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RINGKASAN 

 

Agus Ristono, Program Doktor Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya, 

Oktober 2018, Pemilihan Pemasok Menggunakan Metode Hybrid di Industri Pipa Baja 

Indonesia. Pembimbing: Pratikto, Purnomo Budi Santoso, dan Ishardita Pambudi Tama. 

 

Indonesia sedang mengembangkan jaringan pipa baja untuk distribusi gas terpadu di 

pulau Sumatera, Sulawesi, Kalimantan dan Jawa. Dengan demikian, permintaan baja untuk 

pipa di Indonesia semakin meningkat. Peningkatan kapasitas produksi pipa baja harus 

diimbangi dengan jumlah material yang dipasok. Jika pemasok bahan baku baja pipa tidak 

dapat menjamin ketersediaan bahan yang dibutuhkan oleh industri pipa baja, maka banyak 

perusahaan akan berhenti produksi atau memperlambat produksi. Ketersediaan bahan baku 

merupakan faktor penting untuk keberlangsungan industri pipa baja. Oleh karena itu, 

pemilihan pemasok yang tepat mempengaruhi kinerja dan keberlanjutan jangka panjang 

masing-masing perusahaan. Tujuan memilih pemasok bukan hanya untuk memilih pemasok 

berdasarkan harga atau waktu pengiriman, tetapi pemasok juga diharapkan menjadi bagian 

dari keberlanjutan perusahaan. Dengan demikian, kesalahan dalam pemilihan pemasok harus 

dihindari sesegera mungkin. 

Salah satu metode yang sering digunakan untuk memilih pemasok adalah Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Kualitas solusi AHP ditentukan oleh matriks perbandingan 

berpasangan (pair wise comparison matrix/PWM). Solusi AHP dianggap valid jika PWM 

dinyatakan konsisten. Kelemahan AHP adalah bahwa jika ada terlalu banyak kriteria (yaitu, di 

atas 7 kriteria), pengambil keputusan harus melakukan sejumlah besar perbandingan 

berpasangan, di mana akan sulit untuk mencapai hasil yang konsisten. Penelitian ini 

mengusulkan rantai Hamilton di-hybrid-kan dengan matrik perbandingan berpasangan yang 

ada dalam AHP. Cara baru mengusulkan pembuatan jalur yang hanya mengunjungi satu 

simpul hanya sekali saja. Simpul melambangkan sebagai kriteria dan busur melambangkan 

nilai perbandingan antar kriteria. Nilai perbandingan antar kriteria hanya ada dalam jalur 

Hamilton. Nilai perbandingan antar kriteria yang lain dapat ditentukan menggunakan 

perkalian dari nilai-nilai perbandingan antar kriteria yang ada di jalur Hamilton tersebut. 

Metode usulan diimplementasikan di industri pipa baja Indonesia. Beberapa kriteria 

yang relevan diidentifikasi di perusahaan pipa baja Indonesia untuk memilih pemasok baru. 

Kemudian, pengambil keputusan menyortir kriteria yang digunakan dalam pemilihan 

pemasok. Matriks PWC dibangun berdasarkan pemilahan. Bobot masing-masing kriteria 

dihitung menggunakan AHP. Nilai total dihitung untuk setiap pemasok dan peringkat ini 

digunakan untuk menentukan pemasok terbaik. Hasil dari metode ini adalah perbaikan dari 

metode sebelumnya, karena nilai rasio konsistensi (CR) adalah mendekati nol, menunjukkan 

tingkat validitas yang tinggi. Metode yang dimodifikasi ini adalah perbaikan pada AHP, 

dengan solusi yang konsisten tanpa perlu mengulangi perhitungan. 

 

Kata kunci: pemilihan pemasok; kriteria; perbandingan berpasangan; rasio konsistensi; 

Analytical Hierarchy Process, industri pipa baja Indonesia 
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SUMMARY 

 

Agus Ristono, Doctoral Program of Mechanical Engineering, Engineering Faculty, Brawijaya 

University, October 2018, Supplier Selection Using Hybrid Method in Indonesia’s Pipe Steel 

Industry. Academic Supervisors: Pratikto, Purnomo Budi Santoso, and Ishardita Pambudi 

Tama. 

 

Indonesia is developing a steel pipeline network for integrated gas distribution in 

islands of Sumatera, Sulawesi, Kalimantan and Java. Thus, demand for steel for pipes in 

Indonesia is increasing. Increased production capacity of steel pipes must be balanced with the 

amount of supplied material. If suppliers of materials for steel of pipes cannot guarantee the 

availability of materials required by the steel pipe industry, many companies will be forced to 

stop or slow production. The availability of materials is an important factor for the 

sustainability of the steel pipe industry. Therefore, selection of suitable suppliers affects the 

performance and long-term sustainability of each company. The objective of selecting suppliers 

is not just to choose a supplier based on price or delivery time, but the supplier is also expected 

to be a part of the life of the company. Thus, errors in supplier selection should be avoided at the 

earliest possible time. 

One method often used to choose suppliers is the Analytical Hierarchy Process (AHP). 

The quality of AHP solutions are determined by a pairwise comparison matrix (PWM). The 

AHP solution is considered valid if the PWM is declared consistent. The weakness of AHP is 

that if there are too many criteria (i.e., above 7 criteria), the decision maker must perform a large 

number of pairwise comparisons, where it will be difficult to achieve consistent results. This 

research proposes the Hamilton chain to be hybridized with the pairwise comparison matrix 

that is in AHP. The new method proposes creating a path that only visits one node only once. 

The node represents the criteria and the arc represents the value of the comparison between 

criteria. The value of the inter-criteria comparison is only in the Hamilton path. The 

comparison values between other criteria can be determined using the multiplication of the 

comparison values between the criteria that are on the Hamilton path. 

The proposed method is implemented in the Indonesian steel pipe industry. Some 

criteria are identified that are relevant in the Indonesian steel pipe companies to select new 

suppliers. Then, the decision maker created the sorting of the criteria used in supplier 

selection. The matrix of PWC was constructed based on the sorting. The weight of each 

criterion was calculated using AHP. A total score is calculated for each supplier and this 

ranking is used to identify the best one. The result of the method was an improvement over 

previous methods, because the value of the consistency ratio (CR) was close to zero, 

indicating a high degree of validity. This modified method was an improvement on the AHP, 

with a consistent solution without the need to repeat the calculation. 

 

Keywords: supplier selection; criteria; pairwise comparison; consistency ratio; Analytical 

Hierarchy Process, Indonesia steel pipe industry.  
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B A B   I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar belakang  

Industri baja merupakan industri yang sangat penting. Sektor ini berperan penting 

dalam memasok bahan baku bagi pembangunan di banyak bidang. Dalam bidang alat-alat 

transportasi meliputi perkapalan, perkeretaapian beserta relnya, dan otomotif. Untuk bidang 

infrastruktur dapat saja terdiri dari bangunan gedung, jalan, jembatan, jaringan listrik dan 

telekomunikasi. Sedangkan di bidang produksi barang modal ada pada mesin produksi di 

pabrik-pabrik dan material pendukungnya serta suku cadang mesin tersebut. Di dalam industri 

manufaktur juga sangat memerlukan suplai baja diantaranya adalah bidang elektronik, 

permesinan, turbin dan pembangkit. Demikian juga dalam masalah persenjataan dan peralatan 

pertahanan jika ada perang akan sangat membutuhkan suplai baja. Oleh karena peran yang 

sangat penting tersebut, maka industri baja dinamakan mother industry (ibu dari industri).  

Pada masa sekarang, Indonesia sedang melakukan peningkatan dalam pembangunan 

infrastruktur dibandingkan tahun-tahun yang sebelumnya. Dengan demikian, apabila kegiatan 

pembangunan infrastruktur di Indonesia semakin meningkat, maka kebutuhan produk baja 

akan meningkat pula, termasuk pipa baja. Sementara data perusahaan pipa baja yang ada di 

Indonesia adalah PT. Alim Ampuh Jaya di Sidoarjo Jawa Timur, PT. Sarana Sentral Baja 

Utama di Karawang Jawa Barat, PT. Swarna Baja Pacific di Tangerang Banten, PT. Bumi 

Kaya Steel Industries di Jakarta Timur, PT. Jakarta Steel Megah Utama di Bogor Jawa Barat, 

PT. Sri Rejeki Perdana Steel di Bekasi Jawa Barat, PT. Bumi Raya Steel di Cikarang Jawa 

Barat, PT. Fumira di Semarang Jawa Tengah, PT. Bakrie Pipe Industries di Bekasi Jawa Barat, 

PT. Raja Besi di Semarang Jawa Tengah, dan PT. Steel Pipe Industry of Indonesia di Surabaya 

Jawa Timur. Namun dari sekian banyak perusahaan pipa baja, maka ada empat perusahaan 

yang sudah berhenti memproduksi pipa baja. Empat perusahaan tersebut adalah PT. Alim 

Ampuh Jaya di Sidoarjo Jawa Timur, PT. Sarana Sentral Baja Utama di Karawang Jawa Barat, 

PT. Swarna Baja Pacific di Tangerang Banten, dan PT. Fumira di Semarang Jawa Tengah. 

Kebanyakan sebab berhentinya produksi tersebut adalah karena kondisi internal perusahaan 

yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan produksi. Sedangkan PT. Jakarta Steel Megah 

Utama disewa oleh perusahaan lain untuk memproduksi besi baja tetapi bukan lagi pipa baja. 
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PT Bumi Raya Steel dibeli oleh PT. Bumi Kaya Steel dan digunakan untuk tetap memproduksi 

pipa baja, sedangkan pabrik PT. Bumi Kaya Steel sendiri yang di Jakarta Timur tidak lagi 

memproduksi pipa baja.  

Dengan semakin banyaknya perusahaan pipa baja yang sudah mulai menghentikan 

produksi pipa baja tersebut, maka ketersediaan pipa baja dalam negeri mulai berkurang sangat 

banyak. Sedangkan kebutuhan pipa baja untuk pembangunan infrastrutur dalam negeri tidak 

berkurang melainkan malah meningkat. Oleh sebab itu, sisa-sia perusahaan pipa baja dalam 

negeri yang masih memproduksi pipa baja akan mengalami peningkatan permintaan pipa baja 

tersebut. Untuk keperluan ini, maka perusahaan pipa baja yang ada tentunya akan segera 

meningkatkan kapasitas produksinya. 

Peningkatan kapasitas produksi pipa baja harus diimbangi dengan jumlah pasokan 

bahan bakunya. Apabila industri pemasok bahan baku pipa baja ini tidak mampu menjamin 

ketersediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh industri pipa baja, maka banyak perusahaan 

pipa baja yang akan berhenti berproduksi. Ketersediaan bahan baku pipa baja yang berkualitas 

atau sesuai spesifikasi dari perusahaan adalah faktor penting bagi keberlanjutan industri pipa 

baja. Oleh karena itu, pemilihan pemasok yang tepat akan berdampak langsung terhadap 

kinerja perusahaan, terutama produktivitas dan profitabilitas (Bruno et al., 2016). Proses 

pemilihan pemasok adalah salah satu strategi yang menentukan keberlanjutan perusahaan 

jangka panjang (Heidarzade et al., 2016). Tujuan pemilihan pemasok sebenarnya tidak hanya 

sekedar untuk menentukan pemasok yang terbaik dalam memberikan produk kepada 

perusahaan, akan tetapi pemasok itu juga diharapkan menjadi bagian dalam sistem rantai 

pasok perusahaan secara berkelanjutan (Dargi et al., 2015). Sehingga, kesalahan dalam 

pemilihan pemasok pada saat diawal harus dihindarkan.  

Agar tidak salah dalam memilih pemasok, maka perlu dilakukan penilaian terhadap 

para pemasok tersebut. Penilaian tersebut harus didasarkan pada beberapa kriteria yang 

dianggap sangat penting bagi perusahaan. Pemilihan pemasok biasanya dilakukan dengan 

melihat data masa lalu dari tiap kriteria yang dipertimbangkan oleh perusahaan. Pada 

kenyataannya, seringkali perusahaan dihadapkan pada masalah untuk memutuskan pemilihan 

pemasok yang sebelumnya belum pernah memasok ke perusahaan, sehingga tidak memiliki 

data tersebut. Oleh karena itu, perlu adanya kriteria baru yang tepat bagi perusahaan sehingga 

dapat menjadi acuan penilaian dalam memilih pemasok yang belum pernah memasok ke 
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perusahaan tersebut dengan tepat. 

Pemilihan pemasok dengan tepat berdasarkan pada beberapa kriteria yang 

dipertimbangkan merupakan salah satu metode multi criteria decision making (MCDM). Salah 

satu metode MCDM yang sering digunakan dalam pemilihan pemasok adalah Analytical 

Hierarchy Process (AHP). Dalam AHP, satu kriteria dibandingkan dengan kriteria yang lain 

oleh pengambil keputusan atau pakar di bidangnya. Perbandingan ini adalah untuk menilai 

seberapa tinggi tingkat kepentingan antara satu kriteria terhadap kriteria yang lain. Tiap nilai 

perbandingan ini kemudian disusun menjadi matrik perbandingan berpasangan. Penilaian 

tersebut rentan terjadi ketidakkonsistenan dari pengambil keputusan. Oleh karena itu, jika 

matrik perbandingan berpasangan tersebut tidak konsisten, maka hasilnya tidak valid. Apabila 

hasilnya tidak valid, maka proses membandingkan antar kriteria yang dilakukan oleh 

pengambil keputusan atau pakar tersebut harus diulangi terus menerus sampai diperoleh 

matrik perbandingan berpasangan yang konsisten. Proses perulangan ini akan membutuhkan 

waktu dan biaya sehingga cara lama tersebut dianggap tidak efisien.  

Berdasarkan pada kelemahan seperti tersebut diatas, maka Chandavarkar and Guddeti 

(2015) mengusulkan cara baru untuk memperbaikinya. Caranya adalah dengan menggunakan 

persamaan Lp – Lq + 1, dimana nilai Lp dan Lq adalah nilai tingkat kepentingan dari kriteria q 

dan p. Dalam penelitian Chandavarkar and Guddeti (2015) diusulkan bahwa apabila keduanya 

(Lp dan Lq) sama nilaianya, maka elemen matrik apq dalam matrik perbandingan berpasangan 

(pairwise comparison matrix) adalah 1. Namun, jika nilai Lp adalah lebih besar dari pada nilai 

Lq, maka elemen matrik apq dalam matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparison 

matrix) adalah Lp – Lq + 1. Dan kemungkinan kondisi terkahir adalah bila nilai Lp lebih kecil 

dari pada nilai Lq, maka elemen matrik apq dalam matrik pebandingan berpasangan (pairwise 

comparison matrix) adalah 1/(Lp – Lq + 1). Chandavarkar and Guddeti (2015) memiliki 

pendapat bahwa ketidakkonsistenan (inconsistency) sering terjadi dikarenakan rentang nilai 

antar kriteria adalah sangat lebar. Sehingga, dengan menggunakan persamaan Lp - Lq + 1, 

maka diharapkan jarak antar nilai kriteria menjadi lebih dekat, dan akhirnya akan menjadi 

konsisten.  

 Penelitian lain yang juga menyatakan mampu memperbaiki AHP adalah Li et al. 

(2016). Ide dasarnya adalah bahwa skala tingkat kepentingan yang pertama kali diperkenalkan 

oleh Saaty (1990) diganti oleh Li et al. (2016). Nilai tegas (crisp value) dari masing-masing 
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skala tingkat kepentingan yakni 1, 3, 5, 7, dan 9, diganti menjadi angka desimal 0.5, 0.6, 0.7, 

0.8, dan angka desimal 0.9. Adapun untuk perbandingan terbalik maka dalam penelitian Li et 

al. (2016) menggunakan persamaan rij=1-rij. Jadi apabila kriteria Ci dibandingkan dengan 

kriteria Cj memiliki nilai rij, maka kriteria Cj dibandingkan dengan kriteria Ci akan memiliki 

nilai rij=1-rij. Kelemahan modifikasi skala tingkat kepentingan yang dilakukan oleh Li et al. 

(2016) adalah masih dimungkinkan adanya nilai yang dihasilkan kurang akurat.  

Kelemahan metode usulan dari Chandavarkar and Guddeti (2015) maupun dari Li et al. 

(2016) adalah masih memerlukan perbandingan antar kriteria untuk tiap kriteria secara satu 

per satu, sehingga apabila jumlah kriteria sangat banyak (lebih dari tujuh kriteria) maka akan 

rentan terjadi tidak konsisten. Penelitian ini mengusulkan adanya rantai Hamilton yang di-

hybrid-kan dengan Analytical Hierarchy Process (AHP). Matrik perbandingan berpasangan 

antar kriteria dapat dibentuk sebagai sebuah jaringan. Caranya adalah apabila sebuah kriteria 

disimbolkan dengan simpul, dan karena busur menyimbolkan sebagai sebuah nilai 

perbandingan berpasangan antar kriteria, maka antara satu simpul dengan simpul yang lain 

terhubung dengan busur. Dengan demikian, akan terbentuk model jaringan perbandingan 

berpasangan antar kriteria, dimana tiap simpul terhubung dengan semua simpul yang lain. Hal 

ini karena cara lama adalah setiap kriteria selalu dibandingkan dengan semua kriteria yang 

ada. Cara baru mengusulkan pembuatan jalur yang hanya mengunjungi satu simpul hanya 

sekali saja. Jalur yang diusulkan adalah melalui simpul kriteria C1, kemudian lanjut ke simpul 

kriteria C2, lalu menuju ke simpul kriteria C3, dan seterusnya hingga sampai kepada simpul 

kriteria Cn, dimana n adalah banyaknya kriteria. Dengan demikian, akan terbentuk sebuah jalur 

Hamilton (Hamilton path). Berdasarkan pada jalur Hamilton tersebut, maka yang 

dibandingkan adalah kriteria C1 dengan kriteria C2, kemudian kriteria C2 dibandingkan dengan 

kriteria C3, lalu kriteria C3 dibandingkan dengan kriteria C4, dan seterusnya hingga sampai 

kepada perbandingan antara kriteria Cn-1 dengan kriteria Cn, dimana n adalah banyaknya 

kriteria. 

Dengan demikian, maka untuk nilai perbandingan antar kriteria selain pasangan yang 

ada dalam jalur Hamilton, maka dapat dicari dengan menggunakan perkalian dari nilai-nilai 

perbandingan antar kriteria yang sudah terbentuk dalam jalur Hamilton tersebut. Misalkan jika 

nilai perbandingan antara kriteria C1 dengan kriteria C2 adalah a12 (C1 = a12C2), dan nilai 

perbandingan antara kriteria C2 dengan kriteria C3 adalah a23 (C2 = a23C3), maka nilai 
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perbandingan antara kriteria C1 dengan kriteria C3 adalah a12 a23. Nilai ini berasal dari 

persamaan C1 = a12C2 dan persamaan C2 = a23C3, sehingga C1 = a12 a23C3. Dan jika akan dicari 

nilai perbandingan antara kriteria C1 dengan kriteria C4, maka dapat diketahui dari persamaan 

C3 = a34C4 dan persamaan sebelumnya yakni C1 = a12 a23C3. Maka terbentuk persamaan C1 = 

a12 a23 a34C4. Demikian seterusnya, maka semua perbandingan antar kriteria akan dapat dicari 

dengan hanya berdasarkan pada jalur Hamilton tadi. 

Oleh karena itu, dengan menggunakan cara usulan maka perbandingan berpasangannya 

hanya antar kriteria tertentu saja, dan tidak harus dibandingkan antara satu kriteria dengan 

semua kriteria yang lain. Dengan demikian akan menghemat jumlah perbandingan 

berpasangan. Selain itu, cara usulan juga mampu menjamin hasilnya selalu konsisten. 

