk menganalisis kriteria kuantitatif dan kualitatif 

untuk memilih best supplier. Empat kriteria dan 20 sub-kriteria diidentifikasi 

oleh para pengambil keputusan di perusahaan yang memproduksi alat-alat 

pengaman berkendaraan seperti seatbelt dan steering wheels. Empat kriteria 

yang diidentifikasi adalah kriteria manufaktur, teknologi, bisnis, dan service. 

Kriteria manufaktur merupakan kriteria prioritas yang dipertimbangkan oleh 

perusahaan, dengan bobot 0,573. Diikuti oleh kriteria teknologi, bisnis, dan 

service masing-masing 0,272; 0,110; 0,045. Dari enam supplier yang diteliti, 

disimpulkan bahwa supplier 2 menjadi best supplier dengan nilai prioritas 

global 0,253.  
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Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Yang dan Chen (2005) di 

China. Penelitian dilakukan pada sebuah pabrik komputer notebook, terhadap 

supplier printed circuit boards (PCBs). Sesuai dengan proses supplier 

selection, setiap supplier yang potensial harus diaudit oleh departemen 

purchasing, departemen quality assurance, dan departemen engineering. 

Supplier-supplier tersebut harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan 

oleh perusahaan, yaitu antara lain:  

a. Supplier yang utama di pasar (mempunyai annual turn over 

perusahaan  yang tinggi). 

b. Pemasok produk berkualitas tinggi. 

c. Penawaran harga per unit rendah. 

d. Kerja sama jangka panjang dengan perusahaan sebagai buyer. 

 

Setelah perusahaan sebagai buyer mengaudit supplier, maka terpilih 

tiga supplier yang potensial. Kemudian perusahaan menganalisa ketiga 

supplier potensial ini. Dari penelitian tersebut, disimpulkan bahwa supplier c 

sebagai best supplier, dengan cost per unit $ 19.88 atau waktu pengiriman 

(delivery time) 10.5 hari. 

Menurut penelitian Yang dan Chen (2005), metode AHP 

memungkinkan penilai (evaluator) dari perusahaan sebagai buyer untuk 

mempertimbangkan tingkat kepentingan dan interaksi bermacam kriteria pada 

proses supplier selection. Perusahaan juga dapat mengganti prosedur pairwise 

comparisons jika terdapat perubahan pada kondisi lingkungan bisnis dan atau 
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perubahan permintaan konsumen. Metode AHP disebut sebagai metode yang 

efektif dan merupakan pendekatan praktis untuk menyelesaikan masalah 

supplier selection pada perusahaan komputer notebook. 

Sebagai batasannya, peneliti hanya meneliti pemasok untuk barang-

barang elektronik. Dengan alasan, di luar retail banyak toko yang khusus 

menjual barang-barang elektronik dengan jenis, merk, dan harga yang lebih 

beragam. Hal ini tentunya menjadi pemikiran tersendiri bagi  pihak 

perusahaan, sehingga perusahaan tetap dapat bersaing dengan toko-toko 

khusus barang elektronik. 
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Tabel II.2. Ringkasan Penelitian Terdahulu 

NO PENELITI KESIMPULAN 

1. Nydick dan  Hill, 
1992 

Dari 4 supplier yang diteliti, terpilih supplier 1 sebagai 
best supplier dengan skor 0.325. AHP dapat 
mengakomodasikan informasi yang bersifat subjektif 
dan tidak pasti. 

2. Tam dan 
Tummala, 2001 

Aplikasi AHP membuat peningkatan bagi para 
pengambil keputusan di perusahaan dalam memilih 
sistem telekomunikasi. 

3. Hwang et al., 
2003 

Kriteria serviceability mempunyai bobot kriteria 
tertinggi yaitu 0.48 dan supplier 3 yang terpilih dengan 
nilai prioritas global 0.342. AHP dapat digunakan dalam 
pengambilan keputusan yang terstruktur dengan multi-
criteria decision making. 

4. Bello, 2003 

Proses supplier selection merupakan aktivitas yang 
sangat penting dalam suatu organisasi dan dapat 
menghasilkan penghematan yang signifikan. AHP 
merupakan metode yang digunakan dalam proses 
supplier selection yang sederhana namun dapat 
mengakomodasi pernyataan yang bersifat subjektif dan 
tidak pasti. 

5. Surjasa et al., 
2005 

Kriteria harga merupakan kriteria yang paling 
dipertimbangkan, dengan bobot 0.256. Dari ketiga 
supplier, yaitu PT.M1 yang mempunyai nilai prioritas 
global paling tinggi. 

6. Yang dan Chen, 
2006 

AHP dapat digunakan untuk menghitung kriteria 
kualitatif dan kuantitatif di dalam proses supplier 
selection. 

7. Perçin, 2006 

Metode AHP menghitung keseluruhan bobot kriteria 
alternative di dalam proses supplier selection. Kriteria 
manufacturing mendapat bobot tertinggi. Supplier 2 
mendapat nilai prioritas global tertinggi. 

8. Tahriri et al., 
2008 

Supplier selection merupakan aktivitas manajemen 
purchasing yang paling kritis di dalam rantai pasokan. 
Metode AHP digunakan untuk memilih best supplier 
dan menentukan jumlah pemesanan yang optimal. 

9. Tahriri et al., 
2008 

Supplier selection merupakan proses pengambilan 
keputusan dengan banyak kriateria sehingga manajer 
purchasing harus menganalisis trade-off antara kriteria-
kriteria tersebut. AHP merupakan salah satu metode 
yang dapat digunakan untuk menganalisis dan 
memberikan peringkat atas kriteria tersebut. 

10.  Ting dan Cho, 
2008 

Proses supplier selection dengan mempertimbangkan 
beberapa kriteria, bukan hanya untuk memilih supplier 
yang potensial. Namun juga dapat digunakan untuk 
mengalokasikan quantity order yang optimal. 
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D. Alur Pemikiran 

             

Gambar II.1. Alur Pemikiran 

 

Berdasarkan Gambar II.1. , tujuan atau goal dari supplier selection 

dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui best supplier. Kriteria yang 

dipertimbangkan adalah kriteria harga, kualitas, waktu pengiriman, ketepatan 

jumlah, dan customer care. Lima  kriteria tersebut disajikan dalam level 

kedua. Pada level ketiga terdapat alternatif yaitu supplier barang-barang 

elektronik di Hypermart. 

Akhir dari penelitian ini diharapkan dapat diketahui bobot untuk 

masing-masing kriteria dan best supplier dari supplier barang elektronik 

dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Setelah 

diketahui best supplier, maka perusahaan dapat mengimplimentasikan hasil 

penelitian ke dalam  kebijakan memilih supplier dalam rangka untuk 

meminimalkan biaya pembelian. 

Select the Best Supplier 
 

Harga 
 

Kualitas 
 

Waktu 
Pengiriman 

 

Ketepatan 
Jumlah 

 

Customer 
Care 

 

Supplier 1 
 

Supplier 2 
 

Supplier 3 
 

Supplier  n 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Ruang Lingkup Penelitian 

Penelitian (research) merupakan serangkaian kegiatan yang berisi 

langkah-langkah ataupun tahapan-tahapan yang dilakukan secara 

terencana dan sistematis untuk mendapatkan suatu jawaban dari suatu 

permasalahan. Penelitian ini merupakan studi kasus di perusahaan retail 

Hypermart. Penelitian dilakukan di departemen purchasing perusahaan 

retail Hypermart. 

Alasan dipilihnya Hypermart sebagai tempat penelitian dan 

supplier selection sebagai tema penelitian adalah sebagai berikut: 

a. Hypermart merupakan salah satu contoh perusahaan retail di Solo yang 

menyediakan beraneka ragam kebutuhan masyarakat, bukan hanya 

barang-barang elektronik. Padahal di luar Hypermart, banyak toko-

toko yang khusus menyediakan barang elektronik dengan berbagai 

jenis, merk, dan harga. Alasan tersebut yang membuat peneliti 

mengadakan penelitian tentang supplier selection terhadap supplier 

barang-barang elektronik di Hypermart.  

b. Terkait dengan topik penelitian di dalam manajemen operasi yaitu 

supplier selection (seleksi terhadap pemasok) yang merupakan salah 

satu poin di dalam manajemen rantai pasokan (supply chain 

management). 

34 
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Supplier barang elektronik di Hypermart terbagi menjadi dua 

bagian yaitu supplier dari merchandising (DC) dan lokal. Supplier dari 

merchandising (DC) merupakan supplier dari HO (head office) Hypermart 

yang berpusat di Tangerang. Pihak Hypermart masing-masing cabang 

sudah tidak bisa menolak ataupun melakukan negosiasi karena hal tersebut 

sudah diatur sedemikian rupa oleh HO Hypermart. Sedangkan supplier 

lokal merupakan supplier yang dikendalikan oleh Hypermart masing-

masing cabang, bukan dari HO. Hypermart Solo Grand Mall melakukan 

kerja sama dengan 7 (tujuh) supplier lokal barang elektronik. Namun 

dalam penelitian ini hanya akan dilakukan analisis mengenai supplier lokal 

saja.  