Buktinya adalah bahwa jika kriteria C1 lebih penting dari kriteria C2 maka berarti nilai 

perbandingannya lebih besar dari satu atau a12 > 1, dan jika kriteria C2 lebih penting dari 

kriteria C3 maka berarti nilai perbandingannya lebih besar dari satu atau a23  > 1. Dengan 

demikian maka pasti kriteria C1 lebih penting dari kriteria C3 karena nilai a12a23 > 1, dan ini 

adalah konsisten. Demikian pula jika ada kriteria C3 lebih penting dari kriteria C4 maka berarti 

nilai perbandingannya lebih besar dari satu atau a34  > 1. Dengan demikian maka pasti kriteria 

C1 lebih penting dari kriteria C4 karena nilai a12a23a34 > 1, dan ini adalah konsisten. Demikian 

seterusnya untuk perbandingan antar kriteria yang lainnya juga pasti akan konsisten. 

 

1.2. Rumusan masalah 

Dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka yang menjadi akar masalah 

adalah inkonsistensi yang sering mudah terjadi dalam matrik perbandingan berpasangan dalam 

AHP. Inkonsistensi ini akan mengakibakan solusi AHP yang tidak valid, sehingga proses 

perbandingan antar kriteria harus diulangi terus menerus sehingga diperoleh hasil yang 

konsisten. Penelitian ini akan mengembangkan cara usulan yang hanya memerlukan satu 

iterasi saja dan dapat dijamin hasilnya adalah konsisten dari pada menggunakan cara lama 

sebagai pembobotan kriteria dalam pemilihan pemasok untuk didapatkan pemasok yang 

bertanggung jawab atas bahan baku yang mereka pasok serta komitmen yang telah disepakati.  
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1.3. Tujuan penelitian 

Tujuan utama dari penelitian ini adalah memperbaiki masalah yang sering terjadi pada 

matrik perbandingan berpasangan yang ada dalam Analytical Hierarchy Process (AHP) 

dengan cara memberikan sebuah usulan dalam pengisian matrik perbandingan berpasangan 

yang lebih baik dari pada cara yang lama. Lebih baiknya adalah bahwa cara usulan tidak 

memerlukan perulangan atau iterasi dalam pengisian matrik perbandingan berpasangan, 

sehingga akan lebih menghemat waktu dan tenaga. Untuk pembuktian tujuan penelitian ini, 

maka digunakan kasus nyata di industri pipa baja Indonesia dan juga menggunakan contoh 

numerik yang ada dalam beberapa literatur.  

Berdasarkan pada tujuan inti tersebut, maka dapat dijabarkan tujuan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

 Mengidentifikasi kriteria-kriteria yang penting dalam pemilihan pemasok yang 

bertanggungjawab atas bahan baku yang mereka pasok serta komitmen yang telah 

disepakati. 

 Menganalisis kelemahan pada matrik perbandingan berpasangan yang ada dalam 

Analytical Hierarchy Process. 

 Merancang metode usulan yang dapat memperbaiki kelemahan pada matrik 

perbandingan berpasangan dengan cara memberikan penilaian tingkat kepentingan tiap 

kriteria terhadap pemilihan pemasok atau penilaian tingkat kepentingan tersebut hanya 

pada antar kriteria tertentu saja yang dapat mewakili bagi perbandingan antar kriteria 

yang lainnya. 

 Menguji coba metode usulan dengan cara mengimplementasikan pada kondisi nyata di 

industri pipa baja dan memvalidasi dengan beberapa contoh kasus yang ada dalam 

beberapa litertur kemudian dibandingkan dengan cara lama. Selain itu, juga 

dibandingkan dengan dua metode lain dalam penelitian sebelumnya yang juga 

dianggap sudah mampu memperbaiki cara lama tersebut.  

 

1.4. Batasan masalah 

Batasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Perancangan metode penilaian hanya dikhususkan pada pemilihan pemasok. 
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 Penentuan bobot kriteria berdasarkan pada persepsi yang sesuai antar perusahaan. 

 

1.5. Kontribusi disertasi 

Kajian dalam disertasi ini memiliki kontribusi dalam keilmuan bidang teknik industri. 

Kontribusi yang pertama adalah cara baru dalam perbandingan berpasangan antar kriteria 

dalam AHP. Kontribusi kedua adalah dalam masalah pembobotan kriteria dari matrik 

perbandingan berpasangan yang baru untuk pemilihan pemasok. Kontribusi ketiga adalah 

algoritma usulan yang terdiri dari beberapa prosedur yang dapat digunakan dalam membuat 

aplikasi pemilihan pemasok menggunakan cara usulan. Selain itu, penelitian ini juga 

diharapkan berguna bagi perusahaan untuk memberikan kemudahan dalam proses pemilihan 

pemasok sehingga dapat memilih pemasok yang terbaik.  
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B A B   II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1. Kriteria dalam pemilihan pemasok   

Pemilihan kriteria adalah merupakan tahapan pertama dalam sebuah proses pemilihan 

pemasok. Kebanyakan penelitian, metode pemilihan kriteria ini tidak menjadi fokus dalam 

sebuah penelitian pemilihan pemasok. Kebanyakan penelitian tersebut lebih mengutamakan 

penentuan metode dalam memilih pemasok yang terbaik. Padahal, kesesuaian dalam 

pemilihan kriteria merupakan salah satu penentu juga dalam memilih pemasok yang terbaik. 

Kesalahan dalam pemilihan kriteria berpengaruh langsung dalam proses pemilihan pemasok. 

Hal ini disebabkan karena dengan kriteria yang sudah terpilih itulah semua pemasok itu 

kemudian dinilai dan lalu dipilih. Jadi, ketepatan dalam pemilihan kriteria akan berdampak 

pada kesuksesan dalam pemilihan pemasok. Oleh karena fokus kebanyakan penelitian tersebut 

adalah pada proses pemilihan pemasok, maka metode yang digunakan dalam pemilihan 

kriteria dilakukan secara sederhana.  

Cara sederhana tersebut terdiri dari tiga macam, yakni pemilihan kriteria yang 

didasarkan pada kriteria yang sering digunakan, pemilihan kriteria sesuai kebutuhan 

perusahaan, dan pemilihan kriteria yang dianggap relevan oleh peneliti. Pemilihan kriteria 

yang sesuai kebutuhan perusahaan adalah penentuan kriteria yang dilakukan oleh salah satu 

atau beberapa pengambil kebijakan (decision maker) dari sebuah perusahaan yang akan 

memilih pemasoknya. Beberapa penelitian yang melakukan pemilihan kriteria hanya 

didasarkan pada kriteria yang sering digunakan antara lain adalah Heidarzade et al. (2016), 

and Yadav and Sharma (2015
a
; 2015

b
; 2016). Adapun untuk pemilihan kriteria yang menurut 

peneliti adalah penentuan kriteria yang menurut intuisi peneliti sangat sesuai dan cocok atau 

relevan dengan perusahaan yang sedang dibahas oleh peneliti itu sendiri. Beberapa penelitian 

yang dalam pemilihan kriterianya didasarkan pada anggapan relevansi dari peneliti antara lain 

adalah Thakur and Anbanandam (2015), De Araujo et al. (2015), Cheaitou and Khan (2015), 

Polat (2015), and Wood (2016).  

Pada industri nyata, banyak perusahaan yang penentuan kriterianya dilakukan oleh 

para pengambil keputusan dari perusahaan, dimana dalam penentuan ini disesuaikan dengan 

kebutuhan perusahaan dalam memilih pemasok. Oleh karena itu, pemilihan kriteria yang 
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didasarkan pada kebutuhan perusahaan sangat lebih sesuai dengan kondisi nyata, karena 

masing-masing perusahaan pasti akan memiliki keinginan yang berbeda-beda dalam pemilihan 

pemasok. Kebanyakan penelitian yang menggunakan dasar kebutuhan perusahaan sebagai 

penentu kriteria adalah penelitian terapan, antara lain Tosun and Akyuz (2015) (Antalya 

furniture manufacturing company), Ghadimi and Heavey (2014) (medical device industry), 

Kar (2014) (steel manufacturing multi-national company), Mani et al. (2014) (India 

manufacturers of electrical, automotive and cement industries), Rezaei et al. (2014) (Royal 

Dutch Airlines/KLM), Junior et al. (2014) (manufacturer of transmission cables for motor 

cycles), Karsak and Dursun (2014) (Istanbul private hospital), Kar (2015
a
) (steel 

manufacturing multi-national company), Karsak and Dursun (2015) (Istanbul private hospital), 

Bruno et al. (2016) (Italian railway industry), dan Freeman and Chen (2015) (Hangzhou 

electronic machinery manufacturer). 

Selain itu, ada juga beberapa penelitian tentang pemilihan pemasok yang hanya fokus 

kepada kriteria tertentu saja sebagai pertimbangan dalam memilih pemasok. Kriteria-kriteria 

tertentu tersebut antara lain kriteria-kriteria yang terkait dengan aspek lingkungan alam, 

kriteria-kriteria yang terkait dengan aspek lingkungan sosial atau dikenal dengan istilah 

tanggungjawab sosial dari sebuah perusahaan (corporate social responsibilities/CSR), dan 

lain-lain. Beberapa penelitian yang dalam pemilihan pemasoknya hanya difokuskan pada 

aspek lingkungan hidup antara lain Chen et al. (2014
a
), Dobos and Vorosmarty (2014), Kumar 

et al. (2014; 2015
a
), Freeman and Chen (2015), Paul (2015), Mahdiloo et al. (2015), dan 

Hashemi et al. (2015). Kriteria yang terkait dengan aspek lingkungan alam yang digunakan 

tiap-tiap penelitian tersebut berbeda-beda. Chen et al. (2014
a
) menggunakan istilah 

kemampuan manajemen lingkungan (environmental management capability), maksudnya 

adalah bagaimana kemampuan sebuah perusahaan dalam mengelola limbahnya sehingga tidak 

mencemari lingkungan alam. Dobos and Vorosmarty (2014) mengenalkan kriteria yang lebih 

spesifik dalam menilai aspek alamnya, yakni kemampuan dapat digunakan lagi (reusability) 

dan emisi CO2 (CO2 emission). Maksud dari kriteria pertama adalah kemampuan suatu produk 

dari perusahaan yang dapat dilakukan daur ulang agar dapat dipakai kembali. Kriteria emisi 

CO2 juga digunakan dalam penelitian Kumar et al. (2014; 2015
 a

), namun dengan istilah yang 

lain, yakni carbon foot print. Dalam penelitian Freeman and Chen (2015), banyak 

menggunakan sub kriteria dari kriteria besar kemampuan ramah lingkungan (green 
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kompetency). Sub kriteria tersebut adalah seleksi material yang ramah lingkungan (green 

material selection), citra perusahaan yang ramah lingkungan (green image), teknologi 

produksi yang bersih dari polusi (cleaner production technology), bahan kemasan yang ramah 

lingkungan (reduced green packaging). Hashemi et al. (2015) dan Mahdiloo et al. (2015) 

menampilkan dua kriteria lain yang sangat mudah untuk diukur, yakni konsumsi energi 

(energy consumption) dan produksi polusi (pollution production). Seberapa hemat konsumsi 

energi dan seberapa kecil polusi yang dihasilkan dari sebuah perusahaan adalah merupakan 

ukuran seberapa baik perusahaan tersebut.  Namun semua kriteria yang disebutkan tersebut 

diatas dapat dikelompokkan dalam dua kriteria saja, yakni kriteria kemampuan ramah 

lingkungan (green competency) dan penanganan polusi (pollutant).  

Sedangkan penelitian yang hanya fokus pada kriteria sosial adalah Rezaei et al. (2014), 

and Mani et al. (2014). Mani et al. (2014) memunculkan beberapa kriteria yang terkait dengan 

aspek sosial, antara lain kesamaan gender (equity), kesehatan dan keselamatan kerja (health 

and safety), penggajian (wages), pendidikan tenaga kerja (education), bantuan sosial 

(philanthropy), hak-hak kemanusiaan pekerja (human rights), tenaga kerja anak dan dibawah 

umur (child and bonded labor), penginapan dan perumahan bagi pekerja (housing), dan etika 

perusahaan (ethics). Namun, oleh Rezaei et al. (2014) dijadikan satu dalam kriteria besar, 

yakni corporate social responsibilities (CSR). Ada juga beberapa penelitian yang 

mengakomodasi dua aspek secara sekaligus, yakni kriteria dari aspek lingkungan sosial dan 

kriteria dari aspek lingkungan alam. Penelitian-penelitian tersebut antara lain adalah Ghadimi 

and Henvey (2014), Kannan et al. (2015), Memon et al. (2015), Orji and Wei (2015), and Gold 

and Awasthi (2015). Ghadimi and Henvey (2014) menggunakan satu kriteria dari aspek 

lingkungan sosial pekerja, yakni kesehatan dan keselamatan kerja (helath and safety). Namun, 

penelitian ini juga menggunakan kriteria dari aspek lingkungan alam, yakni kriteria 

pengendalian (control) terhadap limbah padat (solid waste) dan penggunaan zat berbahaya 

(use of hazzard material), kriteria citra perusahaan yang ramah lingkungan (green image), dan 

kriteria kompetensi perusahaan sehingga tidak merusak lingkungan (green competence). Pada 

kriteria terakhir ini, masih dibagi lagi dalam sub kriteria pengemasan yang ramah lingkungan 

(green packaging) dan kriteria proses produksi perusahaan yang ramah lingkungan (green 

process).  
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Memon et al. (2015) lebih mengedepankan kriteria perhatian pemasok terhadap 

keberlanjutan (sustainability awareness of supplier), yang terdiri dari sub kriteria kepemilikan 

sertifikat yang terkait dengan keberlanjutan (sustainability certification), kandungan gas buang 

(embodied carbon footprint), dan manajemen pengelolaan limbah (waste menegement). Selain 

itu, kriteria unik lain yang digunakan adalah kriteria ketidakpastian pemasok dalam hal 

keterkaitannya dengan bencana (vulnerability of supplier due to risk), seperti misalnya adalah 

bencana alam atau bencana yang diakibatkan oleh tangan manusia (natural or man-made 

disaster). Orji and Wei (2015) hanya menggunakan satu kriteria dari aspek lingkungan alam, 

yakni pengendalian polusi (pollutant control), tetapi menggunakan empat kriteria dari aspek 

lingkungan sosial, yakni keselamatan dan kesehatan pekerja dari pengaruh zat berbahaya 

(worker’s safety and health hazard), perhatian terhadap (respect to) hak pegawai (human 

rights) dan tempat kerja (workplace), dan kriteria situasi yang dapat menngarah pada kasus 

legalitas yang merusak citra perusahaan dan menimbulkan kerugian finansial. 

Berdasarkan pada penjelasan berkaitan dengan kriteria-kriteria yang digunakan dalam 

penelitian-penelitian tentang pemilihan pemasok yang telah dilakukan sebelumnya, maka 

dapat dikelompokkan sebagai berikut: 

1. Ada sebagian penelitian yang menggunakan kriteria tertentu saja dan relatif sedikit, 

karena menyesuaikan dengan kasus industri yang sedang dibahas. 

2. Ada sebagian penelitian yang mengumpulkan kriteria dari berbagai peneliti, kemudian 

mengambil beberapa kriteria yang paling banyak digunakan. 

3. Ada sebagian penelitian memilih dari banyak kriteria dalam penelitian yang 

sebelumnya sekiranya sesuai dengan model yang sedang digunakan (intuitif). 

4. Ada sebagian penelitian yang menggunakan kriteria dari aspek lingkungan alam atau 

yang fokus pada ―green supplier‖. 

5. Ada sebagian penelitian yang menggunakan kriteria dari aspek lingkungan sosial atau 

yang fokus pada ―corporate social responsibilities‖ saja. 
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Tabel 2.1. Kriteria yang dipertimbangkan pada penelitian sebelumnya 

Ref 
Kriteria 

a* b* c* d* e* f* g* h* i* j* k* l* m* n* o* p* q* r* s* t* u* v* w* x* y* z* aa* ab* ac* qd* ae* 

[1] ^   ^ ^   ^                                                   
[2] ^     ^ ^             ^         ^           ^ ^           ^ ^ 
[3] ^     ^   ^       ^         ^               ^                 
[4] ^     ^ ^ ^     ^     ^ ^ ^             ^                     
[5] ^     ^           ^         ^                             ^   
[6]       ^   ^                             ^                     
[7] ^     ^               ^                                       
[8] ^     ^                 ^                   ^         ^       
[9] ^   ^ ^   ^   ^   ^   ^ ^   ^                                 
[10] ^     ^ ^ ^   ^   ^ ^ ^   ^ ^         ^ ^ ^ ^         ^       
[11] ^     ^   ^                                                   
[12] ^     ^   ^           ^ ^ ^ ^                                 
[13] ^     ^   ^       ^       ^                 ^                 
[14]                                   ^           ^ ^ ^         ^ 
[15]       ^   ^   ^                             ^             ^   
[16]                                                               
[17] ^     ^   ^           ^                 ^                     
[18] ^     ^   ^   ^       ^   ^ ^             ^       ^           
[19] ^     ^ ^ ^   ^     ^ ^ ^ ^ ^               ^                 
[20]       ^   ^   ^     ^ ^   ^ ^ ^       ^ ^ ^ ^               ^ 
[21] ^     ^ ^ ^   ^     ^ ^                   ^ ^                 
[22]   ^                 ^ ^   ^                                   
[23] ^     ^ ^ ^           ^ ^   ^   ^   ^ ^ ^   ^             ^   
[24] ^     ^   ^       ^       ^                 ^                 
[25] ^ ^   ^   ^ ^ ^   ^ ^   ^   ^           ^                     
[26] ^ ^   ^   ^ ^ ^   ^ ^   ^   ^           ^                     
[27] ^     ^       ^                                               
[28] ^     ^   ^   ^   ^     ^ ^                                   
[29] ^                         ^ ^   ^     ^       ^               
[30] ^     ^   ^   ^                                               
[31] ^   ^ ^ ^ ^ ^   ^   ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^     ^ ^ ^                   
[32]         ^           ^   ^   ^ ^ ^   ^     ^ ^   ^     ^       
[33]                       ^       ^           ^           ^       
[34] ^     ^ ^ ^           ^                                     ^ 
[35]       ^   ^     ^ ^                         ^       ^ ^ ^ ^   
[36] ^         ^ ^ ^   ^   ^ ^     ^             ^                 
[37] ^     ^ ^ ^   ^ ^   ^ ^             ^     ^ ^   ^       ^ ^ ^ 
[38] ^     ^ ^ ^   ^ ^   ^ ^   ^ ^ ^     ^     ^ ^               ^ 
[39] ^                         ^     ^         ^               ^ ^ 
[40] ^     ^         ^       ^   ^                                 
[41] ^     ^   ^   ^   ^     ^ ^           ^                       
[42] ^         ^           ^                 ^                     
[43] ^     ^   ^           ^                     ^                 
[44] ^         ^   ^ ^   ^       ^                                 
[45]       ^                                       ^         ^   ^ 
[46] ^   ^ ^   ^   ^         ^               ^   ^                 
[47] ^   ^ ^   ^   ^   ^   ^ ^   ^                                 
[48] ^     ^   ^       ^   ^     ^         ^ ^   ^                 
[49] ^     ^       ^     ^ ^ ^                 ^   ^ ^ ^   ^     ^ 
[50] ^ ^   ^ ^ ^   ^ ^       ^     ^   ^   ^ ^ ^ ^             ^ ^ 
[51] ^     ^   ^                                       ^         ^ 
[52] ^     ^   ^             ^                                     
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Tabel 2.1. Lanjutan 

Ref 
Criteria 

a* b* c* d* e* f* g* h* i* j* k* l* m* n* o* p* q* r* s* t* u* v* w* x* y* z* aa* ab* ac* qd* Ae* 

[53] ^ ^ ^     ^   ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^       ^                         
[54] ^     ^   ^                                                   
[55] ^       ^ ^                                 ^               ^ 
[56] ^     ^   ^   ^         ^ ^   ^ ^                             
[57] ^     ^   ^   ^   ^     ^         ^         ^                 
[58] ^     ^   ^   ^                         ^                     
[59] ^   ^ ^       ^     ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^   ^ ^   ^ ^ ^   ^     ^ ^   
[60] ^ ^   ^   ^ ^ ^   ^ ^   ^   ^           ^                     
[61] ^     ^   ^                                 ^               ^ 
[62] ^     ^   ^           ^                                       
[63] ^     ^ ^ ^   ^ ^ ^   ^ ^ ^ ^   ^   ^   ^   ^ ^ ^             
[64] ^     ^   ^                 ^         ^ ^                   ^ 
[65] ^     ^ ^ ^           ^ ^ ^ ^             ^ ^     ^         ^ 
[66] ^     ^   ^   ^         ^     ^         ^ ^ ^                 
[67] ^     ^   ^           ^ ^ ^                 ^                 
[68] ^     ^   ^   ^       ^ ^ ^ ^ ^           ^ ^ ^             ^ 
[69] ^     ^   ^       ^   ^   ^ ^         ^     ^                 
[70] ^     ^ ^ ^                   ^                 ^ ^       ^ ^ 
[71] ^     ^             ^             ^               ^   ^ ^ ^ ^ 
[72]       ^   ^   ^   ^       ^           ^ ^   ^                 
[73] ^     ^       ^                     ^     ^                   
[74] ^     ^ ^             ^     ^           ^ ^ ^     ^           
[75]       ^         ^                         ^                   
[76] ^     ^   ^   ^         ^               ^   ^             ^ ^ 
[77] ^     ^ ^ ^   ^     ^ ^                                   ^ ^ 
[78] ^     ^   ^   ^       ^                     ^                 
[79] ^     ^   ^   ^       ^               ^ ^     ^ ^       ^ ^ ^ 
[80] ^   ^ ^ ^ ^ ^     ^ ^ ^   ^ ^ ^             ^                 
[81] ^     ^   ^     ^     ^   ^     ^           ^               ^ 
                                

 

Keterangan kriteria: 

a = harga (price), b = diskon (discount), c = cara pembayaran (term of payment), d = kualitas 

(quality), e = manajemen kualitas (quality management), f = pengiriman (delivery), g = 

pengemasan (packaging), h = fleksibilitas (flexibility), i = pengangkutan (shipment), j = lokasi 

(location), k = aksesibilitas (accessibility), l = pelayanan pelanggan dan garansi (customer 

service and warranty), m = hubungan baik (relationship), n = keuangan dan modal (financial 

and capital), o = reputasi dan pengalaman (reputaton and experience), p = organisasi dan 

menajemen (organization and management), q = pengambangan sumber daya manusia 

(human capital development), r = budaya perusahaan (company culture), s = perencanaan 

produksi (production planning), t = sistem fasilitas pendukung (facilities support system), u = 

kapasitas produksi (production capacity), v = desain dan pengembangan produk (product 

design and research development), w = teknologi (technology), x = keselamatan dan kesehatan 
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kerja (health and safety), y = pemenuhan hak pegawai (stakeholder’s right), z = bantuan sosial 

masyarakat sekitar (company social responsibility), aa = peluang bencana (disaster prone), ab 

= stabilitas kondisi sosial politik (unrest of social and politic), ac = legalitas (legality), ad = 

penanganan polusi (pollutant), dan ae = kompetensi hijau (green competence). 

 

Keterangan referensi: 

1 = Dragincic and Vraneševic (2014).  

2 = Ghadimi and Heavey (2014).  

3 = Tosun and Akyüz (2015).  

4 = Hruška, Průša, and Babić (2014).  

5 = Kumar, Jain, Kumar (2014).  

6 = Ozfirat, and Tasoglu (2014).  

7 = Poddar, and Ray (2014).  

8 = Xu, Patnayakuni, Tao, and Wang (2014).  

9 = Karsak and Dursun (2014).  

10 = Deng, Hu, Deng, and Mahadevan (2014).  

11 = Dobos, and Vörösmarty (2014).  

12 = Junior, Osiro, and Carpinetti (2014).  

13 = Kar (2014).  

14 = Mani, Agarwal, and Sharma, (2014).  

15 = Chen, Hsieh, and Wee (2014).  

16 = Ding, Dong, Bi, and Liang (2014).  

17 = Haldar, Ray, Banerjee, and Ghosh (2014).  

18 = Rezaei, Fahim, and Tavasszy (2014).  

19 = Keskin (2014).  

20 = Yu, and Wong (2014).  

21 = Alimardani, Rabbani, and Rafiei (2014).  

22 = Atkinson, and Bayazit (2014).  

23 = Bafrooei, Mina, and Ghaderi, (2014).  

24 = Kar (2015
a
).  

25 = Yadav, and Sharma (2015
b
).  

26 = Yadav, and Sharma (2015
a
).  

27 = Cheaitou, and Khan, (2015).  

28 = Imeri, Shahzad, Takala, Liu, Sillanpaa, and Ali (2015).  

29 = Polat (2016).  

30 = Chang (2015). 

31 = Abdollahi, Arvan, and Razmi (2015).  
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32 = Kumar, Jain, Kumar, and Chandra (2015).  

33 = Igoulalene, Benyoucef, and Tiwari (2015).  

34 = Freeman, and Chen (2015).  

35 = Memon, Lee, and Mari (2015).  

36 = de Araújo, Alencar, and Viana (2015).  

37 = Kannan, Govindan, and Rajendran (2015).  

38 = Paul (2015).  

39 = Mahdiloo, Saen, and Lee (2015).  

40 = Zakeri, and Keramati (2015).  

41 = Thakur, and Anbanandam (2015).  

42 = Pitchipoo, Venkumar, and Rajakarunakaran (2015).  

43 = You, You, Liu, and Zhen (2015).  

44 = Żak (2015).  

45 = Orji, and Wei (2015).  

46 = Polat, and Eray (2015).  

47 = Karsak, and Dursun (2015).  

48 = Dargi, Anjomshoae, Galankashi, Memari, and Tap (2014).  

49 = Gold, and Awasthi (2015).  

50 = Hashemi, Karimi, and Tavana (2015).  

51 = Sang, and Liu (2015).  

52 = Han, Luo, Chen, and Yang (2015).  

53 = Hsu, Lu, and Chu (2015).  

54 = Asthana, and Gupta (2015).  

55 = Liao, Fu, and Wu (2015).  

56 = Bruno, Esposito, Genovese, and Simpson (2016).  

57 = Heidarzade, Mahdavi, and Amiri (2016).  

58 = Pramanik, Haldar, Mondal, Naskar, and Ray (2017).  

59 = Wood (2016).  

60 = Yadav, and Sharma (2016).  

61 = Darabi, and Heydari (2016).  

62 = Dweiri, Kumar, Khan, and Jain (2016).  

63 = Galankashi, Helmi, and Hashemzahi (2016).  

64 = Rezaei, Nispeling, Sarkis, and Tavasszy (2016).  

65 = Wu et al. (2016).  

66 = Hosseini, and Al-Khaled (2018).  

67 = Jain et al. (2018).  

68 = Fallahpour, Wong, Olugu, and Musa (2017).  

69 = Luzon, and El-Sayegh (2016).  
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70 = Nia, Olfat, Esmaeili, Rostamzadeh, and Antucheviciene (2016).  

71 = Tavana, Yazdani, and Caprio (2017).  

72 = Rezaeisaray, and Khalili-Damghani (2016).  

73 = Sahu, Datta, and Mahapatra (2016).  

74 = Yu, and Hou (2016).  

75 = Secundo, Magarielli, Esposito, and Passiante (2017).  

76 = Pandey, Shah, and Gajjar (2017).  

77 = Mohammadi, Farahani, Noroozi, and Lashgari (2017).  

78 = Fallahpour, Wong, Olugu, and Musa (2017).  

79 = Luthra et al. (2017).  

80 = Erginel, and Gecer (2017).  

81 = Banaeian et al. (2018).   

 

2.2. Metode dalam pemilihan kriteria   

Pemilihan metode dalam memilih kriteria adalah merupakan bagian dari tahapan 

pertama dalam sebuah proses pemilihan pemasok. Karena dalam tahapan pertama dalam 

pemilihan pemasok adalah memilih kriteria, maka pemilihan metode untuk memilih kriteria 

adalah juga bagian dari kegiatan memilih kriteria. Metode yang pernah dilakukan dalam 

penelitian sebelumnya dicari dari sumber data atau pangkalan data akademik (academic data 

base) dari beberapa penerbit terkenal antara lain dari penerbit Elsevier 

(http://sciencedirect.com), Emerald (http://emeraldinsight.com), Springer-Link Journals 

(http://link.springer.com), Francis & Taylor (http://tandfonline.com), Inderscience 

(http://inderscience.com/), Sage publishing (http://uk.sagepub.com), World Scientific 

(http://worldscientific.com), Jurnal of Industrial Engineering and Management 

(http://jiem.org), Management Production and Engineering Review (http://mper.org/mper/), 

dan Polish Journal of Management Studies (http://pjms.zim.pcz.pl/resources/html/).  

Hasil dari proses pencarian berhasil diperoleh tiga puluh empat artikel tentang metode 

dalam memilih kriteria mulai tahun 2008 sampai dengan tahun 2018. Pengelompokkan metode 

yang digunakan dalam tiga puluh empat artikel tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.1. Dari 

Gambar 2.1, dapat dilihat bahwa ada empat metode yang menduduki peringkat pertama 

terbanyak digunakan. Metode itu adalah Analitycal Hierarchy Process (AHP), Intepretative 

Structural Model (ISM), Structural Equation Modeling (SEM), Decision Making Trial And 

Evaluation Laboratory (DEMATEL), dan Principal Component Analysis (PCA) atau Analysis 
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Factor. Keempat metode tersebut sudah digunakan oleh lima penelitian mulai dari tahun 2008 

hingga tahun 2018. Metode berikutnya yang juga banyak digunakan adalah Analysis of 

variance (ANOVA), yakni sebanyak empat penelitian. Dari sebelas metode yang digunakan 

dalam 34 artikel tersebut, maka dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori. Keempat 

kelompok tersebut adalah metode Delphi, metode statistik, multi criteria decision making 

(MCDM), dan metode campuran atau kombinasi (mixed method). 

 

 

Gambar 2.1. Distribusi metode untuk memilih kriteria pemasok 

 

 Metode pemilihan kriteria yang masuk dalam kelompok metode statistik adalah 

DEMATEL, ISM, PCA, SEM, dan ANOVA. Penelitian yang fokus dalam pemilihan kriteria 

untuk menilai pemasok dengan metode DEMATEL antara lain Chang et al. (2011), Tsai et al 

(2015), Tsai et al (2016), Mavi dan Shahabi (2015), dan Abdel-Basset et al (2018). Sedangkan 

metode ANOVA yang digunakan dalam memilih kriteria pemasok dilakukan oleh Kim and 

Boo (2010), Eshtehardian et al. (2013), Voss (2013), dan Olorunniwo and Jolayemi (2014) 

collected. Metode statistik yang lain untuk memilih kriteria pemasok adalah ISM yang 

digunakan oleh Parthiban et al. (2012), Chen et al. (2014
b
), Kumar et al. (2015

b
), Girupha 

(2016), dan Gupta dan Watson (2016). Metode statistik terakhir untuk pemilihan kriteria 

pemasok adalah PCA, dimana PCA ini sudah digunakan dalam memilih kriteria oleh Lam et 

al. (2010), Mohanty and Gohan (2011), Chen et al. (2014
a
), Imeri et al. (2015), dan El 

Mokadem (2017). Hanya ada dua penelitian saja yang menggunakan SEM untuk memilih 

kriteria pemasok, yaitu (Sukwadi and Yang, 2014) dan Punniyamoorthy et al. (2011; 2012).   
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Ada empat metode yang menggabungkan antara satu metode dengan metode lain, 

yakni AHP dengan Delphi, AHP dengan DEMATEL, ISM dengan DEMATEL, dan ANOVA 

dengan Delphi. Namun, masing-masing penelitian tersebut hanya dilakukan oleh satu 

penelitian saja kecuali AHP dengan Delphi. Masing-masing penelitian tersebut adalah Tsaur 

and Ling (2014) (ANOVA dengan Delphi), Raut (2011) (DEMATEL dengan AHP), dan 

Mehregan et al. (2014) (DEMATEL dengan ISP). Sedangkan metode kombinasi terbanyak 

adalah kombinasi antara Delphi dengan AHP, seperti dalam penelitiannya Luzon and El-

Sayegh (2016), Kar (2015
a
), dan Banaeian (2015). Namun, metode Delphi yang digunakan 

secara mandiri untuk memilih kriteria dalam evaluasi pemasok juga dapat dilakukan, seperti 

dalam penelitiannya Banaeian et al (2014), dan Kar dan Peni (2014). Hanya ada satu metode 

MCDM yang digunakan dalam pemilihan kriteria pemasok, yakni AHP seperti dalam 

penelitian Lin and Lin (2008), Xu et al. (2013), Felice et al. (2015), Patra and Dash (2015), 

dan Mathiyazhagan et al. (2018).  

 

2.3. Pembobotan kriteria  

Pembobotan kriteria adalah salah satu bagian dalam proses pemilihan pemasok. 

Sebelum pemberian nilai pada tiap kriteria dari masing-masing pemasok, maka tiap kriteria 

harus diberikan bobotnya. Salah satu cara pembobotan kriteria yang sering digunakan adalah 

dengan membuat perbandingan berpasangan antar kriteria tersebut. Tiap kriteria dibandingkan 

dengan kriteria yang lainnya. Adapun yang dibandingkan adalah tingat kepentingannya. 

Apabila satu kriteria dianggap lebih penting dibandingkan satu kriteria yang lainnya, maka 

nilainya pasti diatas angka nol dan bulat. Namun jika sebaliknya, satu kriteria dianggap kurang 

penting jika dibandingkan satu kriteria yang lainnya, maka nilainya pasti diatas nol dan 

pecahan. Tiap kriteria harus dibandingkan dengan kriteria yang lainnya, tanpa ada yang 

tertinggal. Jadi, apabila ada n kriteria, maka satu kriteria harus dibandingkan dengan kriteria 

yang lain sebanyak n-1 kali. Misalkan ada 4 kriteria, masing-masing adalah C1, C2, C3, dan C4. 

Maka C1 akan mengalami tiga kali dibandingkan dengan kriteria lain, yakni C1 dibandingkan 

dengan C2, C1 dibandingkan dengan C3, dan C1 dibandingkan dengan C4. Demikian juga 

dengan kriteria C2, C3, dan C4, semuanya juga akan mengalami tiga kali perbandingan. 

Adapun untuk perbandingan satu kriteria dengan dirinya sendiri, maka tentunya nilainya pasti 

satu, sehingga tidak perlu dibandingkan. Jadi, untuk empat kriteria akan ada dua belas 
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perbandingan antar kriteria. Karena C1 akan mengalami tiga kali dibandingkan dengan kriteria 

lain, C2 akan mengalami tiga kali dibandingkan dengan kriteria lain, C3 akan mengalami tiga 

kali dibandingkan dengan kriteria lain, dan C4 akan mengalami tiga kali dibandingkan dengan 

kriteria lain. Sehingga jumlah semuanya ada dua belas perbandingan antar kriteria. Dengan 

demikian, jika ada n kriteria maka jumlah perbandingannya adalah sebanyak n(n-1) 

perbandingan.  

Apabila semua nilai-nilai perbandingan antar kriteria tersebut dimasukkan dalam 

sebuah matrik, maka disebut dengan nama matrik perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison matrix). Jadi, matrik perbandingan berpasangan adalah matrik yang 

membandingkan tingkat kepentingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lainnya. 

Biasanya yang melakukan perbandingan antar kriteria tersebut adalah para pakar yang 

kompeten dalam masalah yang sedang dikaji atau para pengambil keputusan dalam sebuah 

perusahaan. Nilai yang diberikan oleh pakar atau pengambil keputusan tersebut pada saat 

melakukan perbandingan berada dalam rentang nilai 1 hingga 9. Masing-masing nilai 

memiliki makna yang berbeda sesuai dengan tingkat kepentingannya. Perbedaan tingkat 

kepentingan tersebut dikenal dengan nama derajad kepentingan. Adapun makna nilai atau 

derajad kepentingan dari masing-masing nilai dapat dilihat dalam Tabel 2.2. Angka 1 jika 

sama pentingnya (―equal importance‖). Angka 2 jika kriteria pertama lebih ―weak or slight‖ 

(penting tapi lemah) dari kriteria kedua. Angka 3 jika kriteria pertama lebih ―moderate 

importance‖ (cukup penting) dari kriteria kedua. Angka 4 jika kriteria pertama lebih 

―moderate plus‖ (diatas penting) dari kriteria kedua. Angka 5 jika kriteria pertama lebih 

―strong importance‖ (kuat pentingnya) dari kriteria kedua. Angka 6 jika kriteria pertama lebih 

sangat lebih ―strong plus‖ (diatas kuat penting) dari kriteria kedua. Angka 7 jika kriteria 

pertama ―very strong‖ (sangat kuat penting) dari kriteria kedua. Angka 8 jika kriteria pertama 

lebih ―very, very strong‖ (sungguh amat kuat penting) dari kriteria kedua. Angka 9 jika kriteria 

lebih ―extreme importance‖ (luar biasa penting) dari kriteria kedua. 
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Tabel 2.2. Nilai kepentingan (Saaty, 2008) 

Nilai kepentingan Penjelasan 

1,0 Equal (sama) importance (penting) 

2,0 Weak (lemah) or slight (rendah) 

3,0 Moderate (sedang) importance (penting) 

4,0 Moderate (sedang) plus (tambah) 

5,0 Strong (kuat) importance (penting) 

6,0 Strong (kuat) plus (tambah) 

7,0 
Very (sangat) strong (kuat) or demonstrated 

importance (penting) 

8,0 Very (sangat), very (sangat) strong (kuat) 

9,0 Extreme (luar biasa) importance (penting) 

 

Apabila kriteria Ci dibandingkan dengan kriteria Cj bernilai p, maka kriteria Cj 

dibandingkan dengan kriteria Ci akan bernilai 1/p. Jadi, jika seorang pakar atau pengambil 

keputusan menganggap bahwa kriteria Ci lebih ―strong importance‖ (lebih sangat penting) 

dibandingkan dengan kriteria Cj, maka nilai tingkat kepentingannya adalah 5. Angka 5 ini 

merupakan representasi dari kata ―strong importance‖, sesuai dengan Tabel 2.2. Dengan 

demikian, kriteria Cj jika dibandingkan dengan kriteria Ci tentunya nilainya adalah ¼. 