Penelitian dibatasi dengan hanya mempertimbangkan beberapa 

kriteria, yaitu kriteria harga, kualitas, waktu pengiriman, ketepatan jumlah, 

dan customer care. Sedangkan kriteria yang lain tidak dipertimbangkan 

dalam penelitian ini.  

 

B. Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini mengambil dari dua sumber, 

yaitu:  

a) Data primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumbernya. Data diperoleh langsung berasal dari hasil wawancara 

dengan department purchasing. Data tersebut misalnya berupa 
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gambaran alur proses supplier selection secara umum dan daftar 

supplier atau pemasok untuk barang elektronik. Selain itu juga data 

yang berasal dari kuesioner berkaitan dengan tingkat kepentingan dari 

kriteria dan sub-kriteria yang dipertimbangkan dalam proses supplier 

selection.  

 

b) Data sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini merupakan data dari pihak 

Hypermart, misalnya company profile dan dokumen pembelian yang 

memuat tentang variabel yang berkaitan dengan kriteria yang 

dipertimbangkan dalam penelitian ini. Selain itu juga berasal dari 

jurnal, artikel, serta studi pustaka yang lain. 

 

C. Metode Pengumpulan Data 

Beberapa metode pengumpulan data yang dilakukan di dalam 

penelitian ini, yaitu: 

1. Wawancara 

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan 

interview langsung kepada pihak Hypermart, terutama  ke departemen 

purchasing. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan kemampuan 

perusahaan supplier menyerahkan jumlah barang sesuai dengan jumlah 

pesanan, ketepatan jadwal penyerahan barang, serta kondisi kualitas 

barang. 
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2. Pemeriksaan Dokumen 

Merupakan salah satu cara mendapatkan data dengan jalan 

mengamati atau meneliti surat-surat serta dokumen penting yang 

berkaitan dengan perusahaan supplier yang sedang diteliti. Dalam 

penelitian ini, dokumen yang diperiksa seperti daftar atau list supplier 

barang elektronik di Hypermart, dokumen pembelian, serta dokumen 

lain yang relevan dengan penelitian. 

3. Kuesioner 

Merupakan metode pengumpulan data dengan mengajukan 

daftar pertanyaan tertulis secara sistematis. Penyebaran kuesioner 

dilakukan kepada karyawan Hypermart divisi elektronik yang 

berwenang memberikan keputusan atas kegiatan purchasing. 

Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dua bentuk. 

Pertama, kuesioner menggambarkan perbandingan tingkat kepentingan 

antar kriteria. Sedangkan kuesioner yang kedua menggambarkan 

perbandingan masing-masing kriteria dengan setiap alternatif.  

 

D. Responden Penelitian 

 Responden dalam penelitian ini adalah pelaku individu yang 

dianggap mengerti permasalahan yang terjadi dan mempunyai kemampuan 

dalam membuat kebijakan atau memberi masukan kepada para pengambil 

kebijakan. Responden tersebut adalah manajer elektronik dan staf 

purchasing bagian elektronik Hypermart Solo Grand Mall. 
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E. Metode Analisis Data 

Department purchasing selaku divisi yang melakukan purchase 

order (PO) kepada supplier mempunyai persyaratan untuk tiap pemasok. 

Misalnya: kualitas barang, posisi pemasok di pasar, serta layanan purna 

jual. Dari sekian banyak pemasok barang elektronik di Hypermart, maka 

akan terpilih beberapa pemasok yang memenuhi  persyaratan tersebut. 

Perusahaan inilah yang akan menjadi kandidat untuk dievaluasi dalam 

supplier selection.  

Langkah-langkah mengaplikasikan model evaluasi AHP dalam 

supplier selection adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan kandidat supplier yang akan dievaluasi 

Supplier yang dievaluasi merupakan supplier lokal, di mana masing-

masing cabang Hypermart selaku buyer berhak dalam pengambilan 

keputusan berkaitan dengan supplier lokal.  Supplier DC yang 

merupakan supplier dari kantor pusat Hypermart tidak diikutsertakan 

dalam penelitian. Hal ini dikarenakan masing-masing cabang 

Hypermart tidak bisa melakukan pengambilan keputusan atas supplier 

tersebut.  

 

2. Menentukan kriteria   

Kriteria ini dijadikan patokan untuk semua pemasok. Terdapat lima 

kriteria yang dipertimbangkan dalam memilih best supplier untuk 
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barang elektronik , yaitu harga, kualitas, waktu pengiriman, ketepatan 

jumlah, dan customer care (Surjasa et al., 2005).  

 

3. Menentukan struktur supplier selection secara hierarikal 

Penggunaan metode AHP dalam penelitian ini terbagi dalam 3 level. 

Level paling atas merupakan tujuan atau goal, yaitu memilih best 

supplier. Selevel di bawahnya yaitu level kedua merupakan level 

kriteria yang terdiri dari kriteria harga, kualitas, waktu pengiriman, 

ketepatan jumlah, dan customer care. Level paling bawah merupakan 

level alternatif, yang ditempati oleh supplier-supplier dari perusahaan.   

 

4. Menggunakan AHP (Analytical Hierarchi Process) untuk    

mendapatkan    bobot dari masing-masing kriteria dan alternatif 

AHP digunakan untuk menentukan bobot relatif dari masing-masing 

kriteria. Bobot relatif dari kriteria ditentukan dengan menggunakan 

pairwise comparisons. Terdapat skala dalam perhitungan pairwise 

comparisons, yaitu:  

a. Skor 1 : sama penting (equal importance) 

b. Skor 3 : sedikit lebih  penting  (moderate importance) 

c. Skor 5 :  lebih penting (strong importance ) 

d. Skor 7  :   sangat lebih penting  (very strong importance) 

e. Skor 9  :  mutlak lebih penting ( extreme importance) 

f. Skor 2,4,6,8  adalah  skor pertengahan  nilai atas dan bawah 
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Jumlah bobot kriteria untuk masing-masing keputusan dihitung 

menggunakan formulasi sebagai berikut:   

a. Menentukan matrik perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison) 

Matrik ini menggambarkan pendapat individu tentang 

perbandingan tingkat kepentingan antar elemen pada suatu hirarki 

terhadap setiap elemen pada hirarki di atasnya. Jika jumlah elemen 

pada hirarki tersebut adalah m, maka akan ada matrik pendapat 

individu berukuran n × n sebanyak m buah  untuk setiap partisipan.  

Dan dibutuhkan sejumlah n(n-1)/2 judgment sebagai penilaian dari 

partisipan.  

Jika aij adalah nilai matrik  pendapat individu yang 

mencerminkan perbandingan kepentingan antara elemen ke-i 

dengan elemen ke-j pada suatu hirarki  terhadap satu elemen pada 

hirarki diatasnya, maka aij adalah nilai matrik pendapat individu 

yang mencerminkan perbandingan kepentingan antara elemen ke-j 

dengan elemen ke-i pada hirarki yang sama dan bernilai 1/aij. Jika i 

= j maka nilai aij = 1. Jika indeks konsistensi lebih besar dari satu, 

maka perbandingan berpasangan harus diulang. Batas toleransi 

nilai inkonsistensi adalah ≤ 10% atau 0,1. 
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 Sedangkan langkah-langkah untuk menghitung indeks 

konsistensi adalah sebagai berikut: 

1) Mengalikan nilai matriks perbandingan awal dengan bobot. 

2) Mengalikan jumlah baris dengan bobot. 

3) Menghitung nilai λmaks. 

4) Menghitung CI (Consistensi Index), dengan rumus:  

CI = (λmaks – n) / (n-1)      

5) Menghitung nilai Consistensi Ratio (CR), dengan rumus: 

CR = CI / RI, di mana nilai RI (Random Index) bergantung 

pada jumlah ordo matriks n.  

 

b. Menormalkan setiap kolom elemen berpasangan antar kriteria 

dengan cara membagi masing-masing elemen matriks dengan 

jumlah kolom. Selanjutnya dihitung bobot elemennya yang 

merupakan rata-rata jumlah nilai elemen baris matriks 

perbandingan yang telah dinormalkan.                     

c. Menjumlahkan nilai pada setiap kolom.  

d. Bobot untuk setiap kriteria didapat dengan membagi jumlah nilai 

setiap kolom dengan n sejumlah kriteria yang dibandingkan. 

 
 

5. Melakukan evaluasi dari kriteria dan pemasok yang potensial 

Kriteria tersebut akan diperhitungkan untuk menentukan best 

supplier. Nilai bobot tertinggi dari kriteria-kriteria tersebut 
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diindikasikan sebagai kriteria yang paling dipertimbangkan oleh 

perusahaan dalam memilih supplier. Nilai bobot yang lebih tinggi 

untuk masing-masing alternatif akan memberikan service (pelayanan) 

yang tinggi pula. Pemasok yang mempunyai nilai prioritas total paling 

tinggi diindikasikan sebagai best supplier.  
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BAB IV 

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

 

A. GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

1. Sejarah Perusahaan 

Tanggal 28 Oktober 1958 berdiri sebuah toko kecil dengan nama 

”Mickey Mouse” di daerah Pasar Baru, Jakarta Pusat. Toko ini didirikan 

oleh sepasang suami istri,  Bapak Hari Dharmawan dan Ibu Anna. Tahun 

1972, beliau membeli toko ”De Zon” yang berada di sebelahnya. De Zon 

dalam bahasa Indonesia berarti Matahari. Dan sejak saat itulah pertama 

kali menggunakan nama ”Matahari”. Toko ini dikelola dengan konsep 

department store dan dikelola berdasarkan kelompok barang yaitu 

pakaiana wanita, pakaian pria, pakaian anak-anak, sepatu dan aksesori, 

serta perlengkapan rumah.  

Berikut ini merupakan perjalanan Matahari Department Store 

dari waktu ke waktu:  

a) Tahun 1980 

Matahari membuka gerai pertama di luar kota Jakarta, yaitu di 

pertokoan Sinar Matahari, Bogor. 

 

b) Tahun 1984 – 1990 

Matahari kembali membuka gerai di Jakarta dan luar Jakarta, yaitu 

sebagai berikut: Surabaya (Tunjungan Plaza), Bandung (Palaguna 

43 
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Plaza), Cirebon (Balong Indah Plaza), Yogyakarta (Malioboro), 

Semarang (Simpang Lima Plaza), Kudus (Kudus Plaza), Sidoarjo 

(Pasar Besar), Melawai Plaza (Jakarta Selatan), Lokasari (Jakarta 

Barat), Kramat Jati (Jakarta Timur), Pasar Blok M (Jakarta Selatan), 

Pasar Senen (Jakarta Pusat), Jatinegara (Jakarta Timur), dan Arion 

Plaza (Jakarta Timur). 

 

c) Tahun 1986 

Toko Matahari berubah status kepemilikan menjadi perusahaan 

perseroan dengan nama PT. Matahari Putra Prima dengan akta 

pendirian tertanggal 11 Maret 1986. 

  

d) Tahun 1992 

Penawaran umum perdana saham PT. Matahari Putra Prima, Tbk. di 

Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya. Dengan dukungan 

kemajuan di bidang ekonomi ini, Matahari terus tumbuh dan meluas ke 

luar pulau Jawa. 

 

e) Tahun 1992 – 1995 

Membuka gerai di Bandung (King Plaza, Banceuy, Sultan Plaza, Kiara 

Condong), Medan (Buana Plaza, Thamrin Plaza, Medan Mall), 

Palembang (Internasional Plaza), Padang (Pasar Raya), Batam (Batam 

Center), Depok (Depok Plaza, Super Ekonomi), Magelang (Magelang 
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Plaza), Klaten (Pasar Besar), Yogyakarta (Galeria Plasa, Beringharjo), 

Purwokerto (Pasar Besar), Tangerang (Karawaci), Banten (Labuan, 

Cilegon Plaza), Bekasi (Metropolitan Mall, Cikarang Plaza), Malang 

(Pasar Besar), Jember (Johar Plaza), Bali (Duta Plaza, Legian, Kuta 

Square), Makasar (Makasar Mall, Maricaya Plaza), Manado 

(Boulevard Center), Balikpapan (Balikpapan Plaza), Ambon (Ambon 

Plaza). Sedangkan di Jakarta dibuka gerai Atrium Senen, King Harco, 

Cipulir Plaza, Galeria Pasar Baru, dan Citraland. Di tahun ini 

perusahaan memperluas fokus inti bisnis dalama pengoperasian 

supermarket. Di beberapa toko yang sudah buka, untuk departemen 

yang menjual kebutuhan sehari-hari (termasuk makanan) mulai 

diperluas dan dibenahi dengan ditambah produk fresh sehingga 

konsepnya menjadi ”One Stop Shopping”. 

 

f) Tahun 1996 – 1997 

Matahari kembali membuka gerai di Bekasi (Grand Mall), Tangerang 

(Cimone Plaza), Karawang, Sukabumi (Pasar Pelita), Bogor (Kedung 

Badak, Bogor Internusa), Tasikmalaya, Bandung (Kopo), Cirebon 

(Grage Mall), Pekalongan, Semarang (Tanah Mas), Solo (Solo 

Beteng), Surabaya (THR Mall, Delta Plaza), Batam (Lucky Plaza), 

Jambi (Angso Duo), Samarinda (Lembuswana).  
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g) Tahun 1997 

Di Indonesia terjadi krisis ekonomi dan perusahaan membuat 

keputusan untuk melakukan aliansi dengan PT. Multipolar Lippo 

sebagai bentuk berbagi kepemilikan melalui bursa saham, di mana PT. 

Multipolar Lippo diharapkan dapat mendukung penggunaan teknologi 

tinggi (Hi Tech) kepada seluruh jaringan toko serba ada Matahari. 

 

h) Tahun 1998 

Pada Mei 1998 terjadi kerusuhan di beberapa kota di Indonesia yang 

menyebabkan 6 toko Matahari dibakar dan 6 toko lainnya dirusak 

antara lain matahari Karawaci, Matahari Cimone, Matahari Cipulir, 

Matahari Solo, Matahari Klaten, Matahari Makasar, Mataharu King, 

dan Matahari Tasikmalaya. 

 

i) Tahun 1999 

Sebagai dampak dari krisis ekonomi, Matahari melakukan pemisahan 

organisasi (Split Organization) antara Matahari Department Store 

dengan Matahari Supermarket. Hal ini dikarenakan perbedaan karakter 

produknya sehingga menjadi lebih fokus pengelolaannya, serta adanya 

perubahan orientasi permintaan pasar yang mengarah ke kebutuhan 

sehari-hari yang sangat signifikan.   
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j) Tahun 2000 

Matahari meluncurkan program Matahari Club Card (MCC) yang 

merupakan kartu anggota (member card) bagi para konsumen 

Matahari, dengan program berhadiah 1 Milliar. 

 

k) Tahun 2000 – 2002 

Matahari membuka gerai baru yaitu di Pontianak (Pontianak Plaza), 

lampung (King Lampung, Kartini), Bekasi (Jatiwaringin), Semarang 

(Java Mall), Solo (Singosaren), Madiun (Madiun Plaza), Bali 

(Simpang Dewaruci), Palembang (Prabu), Yogyakarta (Mal Maliboro 

2), Bandung (Galeria Mall). Di Jakarta dibuka di Pluit, Cilandak, Plaza 

Jatinegara 2, Taman Anggrek, dan Blok M Plaza. Pada Agustus 2002, 

Matahari melakukan launching terhadap Boston Drug & Pharmacy 

yaitu speciality store untuk obat-obatan dan HBC (Health & Beauty 

Care) yang dibuka pertama kali di Lippo Karawaci. Selanjutnya pada 

tahun yang sama dibuka gerai di Java Mall Semarang, Cilancak Town 

Square, dan Lippo Cikarang.  

 

l) Tahun 2003 

1) Tahun ini merupakan tahun konsolidasi di mana perusahaan 

melakukan evaluasi internal. Perusahaan memfokuskan kembali 

pada infrastruktur internal, sumber daya, dan pondasi perseroan. 

Beberapa toko Matahari Department Store dan Matahari 
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Supermarket yang non-profit ditutup. Antara lain: Matahari 

Melawai, Matahari Banceuy, Matahari Cipulir, Matahari Senen, 

Matahari Jatinegara 1, Matahari Makasar Mall, Matahari Labuan, 

Matahari Super Ekonomi, Matahari Beringharjo, Matahari Solo 

Beteng, Matahari Tanah Mas, Matahari THR, Matahari Lucky 

Plaza, Matahari Medan Buana, Matahari Internasional Plaza, dan 

Matahari Balong Indah.  

2) Matahari Supermarket melakukan launching format Market Place 

yang dibuka di Serpong Tangerang, Kelapa Gading, Makasar 

(GTC Tanjung Bunga), Bogor (Ekalokasari), Tangerang 

(Metropolis), Surabaya (Pakuwon). Namun sayangnya format ini 

kurang begitu berhasil. 

3) Untuk Boston dibuka gerai 11 outlet yaitu di Kuta Square Bali, 

Madiun Plaza, Lucky Batam, Atrium Senen, WTC Serpong, 

Kartini Lampung, Ekalokasari, GTC Tanjung Bunga, Metropolis, 

Supermal Pakuwon, dan Kelapa Gading.  

 

m) Tahun 2004 

Tahun 2004 ini merupakan tahun kebangkitan dari Matahari 

Supermarket setelah krisis ekonomi yang melanda Indonesia. 