Demikian juga untuk tingkat kepentingan yang lainnya, mengikuti sesuai persepsi para pakar 

atau pengambil keputusan tersebut. Nilai-nilai perbandingan antar kriteria yang merupakan 

representasi dari derajad kepentingan seperti yang dijelaskan diatas, kemudian disusun dalam 

sebuah matrik perbandingan berpasangan. Jika ada n kriteria, maka akan terbentuk matrik 

perbandingan berpasangan berukuran n x n. Matrik perbandingan berpasangan tersebut dapat 

dilihat di dalam persamaan (2-1) (Saaty, 2006). Dalam persamaan (2-1), elemen matrik 

12a adalah nilai perbandingan antara kriteria C1 dibandingkan dengan kriteria C2, sedangkan 

elemen matrik 13a  adalah nilai perbandingan antara kriteria C1 dibandingkan dengan kriteria 

C3, dan elemen matrik 23a  adalah nilai perbandingan antara kriteria C2 dibandingkan dengan 

kriteria C3, demikian seterusnya hingga elemen matrik nna . Sebagaimana penjelasan 

sebelumnya, bahwa perbandingan suatu kriteria terhadap dirinya sendiri bernilai satu, maka 

nilai 11a , 22a , 33a , dan seterusnya hingga nna  bernilai satu pula. Sehingga persamaan (2-1) 

dapat diubah menjadi persamaan (2-2). Penjelasan sebelumnya yang lainnya adalah bahwa 

jika kriteria Ci dibandingkan dengan kriteria Cj bernilai p, maka kriteria Cj dibandingkan 
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dengan kriteria Ci akan bernilai 1/p. Sehingga nilai 21a sama dengan 1/ 12a , nilai 31a sama 

dengan 1/ 13a , nilai 32a sama dengan 1/ 23a , dan serusnya hingga nilai 1na sama dengan 1/ na1 .  
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Dengan: 

aij = elemen matrik perbandingan berpasangan. 

 

Adapun untuk mendapatkan bobot dari tiap kriteria adalah dengan menggunakan tiga 

langkah seperti tampak pada Gambar 2.2, yakni (1) pengisian matrik perbandingan 

berpasangan (pair-wise comparison matrix) (aij), (2) pembuatan matrik yang dinormalisasi 

(normalized of matrix) (Rij), dan (3) pengukuran bobot relatif dari tiap kriteria (relative weight) 

(Gi) (Saaty, 2006). Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah dengan cara membagi 

tiap elemen matrik yang ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap 

elemen matrik dalam satu kolom yang sama. Matrik yang dinormalisasi dapat dilihat dalam 

persamaan (2-3) (Saaty, 2006). 

Apabila matrik yang dinormalisasi sudah diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah 

menentukan bobot relatif. Bobot untuk kriteria pertama atau G1 diperoleh dengan cara 

menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris pertama, 

kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian pula untuk bobot untuk kriteria kedua 
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atau G2 juga diperoleh dengan cara yang sama, yakni menjumlahkan semua elemen matrik 

dalam matrik yang dinormalisasi pada baris kedua, kemudian dibagi dengan banyaknya 

kriteria. Bobot untuk kriteria ketiga atau G3 juga diperoleh dengan cara yang sama, yakni 

menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris ketiga, 

kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian seterusnya hingga sampai pada bobot 

untuk kriteria terakhir atau Gn diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen matrik 

dalam matrik yang dinormalisasi pada baris terakhir (baris ke-n), kemudian dibagi dengan 

banyaknya kriteria. Matrik bobot relatif dari tiap kriteria dapat dilihat pada persamaan (2-4) 

(Saaty, 2006). 

 

















































m

i

mm

nn

m

i

i

m

m

i

i

m

m

i

im

m

m

i

i

m

i

i

m

i

im

m

m

i

i

m

i

i

ij

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

q

R

11

2

2

1

1

1

1

2

1

2

22

1

1

21

1

1

1

2

12

1

1

11

...

............

...

...

        (2-3) 

Dengan: 

Rij = matrik normalisasi perbandingan berpasangan. 

qij = elemen matrik perbandingan berpasangan. 

m = jumlah kriteria 
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Dengan: 

qij = elemen matrik perbandingan berpasangan. 

m = jumlah kriteria 

 

2.4. Validasi hasil pembobotan kriteria  

Hasil pembobotan kriteria yang sudah diperoleh belum tentu valid nilainya. Ada dua 

hal yang harus diperhatikan agar mendapatkan hasil pembobotan yang valid. Pertama adalah 

proses perhitungan bobot kriteria dan kedua adalah cara memperoleh datanya. Apabila proses 

perhitungannya sudah dijalani dengan benar, maka kesalahan bisa saja terjadi pada perolehan 

datanya. Jadi, kevalidan nilai dari hasil pembobotan tersebut sangat tergantung dari inputnya. 

Dalam hal ini, data yang diperoleh sebagai input matrik perbandingan berpasangan adalah 

nilai perbandingan yang diberikan dari pengambil keputusan atau pakar. Sedangkan, pakar 

atau pengambil keputusan adalah manusia yang tentunya tidak bisa terhindar dari kesalahan. 

Hal ini dimungkinkan sekali jika jumlah kriteria yang harus dibandingkan adalah cukup 

banyak. Sehingga, bisa saja terjadi ketidakkonsistenan dalam melakukan penilaian 

perbandingan antar kriteria tersebut.  
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Pengambil keputusan membandingan antara satu kriteria dengan kriteria yang lain, dan 
menyusunnya dalam bentuk matrik perbandingan berpasangan. 

MULAI

Nilai perbandingan tersebut antara angka 1 sampai dengan angka 9. Angka-angka tersebut 
menunjukkan derajad kepentingan. Angka 1 berarti sama pentingnya. Angka 2 berarti sedikit 

lebih penting. Angka 3 berarti sangat sedikit lebih penting. Angka 4 berarti lebih penting. 
Angka 5 berarti cukup lebih penting. Angka 6 berarti sangat lebih penting. Angka 7 berarti 
amat sangat lebih penting. Angka 8 berarti sungguh amat sangat lebih penting. Angka 9 

berarti mutlak lebih penting.

Menormalisasikan matrik perbandingan berpasangan. 

Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah dengan cara membagi tiap elemen 
matrik yang ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap elemen 

matrik dalam satu kolom yang sama.

Menentukan bobot relatif tiap kriteria. 

Bobot untuk kriteria pertama atau W1 diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen 
matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris pertama, kemudian dibagi dengan 

banyaknya kriteria. Demikian pula untuk bobot untuk kriteria kedua atau W2 juga diperoleh 
dengan cara yang sama, yakni menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang 
dinormalisasi pada baris kedua, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian 

seterusnya hingga sampai pada bobot untuk kriteria terakhir atau Wn diperoleh dengan cara 
menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris terakhir 

(baris ke-n), kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria.

SELESAI

 

 

Gambar 2.2. Langkah-langkah menghitung bobot kriteria 
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Inkonsistensi terjadi jika nilai perbandingan antar kriteria tidak konsisten. Sebagai 

contoh, pakar atau pengambil keputusan menganggap bahwa kriteria C2 ―lebih penting‖ 

dibandingkan kriteria C1, dan kriteria C3 ―lebih penting‖ dari pada kriteria C2. Sehingga, jika 

pakar atau pengambil keputusan itu menganggap kriteria C1 ―lebih penting‖ dari pada kriteria 

C3, maka pernyataan ini adalah tidak konsisten. Sebab, secara logika, jika C2 > C1 dan C3 > C2, 

maka C3 > C1 dan tidak mungkin C3 < C1. Apabila hasil perbandingan antar kriteria tersebut 

tidak konsisten, maka hasil pembobotan kriterianya adalah tidak valid. Namun, jika 

inkonsistensi terjadi hanya pada sebagian kecil dari penilaian antar kriteria, maka kadangkala 

hal ini masih dianggap wajar. Yang jadi masalah adalah seberapa banyak inkonsistensi ini 

masih diperbolehkan terjadi. Saaty (1990) mengusulkan sebuah pengukuran terhadap validitas 

sebuah matrik perbandingan berpasangan dan juga memberikan solusi masalah dari seberapa 

banyak inkonsistensi ini masih diperbolehkan terjadi.  

Tahapan dalam pengukuran validitas dapat dilihat pada Gambar 2.3, yakni (1) 

perhitungan nilai eigen (eigen value) dari tiap kriteria (i), (2) penentuan indek konsistensi 

(consistency index) (CI), dan (3) pengukuran rasio konsistensi (consistency ratio) (CR) (Saaty, 

1990). Nilai eigen dari kriteria satu dapat diperoleh dari perkalian antara elemen yang ada 

pada matrik perbandingan berpasangan di baris pertama dengan bobot kriteria dari masing-

masing kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot kriteria pertama. 

Sedangkan, nilai eigen dari kriteria kedua dapat diperoleh dari perkalian antara elemen yang 

ada pada matrik perbandingan berpasangan di baris kedua dengan bobot kriteria dari masing-

masing kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot kriteria kedua. Demikian 

seterusnya hingga nilai eigen dari kriteria ke-n yang dapat diperoleh dari perkalian antara 

elemen yang ada pada matrik perbandingan berpasangan di baris terakhir (ke-n) dengan bobot 

kriteria dari masing-masing kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot 

kriteria ke-n. Setelah nilai eigen diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah menghitung 

indek konsistensi (consistency index). Indek konsistensi adalah merupakan perbandingan 

antara selisih nilai eigen maksimum (max) dikurangi banyaknya kriteria dengan derajad 

kebebasannya (degree of freedom). Derajad kebebasannya adalah banyaknya kriteria dikurangi 

satu. Adapun nilai eigen maksimum (max) bukanlah diambil dari nilai eigen yang terbesar 

diantara nilai eigen dari tiap-tiap kriteria, melainkan diambil dari rata-rata nilai eigen dari tiap-
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tiap kriteria tersebut. Sehingga, nilai eigen maksimum (max) adalah penjumlahan dari semua 

nilai eigen dari tiap kriteria dibagi dengan banyaknya kriteria tersebut. Nilai indek konsistensi 

ini jika dibandingkan dengan angka indek random akan diperoleh rasio konsistensi. Apabila 

rasio konsistensi ini lebih dari 10% maka solusi dari bobot kriteria yang telah dikalkulasi 

dalam perhitungan sebelumnya dinyatakan tidak valid (Saaty, 1990). Hal ini dikarenakan 

bahwa jika rasio konsistensi lebih besar dari 10% maka matrik perbandingan antar kriteria 

dinyatakan tidak konsisten. Namun jika hasilnya kebalikannya, yakni jika rasio konsistensi ini 

kurang dari 10% maka solusi dari bobot kriteria yang telah dihitung dalam kalkulasi 

sebelumnya dinyatakan valid. Hal ini dikarenakan bahwa apabila rasio konsistensi kurang dari 

10% maka matrik perbandingan antar kriteria dinyatakan konsisten. 
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Dengan: 

λi = nilai eigen kriteria i. 

qij = elemen matrik perbandingan berpasangan. 

m = jumlah kriteria. 

Gi = bobot kriteria i. 
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Dengan: 

 λ1 = nilai eigen dari kriteria i yang nilainya dapat diperoleh menggunakan persamaan (2-5). 

n = banyaknya kriteria.  
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RI = indek random (random index), yang bilangannya dapat diperoleh secara analitis 

dalam penelitian (Saaty and Ozdemir, 2003). Jumlah kriteria yang berbeda memiliki nilai 

RI yang berbeda pula (lihat Tabel 2.3). 

 

Tabel 2.3. Nilai indek random (RI) (Saaty and Ozdemir, 2003) 

n 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 

RI 0 0 0.52 0.89 1.11 1.25 1.35 1.4 1.45 1.49 1.52 1.54 
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Mencari nilai eigen (eigen value) dari tiap kriteria

MULAI

Nilai eigen dari kriteria satu dapat diperoleh dari perkalian antara elemen yang ada pada 
matrik perbandingan berpasangan di baris pertama dengan bobot kriteria dari masing-masing 
kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot kriteria pertama. Sedangkan, nilai 
eigen dari kriteria kedua dapat diperoleh dari perkalian antara elemen yang ada pada matrik 

perbandingan berpasangan di baris kedua dengan bobot kriteria dari masing-masing 
kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot kriteria kedua. Demikian 

seterusnya hingga nilai eigen dari kriteria ke-n yang dapat diperoleh dari perkalian antara 
elemen yang ada pada matrik perbandingan berpasangan di baris terakhir (ke-n) dengan 

bobot kriteria dari masing-masing kolomnya, kemudian dijumlahkan dan dibagi dengan bobot 
kriteria ke-n.

Menghitung indek konsistensi (consistency index)

Indek konsistensi adalah merupakan perbandingan antara selisih nilai eigen maksimum  
dikurangi banyaknya kriteria dengan derajad kebebasannya (degree of freedom). Derajad 

kebebasannya adalah banyaknya kriteria dikurangi satu. Adapun nilai eigen maksimum  
bukanlah diambil dari nilai eigen yang terbesar diantara nilai eigen dari tiap-tiap kriteria, 
melainkan diambil dari rata-rata nilai eigen dari tiap-tiap kriteria tersebut. Sehingga, nilai 

eigen maksimum adalah penjumlahan dari semua nilai eigen dari tiap kriteria dibagi dengan 
banyaknya kriteria tersebut.

Mengukur rasio konsistensi (consistency ratio)

Rasio konsistensi adalah perbandingan antara indek konsistensi (consistency index) dengan 
indek random (random index). Aapabila nilai rasio konsistensi lebih kecil dari 10% maka hasil 

pembobotan kriteria dinyatakan valid karena matrik perbandingan berpasangan nya dianggap 
konsisten. Namun jika hasilnya sebaliknya yakni rasio konsistensi (consistency ratio) lebih 

besar dari 105 maka hasil pembobotan kriteria dinyatakan tidak valid karena matrik 
perbandingan berpasangan nya dianggap tidak konsisten.

SELESAI

 

 

Gambar 2.3. Langkah-langkah validasi hasil 
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B A B   III 

KERANGKA KONSEP PENELITIAN 

 

3.1. Kerangka konsep 

Ada tiga pelaku utama yang berperan dalam sebuah proses pemilihan pemasok. Ketiga 

pelaku tersebut adalah perusahaan pengguna, pemasok penghasil bahan baku, dan pemasok 

bukan penghasil bahan baku. Perusahaan pengguna adalah perusahaan yang akan memilih 

pemasok terbaik untuk memasok bahan baku kepada perusahaan tersebut. Pemasok penghasil 

bahan baku adalah pemasok yang memiliki pabrik yang dapat menghasilkan barang yang akan 

digunakan sebagai bahan baku di perusahaan pengguna. Pemasok bukan penghasil bahan baku 

adalah pemasok yang tidak memiliki pabrik yang dapat menghasilkan barang yang akan 

digunakan sebagai bahan baku di perusahaan pengguna. Sehingga, pemasok bukan penghasil 

bahan baku akan mencari perusahaan lain yang dapat memproduksi barang yang dapat 

dijadikan bahan baku bagi perusahaan pengguna.  

Proses pemilihan pemasok dimulai dari pihak perusahaan pengguna. Ada beberapa 

cara yang dapat dilakukan oleh perusahaan pengguna dalam memilih pemasok. Cara pertama 

adalah perusahaan pengguna memberikan pengumuman kepada pihak eksternal bahwa 

perusahaan pengguna memerlukan bahan baku dengan spesifikasi yang rinci dan jumlah yang 

diperlukan. Dengan demikian, perusahaan pengguna memberikan peluang kepada para 

pemasok untuk ikut ambil bagian dalam proses semacam tender tersebut. Cara yang kedua 

adalah perusahaan pengguna memberikan penawaran secara langsung kepada beberapa 

pemasok bahan baku yang data dan alamatnya sudah diketahui sebelumnya. Dalam hal ini, 

perusahaan pengguna juga sudah harus memberikan spesifikasi bahan baku yang diperlukan 

dan jumlahnya. Dalam hal ini, ada dua jenis pemasok, yakni pemasok penghasil bahan baku 

dan pemasok bukan penghasil bahan baku, namun kriteria yang digunakan untuk menilai 

pemasok yang bukan penghasil bahan baku akan dibuat sama dengan pemasok penghasil 

bahan baku. Perbedaan antara pemasok penghasil bahan baku dengan pemasok bukan 

penghasil bahan baku dapat dilihat pada Tabel 3.1. Adapun untuk bagan dari beberapa peranan 

perusahaan yang ada dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1. Skema proses pemilihan pemasok 

 

 Pemilihan pemasok diawali dari perusahaan pengguna yang menetapkan spesifikasi 

bahan baku yang diperlukan serta jumlahnya. Diagram alir pemilihan pemasok penghasil 

bahan baku oleh perusahaan pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.2. Berdasarkan pada 

Gambar 3.2, maka tahapan pertama adalah perusahaan pengguna menentukan spesifikasi 

barang yang diperlukan dan jumlahnya. Pemasok penghasil bahan baku memiliki kewenangan 

menolak atau menerima tawaran dari perusahaan pengguna tersebut. Apabila pemasok 

penghasil bahan baku menolak tawaran tersebut, maka perusahaan pengguna akan 

memberikan penawarannya kepada pemasok yang lain. Namun, jika pemasok penghasil bahan 

baku menerima tawaran dari perusahaan pengguna, maka pemasok penghasil bahan baku akan 

mempersiapkan data berkaitan dengan spesifikasi barang yang ditawarkan dari perusahaan 

pengguna. Data yang mungkin bisa disiapkan dari pemasok penghasil bahan baku antara lain 

adalah harga, diskon, estimasi delivery, garansi, dan cara pembayaran.  

Apabila pemasok penghasil bahan baku memberikan jawaban bersedia terhadap 

tawaran dari perusahaan pengguna tersebut, maka tahapan berikutnya adalah pemasok 

penghasil bahan baku akan segera memberikan informasi tentang harga, diskon, estimasi 

delivery, garansi, dan cara pembayaran kepada perusahaan pengguna. Informasi data ini akan 

dipertimbangkan oleh perusahaan pengguna. Hasil pertimbangan tersebut dapat diterima atau 

ditolak. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pengguna. Bisa saja 

pertimbangan pertama adalah harga dan cara pembayarannya serta diskon, karena ketiga 

kriteria ini sangat terkait dengan kemampuan finansial dan permodalan dari perusahaan 

pengguna. Pertimbangan lainnya, mungkin saja terkait dengan lamanya delivery, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah kriteria garansi. 
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Tabel 3.1. Perbedaan antara pemasok penghasil dan bukan penghasil bahan baku 

No Keterangan 
Pemasok bukan penghasil 

bahan baku 
Pemasok penghasil bahan baku 

1 Produksi  Tidak dapat memproduksi 

barang yang dibutuhkan 

perusahaan pengguna. 

Dapat memproduksi barang 

yang dibutuhkan perusahaan 

pengguna. 

2 Ketergantungan 

dengan perusahaan 

lain 

Sangat tergantung sekali 

dengan perusahaan  penghasil 

bahan baku. 

Tidak tergantung kepada 

perusahaan  penghasil bahan 

baku. 

3 Kerjasama dengan 

perusahaan lain 

Memerlukan banyak kerjasama 

dengan perusahaan penghasil 

bahan baku agar dapat 

menjaga kelangsungan 

pasokan bahan baku ke 

perusahaan pengguna 

Tidak perlu kerjasama dengan 

perusahaan penghasil bahan 

baku lain, tetapi fokus kepada 

kapasitas produksi sendiri saja 

agar dapat menjaga 

kelangsungan pasokan bahan 

baku ke perusahaan pengguna. 

4 Pengendalian Tidak dapat mengendalikan 

proses produksi sehingga tidak 

dapat ikut terlibat dalam sistem 

pengendalian prosuksi. 