Perusahaan melakukan launching Hypermart dilakukan pada bulan 

April 2004 di Serpong, Tangerang dengan melakukan perubahan 

format dari Market Place menjadi Hypermart. Sampai akhir tahun 
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2004, dibuka Hypermart di Karawaci dan Metropolis (keduanya 

merupakan convert dari Matahari Supermarket/ Market Place) dan di 

Solo (Grand Mall). Sedangkan untuk Boston dibuka di Ratu Plaza 

Makasar, Grage Mall Cirebon, Solo Grand Mall, dan re-opening 

Boston di Karawaci dan Metropolis. 

 

n) Tahun 2005 

1) Perusahaan melakukan ekspansi agresif dan sukses membuka 10 

Departement Store, 4 Kids2Kids, 13 Hypermart, 4 Cut Price, 1 

Matahari Supermarket (Pekanbaru), 9 Boston, dan 1 gerai Matahari 

Department Store di China.  

2) Kids2Kids merupakan format baru dari Matahari Department 

Store, sedangkan Cut Price merupakan format baru di matahari 

Supermarket. 

3) Hypermart yang dibuka tahun 2005 adalah Gajah Mada Plaza 

(Jakarta), Batam Center (Batam), GTC Tanjung Bunga (Makasar), 

Malang Town Square (Malang), Ayani Mall (Pontianak), Cibubur 

Junction (Jakarta), Mal SKA (Pekanbaru), Supermal Pakuwon 

(Surabaya), BIP (Bandung), Mal Panakukang (Makasar), Kelapa 

Gading (Jakarta), Depok Mal (Depok), Paladium Plaza (Medan). 

Sedangkan Cut Price dibuka di Malang, Sidoarjo, Arion, dan 

Magelang. 
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4) Boston yang dibuka adalah Batam Center, Malang Town Square, 

Gajah Mada Plaza, Ayani Pontianak, Cibubur Junction, Mal SKA 

Pekanbaru, Ciputra Seraya Pekanbaru, Panakukang Makasar, 

Depok Town Square, dan Paladium Medan. 

 

o) Tahun 2006 

Perusahaan masih terus melakukan ekspansi agresif, yaitu dengan 

membuka 18 gerai baru Matahari Department Store, Hypermart, dan 

Speciality Stores. Hypermart dan Boston dibuka di Sun Plaza (Medan), 

PIM (Palembang), Piere Tendean (Manado), Belanova (Sentul), Duta 

Mall (Banjarmasin), MTC (Bandung), JACC (Jakarta), Nagoya Hill 

(Batam), Royal Plaza (Surabaya), dan Grand Mall (Bekasi). 

 

p) Tahun 2007 

1) Perusahaan masih terus melakukana ekspansi dengan membuka 

beberapa toko Matahari Department Store dan Hypermart. Untuk 

Hypermart dibuka di Mall Daan Mogot (Jakarta), Lippo Cikarang 

(Bekasi), City of Tomorrow (Surabaya), MGK (Jakarta), Java Mall 

(Semarang), Binjai (Medan), Kedung Badak (Bogor), Pondok 

Gede (Bekasi), dan Cianjur.  

2) Untuk Boston dibuka di Daan Mogot, City of Tomorrow, MGK, 

Binjai, Kedung Badak, dan Pondok Gede. 
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3) Pada bulan Juni 2007, perusahaan melakukan re-format terhadap 

Matahari Supermarket menjadi Foodmart yang dilakukan pertama 

kali di Cilandak Town Square. Pada akhir tahun dibuka gerai baru 

di Karang Tengah (Tangerang). 

4) Akhir tahun 2007, Matahari Department Store menutup tahun 

dengan melakukan launching format Parisian yaitu konsep 

Department Store untuk kelas menengah ke atas yang 

menampilkan produk-produk eksklusif dengan standard service 

yang istimewa. Gerai Parisian pertama kali dibuka di Mall Taman 

Anggrek (Jakarta Barat). 

 

q) Tahun 2008 

Hypermart melakukan pembukaan gerai baru di Mayofield (Cilegon), 

Puri Indah (Jakarta Barat), Solo Square (Solo), WTC (Jambi), 

Lampung, Plaza Mulia (Samarinda), Balikpapan, Pejaten Village 

(Jakarta Selatan), Simpang Siur (Bali), Otista City Mall (Jakarta 

Timur), Pakuwon City (Surabaya), Cimanggis (Bogor), dan Paragon 

(Semarang). Sedangkan Foodmart dibuka di Surabaya Town Square 

dan Karawaci (Tangerang). 

 

2. Visi dan Misi 

a) Visi :  

To Be Number One Multi – Format Retailer In Indonesia 
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“ Menjadi Multi – Format Retailer no. 1 di Indonesia “ 

b) Misi :  

To Transform Matahari Food Bussiness into A World Class Multi – 

Format Retailer That Generates Sustinable Organic Sales and Profit 

Growth 

” Mengantarkan Matahari Food Bussiness menjadi format retailer 

berkelas dunia yang menghasilkan tingkat penjualan dan pertumbuhan 

keuntungan secara terus menerus ” 

 

3. Nilai – Nilai dan Filosofi Matahari 

Berikut ini merupakan nilai – nilai yang dianut oleh Matahari: 

a) Contantly looking to improve the way we serve our customers and 

each other 

”Secara terus menerus mencari cara meningkatkan pelayanan kepada 

pelanggan kita dan pada rekan kerja kita” 

b) Creating and fostering a blame fee environment 

“Menciptakan dan mendukung lingkungan bebas saling menyalahkan“ 

c) Honesty and integrity in everything we do 

“Jujur dan mempunyai integritas diri dalam semua hal yang dilakukan” 

d) Continuous improvement at all levels 

“Terus menerus meningkatkan diri dalam semua tingkatan” 

e) Encourages learning and learning from each other 

“Mendorong pembelajaran dan belajar dari rekan kerja yang lain” 
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f) And above all a Company that Honors God 

”Dan di atas segalanya, perusahaan menjunjung Tuhan” 

 

Sedangkan untuk filosofi Matahari adalah sebagai berikut: 

a) Matahari berusaha menciptakan tingkat hidup yang lebih baik bagi 

seluruh karyawan. 

b) Matahari berusaha menciptakan tempat kerja yang aman, nyaman, 

tentram, dan sejahtera sebagai pancaran cita-cita karyawan. 

c) Matahari berusaha menciptakan sistem organisasi operasional terpadu, 

demi masa depan perusahaan dan karyawan atas dasar efisiensi kerja 

yang maksimal. 

d) Matahari berusaha mendidik, melatih, dan mengembangkan seluruh 

karyawan yang merata tanpa membedakan tradisi, agama, asal 

keturunan, sadar akan tugas dan kewajiban menjunjung tinggi tujuan 

perusahaan sebagai penunjang perekonomian bangsa. 

e) Matahari berharap atas dasar sinkronisasi saling percaya mempercayai, 

hormat menghormati, kerja sama yang baik dengan asas kekeluargaan, 

untuk mencapai kemajuan yang kekal dan abadi.  

 

4. Divisi Sumber Daya Manusia 

a) Operation Division 

Merupakan divisi yang membawahi toko-toko sesuai dengan 

formatnya masing-masing. Di kantor pusat terdapat 3 divisi 
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operasional, yaitu Divisi Hypermart, Divisi Foodmart, dan Divisi 

Boston. 

 

b) Merchandising and Marketing Division 

Merupakan  divisi yang menangani merchandise (disingkat dengan 

MD) atau barang yang dijual oleh toko. Terbagi dalam beberapa 

departemen, yaitu MD Grocery, MD Fresh, MD Non Food 

(Electronic, Bazaar dan Softline), Department Marketing, Department 

Pricing Strategy and Data Base Maintenance, Department Space 

Management, Department Join Promotion. 

 

c) Management Information System (MIS) 

Merupakan divisi yang menangani semua sistem dan program baik 

software maupun hardware yang digunakan oleh Matahari Food 

Bussiness. 

 

d) Finance and Accounting 

Merupakan divisi yang mengatur dan mengelola keuangan dan 

akuntansi perusahaan termasuk laporan-laporan yang berkaitan dengan 

hal tersebut. 
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e) Risk Management 

Merupakan divisi yang menangani tentang manajemen resiko, di 

dalamnya mencakup aspek legal, audit, loss prevention and asset 

protection. 

 

f) Human Recources 

Merupakan divisi yang mengelola dan mebgatur tentang SDM yang 

meliputi aspek personalia, kesejahateraan, seleksi, training, dan 

hubungan industrial. 

 

g) Store Planning 

Merupakan divisi yang merencanakan strategi bisnis toko mulai dari 

pemilihan lokasi sampai dengan perencanaan target bisnisnya.  

 

B. DESKRIPSI DATA 

Penelitian ini menggunakan data yang berasal dari hasil penilaian 

responden terhadap kuesioner. Responden terdiri dari dua orang yang 

merupakan para pengambil keputusan dalam kaitannya dengan pemilihan 

supplier barang elektronik di Hypermart Solo Grand Mall. Kuesioner yang 

digunakan dalam penelitian ini menggambarkan perbandingan tingkat 

kepentingan antar kriteria dan juga menggambarkan perbandingan masing-

masing kriteria dengan setiap alternatif.  
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Supplier yang dianalisis dalam penelitian ini adalah supplier barang 

elektronik yang masuk sebagai kandidat best supplier. Kandidat best supplier 

ini telah ditentukan oleh pihak purchasing Hypermart, yaitu yang merupakan 

supplier lokal Hypermart. Adapun kriteria yang ditentukan untuk menjadi best 

supplier, sebagai berikut: 

1. Local supplier Hypermart 

2. Harga unit rendah (low unit cost) 

3. Kualitas tinggi (high quality) 

4. Turn over barang tinggi 

5. Waktu kerja sama cukup lama (long-term partnership) 

 

Setelah dilakukan penilaian berdasarkan kriteria di atas, maka terpilih 

7 (tujuh) perusahaan supplier yaitu sebagai berikut: 

 

Tabel IV.1. Kandidat best supplier 

No. Nama Perusahaan Supplier 

1 PT. Samsung Elektronic Indonesia (SAMSUNG) 

2 PT. LG Elektronic Indonesia (LG) 
3 PT. Sharp Elektronic Indonesia (SHARP) 
4 PT. Miyako Bakti Idolatama (MIYAKO) 
5 PT. Cosmos Elektronic Indonesia (COSMOS) 
6 PT. Akira Elektronic Indonesia (AKIRA) 
7 PT. Denpoo Mandiri Indonesia (DENPOO) 
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C. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 

Berdasarkan hasik pengisian kuesioner dua responden yaitu para 

pengambil keputusan pada bagian purchasing divisi elektronik dan kemudian 

diolah menggunakan software Expert Choice, maka dihasilkan data sebagai 

berikut: 

 

1. Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Kriteria 

Penilaian pertama dilakukan terhadap kriteria. Responden diminta 

untuk memberikan penilaian perbandingan berpasangan antar masing-

masing kriteria.  Penilaian tersebut dalam bentuk matriks untuk 

memudahkan pengisian.  

 

Tabel IV.2. Perbandingan Berpasangan antar Kriteria  

Kriteria Harga Kualitas Waktu 
Pengiriman 

Ketepatan 
Jumlah 

Customer 
Care 

Harga   1,73205 7 5 9 
Kualitas     5,91608 3,87298 7,93725 
Waktu 
Pengiriman       3 3 
Ketepatan 
Jumlah         5 
Customer Care Incon: 

0,05         
Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel IV.2. dapat diketahui bahwa kriteria harga 

mempunyai tingkatan 1,73205 kali lebih penting dibanding kriteria 

kualitas, 7 kali dari kriteria waktu pengiriman, 5 kali dari kriteria ketepatan 

jumlah, dan 9 kali lebih penting dibanding kriteria customer care. Kriteria 
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kualitas 5,91608 kali dibanding  kriteria waktu pengiriman, 3,87298 kali 

dibanding kriteria  ketepatan jumlah, dan 7,93725 kali dibanding kriteria 

customer care. Kriteria waktu pengiriman mempunyai tingkatan prioritas 

3 kali lebih penting dibanding kriteria ketepatan jumlah dan customer 

care. Kriteria ketepatan jumlah 5 kali lebih penting dibandingkan kriteria 

customer care. 

Nilai inkonsistensi sebesar  0,05 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi ≤ 

10% atau 0,1.  

 

Tabel IV.3. Nilai Total Prioritas Masing-masing Kriteria 

Kriteria Penilaian Ranking P1 P2 Rata-rata 
Harga 0,397 0,513 0,455 1 
Kualitas 0,397 0,261 0,326 2 
Waktu 
Pengiriman 0,058 0,063 0,062 4 

Ketepatan 
Jumlah 0,117 0,129 0,125 3 

Customer Care 0,031 0,033 0,033 5 
 Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan Tabel IV.3. diketahui bahwa kriteria harga 

mempunyai nilai total prioritas tertinggi yaitu sebesar 0,455; kriteria 

kualitas sebesar 0,326; kriteria ketepatan jumlah sebesar 0,125; kriteria 

waktu pengiriman sebesar 0,062; dan urutan terakhir adalah kriteria 

customer service 0,033.  Nilai total prioritas untuk masing-masing kriteria 
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merupakan rata-rata dari nilai prioritas kriteria hasil penilaian dari kedua 

partisipan  

Nilai global priority dari masing-masing kriteria ditunjukkan 

dalam grafik pada Gambar IV.1 berikut ini. 

 

Gambar IV.1. Grafik Kombinasi Hasil Perbandingan Berpasangan 

antar Kriteria 

 

Berdasarkan hasil perhitungan, kriteria harga merupakan kriteria 

yang paling dipertimbangkan dalam memilih dan mengevaluasi supplier. 

Sebagai implikasinya, perusahaan diharapkan untuk memberikan prioritas 

utama terhadap kriteria harga dalam memilih supplier. Setelah itu 

mempertimbangkan kriteria kualitas, ketepatan jumlah, waktu pengiriman, 

dan customer care.   
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2.  Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Alternatif dengan 

Kriteria Harga 

 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-

masing alternatif supplier berdasarkan kriteria harga. Penilaian responden 

terhadap masing-masing alternatif berdasarkan kriteria harga ditunjukkan 

dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel IV.4. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  

dengan Kriteria Harga 

Harga Samsung LG Sharp Miyako Cosmos Denpoo Akira 

Samsung   5 1,5275
3 

4,5825
8 

5,9160
8 

1,2909
9 

1,2909
9 

LG    5,1961
5 7 8,4852

8 
2,2360

7 
3,8729

8 

Sharp     1,1832
2 

1,7320
5 

1,7320
5 

1,2649
1 

Miyako      3 5,9160
8 

3,8729
8 

Cosmos       7,9372
5 

5,9160
8 

Denpoo        3 

Akira Incon: 
0,05       

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan keterangan pada Tabel IV.4. di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Samsung mempunyai nilai prioritas 5 kali lebih penting dibanding LG; 

1,52753 kali dibanding Sharp; 4,58258 kali dibanding Miyako; 
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5,91608 kali dibanding Cosmos; 1,29099 kali dibanding Denpoo dan 

Akira.  

2) LG mempunyai nilai prioritas 5,19615 lebih penting dibanding Sharp; 

7 kali dibanding Miyako; 8,48528 kali dibanding Cosmos; 2,23607 

kali dibanding Denpoo; dan 3,87298 kali dibanding Akira. 

3) Sharp mempunyai nilai prioritas 1,18322 kali lebih penting dibanding 

Miyako; 1,73205 kali dibanding Cosmos dan Denpoo; dan 1,26491 

dibanding Akira 

4) Kriteria harga untuk Cosmos mempunyai prioritas 7,93725 kali lebih 

penting dibanding Denpoo dan 5,91608 kali dibanding Akira. 

5) Denpoo mempunyai nilai prioritas 3 kali lebih penting dibanding 

Akira. 

6) Nilai inkonsistensi sebesar  0,05 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi 

≤ 10% atau 0,1. 
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Gambar IV.2. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Alternatif Berdasarkan Kriteria Harga 

 

Berdasarkan Gambar IV.2., dilihat dari kriteria harga, Cosmos 

mempunyai nilai global priority  tertinggi, yaitu sebesar 0,394; diikuti oleh 

Miyako sebesar 0,229; Sharp sebesar 0,137; Akira sebesar 0,091; Samsung 

sebesar 0,074; Denpoo sebesar 0,049; dan LG sebesar 0,026.  

Jika perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria harga di 

dalam memilih supplier, tanpa mempertimbangkan kriteria yang lain, 

maka Cosmos yang terpilih menjadi best supplier.  Sebagai implikasinya, 

perusahaan akan melakukan pemesanan barang (quantity order) yang 

paling tinggi untuk Cosmos. Hal ini dikarenakan harga dari Cosmos 

menjadi sesuatu yang paling diprioritaskan oleh perusahaan dalam proses 

supplier selection jika dibandingkan dengan supplier yang lain.  
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3. Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Alternatif dengan 

Kriteria Kualitas 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-

masing alternatif supplier berdasarkan kriteria kualitas. Penilaian 

responden terhadap masing-masing alternatif berdasarkan kriteria kualitas 

ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel IV.5. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  

dengan Kriteria Kualitas 

Kualitas Samsung LG Sharp Miyako Cosmos Denpoo Akira 

Samsung   
1,2909

9 3 1,2909
9 5 7 6,7082 

LG    1,2909
9 1 5,1961

5 
5,1961

5 
5,9160

8 

Sharp     1,2909
9 7 5 4,5825

8 

Miyako      4,8989
8 

4,8989
8 3 

Cosmos       8,4852
8 

7,9372
5 

Denpoo        1,2247
4 

Akira 
Incon: 
0,04       

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan keterangan pada Tabel IV.5 di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Samsung mempunyai prioritas 1,29099 kali dibandingkan LG dan 

Miyako, 3 kali lebih penting dibanding Sharp, 5 kali lebih penting 

dibanding Cosmos, 7 kali lebih penting dibandingkan Denpoo, dan 

6,7082 kali dibandingkan Akira. 
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2) LG mempunyai prioritas yang sama dengan Sharp; tetapi 1,29099 kali 

lebih penting dibandingkan Sharp; 5,19615 kali dibanding Cosmos dan 

Denpoo; dan 5,91608 dibanding Akira. 