Dapat mengendalikan proses 

produksi sehingga selalu 

melakukan pengendalian 

prosuksi. 
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Supplier penghasil bahan baku
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memilih Supplier penghasil bahan baku

MULAI

Apakah perusahaan 
pengguna menyetujui data 

informasi dari Supplier 
penghasil 

bahan baku?

Tidak

Ya

Supplier penghasil bahan baku 
menyiapkan data tentang harga,diskon, delivery, garansi, 

dan cara pembayaran

SELESAI

 

Gambar 3.2. Diagram alir pemilihan pemasok penghasil bahan baku 
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Apabila perusahaan pengguna sudah memberikan persetujuan terhadap informasi data 

yang diberikan dari pemasok penghasil bahan baku, maka tahapan selanjutnya adalah 

perusahaan pengguna melakukan evaluasi terhadap pemasok penghasil bahan baku. Evaluasi 

yang dilakukan oleh perusahaan pengguna antara lain adalah penilaian atau pemberian score 

terhadap pemasok penghasil bahan baku. Tahapan ini sangat penting karena output-nya akan 

menjadi dasar bagi perusahaan pengguna untuk memilih pemasok penghasil bahan baku di 

tahapan selanjutnya. Karena score yang dimiliki oleh tiap pemasok penghasil bahan baku 

berperan penting dalam penentuan manakah pemasok penghasil bahan baku yang terbaik itu. 

Meskipun score bukanlah satu-satunya alasan dalam pemilihan pemasok penghasil bahan 

baku, namun umumnya pemasok penghasil bahan baku yang memiliki score tertinggi adalah 

pemasok penghasil bahan baku yang terbaik. Adapun alasan score sebagai acuan dalam 

pemilihan pemasok penghasil bahan baku adalah karena score yang diperoleh dari tiap 

pemasok sudah melibatkan beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dari para pengambil 

keputusan di perusahaan pengguna. Maka sangat fisibel sekali apabila score menjadi dasar 

dalam pengambilan keputusan dalam pemilihan pemasok penghasil bahan baku terbaik. 

Apabila pemasok adalah penghasil bahan baku, maka dapat memberikan jawaban 

secara langsung kepada perusahaan pengguna. Namun, untuk pemasok yang bukan penghasil 

bahan baku, maka pemasok ini harus memilih perusahaan penghasil bahan baku terlebih 

dahulu sebelum memberikan data informasi tentang harga, diskon, estimasi delivery, garansi, 

dan cara pembayaran. Karena data tersebut akan diperoleh setelah ada perusahaan lain yang 

sanggup untuk memproduksi bahan baku tersebut dan bersedia bekerjasama dengan pemasok 

bukan penghasil bahan baku. Setelah dapat memilih perusahaan penghasil bahan baku, maka 

pemasok bukan penghasil bahan baku baru dapat memberikan data informasi tersebut diatas 

kepada perusahaan pengguna. Untuk lebih lengapnya tentang diagram alir pemilihan pemasok 

bukan penghasil bahan baku oleh perusahaan pengguna dapat dilihat pada Gambar 3.3.  
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SELESAI

 

Gambar 3.3. Diagram alir pemilihan pemasok bukan penghasil bahan baku 
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Berdasarkan pada Gambar 3.3, maka tahapan pertama adalah perusahaan pengguna 

menentukan spesifikasi barang yang diperlukan dan jumlahnya. Pemasok bukan penghasil 

bahan baku memiliki kewenangan menolak atau menerima tawaran dari perusahaan pengguna 

tersebut. Apabila pemasok bukan penghasil bahan baku menolak tawaran tersebut, maka 

perusahaan pengguna akan memberikan penawarannya kepada pemasok yang lain. Namun, 

jika pemasok bukan penghasil bahan baku menerima tawaran dari perusahaan pengguna, maka 

pemasok bukan penghasil bahan baku akan melakukan evaluasi dan pemilihan terhadap 

perusahaan penghasil bahan baku. Apabila sudah selesai proses evaluasi dan pemilihan 

terhadap perusahaan penghasil bahan baku, maka pemasok bukan penghasil bahan baku akan 

memperoleh informasi data harga, diskon, estimasi delivery, garansi, dan cara pembayaran. 

Data yang mungkin bisa disiapkan dari pemasok bukan penghasil bahan baku antara lain 

adalah harga, diskon, estimasi delivery, garansi, dan cara pembayaran.  

Apabila pemasok bukan penghasil bahan baku sudah mendapatkan jawaban bersedia 

dari perusahaan penghasil bahan baku, maka tahapan berikutnya adalah pemasok bukan 

penghasil bahan baku akan segera memberikan informasi tentang harga, diskon, estimasi 

delivery, garansi, dan cara pembayaran kepada perusahaan pengguna. Informasi data ini akan 

dipertimbangkan oleh perusahaan pengguna. Hasil pertimbangan tersebut dapat diterima atau 

ditolak. Banyak hal yang harus dipertimbangkan oleh perusahaan pengguna. Bisa saja 

pertimbangan pertama adalah harga dan cara pembayarannya serta diskon, karena ketiga 

kriteria ini sangat terkait dengan kemampuan finansial dan permodalan dari perusahaan 

pengguna. Pertimbangan lainnya, mungkin saja terkait dengan lamanya delivery, dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah kriteria garansi. 

Apabila perusahaan pengguna sudah memberikan persetujuan terhadap informasi data 

yang diberikan dari pemasok bukan penghasil bahan baku, maka tahapan selanjutnya adalah 

perusahaan pengguna melakukan evaluasi terhadap pemasok bukan penghasil bahan baku. 

Evaluasi yang dilakukan oleh perusahaan pengguna antara lain adalah penilaian atau 

pemberian score terhadap pemasok bukan penghasil bahan baku. Tahapan ini sangat penting 

karena output-nya akan menjadi dasar bagi perusahaan pengguna untuk memilih pemasok 

bukan penghasil bahan baku di tahapan selanjutnya. Karena score yang dimiliki oleh tiap 

pemasok bukan penghasil bahan baku berperan penting dalam penentuan manakah pemasok 

bukan penghasil bahan baku yang terbaik itu. Meskipun score bukanlah satu-satunya alasan 
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dalam pemilihan pemasok bukan penghasil bahan baku, namun umumnya pemasok bukan 

penghasil bahan baku yang memiliki score tertinggi adalah pemasok bukan penghasil bahan 

baku yang terbaik. Adapun alasan score sebagai acuan dalam pemilihan pemasok bukan 

penghasil bahan baku adalah karena score yang diperoleh dari tiap pemasok sudah melibatkan 

beberapa kriteria yang menjadi pertimbangan dari para pengambil keputusan di perusahaan 

pengguna. Maka sangat fisibel sekali apabila score menjadi dasar dalam pengambilan 

keputusan dalam pemilihan pemasok bukan penghasil bahan baku terbaik. 

Pada pemilihan pemasok bukan penghasil bahan baku, maka masih ada proses 

tambahan yang terjadi pada pemasok bukan penghasil bahan baku. Proses tambahan tersebut 

adalah pemilihan perusahaan penghasil bahan baku. Hal ini dikarenakan pemasok bukan 

penghasil bahan baku memerlukan bantuan atau kerjasama dalam menghasilkan bahan baku. 

Sehingga dengan demikian akan dapat menjadi pemasok kepada perusahaan pengguna. 

Artinya adalah bahwa harus ada satu atau lebih perusahaan penghasil bahan baku yang 

menjadi pemasok bagi pemasok bukan penghasil bahan baku. Adapun diagram alir proses 

pemilihan perusahaan penghasil bahan baku oleh pemasok bukan penghasil bahan baku dapat 

dilihat pada Gambar 3.4. 

Berdasarkan pada Gambar 3.4, maka tahapan pertama adalah pemasok bukan penghasil 

bahan baku menentukan spesifikasi barang yang diperlukan dan jumlahnya. Perusahaan 

penghasil bahan baku memiliki kewenangan menolak atau menerima tawaran dari pemasok 

bukan penghasil bahan baku tersebut. Apabila perusahaan penghasil bahan baku menolak 

tawaran tersebut, maka pemasok bukan penghasil bahan baku akan memberikan 

penawarannya kepada perusahaan yang lain. Namun, jika perusahaan penghasil bahan baku 

menerima tawaran dari pemasok bukan penghasil bahan baku, maka perusahaan penghasil 

bahan baku akan mempersiapkan data berkaitan dengan spesifikasi barang yang ditawarkan 

dari pemasok bukan penghasil bahan baku. Data yang mungkin bisa disiapkan dari perusahaan 

penghasil bahan baku antara lain adalah harga, diskon, estimasi delivery, garansi, dan cara 

pembayaran.  
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dan cara pembayaran

SELESAI

 

Gambar 3.4. Diagram alir pemilihan perusahaan penghasil bahan baku 
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Apabila perusahaan penghasil bahan baku memberikan jawaban bersedia terhadap 

tawaran dari pemasok bukan penghasil bahan baku tersebut, maka tahapan berikutnya adalah 

perusahaan penghasil bahan baku akan segera memberikan informasi tentang harga, diskon, 

estimasi delivery, garansi, dan cara pembayaran kepada pemasok bukan penghasil bahan baku. 

Informasi data ini akan dipertimbangkan oleh pemasok bukan penghasil bahan baku. Hasil 

pertimbangan tersebut dapat diterima atau ditolak. Banyak hal yang harus dipertimbangkan 

oleh pemasok bukan penghasil bahan baku. Bisa saja pertimbangan pertama adalah harga dan 

cara pembayarannya serta diskon, karena ketiga kriteria ini sangat terkait dengan kemampuan 

finansial dan permodalan dari pemasok bukan penghasil bahan baku. Pertimbangan lainnya, 

mungkin saja terkait dengan lamanya delivery, dan yang tidak kalah pentingnya adalah kriteria 

garansi. 

Apabila pemasok bukan penghasil bahan baku sudah memberikan persetujuan terhadap 

informasi data yang diberikan dari perusahaan penghasil bahan baku, maka tahapan 

selanjutnya adalah pemasok bukan penghasil bahan baku melakukan evaluasi terhadap 

perusahaan penghasil bahan baku. Evaluasi yang dilakukan oleh pemasok bukan penghasil 

bahan baku antara lain adalah penilaian atau pemberian score terhadap perusahaan penghasil 

bahan baku. Tahapan ini sangat penting karena output-nya akan menjadi dasar bagi pemasok 

bukan penghasil bahan baku untuk memilih perusahaan penghasil bahan baku di tahapan 

selanjutnya. Karena score yang dimiliki oleh tiap perusahaan penghasil bahan baku berperan 

penting dalam penentuan manakah perusahaan penghasil bahan baku yang terbaik itu. 

Meskipun score bukanlah satu-satunya alasan dalam pemilihan perusahaan penghasil bahan 

baku, namun umumnya perusahaan penghasil bahan baku yang memiliki score tertinggi 

adalah perusahaan penghasil bahan baku yang terbaik. Adapun alasan score sebagai acuan 

dalam pemilihan perusahaan penghasil bahan baku adalah karena score yang diperoleh dari 

tiap perusahaan penghasil bahan baku sudah melibatkan beberapa kriteria yang menjadi 

pertimbangan dari para pengambil keputusan di pemasok bukan penghasil bahan baku. Maka 

sangat fisibel sekali apabila score menjadi dasar dalam pengambilan keputusan dalam 

pemilihan perusahaan penghasil bahan baku terbaik. 
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3.2. Kelemahan metode yang lama 

Pada setiap penelitian pemilihan pemasok, maka tahapan setelah penentuan kriteria 

adalah pembobotan kriteria. Dalam pembobotan tersebut, penilaian manusia tentang benda tak 

berwujud lebih cenderung tidak konsisten (Saaty, 2003). Sedangkan kebanyakan kriteria 

adalah bukan benda yang berwujud. Penilaian manusia tersebut akan semakin sensitif jika 

jumlah kriteria yang dinilai semakin meningkat, sehingga akan membuat penilaian itu menjadi 

tidak konsisten (Saaty, 2003). Sementara, kualitas hasil pembobotan kriteria sangat 

dipengaruhi oleh nilai-nilai perbandingan berpasangan antar kriteria (Anojkumar et al., 2015; 

Azizi dan Mohebbi, 2015). Kesulitan akan muncul apabila jumlah kriteria relatif besar (diatas 

7 kriteria), karena sulit dicapai hasil yang konsisten (Saaty dan Kearns, 1985). Dan jika 

kondisi ini terjadi, maka cara perbandingan berpasangan antar kriteria ini dianggap tidak 

praktis (Aghdaie dan Alimardani, 2015). Hal ini akan mengakibatkan kepakaran seseorang 

tidak mampu membandingkan dengan baik antar kriteria jika jumlah kriteria yang harus 

dibandingkan sangat banyak (Khatwani dan Das, 2016; Patil dan Kant, 2014; Routroy dan 

Kumar, 2016). Cara terbaik adalah dengan tetap menjaga jumlah kriteria pada tujuh atau 

kurang (Saaty dan Ozdemir, 2003). Kelemahan yang lainnya adalah bahwa nilai yang ada 

dalam perbandingan berpasangan itu terbatas hanya angka satu hingga 9, sehingga ini akan 

membatasi judgement dari para pengambil keputusan dalam memberikan penilaian 

(Ilangkumaran et al., 2014). Selain itu, hal tersebut akan menjadikan penskalaan tersebut tidak 

dapat merepresentasikan pendapat dari para pengambil keputusan (Bakhshimazdeh dan 

Alikhasi, 2015). 

Ada beberapa penelitian yang membagi kriteria menjadi dua kelompok, sehingga 

diharapkan setiap kelompok kriteria kurang dari tujuh kriteria. Kelompok penelitian ini adalah 

Abdollahi et al. (2015) dan Freeman and Chen (2015). Freeman and Chen (2015) 

menggunakan kriteria objektif dan kriteria subjektif. Mereka menggunakan AHP untuk 

menghitung bobot kriteria subjektif dan entropi untuk menentukan bobot kriteria obyektif. 

Kemudian, mereka menggunakan rata-rata dua bobot untuk memperoleh bobot global. 

Abdollahi et al. (2015) membagi kriteria menjadi dua jenis, yaitu kriteria lean dan kriteria 

agile. Mereka menggunakan Analytical Network Process (ANP) untuk menghitung kedua 

bobot tersebut. Kelemahan dari kelompok penelitian ini adalah tidak ada jaminan jika masing-
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masing kelompok kriteria memiliki kurang dari tujuh kriteria. Kesulitan lainnya adalah 

bagaimana penggabungan dua bobot masing-masing kelompok ini. 

Strategi yang digunakan oleh beberapa penelitian lainnya adalah menciptakan hirarki 

multi level, yaitu kriteria utama dan sub kriteria. Kelompok penelitian ini adalah Luzon and 

El-Sayegh (2016), dan Yadav and Sharma (2015). Pada setiap kelompok bobot sub kriteria 

dihitung. Bobot ini disebut bobot lokal. Kriteria utama di tingkat pertama, juga dihitung 

bobotnya. Bobot global diperoleh dengan menggabungkan semua bobot di setiap tingkat. 

Peringkat pemasok diperoleh dengan menghitung total skor berdasarkan bobot global.  

 

Table 3.2. Artikel pemilihan pemasok dengan perbandingan berpasangan 

Artikel 

Cara untuk menghindari matrik 

perbandingan berpasangan  

yang tidak konsisten 

Kelemahan 

 

Abdollahi et al. 

(2015) dan Freeman 

and Chen (2015). 

 

Membagi kriteria ke dalam dua 

kelompok, sehingga diharapkan 

jumlah kriteria dalam satu 

kelompok kurang dari tujuh. 

Dengan begitu akan cepat 

diperoleh rasio konsisten.  

 

Sulit untuk menyatukan bobot 

dari dua kelompok, dan belum 

ada jaminan bahwa tiap 

kelompok memiliki kriteria 

kurang dari tujuh. 

 

Luzon and El-Sayegh 

(2016) dan Yadav 

and Sharma (2015). 

 

Membentuk kriteria multilevel, 

sehingga ada kriteria utama dan 

sub-kriteria. Dengan begitu akan 

cepat diperoleh rasio konsisten. 

 

Perhitungan terlalu panjang 

dan tidak ada jaminan bahwa 

di dalam kriteria utama atau 

kelompok sub-kriteria di tiap 

kriteria utama kurang dari 

tujuh kriteria. 
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3.3. Konsep metode usulan 

Kelemahan metode lama adalah terletak pada matrik perbandingan berpasangan. 

Matrik ini sangat rentan terhadap inkonsistensi. Dengan cara lama, pengambil keputusan atau 

pakar harus memberikan nilai aij atau perbandingan antar kriteria secara satu persatu. 

Perbandingan ini yang jika jumlahnya sangat banyak, maka memerlukan kehati-hatian. Hasil 

dari tiap nilai aij dimasukkan dalam sebuah matrik yang disebut dengan nama matrik 

perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix). Apabila pendapat pengambil 

keputusan atau pakar adalah bahwa a12 lebih besar dari satu dan a23 juga lebih besar dari satu 

maka seharusnya a13 lebih besar dari satu pula. Hal ini dapat dijelaskan bahwa jika a12 lebih 

besar dari satu, maka itu berarti bahwa C1 lebih penting dari C2, dan jika a23 lebih besar dari 

satu maka itu berarti bahwa C2 lebih penting dari C3. Dengan menggunakan kedua pernyataan 

ini, maka dengan demikian kesimpulannya adalah C1 lebih penting dari C3. Pernyataan yang 

ada dalam kesimpulan ini dapat ditulis bahwa a13 lebih besar dari satu. Jadi jika pengambil 

keputusan atau pakar memberikan nilai a13 tidak lebih besar dari satu atau dibawah satu, maka 

akan muncul ketidakkonsistenan. Ini baru tiga kriteria, bagaimana kalau lebih dari tiga dan 

seterusnya, maka akan sangat rentan terjadi inkonsistensi. Dengan berdasar pada penjelasan 

munculnya inkonsistensi tersebut, maka perlu dibuat perbandingan berpasangan yang 

membatasi adanya inkonsistensi atau bahkan tidak ada inkonsistensi. 

Penelitian ini mengusulkan adanya rantai Hamilton yang di-hybrid-kan dengan matrik 

perbandingan berpasangan yang ada dalam AHP. Untuk memudahkan model konspetualnya, 

maka perbandingan berpasangan antar kriteria di konversi  dalam sebuah jaringan. Satu 

kriteria disimbolkan sebagai sebuah simpul, sedangkan busur menunjukkan adanya nilai 

perbandingan berpasangan antar kedua simpul atau kriteria yang disambungkan tersebut. Dari 

model dengan cara lama maka akan ada antara satu simpul dengan simpul yang lain selalu 

terhubung dengan busur tanpa terkecuali. Dengan demikian, akan terbentuk model jaringan 

perbandingan berpasangan antar kriteria, dimana tiap simpul terhubung dengan semua simpul 

yang lain. Hal tersebut adalah karena cara lama membandingkan tiap kriteria dengan semua 

kriteria yang lainnya tanpa kerkecuali. Cara baru mengusulkan perlintasan jalur di setiap 

simpul secara merata namun hanya dilalui sekali saja. Perlintasan jalur yang diusulkan untuk 

dijadikan jalur Hamilton (Hamilton path) adalah melalui simpul kriteria C1, selanjutnya ke 
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simpul kriteria C2, lalu dilanjutkan menuju ke simpul kriteria C3, dan seterusnya hingga 

sampai kepada simpul kriteria Cn, dimana n adalah banyaknya kriteria. Dengan demikian, akan 

terbentuk sebuah jalur Hamilton (Hamilton path). Berdasarkan pada jalur Hamilton tersebut, 

maka yang dibandingkan adalah kriteria C1 dengan kriteria C2, kemudian kriteria C2 

dibandingkan dengan kriteria C3, lalu kriteria C3 dibandingkan dengan kriteria C4, dan 

seterusnya hingga sampai pada kriteria Cn-1 dibandingkan dengan kriteria Cn, dimana n adalah 

banyaknya kriteria.  