3) Sharp mempunyai tingkatan prioritas 1,29099 kali lebih penting 

dibanding Miyako; 7 kali dibanding Cosmos; 5 kali dibanding 

Denpoo; dan 4,58258 kali dibanding Akira. 

4) Miyako mempunyai tingkatan proritas 4,89898 kali lebih penting 

dibanding Cosmos dan Denpoo serta 3 kali lebih penting jika 

dibanding Akira. 

5) Cosmos mempunyai tingkatan prioritas 8,48528 kali lebih penting 

dibanding Denpoo dan 7,93725 kali dibanding Akira. 

6) Denpoo mempunyai tingkatan prioritas 1,22474 kali lebih penting 

dibanding Akira. 

7) Nilai inkonsistensi sebesar  0,04 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi 

≤ 10% atau 0,1. 
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Gambar IV.3. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Alternatif Berdasarkan Kriteria Kualitas 

 

Berdasarkan Gambar IV.3., dapat diperoleh kesimpulan bahwa 

setelah dilakukan penghitungan diketahui bahwa Cosmos mempunyai nilai 

tertinggi yaitu 0,472. Di ranking kedua Samsung dengan nilai 0,161. LG 

sebesar 0,117; Miyako 0,105; Sharp sebesar 0,088; Denpoo 0,026; dan 

Akira 0,03.  

Jika perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria kualitas, 

tanpa mempertimbangkan kriteria yang lain, maka Cosmos yang terpilih 

menjadi best supplier. Dengan demikian, perusahaan akan memperbanyak 

jumlah pemesanan kepada Cosmos. Hal ini dikarenakan kualitas dari 

Cosmos menjadi sesuatu yang paling diprioritaskan oleh perusahaan dalam 

proses supplier selection jika dibandingkan dengan supplier yang lain 
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4. Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Alternatif dengan 

Kriteria Waktu Pengiriman 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-

masing alternatif supplier berdasarkan kriteria waktu pengirman. Penilaian 

responden terhadap masing-masing alternatif berdasarkan kriteria waktu 

pengiriman ditunjukkan dalam tabel di bawah ini. 

 

Tabel IV.6. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  

dengan Kriteria Waktu Pengiriman 

Waktu 
Kirim Samsung LG Sharp Miyako Cosmo

s Denpoo Akira 

Samsung   3 5,9160
8 1 3 7,4833

1 
4,5825

8 

LG    3,8729
8 

1,5275
3 5 5,9160

8 
2,2360

7 

Sharp     5,1961
5 

7,9372
5 3 1,2909

9 

Miyako      1,2909
9 6,7082 4,2426

4 

Cosmos       7 5,9160
8 

Denpoo        2,6457
5 

Akira Incon:0,0
4             

Sumber: Data diolah 

 

Berdasarkan keterangan dari Tabel IV.6 di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Samsung mempunyai prioritas yang sama dengan Miyako. Akan tetapi 

3 kali lebih penting dibanding LG dan Cosmos; 5,91608 kali lebih 
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penting dibanding Sharp; 7,48331 kali lebih penting dibanding 

Denpoo, dan 4,58258 lebih penting dibandingkan Akira. 

2) LG mempunyai nilai prioritas 3,87298 kali lebih penting dibanding 

Sharp; 1,52753 kali lebih penting dibanding Miyako; 5 kali lebih 

penting dibanding Cosmos; 5,91608 lebih penting dibanding Denpoo; 

dan 2,23607 lebih penting dibanding Akira. 

3) Sharp mempunyai nilai prioritas 5,19615 kali lebih penting dibanding 

Miyako; 7,93725 kali lebih penting dibanding Cosmos; 3 kali lebih 

penting dibanding Denpoo; dan 1,29099 kali lebih penting dibanding 

Akira. 

4) Miyako mempunyai nilai prioritas 1,29099 kali lebih penting 

dibanding Cosmos; 6,7082 kali lebih penting dibanding Denpoo; dan 

4,24264 kali lebih penting dibanding Akira. 

5) Cosmos mempunyai nilai prioritas 7 kali lebih penting dibanding 

Denpoo dan 5,91608 kali lebih penting dibanding Akira. 

6) Denpoo mempunyai nilai prioritas 2,64575 kali lebih penting 

dibanding Akira. 

7) Nilai inkonsistensi sebesar  0,04 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi 

≤ 10% atau 0,1. 
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Gambar IV.4. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Alternatif Berdasarkan Kriteria Waktu Pengiriman 

 

Berdasarkan Gambar IV.4, diperoleh kesimpulan bahwa 

berdasarkan kriteria waktu pengiriman, Cosmos mempunyai nilai prioritas 

tertinggi, yaaitu sebesar 0,359. Urutan kedua yaitu Samsung mempunyai 

nilai prioritas 0,211. Urutan ketiga yaitu Miyako sebesar 0,201. Urutan 

keempat yaitu LG sebesar 0,111. Urutan kelima yaitu Akira sebesar 0,052. 

Urutan kelima yaitu Sharp yaitu 0,042. Dan di peringkat terakhir yaitu 

Denpoo dengan nilai prioritas sebesar 0,026.  

Jika perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria waktu 

pengiriman, tanpa mempertimbangkan kriteria yang lain, maka Cosmos 

yang menjadi best supplier. Dengan demikian perusahaan akan melakukan 

pemesanan yang lebih banyak dari Cosmos. Hal ini dikarenakan waktu 

pengiriman Cosmos menjadi hal yang paling diprioritaskan oleh 
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perusahaan dalam proses supplier selection dibandingkan dengan supplier 

yang lain.  

 

5. Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Alternatif dengan 

Kriteria Ketepatan Jumlah 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-

masing alternatif supplier berdasarkan kriteria ketepatan jumlah. Penilaian 

responden terhadap masing-masing alternatif berdasarkan kriteria 

ketepatan jumlah ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel IV.7. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  

dengan Kriteria Ketepatan Jumlah 

 
Tepat 
Jumlah Samsung LG Sharp Miyako Cosmos Denpoo Akira 

Samsung   
4,5825

8 
2,2360

7 
1,4142

1 
3,1622

8 1 
1,3416

4 

LG     3 
1,2649

1 
1,2909

9 
1,1338

9 1 

Sharp       
1,0801

2 
1,2909

9 
1,1338

9 
1,1338

9 

Miyako         
1,2909

9 3 
1,5811

4 

Cosmos           
1,3416

4 1 
Denpoo             1 

Akira Incon: 
0,05             

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan keterangan pada Tabel IV.7, maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Samsung mempunyai nilai prioritas yang sama dengan Denpoo. Akan 

tetapi 4,58258 kali lebih penting dibanding LG; 2,23607 kali 

dibanding Sharp; 1,41421 kali dibanding Miyako; 3,16228 kali 

dibanding Cosmos; dan 1, 34164 kali lebih penting dibanding Akira.  

2) LG mempunyai nilai prioritas yang sama dibanding Akira, tetapi 3 kali 

lebih penting dibanding Sharp; 1,26491 lebih penting dibanding 

Miyako; 1,29099 kali lebih pernting dibanding Cosmos; dan 1,13389 

kali lebih penting Denpoo. 

3) Sharp mempunyai nilai prioritas 1,08012 kali lebih penting dibanding 

Miyako; 1,29099 kali lebih penting dibanding Cosmos; dan 1,13389 

kali lebih penting dibanding Akira dan Denpoo. 

4) Miyako mempunyai nilai prioritas 1,29099 lebih penting dibanding 

Cosmos; 3 kali lebih penting dibanding Denpoo; dan 1,58114 lebih 

penting dibanding Akira. 

5) Cosmos mempunyai nilai prioritas yang sama dengan Akira, tetapi 

1,34164 kali lebih penting dibanding Denpoo. 

6) Denpoo mempunyai nilai prioritas yang sama dengan Akira. 

7) Nilai inkonsistensi sebesar  0,05 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi 

≤ 10% atau 0,1. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

72

 

Gambar IV.5. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Alternatif Berdasarkan Kriteria Ketepatan Jumlah 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar IV.5 dapat diperolek kesimpulan 

bahwa jika dilihat dari kriteria ketepatan jumlah, maka LG mempunyai 

nilai prioritas tertinggi yaitu sebesar 0,220. Cosmos ada di peringkat kedua 

dengan nilai prioritas sebesar 0,167. Peringkat ketiga yaitu Akira sebesar 

0,153. Peringkat keempat Miyako 0,149. Sharp 0,124; peringkat keenam 

yaitu Denpoo sebesar 0,111, dan peringkat terakhir yaitu Samsung sebesar 

0,076.  