 

 

(a) Perbandingan berpasangan dengan 

cara lama 

 

(b) Perbandingan berpasangan dengan 

cara usulan 

Gambar 3.5. Perbedaan perbandingan berpasangan cara lama dan usulan 

 

Untuk menghindari adanya inkonsistensi, maka tidak membandingkan antara kriteria 

Cn  dengan kriteria C1. Sehingga jaringan yang terbentuk sebenarnya adalah modifikasi jalur 

Hamilton, karena jaringannya bukanlah loop tertutup sebagaimana jaringan Hamilton namun 

hanya berupa jaringan Hamilton yang terbuka. Jaringan yang dibentuk adalah dimulai dari 

simpul kriteria C1 hingga sampai ke simpul kriteria Cn dan tidak balik ke simpul kriteria C1. 

Jika jaringannya tertutp, maka bisa terjadi bahwa kriteria Cn dianggap lebih penting dari 

kriteria C1 atau Cn > C1 padahal sebelumnya dalam rantai atau jalur Hamilton yang terbentuk 
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adalah kriteria Cn < Cn-1 < … < C2 < C1. Sehingga akhirnya terjadi inkonsistensi, demikian 

juga sebaliknya, ada peluang terjadi kriteria C1 dianggap lebih penting dari kriteria Cn atau C1 

> Cn padahal sebelumnya dalam rantai atau jalur Hamilton yang terbentuk adalah kriteria Cn > 

Cn-1 > … > C2 > C1. Perbedaan mendasar antara perbandingan berpasangan antar kriteria 

dengan cara lama dan cara baru dapat diilustrasikan menggunakan lima kriteria seperti pada 

Gambar 3.5. 

 

 

 

 

Gambar 3.6. Pengisian matrik perbandingan berpasangan dengan cara lama 

 

Dengan menggunakan nilai perbandingan yang ada dalam jalur Hamilton tersebut, 

maka untuk nilai perbandingan antar kriteria selain pasangan yang ada dalam jalur Hamilton 

akan dapat dicari dengan menggunakan perkalian dari nilai-nilai perbandingan antar kriteria 

yang ada dalam jalur Hamilton. Misalkan saja bila nilai perbandingan antara kriteria C1 

dengan kriteria C2 adalah a12 (C1 = a12C2), dan nilai perbandingan antara kriteria C2 dengan 

kriteria C3 adalah a23 (C2 = a23C3), maka nilai perbandingan antara kriteria C1 dengan kriteria 

C3 adalah a12 a23. Nilai ini berasal dari persamaan C1 = a12C2 dan persamaan C2 = a23C3, 

sehingga C1 = a12 a23C3. Dan jika akan dicari nilai perbandingan antara kriteria C1 dengan 
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kriteria C4, maka dapat diketahui dari persamaan C3 = a34C4 dan persamaan sebelumnya yakni 

C1 = a12a23C3. Maka terbentuk persamaan C1 = a12a23a34C4. Demikian seterusnya, maka semua 

perbandingan antar kriteria akan dapat dicari dengan hanya berdasarkan nilai-nilai 

perbandingan berpasangan yang ada pada jalur Hamilton tadi. Sebagai ilustrasi cara pengisian 

matrik perbandingan berpasangan dari model jaringan yang terbentuk dapat dilihat pada 

Gambar 3.6 (untuk cara lama) dan Gambar 3.7 (untuk cara usulan). 

 

 

 

 

Gambar 3.7. Pengisian matrik perbandingan berpasangan dengan cara usulan 

 

Cara usulan dengan jalur Hamilton tersebut akan menghemat jumlah perbandingan 

berpasangan antar kriteria, dan tiap satu kriteria hanya dibandingkan dengan satu kriteria yang 

lain saja. Hal ini akan menghemat jumlah perbandingan berpasangan. Cara usulan juga dapat 

menjamin konsistensi hasil perbandingan berpasangan. Buktinya adalah bahwa bila kriteria C1 

lebih penting dari kriteria C2 maka berarti nilai perbandingannya lebih besar dari satu atau a12 

> 1, dan jika kriteria C2 lebih penting dari kriteria C3 maka berarti nilai perbandingannya lebih 

besar dari satu atau a23  > 1. Dengan demikian maka pasti kriteria C1 lebih penting dari kriteria 
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C3 karena nilai a12a23 > 1, dan ini adalah konsisten. Demikian pula jika ada kriteria C3 lebih 

penting dari kriteria C4 maka berarti nilai perbandingannya lebih besar dari satu atau a34  > 1. 

Dengan demikian maka pasti kriteria C1 lebih penting dari kriteria C4 karena nilai a12a23a34 > 

1, dan ini adalah konsisten. Demikian seterusnya untuk perbandingan antar kriteria yang 

lainnya juga pasti akan konsisten. 

Seringkali, pengambil keputusan hanya menyebutkan beberapa kriteria secara 

berurutan. Pesan yang ingin disampaikan oleh pengambil keputusan itu adalah bahwa ia hanya 

menganggap kriteria-kriteria tersebutlah yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan 

dalam memilih pemasok. Pesan yang lainnya adalah bahwa kriteria yang disebutkan terlebih 

dahulu atau yang paling atas adalah yang paling penting, kemudian diikuti dengan kriteria-

kriteria yang berikutnya. Hal ini dilakukan oleh para pengambil keputusan dikarenakan dunia 

bisnis yang harus cepat dalam keputusan. Selain itu, ada kemungkinan bahwa belum ada 

kumpulan kriteria untuk kemudian dilakukan perbandingan berpasangan.  

Ini artinya adalah bahwa ada perubahan penilaian para pakar atau pengambil 

keputusan, yang tadinya menilai tingkat kepentingan antar kriteria menjadi menilai kriteria 

yang bersangkutan terhadap keputusan dalam pemilihan pemasok itu sendiri. Dengan 

demikian, maka diharapkan nilai perbandingan antar kriteria akan menjadi tetap dan terhindar 

dari inkonsistensi. Perbedaan antara ide dasar dari metode lama dengan metode usulan karena 

adanya kasus tertentu tersebut dapat dilihat pada Gambar 3.8 dan Gambar 3.9. Pada kedua 

gambar dibuat ilustrasi dari model konseptual dari metode lama dan usulan dalam bentuk 

sebuah jaringan. Titik simpul atau lingkaran merupakan lambang dari sebuah kriteria, 

sedangkan busur adalah hubungan dalam bentuk nilai tingkat kepentingan. 

Pada cara lama seperti yang terlihat dalam Gambar 3.8, maka letaknya busur sebagai 

bentuk hubungan nilai tingkat kepentingannya terletak diantara tiap titik simpul yang 

melambangkan kriteria. Sedangkan pada cara usulan, busur yang melambangkan nilai tingkat 

kepentingan berada di antara tiap titik simpul dengan titik simpul khusus (berbentuk elip) yang 

melambangkan pemilihan pemasok. Jadi perbedaan utamanya adalah bahwa pada cara lama, 

nilai tingkat kepentingannya ada antara kriteria satu dengan kriteria yang lain, sedangkan pada 

cara usulan nilai tingkat kepentingannya ada diantara tiap kriteria dengan pemilihan pemasok. 
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Gambar 3.8. Ilustrasi metode yang umum digunakan 
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Gambar 3.9. Ilustrasi metode usulan 

 

 Namun pada kasus khusus tersebut nanti pada dasarnya juga mengarah pada pemberian 

batasan terhadap matrik perbandingan antar kriteria yang harus diberikan penilaian dari pakar 

atau pengambilan keputusan. Jika terdapat kumpulan kriteria (C1, C2, C3, ..., Cn-i, Ci), maka 

yang perlu dibandingkan adalah antara kriteria C1 dengan kriteria C2, antara kriteria C2 dengan 

C3, antara kriteria C3 dengan C4 demikian seterusnya hingga antara kriteria Cn-i dengan Ci. 

Dengan demikian, jika C1/C2 = A12, C2/C3 = A23, C3/C4 = A34, ..., Cn-i/Ci = A(n-i)i ; dimana Aij 
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adalah nilai perbandingan berpasangan antara kriteria i dengan kriteria j, maka akan terbentuk 

persamaan sebagai berikut: 

 12

2

1 A
C

C
 maka 2121 CAC   atau 

12

1
2

A

C
C                    (3-1) 

23

3

2 A
C

C
  maka 3232 CAC   atau 

23

2
3

A

C
C                     (3-2) 

34

4

3 A
C

C
  maka 4343 CAC   atau 

34

3
4

A

C
C                     (3-3) 

               

iin

i

in A
C

C
)( 

   maka iiinin CAC )(    atau 
iin

in
i

A

C
C

)( 

      (3-4) 

 

Dengan demikian, sudah memiliki data yang cukup untuk membandingkan antara satu 

kriteria dengan kriteria yang lainnya, seperti berikut: 

 

           2312
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2
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3
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A

C

CA

C

C
                       (3-5) 

  342312

34

3

32312
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1 AAA

A

C
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C
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                      (3-6) 

         3423

34

3
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4

2 AA

A

C

CA

C

C
                          (3-7) 

                

iin

i

AAAA
C

C
)(342312

1 ...                               (3-8) 

 

Berdasarkan pada hasil penilaian perbandingan yang tertentu saja sperti tersebut diatas, 

maka akan diperoleh matrik perbandingan penuh seperti terlihat pada Tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. Isian matrik perbandingan berpasangan usulan 

  
 C1 C2 C3 C4 ... Ci 

C1  A12 A12A23 A12 A23A34 ... A12 A23...A(i-1)i 

C2 1/A12  A23 A23A34 ... A23 A34...A(i-1)i 

C3 1/[A12A23] 1/A23  A34 ... A34 A45...A(i-1)i 

C4 1/[A12 A23A34] 1/[A23A34] 1/A34  ... A45 A56...A(i-1)i 

... ... ... ... ...  ... 

Ci 1/[A12 A23...A(i-1)i] 1/[A23 A34...A(i-1)i] 1/[A34 A45...A(i-1)i] 1/[A45 A56...A(i-1)i] ...  

Keterangan: nilai perbandingan yang diisi adalah A12, A23, A34, ...., A(i-1)i  

 

3.4. Keluaran dan dampak penelitian 

Keluaran penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Ketersediaan kriteria untuk dijadikan pertimbangan dalam pemilihan pemasok yang 

sebelumnya belum pernah memasok kepada calon perusahaan pengguna. 

2. Lembar formulir-formulir baru yang digunakan untuk pihak manajemen dalam 

pemilihan pemasok. 

3. Metode penilaian pemasok dengan mempertimbangkan kriteria yang sesuai dengan 

persepsi perusahaan. 

4. Algoritma usulan yang terdiri dari prosedur perbandingan berpasangan antar kriteria, 

pengisian matrik perbandingan berpasangan, pembobotan kriteria, dan penilaian 

pemasok. 

 

Adapun dampak dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Memudahkan bagi perusahaan untuk menentukan prioritas kriteria dalam pemilihan 

pemasok yang sebelumnya belum pernah memasok kepada perusahaan. 

2. Memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam memilih pemasok yang sebelumnya 

belum pernah memasok kepada perusahaan. 
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3.5. Hipotesis 

Penelitian ini mengusulkan sebuah cara yang sederhana dalam melakukan 

perbandingan berpasangan antar kriteria, yakni dengan memodifikasi model jaringan 

Hamilton. Jalur Hamilton yang dimodifikasi dalam cara usulan ini adalah dengan 

membandingkan dua kriteria berdekatan secara berkesinambungan dan bertahap mengikuti 

pola jalur Hamilton yang sudah terbentuk tetapi jaringan Hamilton-nya diputus pada ujungnya. 

Dengan demikian, maka perbandingan pertama adalah antara kriteria C1 dengan kriteria C2, 

kemudian kriteria C2 dibandingkan dengan kriteria C3, lalu kriteria C3 dibandingkan dengan 

kriteria C4, dan seterusnya hingga sampai pada kriteria Cn-1 dibandingkan dengan kriteria Cn,  

dimana n adalah banyaknya kriteria. Namun tidak membandingkan antara kriteria Cn  dengan 

kriteria C1. Sehingga inilah yang disebut dengan modifikasi jalur Hamilton, karena 

jaringannya tidak sepenuhnya mirip jaringan Hamilton namun hanya berupa jaringan 

Hamilton yang terbuka, mulai dari simpul kriteria kriteria C1 hingga sampai ke simpul kriteria 

Cn dan tidak balik ke simpul kriteria C1. Alasannya kenapa jaringannya harus terbuka atau 

simpul kriteria Cn dan tidak balik ke simpul kriteria C1 adalah agar supaya perbandingan 

berpasangannya tetap konsisten. Apabila jaringannya berupa loop tertutup atau mirip dengan 

jaringan Hamilton, maka ada kemungkinan bahwa kriteria Cn dianggap lebih penting dari 

kriteria C1 atau Cn > C1 padahal sebelumnya dalam rantai atau jalur Hamilton yang terbentuk 

adalah kriteria Cn < Cn-1 < … < C2 < C1. Sehingga akhirnya terjadi inkonsistensi, demikian 

juga sebaliknya, bisa terjadi kemungkinan bahwa kriteria C1 dianggap lebih penting dari 

kriteria Cn atau C1 > Cn padahal sebelumnya dalam rantai atau jalur Hamilton yang terbentuk 

adalah kriteria Cn > Cn-1 > … > C2 > C1. 

Dengan model usulan tersebut maka hipotesisnya adalah bahwa cara usulan akan lebih 

sedikit dalam perbandingan berpasangan antar kriteria dan mampu menghasilkan solusi yang 

selalu konsisten dengan hanya satu iterasi saja tanpa harus melakukan perulangan dalam 

perbandingan berpasangan. Dengan demikian, cara usulan akan memberikan hasil dengan 

lebih cepat. Oleh sebab itu cara yang diusulkan akan lebih baik dari yang sebelumnya, karena 

hanya dengan satu iterasi akan diperoleh hasil matrik perbandingan berpasangan yang 

konsisten.  
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B A B   IV 

METODE PENELITIAN 

 

4.1. Pendekatan penelitian  

Dalam sebuah proses pemilihan pemasok biasanya melalui tiga tahapan. Tahapan 

pertama adalah penentuan kriteria yang dipertimbangkan dalam pemilihan pemasok. Tahapan 

kedua adalah pemilihan metode dalam memilih pemasok. Tahapan terakhir adalah 

mengevaluasi serta menilai tiap pemasok atau meranking pemasok dengan metode yang sudah 

dipilih di tahapan kedua sehingga dapat diketahui pemasok mana yang paling terbaik. Ketiga 

tahapan tersebut dapat dilihat pada Gambar 4.1. 

Pada tahapan pertama dalam Gambar 4.1 yakni penentuan kriteria merupakan tahapan 

paling penting, karena ketepatan dalam penentuan kriteria yang akan dijadikan dasar dalam 

pemilihan pemasok berpengaruh langsung terhadap ketepatan dalam memilih pemasok yang 

terbaik. Dalam tahapan ini, proses yang terjadi adalah bagaimana cara memilih kriteria yang 

akan jadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok. Beberapa hal yang harus diperhatikan 

dalam memilih kriteria adalah kesesuaian dengan jenis industri yang ada dalam perusahaan 

pengguna, kesesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan pengguna, dan kebutuhan data yang 

tersedia dalam proses penilaian pemasok. Kriteria pemilihan pemasok untuk jenis industri jasa 

akan sangat berbeda dengan industri manufaktur. Sedangkan untuk kebutuhan apa yang 

diperlukan bagi perusahaan pengguna, maka pengambil keputusan yang ada dalam perusahaan 

tersebut yang tentunya lebih tahu. Namun secara umum bahwa, kriteria untuk memilih 

pemasok untuk jangka pendek akan berbeda dengan jika perusahaan pengguna menginginkan 

kerjasama dengan pemasok dalam jangka waktu yang lama. Bahkan bisa saja pemasok yang 

diinginkan adalah pemasok yang terus berkelanjutan. 

Tahapan kedua adalah pemilihan metode. Pihak perusahaan pengguna dapat saja 

memilih satu metode dari beberapa metode yang tersedia. Pemilihan satu metode dari 

beberapa metode tersebut terkait dengan pertimbangan kemudahan penggunaan, ketepatan dan 

kecepatan. Namun, ada kemungkinan bahwa perusahaan pengguna menggunakan lebih dari 

satu metode dan kemudian membandingkan hasil solusi dari satu metode dengan metode yang 

lainnya. Akan lebih baik jika menggunakan kombinasi satu metode dengan metode lain 

dimana kekurangan satu metode dapat ditutupi dengan kelebihan dari metode yang lainnya. 
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Pertimbangan yang lainnya dalam pemilihan metode adalah ada tidaknya ketersediaan data. 

Metode kualitatif akan digunakan oleh perusahaan pengguna jika data kuantitatif tidak tersedia 

di pemasok, sehingga penilaian subyektifitas dari pengambil keputusan di perusahaan 

pengguna akan lebih dominan.  

 

Penentuan kriteria dalam pemilihan pemasok. 

MULAI

Dalam tahapan ini, proses yang terjadi adalah bagaimana cara memilih kriteria yang akan jadi 
pertimbangan dalam pemilihan pemasok. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam 
memilih kriteria adalah kesesuaian dengan jenis industri yang ada dalam perusahaan 

pengguna, kesesuaian dengan kebutuhan dari perusahaan pengguna, dan kebutuhan data 
yang tersedia dalam proses penilaian pemasok.

Pemilihan metode untuk memilih pemasok

Pihak perusahaan pengguna dapat saja memilih satu metode dari beberapa metode yang 
tersedia. Pemilihan satu metode dari beberapa metode tersebut terkait dengan 

pertimbangan kemudahan penggunaan, ketepatan dan kecepatan. Namun, ada kemungkinan 
bahwa perusahaan pengguna menggunakan lebih dari satu metode dan kemudian 

membandingkan hasil solusi dari satu metode dengan metode yang lainnya. Akan lebih baik 
jika menggunakan kombinasi satu metode dengan metode lain dimana kekurangan satu 

metode dapat ditutpi dengan kelebihan dari metode yang lainnya.

SELESAI

Mengevaluasi dan menilai pemasok

Dalam tahapan ini Sangat diperlukan Adanya ketersediaan data, karena saat melakukan 
evaluasi dan penilaian pemasok dibutuhkan obyektifitas dari tim penilai. Dengan demikian 

diharapkan pemasok yang terpilih adalah pemasok yang terbaik bagi perusahaan pengguna. 
Namun, jika terkendala dengan data numerik dari tiap pemasok, maka diperlukan lagi 

justifikasi dari pengambil keputusan dari perusahaan pengguna.