Jika perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria ketepatan 

jumlah, tanpa mempertimbangkan kriteria yang lain, maka LG yang 

terpilih menjadi best supplier. Ketepatan jumlah yang diberikan oleh LG 

menjadi hal yang paling diprioritaskan oleh perusahaan dalam proses 
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supplier selection. Sebagai implikasinya, perusahaan melakukan 

pemesanan barang (quantity order) yang lebih banyak kepada LG. 

 

6. Penilaian Perbandingan Berpasangan antar Alternatif dengan 

Kriteria Customer Care 

 

Responden diminta untuk memberikan penilaian terhadap masing-

masing alternatif supplier berdasarkan kriteria customer care. Penilaian 

responden terhadap masing-masing alternatif berdasarkan kriteria 

customer care ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 

 

Tabel IV.8. Perbandingan Berpasangan Antar Alternatif  

dengan Kriteria Customer Care 

Customer 
Care Samsung LG Sharp Miyako Cosmos Denpoo Akira 

Samsung   1 
4,5825

8 6,7082 
6,3245

6 
8,4852

8 
7,4833

1 

LG     5 
7,3484

7 
4,8989

8 
7,9372

5 7 

Sharp       
3,8729

8 
1,5257

3 
5,1961

5 
1,2909

9 

Miyako         
1,1832

2 
1,5275

3 1 

Cosmos           
3,1622

8 
1,2909

9 

Denpoo             
2,2360

7 

Akira Incon: 
0,03             

Sumber: Data diolah 
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Berdasarkan keterangan pada Tabel IV.8 di atas, maka dapat 

diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1) Samsung mempunyai nilai prioritas yang sama dengan LG dilihat dari 

segi kriteria customer care. Akan tetapi mempunyai nilai prioritas 

4,58258 kali lebih penting dibanding kriteria Sharp; 6,7082 kali 

dibanding Miyako; 6,32456 kali dibanding Cosmos; 8,48528 kali 

dibanding Denpoo; dan 7,48331 kali dibandingkan Akira. 

2) Nilai prioritas LG 5 kali lebih penting dibanding Sharp; 7,34847 kali 

dibanding Miyako; 4,89898 kali dibanding Cosmos; 7,93725 kali 

dibanding Denpoo; dan 7 kali lebih penting dibandingkan Akira. 

3) Nilai prioritas Sharp 3,87298 kali dibanding Miyako; 1,52573 kali 

dibanding Cosmos; 5,19615 kali dibanding Denpoo; dan  1,29099 kali 

dibanding Akira. 

4) Nilai prioritas Miyako sama dengan Akira, tetapi 1,18322 kali 

dibandingkan Cosmos; dan 1,52753 kali jika dibandingkan dengan 

Denpoo.  

5) Nilai prioritas Cosmos 3,16228 kali dibanding Denpoo dan  1,29099 

jika dibandingkan dengan Akira. 

6) Nilai prioritas Denpoo 2,23607 kali dibanding Akira. 

7) Nilai inkonsistensi sebesar  0,03 sehingga hasil penilaian tersebut 

masih dapat diterima. Hal ini dikarenakan batas toleransi inkonsistensi 

≤ 10% atau 0,1. 
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Gambar IV.6. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Alternatif Berdasarkan Kriteria Customer Care 

 

Berdasarkan grafik pada Gambar IV.6 maka dapat dieroleh 

kesimpulan bahwa dari segi customer care, Samsung mempunyai nilai 

prioritas tertinggi yaitu 1,000. LG pada urutan kedua dengan nilai prioritas 

0,975. Sharp pada urutan ketiga mempunyai nilai prioritas 0,293. Cosmos 

0,187 dan Akira 0,154 masing-masing pada urutan keempat dan kelima. 

Miyako 0,128 dan urutan terkahir Denpoo dnegan nilai prioritas 0,082. 

Jika perusahaan hanya mempertimbangkan kriteria customer care, 

tanpa mempertimbangkan kriteria yang lain, maka Samsung yang terpilih 

menjadi best supplier. Customer care yang diberikan oleh Samsung 

menjadi hal yang paling diprioritaskan oleh perusahaan dalam proses 

supplier selection. Sebagai implikasinya, perusahaan melakukan 

pemesanan barang (quantity order) yang lebih banyak kepada Samsung. 
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7. Penilaian Global Priority  

Tahap terakhir dilakukan penilaian untuk mengetahui nilai global 

priority masing-masing alternatif, berdasarkan kriteria yang telah 

ditentukan. Gambar berikut ini memberikan gambaran tingkatan global 

priority  masing-masing kriteria dan alternatif. 

 

Gambar IV.7. Grafik Hasil Kombinasi Urutan Prioritas  

Kriteria dan Alternatif 

 

Berdasarkan keterangan pada Gambar IV.7 maka dapat diperoleh 

kesimpulan sebagai berikut: 

1) Nilai global priority masing-masing kriteria 

Harga                         =   0,455                           

Kualitas                     =   0,326                      

Waktu Pengiriman     =   0.062 

Ketepatan Jumlah      =   0,125      
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Customer Care           =   0,033            

2) Nilai global priority masing-masing alternatif 

Samsung        =   0,115 

LG                 =   0,107 

Sharp             =   0,114 

Miyako          =   0,172 

Cosmos         =   0,353 

Denpoo         =   0,054 

Akira             =   0,084 

 

Secara keseluruhan, kesimpulan di atas dapat ditunjukkan dalam 

bentuk hirarki pada gambar berikut ini: 

 

Gambar IV.8. Hirarki  Proses Supplier Selection dengan Metode AHP 

 

Best Supplier 
COSMOS 
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0,455 

Kualitas 
0,326 

Waktu 
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Berdasarkan Gambar IV.8. maka diperoleh kesimpulan bahwa 

kriteria harga menjadi kriteria yang paling dipertimbangkan dalam proses 

supplier selection di Hypermart Solo Grand Mall, khususnya divisi 

elektronik. Hal ini dibuktikan dengan paling tingginya nilai global 

prioritas dari kriteria harga dibanding kriteria yang lain, yaitu sebesar 

0,455. Sedangkan kriteria yang paling tidak begitu dipertimbangkan 

adalah kriteria customer care, yaitu hanya sebesar 0,033 kali dibandingkan 

dengan kriteria yang lain.  

Alternatif supplier yang menjadi best supplier adalah Cosmos, 

dengan nilai global priority sebesar 0,353. Miyako ada di urutan kedua 

dengan nilai sebesar 0,172. Samsung dan Sharp masing-masing 0,115 dan 

0,114 pada urutan ketiga dan keempat. LG ada di urutan kelima dengan 

nilai global priority sebesar 0,107. Akira 0,084 dan urutan terakhir adalah 

Denpoo dengan nilai global priority terendah yaitu sebesar 0,054.  

Dari keterangan di atas, perusahaan diharapkan untuk memberikan 

prioritas utama kepada kriteria harga sebelum kriteria-kriteria yang lain 

seperti kriteria kualitas, ketepatan jumlah, waktu pengiriman, dan 

customer care dalam proses supplier selection. Perusahaan juga 

diharapkan untuk memprioritaskan Cosmos dalam melakukan pemesanan 

barang. Hal ini dikarenakan, Cosmos mempunyai nilai global priority 

tertinggi. Nilai bobot yang lebih tinggi untuk masing-masing alternatif 

berbanding searah dengan pelayanan yang diberikan.  
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan dengan menggunakan 

metode AHP, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 

1. Kriteria yang paling dipertimbangkan dalam proses supplier selection di 

Hypermart Solo Grand Mall untuk divisi elektronik adalah kriteria harga 

yaitu dengan bobot prioritas sebesar 0,455. Sedangkan bobot kriteria yang 

lain yaitu  kriteria kualitas sebesar 0,326; kriteria waktu pengiriman 

sebesar 0,062; kriteria ketepatan jumlah sebesar 0,125; dan kriteria 

customer care sebesar 0,033. 

2. Berdasarkan hasil perhitungan, diketahui bahwa Cosmos merupakan best 

supplier dengan nilai global priority tertinggi sebesar 0,353. Peringkat 

kedua yaitu Miyako dengan nilai global priority 0,172. Pada posisi 

selanjutnya  yaitu Samsung dengan nilai global priority 0,115; Sharp 

0,114; LG 0,107; Akira 0,084; dan terakhir Denpoo dengan nilai global 

priority 0,054.  

 

B. KETERBATASAN PENELITIAN 

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan-keterbatasan, antara lain: 

1. Penelitian ini hanya menganalisis lima kriteria yang dipertimbangkan 

dalam proses supplier selection yaitu (1) harga, (2) kualitas, (3) waktu 
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pengiriman, (4) ketepatan jumlah, dan (5) customer care. Penelitian yang 

akan datang diharapkan meneliti lebih banyak kriteria yang 

dipertinbangkan dalam proses supplier selection.  

2. Data yang dipergunakan merupakan data primer dari hasil kuesioner, 

namun pengisian responden tidak 100% konsisten. Meskipun demikian, 

hasil penelitian tetap dapat diterima karena nilai inconsistensi hanya 

sebesar 0,05. Batas toleransi inkonsistensi ≤ 10% atau 0,1.  

3. Pada awalnya, hasil penelitian tidak konsisten sehingga dilakukan 

pengisian kuesioner ulang untuk mendapatkan nilai inkonsistensi yang 

diperbolehkan. Pengulangan kuesioner ini menambah waktu penelitian. 

  

C. IMPLIKASI HASIL PENELITIAN 

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai salah satu acuan atau 

referensi bagi seluruh pihak yang berkepentingan terhadap supplier selection 

ataupun metode AHP. 

1. Hasil penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa kriteria harga menjadi 

kriteria yang paling dipertimbangkan dalam memilih supplier. Bagi para 

pengambilan keputusan di perusahaan berkaitan dengan supplier selection 

diharapkan untuk lebih memperhatikan kriteria harga yang ditawarkan 

oleh masing-masing supplier. Setelah itu baru mempertimbangkan kriteria 

kualitas. Hal ini dikarenakan dua kriteria tersebut akan berhubungan 

langsung dengan harga dan kualitas yang diberikan perusahaan kepada 

customer.  
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2. Dalam melakukan pemesanan barang, perusahaan diharapkan untuk 

memprioritaskan Cosmos. Hal ini dikarenakan Cosmos mempunyai 

tingkat pelayanan yang paling tinggi dibandingkan supplier yang lain. 

Dengan melakukan pemesanan yang lebih banyak kepada Cosmos, 

perusahaan akan mendapatkan keuntungan dari segi harga, kualitas, dan 

waktu pengiriman.  

3. Metode AHP dapat digunakan untuk mempermudah pengambilan 

keputusan, tidak hanya yang berkaitan dengan supplier selection. Namun 

berbagai hal yang masalahnya dapat dibentuk menjadi hirarki atau 

tingkatan. Jika nilai inkonsistensi lebih dari 0,1 maka pengambilan data 

harus diulang.  

 

D. SARAN 

1. Bagi perusahaan 

a) Perusahaan lebih memperhatikan harga yang ditawarkan masing-

masing supplier. Akan tetapi, perusahaan juga harus tetap 

memperhatikan kualitas barang yang diberikan oleh masing-masing 

supplier. Hal ini dikarenakan harga dan kualitas dari perusahaan 

supplier akan berhubungan langsung dengan harga dan kualitas yang 

diterima oleh customer. Meskipun demikian, perusahaan juga harus 

tetap memperhatikan waktu pengiriman, jumlah, dan customer care 

yang diberikan supplier kepada perusahaan. 
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b) Metode AHP dapat digunakan untuk menganalisis best supplier pada 

divisi yang lain di Hypermart, baik divisi food maupun non-food.    

 

2. Bagi penelitian selanjutnya 

a) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan kriteria yang 

dipertimbangkan bukan hanya kriteria harga, kualitas, waktu 

pengiriman, ketepatan jumlah, dan customer care. Namun kriteria-

kriteria lain yang juga mempunyai pengaruh terhadap proses supplier 

selection, misalnya kriteria kondisi keuangan  supplier, lokasi 

geografis, posisi di pasar, penyesuaian kualitas (ISO), dan lain-lain. 

b) Penggunaan metode AHP bukan hanya untuk menganalisis masalah 

dalam manajemen operasi, tetapi juga digunakan untuk penelitian 

dalam manajemen yang lain seperti manajemen sumber daya manusia 

dan pemasaran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

83

DAFTAR PUSTAKA 
 
 

Bayazit, Ozden. 2005. Use of Analytic Network Process in Vendor Selection 
Decisions. An International Journal of Benchmarking; 

 
Fatmawati, Medelina Shinta. 2007. Penggunaan Metode Analytic Hieirarchy 

Process (AHP) Dalam Mengukur Kualitas Jasa Lembaga Amil Zakat di 
Surakarta. Skripsi Fakultas Ekonomi UNS ( Tidak Dipublikasikan): 
Surakarta;  

 
Heizer, Jay. dan Barry Render. 2005.  Manajemen Operasi Edisi Ketujuh. Jakarta 

:Salemba Empat; 
 
Hwang, Heung Suk., Chiung Moon, Chun Ling Chuang, dan Meng Jong Guan. 

2003. Supplier Selection and Planning Model Using AHP. International 
Journal of the Information Systems for Logistics and Management; 

 
Irianda, Kukuh Aji. 2006. Strategic Purchasing Sebagai Pemediasi Pengaruh 

Supplier Selection dalam Fungsi Integrasi Supply Chain Terhadap Kinerja 
Perusahaan (Survey Pada Industri Menufaktur di Kota Surakarta). Skripsi 
Fakultas Ekonomi UNS (Tidak Dipublikasikan): Surakarta; 

 
Kahraman, Cengiz., Ufuk Cebeci, dan Ziya Ulukan. 2003. Multi-criteria Supplier 

Selection Using Fuzzy AHP. Journal of Logistics Information 
Management;  

 
Latifah, Siti. 2005. Prinsip-prinsip Dasar Analytical Hierarchy Process. Medan: 

Universitas Sumatera Utara; 
 
Nydick, Robert L dan Ronald Paul Hill. 1992. Using the Analytical Hierarchy 

Process to Structure the Supplier Selection Procedure. International 
Journal of Purchasing and Materials Management;  

 
Percin, Selcuk. 2006. An Application of The Integrated AHP – PGP Model in 
 Supplier Selection. Journal of Measuring Bussiness Excelent;  
 
Rahardjo, Jani. dan I Nyoman Sutapa. 2002. Aplikasi Fuzzy Analytical Hierarchy 
 Process Dalam Seleksi Karyawan. Surabaya: Universitas Kristen Petra; 
 
Saaty, T.L. 1980.The Analytic Hierarchy Process.  McGraw-Hill. New York; 
 
Sevkli, Mehmet., S.C.Lenny Koh, Selim Zaim, Mehmet Demirbag, Ekrem 

Tatoglu. 2007. Hybrid Analytical Hierarchy Process Model for Supplier 
Selection. Journal of Industrial Management and Data Systems;  

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

84

Sitanggang, Eko Fernando A., Charles Sitindoan, dan Medis Surbakti. 2008. 
Analisa Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pemilihan Moda Damri 
Sebagai Angkutan Umum (Studi Kasus: Binjai – Medan). Unika 
St.Thomas Medan; 

 
Suparlan, Parsudi. 2002. Desain Penelitian, Pendekatan Kualitatif dan 

Kuantitatif. Jakarta: KIK Press. 
 
Supriyanto, Agus. dan Ida Masruchah. 2008. Purchasing Guide “Konsep dan 
 Aplikasi Manajemen Purchasing”. Jakarta: Elex Media Komputindo; 
 
Surjasa, Dadang, Pudji Astuti, dan Hario Nugroho. 2005. Usulan Supplier 

Selection Dengan Analitycal Hierarchy Process dan Penerapan Sistim 
Informasi Dengan Konsep Vendor Managed Inventory pada PT. ABC. 
Universitas Trisakti; 

 
Tahriri, Farzad., M. Rasid Osman, Aidy Ali, Rosnah Mohd Yusuff. 2008. A 

Review of Supplier Selection Methods in Manufacturing Industries. 
Journal Science Technology;  

 
Tahriri, Farzad., M. Rasid Osman, Aidy Ali, Rosnah Mohd Yusuff, Alireza 

Esfandiary. 2008. AHP Approach for Supplier Evaluation and Selection in 
a Steel Manufacturing Company. Journal of Industrial Engineering and 
Management; 

 
Tam, Maggie C.Y. dan V.M. Rao Tummala. 2001. An Application of the AHP in 

Vendor Selection of a Telecommunications System. The International 
Journal of Management Science;  

 
Ting, Shin Chan. dan Danny I. Cho. 2008. An integrated approach for supplier 

selection and purchasing decision. An International Journal of Supply 
Chain Management; 

 
Yang, Ching Cow. dan Bai-Sheng Chen. 2005. Supplier Selection using 

Combined Analytical Hierarchy Process and Grey Relational Analysis. 
Journal of Manufacturing Technology Management; 

 
Zang, Ziming., Jiasu Lei, Ning Cao, Kinman To, dan Kengpo Ng. 2003. Evolution 
 of Supplier Selection Criteria and Methods. Institute of Textile and 
 Clothing The Hong Kong Polytechnic University: Hong Kong. 
  
 
 
 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 

  

85

 

 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id