 

Gambar 4.1. Diagram alir untuk pemilihan pemasok 
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Adapun berkaitan dengan ketersediaan data, maka ini diperlukan sekali saat melakukan 

evaluasi dan penilaian pemasok. Karena dalam proses penilaian ini diperlukan obyektifitas 

dari tim penilai, sehingga diharapkan pemasok yang terpilih adalah pemasok yang terbaik bagi 

perusahaan pengguna. Namun, jika terkendala dengan data numerik dari tiap pemasok, maka 

diperlukan lagi justifikasi dari pengambil keputusan dari perusahaan pengguna. Dalam kondisi 

tertentu bisa saja sebuah perusahaan pengguna memanfaatkan pihak eksternal untuk 

membantu proses pemilihan pemasok. Pihak eksternal tersebut misalkan adalah kumpulan 

pakar akademik dari institusi pendidikan atau lembaga penelitian di bidang pemilihan 

pemasok atau semacam konsultan dalam pemilihan pemasok. Keterlibatan pihak eksternal 

tersebut bisa secara keseluruhan proses dalam pemilihan pemasok atau hanya sebagian saja 

dari proses tersebut. Hanya saja, apabila pihak eksternal tersebut terlibat secara menyeluruh 

dalam proses pemilihan pemasok, maka biasanya tetap dilibatkan para pengambil keputusan 

dari perusahaan pengguna. Adapun jika pihak eksternal tersebut hanya terlibat di sebagian 

proses pemilihan pemasok, maka bentuk bantuannya bisa saja berupa usulan dalam 

memberikan rekomendasi kriteria apa saja dalam pemilihan pemasok bagi perusahaan. 

Kemungkinan yang lainnya adalah dalam bentuk bantuan kalkulasi numerik dari metode 

pemilihan pemasok. Bentuk lain yang mungkin adalah bisa saja dalam pengambilan data di 

tiap pemasok untuk kemudian dimanfaatkan dalam proses evaluasi dan penilaian pemasok.  

Seperti yang telah dibahas dalam Bab II bahwa ada beberapa cara atau metode untuk 

memilih kriteria. Selain metode Delphi, metode statistik lebih dominan dilakukan oleh para 

penelitian yang sebelumnya untuk memilih kriteria. Pada prinsipnya metode statistik seperti 

SEM, DEMATEL, ISM dan PCA lebih dominan hanya untuk mencari korelasi antar kriteria 

dan melihat seberapa kuat korelasi tersebut. Kekuatan korelasi ini tentunya dilihat dari aspek 

pemilihan pemasok. Seberapa kuat korelasi antar kriteria dalam membentuk sebuah keputusan 

untuk memilih pemasok terbaik. Dengan demikian akan diketahui kriteria apa saja yang 

berkorelasi kuat dalam kaitannya di pemilihan pemasok, demikian pula kriteria mana saja 

yang korelasinya malah memperlemah keterkaitannya dengan pemilihan pemasok. Dengan 

berdasarkan pada data korelasi antar kriteria tersebut, maka dapat ditentukan kriteria mana saja 

yang dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pemilihan pemasok. jadi, metode 

statistik belum mampu mengumpulkan kriteria-kriteria tersebut, karena tugasnya hanya 
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menyampaikan informasi keterkaitan antar kriteria saja. Oleh karena itu diperlukan cara dalam 

pengumpulan kriteria-kriteria yang akan diuji keterkaitannya tersebut.  

Pada penelitian sebelumnya, metode Delphi lebih banyak digunakan dalam 

pengumpulan kriteria apa saja yang dapat dijadikan dasar dalam pemilihan pemasok. Namun, 

sumber utama Delphi adalah para pakar yang kompeten di bidang masalah pemilihan 

pemasok. Para pakar tersebut tentunya bisa saja adalah para praktisi atau akademisi. Sumber 

para pakar yang berasal dari praktisi adalah para pengambil keputusan untuk memilih 

pemasok di perusahaan pengguna, karena mereka sudah bertahun-tahun menggeluti masalah 

pemilihan pemasok sehingga secara otomatis akan terbentuk kepakaran di bidang tersebut. 

Adapun para pakar dari akademisi adalah para peneliti di institusi pendidikan yang secara 

formal dapat menunjukkan kepakaran dibidang tersebut. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini 

digunakan sumber-sumber tersebut dalam mengidentifkasi kriteria apa saja yang dapat 

digunakan dalam memilih pemasok. Hanya saja karena pemasok yang diperlukan adalah untuk 

kepentingan jangka panjang maka tentunya harus dapat memilih pemasok yang bertanggung 

jawab dan memiliki komitmen yang tinggi terhadap perjanjian yang telah disepakati. 

Meskipun penggunaan pakarnya adalah sama seperti dalam metode Delphi, namun 

yang membedakannya adalah alat yang digunakan. Adapun alat sederhana yang belum pernah 

dilakukan oleh penelitian yang sebelumnya dalam penentuan kriteria di pemilihan pemasok 

adalah diagram fish bone. Diagram ini merupakan alat sederhana namun sangat baik dan 

cocok untuk mencari kriteria apa saja yang berpengaruh dalam pemilihan pemasok. Metode ini 

juga mampu mengatasi kelemahan metode Delphi. Dalam metode Delphi memerlukan biaya 

dan tenaga yang banyak, karena harus mengumpulkan beberapa pakar dalam satu tempat dan 

waktu. Para pakar harus menyempatkan satu waktu yang disepekati bersama dalam satu 

tempat, dan ini dilakukan minimal sebanyak dua kali. Apalagi kesamaan waktu kumpul ini 

belum tentu dapat dilakukan oleh semua pakar. Oleh sebab itu, penelitian ini menggunakan 

alat diagram fish bone untuk menggantikan pengumpulan dan pengerahan banyak pakar dalam 

satu waktu. Cukup hanya satu pakar sudah dapat mengatasi, asalkan dipandu diagram fish 

bone ini. Kalaupun harus menggunakan lebih dari satu pakar, maka pakar-pakar yang lainnya 

hanya sebagai alat konfirmatori saja. Artinya adalah sebagai koreksi dan penambahan data 

yang dirasa sangat penting dan bermanfaat dalam identifikasi menggunakan fish bone tersebut. 

Karena semakin banyak pakar, maka akan semakin banyak masukan dalam indentifikasi 
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tersebut. Dengan demikian, kalaupun harus mengumpulkan banyak pakar, maka tidak harus 

dalam satu waktu. Namun cukup dengan mendatangi dan berkonsultasi dengan menggunakan 

diagram fish bone. Sehingga, kepakaran dari para ahli itu dapat dengan cepat terpola dan fokus 

mengarah dalam satu titik tujuan yakni pemilihan pemasok. 

Dalam pendekatan penelitian yang dilakukan untuk identifikasi pemilihan pemasok, 

dapat dilihat pada Gambar 4.2. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa ada tiga tahapan 

dalam identifikasi kriteria untuk memilih pemasok yang bertanggungjawab dan memiliki 

komitmen yang tinggi. Tahapan pertama adalah identifikasi kriteria-kriteria yang berpengaruh 

dalam pemilihan pemasok. Identifikasi kriteria disini menggunakan diagram fish bone untuk 

memperoleh sebanyak mungkin data yang ada dan menyusunnya dalam susunan yang saling 

berkaitan. Dengan demikian akan diketahui hubungan secara langsung atau tidak langsung 

antara kriteria dengan sub kriterianya. Salah satu kriteria yang belum pernah digunakan dalam 

pemilihan pemasok adalah itikad baik (dalam bahasa inggrisnya adalah intention). Karena 

fokus utamanya adalah pemilihan pemasok yang bertanggung jawab, maka perlu identifikasi 

lagi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kriteria itikad baik tersebut. 

Tahap kedua adalah identifikasi sub kriteria apa saja yang berpengaruh dalam kriteria 

itikad baik. Identifikasi kriteria itikad baik disini tetap menggunakan diagram fish bone untuk 

memperoleh sebanyak mungkin faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kriteria 

itikad baik. Faktor-faktor yang sudah diketahui itu kemudian disusun dalam diagram fish bone. 

Faktor-faktor tersebut akan menjadi sub kriteria bagi kriteria itikad baik. Dengan demikian 

akan diketahui hubungan secara langsung atau tidak langsung antara kriteria itikad baik 

dengan sub kriterianya. Tahap ketiga adalah menentukan kriteria apa saja yang akan dijadikan 

pertimbangan dalam penilaian pemasok. Karena tujuannya adalah memilih pemasok yang 

bertangggungjawab, yang tentunya adalah pemasok yang punya itikad baik, maka sub kriteria 

yang berpengaruh dalam kriteria itikad baik dijadikan sebagai kriteria untuk memilih pemasok 

yang bertanggungjawab atau yang beritikad baik. Karena dalam penilaian pemasok tersebut 

harus berdasarkan pada data, sementara ada beberapa kriteria yang sulit diperoleh datanya, 

maka tidak semua kriteria yang sudah teridentifakasi tersebut dapat menjadi bahan penilaian 

pemasok. Namun kriteria yang tidak masuk dalam penilaian pemasok, akan masuk menjadi 

unsur dalam pemilihan pemasok. Jadi selain total nilai atau total score yang menjadi 
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pertimbangan pemilihan, namun ada juga pertimbangan lain yang diambil dari kriteria yang 

tidak memiliki data kuantitatif tersebut.   

 

Identifikasi kriteria-kriteria yang berpengaruh dalam pemilihan pemasok

MULAI

Identifikasi kriteria disini menggunakan diagram fish bone untuk memperoleh sebanyak 
mungkin data yang ada dan menyusunnya dalam susunan yang saling berkaitan. Dengan 
demikian akan diketahui hubungan secara langsung atau tidak langsung antara kriteria 

dengan sub kriterianya. Salah satu kriteria yang belum pernah digunakan dalam pemilihan 
pemasok adalah itikad baik (dalam bahasa inggrisnya adalah intention). Karena fokus 

utamanya adalah pemilihan pemasok yang bertanggung jawab, maka perlu identifikasi lagi 
faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kriteria itikad baik tersebut.

Identifikasi sub kriteria apa saja yang berpengaruh dalam kriteria itikad baik

 Identifikasi kriteria itikad baik disini tetap menggunakan diagram fish bone untuk 
memperoleh sebanyak mungkin faktor-faktor apa saja yang berpengaruh terhadap kriteria 

itikad baik. Faktor-faktor yang sudah diketahui itu kemudian disusun dalam diagram fish 
bone. Faktor-faktor tersebut akan menjadi sub kriteria bagi kriteria itikad baik. Dengan 

demikian akan diketahui hubungan secaralangsung atau tidak langsung antara kriteria itikad 
baik dengan sub kriterianya. 

SELESAI

Menentukan kriteria apa saja yang akan dijadikan pertimbangan dalam penilaian pemasok. 

Karena tujuannya adalah memilih pemasok yang bertangggungjawab, yang tentunya adalah 
pemasok yang punya itikad baik, maka sub kriteria yang berpengaruh dalam kriteria itikad 
baik dijadikan sebagai kriteria untuk memilih pemasok yang bertanggungjawab atau yang 
beritikad baik. Karena dalam penilaian pemasok tersebut harus berdasarkan pada data, 

sementara ada beberapa kriteria yang sulit diperoleh datanya, maka tidak semua kriteria 
yang sudah teridentifakasi tersebut dapat menjadi bahan penilaian pemasok. Namun kriteria 

yang tidak masuk dalam penilaian pemasok, akan masuk menjadi unsur dalam pemilihan 
pemasok. Jadi selain total nilai atau total score yang menjadi pertimbangan pemilihan, namun 

ada juga pertimbangan lain yang diambil dari kriteria yang tidak memiliki data kuantitatif 
tersebut.  

 

 

Gambar 4.2. Diagram alir untuk identifikasi kriteria pemasok 
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4.2. Pemilihan metode untuk pembobotan kriteria 

Seperti yang telah dijelaskan dalam bagian sebelumnya dan dengan menggunakan 

Gambar 4.1, bahwa tahapan pemilihan metode adalah digunakan dalam pemberian bobot 

terhadap masing-masing kriteria. Dimana untuk kriteria sudah ditentukan dalam tahapan 

sebelumnya dan juga sudah dijelaskan menggunakan Gambar 4.2. Pembobotan diperlukan 

manakala ada banyak atau beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan dalam pemilihan 

pemasok. Pengambil keputusan dalam pemilihan pemasok memiliki tingkat kepentingan dari 

tiap kriteria tersebut dan bobotnya tentunya ada yang tidak sama dan mungkin juga ada yang 

sama. Oleh sebab itu, sangat penting untuk menentukan bagaimana cara atau metode yang 

dapat mengakomodasi tingkat kepentingan yang berbeda untuk kriteria yang berbeda tersebut. 

Persepsi pengambil keputusan dalam melihat bobot kriteria tersebut harus dapat terwakili 

dengan menggunakan cara ini. Padahal kita tahu bahwa tingkat kepentingan tiap kriteria itu 

sangatlah relatif dan tidak mutlak. Satu kriteria akan memiliki bobot yang berbeda untuk kasus 

yang berbeda, dan untuk kondisi yang berbeda pula. Bobot relatif tersebut adalah didasarkan 

pada berapa banyak kriteria yang dipertimbangkan dan kriteria apa saja yang menjadi 

pertimbangan. Jadi tingkat relatif dari bobot kriteri tersebut hanya semata-mata didasarkan 

pada kriteria yang lainnya. Sehingga metode yang sangat sesuai dan relevan untuk dapat 

mengakomodasi tingkat kepentingan dari pengambil keputusan adalah metode yang 

menggunakan perbandingan berpasangan antar kritria. Salah satu metode yang sangat terkenal 

dan populer dalam masalah perbandingan berpasangan adalah Analytical Hierarchy Process 

(AHP).  

Namun dengan adanya satu kelemahan dari model perbandingan berpasangan di AHP, 

maka digunakan cara usulan untuk perbaikan terhadap kelemahan tersebut. Dengan adanya 

perbaikan ini, sebagaimana dijelaskan dalam Bab III, bahwa perbandingan berpasangan yang 

tadinya adalah membandingkan antar kriteria secara satu per satu, maka diganti dengan hanya 

membandingkan antar kriteria tertentu saja namun sudah mewakili bagi perbandingan antar 

kriteria yang lainnya. Misalkan jika terdapat n kriteria, maka yang perlu dibandingkan adalah 

kriteria pertama (C1) dibandingkan tingkat kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan 

kriteria yang kedua (C2), kriteria yang kedua (C2) dibandingkan tingkat kepentingannya dalam 

pemilihan pemasok dengan kriteria yang ketiga (C3), kriteria ketiga (C3) dibandingkan tingkat 
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kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan kriteria yang keempat (C4) dan seterusnya 

hingga sampai dengan perbandingan antara kriteria yang terakhir (Cn) dibandingkan tingkat 

kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan kriteria yang sebelumnya (Cn-1). Dengan 

demikian, maka perbandingan berpasangan untuk kriteria yang lainnya akan dapat ditentukan 

dengan menggunakan sederhana seperti yang telah dijelaskan dalam Bab III. Formulir yang 

harus diisi oleh pengambil keputusan dalam perbandingan berpasangan antar kriteria yang 

diusulkan dapat dilihat pada Tabel 4.1. 

 

Tabel 4.1. Formulir isian matrik perbandingan berpasangan yang diusulkan 

Perbandingan 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan 

kriteria C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan 

kriteria C3 

Kriteria C3 

dibandingka

n dengan 

kriteria C4 

…….. 

Kriteria Cn-1 

dibandingkan 

dengan 

kriteria Cn 

Nilai tingkat 

kepentingan 
   ………..  

 

Baris terakhir (baris ―nilai tingkat kepentingan‖) yang ada dalam Tabel 4.1 berisi 

tentang tingkat kepentingan antar kriteria yang dibandingkan di baris pertama (baris 

―perbandingan‖). Baris terakhir tersebut diisi oleh para pengambil keputusan di perusahaan 

pengguna. Nilai yang diberikan oleh pakar atau pengambil keputusan di baris tersebut harus 

berada dalam rentang nilai 1 hingga 9. Masing-masing nilai memiliki makna yang berbeda 

sesuai dengan tingkat kepentingannya. Perbedaan tingkat kepentingan tersebut dikenal dengan 

nama derajad kepentingan. Adapun makna nilai atau derajad kepentingan dari masing-masing 

nilai dapat dilihat dalam Tabel 2.2. Angka 1 jika sama pentingnya (―equal importance‖). 

Angka 2 jika kriteria pertama lebih ―weak or slight‖ (penting tapi lemah) dari kriteria kedua. 

Angka 3 jika kriteria pertama lebih ―moderate importance‖ (cukup penting) dari kriteria 

kedua. Angka 4 jika kriteria pertama lebih ―moderate plus‖ (diatas penting) dari kriteria 

kedua. Angka 5 jika kriteria pertama lebih ―strong importance‖ (kuat pentingnya) dari kriteria 

kedua. Angka 6 jika kriteria pertama lebih sangat lebih ―strong plus‖ (diatas kuat penting) dari 

kriteria kedua. Angka 7 jika kriteria pertama ―very strong‖ (sangat kuat penting) dari kriteria 

kedua. Angka 8 jika kriteria pertama lebih ―very, very strong‖ (sungguh amat kuat penting) 
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dari kriteria kedua. Angka 9 jika kriteria lebih ―extreme importance‖ (luar biasa penting) dari 

kriteria kedua. 

Formulir isian matrik perbandingan berpasangan dengan cara usulan lebih mudah dan 

cepat karena tidak membandingkan antar semua kriteria. Jadi, bila ada n kriteria, maka 

pengambil keputusan hanya melakukan n-1 kali perbandingan antar kriteria. Namun, jika 

menggunakan cara lama, maka pengambil keputusan harus melakukan n(n-1) kali 

perbandingan. Sehingga, cara lama akan lebih lama karena selain lebih banyak jumlah 

perbandingan antar kriterianya, juga akan lebih cenderung tidak konsisten dalam 

membandingkan antar kriterianya. Oleh sebab itu, dengan menggunakan formulir usulan 

seperti yang ada dalam Tabel 4.1 akan memudahkan pengambil keputusan dalam mengisi 

matrik perbandingan berpasangan atar kriteria. Adapun untuk perbandingan antar kriteria 

selain yang tersebut dalam formulir dalam Tabel 4.1 dapat diperoleh dengan persamaan 

matematika sederhana seperti dalam persamaan (3-1) sampai dengan persamaan (3-8). Apabila 

semua hasil persamaan dan isian matrik dalam Tabel 4.1 sudah terisi, maka matrik 

perbandingan berpasangan yang lengkapm sudah tersedia. Dengan demikian maka dapat 

dilakukan perhitungan normalisasi matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan 

persamaan (2-4) dan dilanjutkan dengan penentuan bobot kriteria dengan menggunakan 

persamaan (2-5). Untuk menguji apakah matrik perbandingan berpasangan tersebut valid atau 

tidak, maka kemudian dilakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan (2-6) dan 

persamaan (2-7). 

 

4.3. Langkah penilaian pemasok 

Rancangan ini bertujuan untuk memandu perusahaan dalam memilih pemasok yang 

sesuai dengan keinginan perusahaan. Tahapan penilaian pemasok dalam penelitian ini dapat  

dilihat dalam Gambar 4.3. Pada tahapan pertama adalah penentuan bobot kriteria. Data input 

yang digunakan dalam tahapan ini diantaranya adalah tingkat kepentingan dari tiap kriteria 

terhadap pemilihan pemasok. Data input berupa tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap 

pemilihan pemasok digunakan untuk menentukan bobot kriteria. Proses secara lengkapnya ada 

dalam Gambar 3.5. Adapun penjelasan detail dari gambar tersebut ada dalam sub bab 3.3, 

yakni sub bab perbaikan metode lama. Pada dasarnya adalah bahwa ada tiga langkah dalam 

proses di tahapan pertama ini.  
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Langkah pertama dalam tahapan pertama adalah pembentukan matrik perbandingan 

berpasangan, dimana inputnya adalah tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan 

pemasok. Pada langkah ini, formulir atau blanko kosong yang harus diisi adalah formulir 

seperti terlihat pada Tabel 4.1. Hanya saja, para pengambil keputusan kadangkala hanya 

menyebutkan kriteria yang dipentingkan secara berurutan. Untuk mengakomodasi keinginan 

dari pengambil keputusan tersebut maka dapat digunakan formulir seperti dalam Tabel 4.2. 

Pada formulir tersebut, pengambil keputusan memberikan isian nilai tingkat kepentingan dari 

tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok. Rentang nilainya adalah antara angka 0 sampai 

dengan angka 9. Penjelasan dari angka-angka ini ada dalam Tabel 3.2 dan sub bab 3.3, yakni 

sub bab perbaikan metode lama. Selain cara tersebut, dapat juga pengambil keputusan 

memberikan peringkat atau ranking dari tiap kriteria tersebut, mulai dari ranking pertama 

hingga ranking ketujuh, karena ada tujuh kriteria. Apabila cara kedua ini yang dipilih oleh 

pengambil keputusan, maka formulir yang harus diisi adalah formulir seperti yang ada dalam 

Tabel 4.3. Hanya saja, isian pada formulir di Tabel 4.3 ini harus dilakukan konversi menjadi 

nilai tingkat kepentingan dari kriteria yang bersangkutan terhadap pemilihan pemasok. 

Apabila satu kriteria dipilih menjadi peringkat ranking pertama, maka nilai tingkat 

kepentingan dari kriteria yang bersangkutan terhadap pemilihan pemasok adalah tujuh. Angka 

tujuh dipilih karena hanya ada tujuh kriteria saja yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok. Sedangkan kriteria dengan peringkat ranking kedua akan memiliki nilai enam untuk 

nilai tingkat kepentingan dari kriteria tersebut terhadap pemilihan pemasok. Demikian pula 

untuk kriteria-kriteria dengan peringkat ranking selanjutnya, yakni ranking ketiga, keempat, 

kelima, keenam, dan ketujuh. Maka masing-masing akan memiliki nilai lima, empat, tiga, dua 

dan satu untuk nilai tingkat kepentingan dari masing-masing kriteria tersebut terhadap 

pemilihan pemasok. 
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Penentuan bobot kriteria dalam pemilihan pemasok. 

MULAI

Dalam tahapan ini, Pengambil keputusan memberikan nilai tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap 
pemilihan pemasok. Berdasarkan nilai tingkat kepentingan tiap kriteria tersebut, kemudian disusun matrik 

perbandingan berpasangan dan kemudian dilakukan normalisasi terhadap matrik perbandingan berpasangan ini. 
Langkah terakhir adalah mencari bobot tiap kriteria berdasarkan pada matrik perbandingan berpasangan yang 

sudah dinormalisasi.

Mencari data pemasok yang bersesuaian dengan kriteria yang sudah ditetapkan sebelumnya

Data pertama adalah isian kuesioner tentang motivasi apa yang melandasi pemasok untuk ingin menjadi 
pemasok bahan baku bagi perusahaan pengguna. Data kedua adalah berapa banyak perusahaan pengguna lain 
yang telah memanfaatkan pemasok tersebut sebagai pemasok bahan baku terhadapnya. Data ketiga adalah jika 

pemasok tersebut sudah pernah melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna yang lain, maka berapa 
lama kerjasama tersebut sudah berlangsung, atau sejak kapan dan sampai kapan kerjasama itu dilakukan. Data 

keempat adalah apa saja cara-cara yang digunakan oleh pemasok dan bagaimana bentuknya agar dapat menjaga 
kerjasama tersebut dapat berlangsung lama. Data kelima adalah apabila sudah melakukan kerjasama dengan 

perusahaan pengguna yang lain, maka berapa lama delivery yang pernah dilakukan selama memasok bahan baku 
kepada perusahaan pengguna tersebut. Data keenam adalah sertifikat apa saja yang pernah diperoleh pemasok 

sebelum mau bersedia menjadi pemasok bagi perusahaan pengguna. Data ketujuh adalah adakah surat 
keterangan rekomendasi dari pihak eksternal, dan jika ada maka berapa banyak surat rekomendasi tersebut.

SELESAI

Meghitung total score dari masing-masing pemasok dan memilih pemasok yang memiliki total score tertinggi

Untuk score dari kriteria motivasi maka harus dikalikan dengan bobot kriteria motivasi. Score dari kriteria jumlah 
kerjasama, dan kriteria lama kerjasama, masing-masing juga harus dikalikan dengan bobot kriteria jumlah 

kerjasama dan bobot kriteria lama kerjasama. Demikian pula dengan score dari kriteria cara menjaga kerjasama, 
kriteria sejarah rata-rata delivery, kriteria jumlah penghargaan, dan kriteria jumlah rekomendasi, juga dikalikan 

dengan bobot dari masing-masing kriterianya. Hasil perkalian antara score tiap kriteria dengan bobot kriterianya 
kemudian dijumlahkan untuk masing-masing pemasok. Dengan demikian akan terlihat mana pemasok yang 

memiliki total score tertinggi dan mana pemasok yang memiliki total score terendah.

 

 

Gambar 4.3. Diagram alir penilaian pemasok 
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Tabel 4.2. Formulir isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria 

Kriteria 
Nilai tingkat kepentingan 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C1       
    

C2  
         

C3  
         

....  
         

Cn           

 

Setelah masing-masing pengambil keputusan memberikan isian pada formulir di Tabel 

4.2 atau Tabel 4.3, maka kemudian nilai tingkat kepentingan dijadikan satu dengan 

menggunakan persamaan (4-1). Hasilnya diisikan kedalam formulir yang ada dalam Tabel 4.5. 

Kemudian output dari langkah pertama ini adalah formulir yang ada dalam Tabel 4.6. Pada 

Tabel 4.6 ini, maka nilai tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok 

(data yang tertulis dalam formulir 4.5) dibandingkan satu kriteria dengan kriteria yang lain. 

Pada saat pengisian pada Tabel 4.6 ini, yang perlu diperhatikan ada pada cara membacanya, 

yakni kriteria yang ada dalam baris dibandingkan dengan kriteria yang ada dalam kolomnya, 

dan bukan sebaliknya. Sehingga nilai tingkat kepentingan yang ada pada kriteria di baris 

berada pada posisi sebagai pembilang, sedangkan nilai tingkat kepentingan yang ada pada 

kriteria di kolom berada pada posisi sebagai penyebut. 

 

X
G

i =
m m

iii XXX ...21
          (4-1) 

 

Dengan: 

X
G

i = kombinasi nilai tingkat kepentingan kriteria i terhadap pemilihan pemasok.  

X
P

i = nilai tingkat kepentingan kriteria i terhadap pemilihan pemasok dari pengambil 

keputusan P.  

m = banyaknya pengambil keputusan. 
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Tabel 4.3. Formulir isian ranking tiap kriteria  

Kriteria 
Ranking 

1 2 3 4 5 …. n 

C1        

C2  
      

C3  
      

....  
      

Cn        

 

 

 Tabel 4.4. Formulir isian penilaian ranking dan tingkat kepentingan tiap kriteria  

Kriteria 

Pengambil keputusan 

1 

Pengambil keputusan 

2 
... 

Pengambil keputusan 

m 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

... Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

C1        

C2  
      

C3  
      

....  
      

Cn        

 

Langkah kedua dalam tahapan pertama adalah matrik yang dinormalisasi dari matrik 

perbandingan berpasangan. Pada langkah ini, formulir atau blanko kosong yang harus diisi 

adalah formulir seperti terlihat pada Tabel 4.7. Pada formulir tersebut, cara pengisiannya 

adalah semua angka yang ada pada kolom yang sama di matrik pada formulir di Tabel 4.6 

dijumlahkan. Kemudian tiap angka yang ada dalam kolom tersebut (yang ada pada formulir di 

Tabel 4.6), masing-masing dibagi dengan angka hasil penjumlahan itu (sesuai dengan 

kolomnya sendiri-sendiri). Hasil pembagian ini dimasukkan dalam setiap kolom dan baris 
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yang ada dalam formulir di Tabel 4.7. Penjelasan secara lengkap dari cara penormalisasian 

dari matrik perbandingan berpasangan ini ada dalam sub bab 3.3, yakni sub bab perbaikan 

metode lama.  

 

Tabel 4.5. Formulir isian gabungan nilai tingkat kepentingan tiap kriteria  

Kriteria Nilai tingkat kepentingan gabungan dari semua pengambil keputusan 

Kriteria C1  

Kriteria C2  

Kriteria C3 
 

Kriteria C4  

….  

Kriteria Cn 
 

 

Langkah ketiga dalam tahapan pertama ialah perhitungan bobot kriteria. Perhitungan 

bobot kriteria adalah dengan menggunakan persamaan (2-7). Hasil perhitungan persamaan 

tersebut dengan menggunakan data pada Tabel 4.7 kemudian dimasukkan dalam formulir yang 

ada dalam tabel 4.8. Bobot kriteria pertama (C1) adalah rata-rata nilai dari baris pertama di 

Tabel 4.7 atau hasil penjumlahan dari semua elemen di baris pertama dalam Tabel 4.7 

kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria (yakni n kriteria). Hasilnya ini kemudian ditaruh 

dalam baris pertama dalam Tabel 4.8. Bobot kriteria kedua (C2) adalah rata-rata nilai dari baris 

kedua di Tabel 4.7 atau baris kedua dalam Tabel 4.7 dijumlahkan semua kemudian dibagi 

dengan banyaknya kriteria (yakni n kriteria). Hasilnya ini kemudian ditaruh dalam baris kedua 

dalam Tabel 4.8. Bobot kriteria ketiga (C3) adalah rata-rata nilai dari baris ketiga di Tabel 4.7 

atau hasil penjumlahan dari semua elemen di baris ketiga dalam Tabel 4.7 kemudian dibagi 

dengan banyaknya kriteria (yakni n kriteria). Hasilnya ini kemudian ditaruh dalam baris ketiga 

dalam Tabel 4.8.  
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Tabel 4.6. Formulir perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria 
Kriteria 

1 

Kriteria 

2 

Kriteria 

3 

Kriteria 

4 

Kriteria 

5 
... 

Kriteria 

n 

Kriteria 1  
      

Kriteria 2 
 

 
     

Kriteria 3 
  

 
    

Kriteria 4 
   

 
   

Kriteria 5 
    

 
  

... 
     

 
 

Kriteria n        

Jumlah        

 

Tabel 4.7. Formulir normalisasi matrik perbandingan berpasangan 

Kriteria 
Kriteria 

1 

Kriteria 

2 

Kriteria 

3 

Kriteria 

4 

Kriteria 

5 
... 

Kriteria 

n 

Kriteria 1  
      

Kriteria 2 
 

 
     

Kriteria 3 
  

 
    

Kriteria 4 
   

 
   

Kriteria 5 
    

 
  

... 
     

 
 

Kriteria n        

 

Bobot kriteria keempat (C4) adalah rata-rata nilai dari baris keempat di Tabel 4.7 atau 

baris keempat dalam Tabel 4.7 dijumlahkan semua kemudian dibagi dengan banyaknya 

kriteria (yakni n kriteria). Hasilnya ini kemudian ditaruh dalam baris keempat dalam Tabel 

4.8. Bobot kriteria kelima (C5) adalah rata-rata nilai dari baris kelima di Tabel 4.7 atau hasil 

penjumlahan semua elemen di baris kelima dalam Tabel 4.7 kemudian dibagi dengan 
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banyaknya kriteria (yakni n kriteria). Hasilnya ini kemudian ditaruh dalam baris kelima dalam 

Tabel 4.8. Demikian seterusnya hingga sampai baris terakhir (baris ke-n) di Tabel 4.7 

Sehingga, output dari langkah ketiga dalam tahapan pertama ini adalah bobot dari tiap kriteria.  

 

Tabel 4.8. Formulir bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Kriteria pertama (C1)  

Kriteria kedua (C2)  

Kriteria ketiga (C3) 
 

….  

Kriteria ke-n (Cn)  

 

Tahapan kedua adalah mencari data pemasok yang sesuai atau berkaitan dengan 

kriteria yang digunakan. Sehingga output dalam tahapan ini adalah data yang dimiliki oleh 

masing-masing pemasok. Data yang ada dalam masing-masing pemasok tersebut kemudian 

dijadikan dasar dalam penentuan score untuk masing-masing kriteria. Tahapan ketiga adalah 

evaluasi dan penilaian pemasok. Evaluasai yang dilakukan adalah memberikan score untuk 

tiap kriteria dari masing-masing pemasok. Formulir yang harus diisi dalam tahapan ini adalah 

formulir seperti dalam Tabel 4.9. Pada kolom ―data‖ di masing-masing pemasok adalah 

jumlah atau banyaknya yang dimiliki pemasok sesuai dengan kriterianya. Adapun pada kolom 

score, maka ini adalah hasil konversi dari kolom data menjadi angka berdasarkan pada 

panduan yang ada dalam Tabel 4.1. Penjelasan secara rinci dari panduan konversi score 

tersebut dapat dilihat pada sub bab 4.2. 
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Tabel 4.9. Formulir konversi data pemasok kedalam score angka 

Kriteria 
Supplier 1 Supplier 2 ... Supplier n 

Data Score Data Score ... Score Data 

Kriteria pertama (C1)        

Kriteria kedua (C2)  
      

Kriteria ketiga (C3)  
      

….  
      

Kriteria ke-n (Cn)  
      

 

Tabel 4.10. Formulir menghitung total score untuk satu pemasok  

Kriteria 
Supplier i 

Bobot Score Bobot x Score 

Kriteria pertama (C1)    

Kriteria kedua (C2)   
 

Kriteria ketiga (C3)   
 

….   
 

Kriteria ke-n (Cn)   
 

Total score    

 

Tahapan ketiga dalam Gambar 4.2 tidak hanya mengisi formulir konversi data yang 

dimiliki pemasok untuk tiap kriteria kedalam score angka, namun juga mengisi formulir 

menghitung total score untuk satu pemasok seperti yang ada dalam Tabel 4.10. Adapun cara 

perhitungan total score untuk satu pemasok adalah menggunakan persamaan (4-2). Output 

tahapan pertama, yakni bobot untuk tiap kriteria seperti yang terisi dalam formulir yang ada 

dalam Tabel 4.8 disikan ke dalam kolom bobot dalam Tabel 4.10. Kemudian hasil isian kolom 

score dalam Tabel 4.9 diisikan pada kolom score dalam Tabel 4.10. Formulir yang ada dalam 

tabel ini digunakan hanya untuk satu pemasok, sehingga jika ada n pemasok, maka akan ada n 
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formulir seperti yang ada dalam Tabel 4.10. Jika bobot kriteria ini dikalikan dengan score tiap 

kriteria untuk masing-masing pemasok dan dijumlahkan maka diperoleh nilai total yang 

dimiliki oleh tiap pemasok. Oleh sebab itu, angka yang ada dalam kolom bobot dikalikan 

dengan angka yang ada dalam kolom score, lalu hasilnya diisikan dalam kolom ―bobot x 

score‖. Dengan demikian, total score dari pemasok adalah dengan menjumlahkan semua 

angka yang ada dalam kolom ―bobot x score‖ tersebut. Jika ada n pemasok, maka formulirnya 

harus ada sebanyak n lembar. Hasil total score dari tiap pemasok tersebut kemudian dijadikan 

satu dalam satu formulir seperti dapat dilihat pada Tabel 4.11. Inilah output dalam tahapan 

ketiga ini dan pemasok yang memiliki total score yang tertinggi adalah pemasok yang terbaik. 

 

Tabel 4.11. Formulir total score untuk semua pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

Pemasok 1  
 

Pemasok 2  
 

Pemasok 3  
 

...  
 

Pemasok n   

 

 Apabila semua kriteria tersebut sudah ditentukan score-nya untuk masing-masing 

pemasok, maka total score dari masing-masing pemasok dihitung dengan menggunakan 

persamaan (4-2). 





n

i

i

j

ij WTP SC
1

*   ; },...,2,1{ qTPj         (4-2) 

Dimana TPj adalah total score yang dimiliki oleh pemasok ke-j, sedangkan SC
j
i ialah score 

pemasok ke-j untuk kriteria ke-i. Notasi n merupakan banyaknya kriteria, dan notasi q adalah 

banyaknya pemasok. 
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4.4. Tempat dan waktu penelitian serta peranan obyek penelitian 

Tempat penelitian adalah perusahaan pipa baja yang ada di Indonesia, dan perusahaan 

pembuat plat baja sebagai bahan baku pipa baja tersebut. Perusahaan-perusahaan pembuat 

pipa baja dan perusahaan pemasok plat baja sebagai bahan baku pipa baja yang menjadi obyek 

penelitian serta peranannya ada di Gambar 4.4. Waktu penelitian antara bulan Maret 2016 

sampai dengan bulan Maret 2018. 

Ada tiga peranan yang ada dalam penelitian ini, yakni perusahaan pengguna, pemasok 

bukan penghasil bahan baku, dan pemasok penghasil bahan baku. Ketiga peranan tersebut 

akan dijadikan obyek dalam penelitian ini. Perusahaan pengguna adalah perusahaan pembuat 

pipa baja, yakni PT. Bakrie Pipe Steel Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi. 

Karena ketiga perusahaan tersebut adalah yang akan menggunakan bahan baku plat baja dari 

pemasok bahan baku, baik dari pemasok bukan penghasil bahan baku plat baja maupun 

pemasok penghasil bahan baku plat baja. Karena kelima perusahaan ini adalah perusahaan 

yang mampu memproduksi sendiri bahan baku plat baja dan bersedia untuk menjadi pemasok 

bahan baku plat baja bagi ketiga perusahaan pengguna bahan baku tersebut (PT. Bakrie Pipe 

Steel Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi). Sedangkan untuk PT. Gunung 

Garuda. Perusahaan, meskipun bukan penghasil bahan baku, namun PT. Gunung Garuda 

adalah bagian dari sebuah kumpulan perusahaan besar (company group) yang bernama 

Gunung Steel Group.  

Saat ini, Gunung Steel Group terbagi atas empat perusahaan. Tiap perusahaan saling 

bekerjasama karena berbeda jenis produksinya. Beberapa depertemen di Gunung Steel Group, 

yakni (1) Engineering Service Center Departement (Dept.ESC), (2) Departemen Galvanizing, 

(3) Plate Service Center, dan (4) Forming Service Center, (5) Bar Service Center, dan (6) Coil 

Service Center. Engineering Service Center Departement (Dept.ESC) berubah menjadi 

Engineering Fabrication Construction yang merupakan salah satu perusahaan yang berada di 

Gunung Steel Group yang khusus bergerak di bidang rekayasa design struktur baja hingga 

proses fabrikasi. Departemen Galvanizing bergerak dibidang jasa pencelupan dan pelapisan 

(Hot Dip Galvanized). Plate Service Center adalah modern full plate fabricator dengan 

kemampuan untuk menghasilkan produk hilir untuk Gunung Steel Group serta fabrikasi pelat 

baja yang kompleks dan merupakan fabricator baja ber-ISO 9001. Jadi PT. Gunung Garuda 
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masih termasuk dalam pemasok penghasil bahan baku pelat baja, karena PT. Gunung Garuda 

masih bisa memanfaatkan perusahaan lain yang ada dalam satu group dengan perusahaannya, 

guna memenuhi pasokan bahan baku pelat baja kepada perusahaan pengguna. Salah satu 

perusahaan pelat baja yang akan diajak kerjasama oleh PT. Gunung Garuda adalah anak 

perusahaan Gunung Steel Group, yakni departemen plate service center.  

Berdasarkan pada keterangan diatas, maka masing-masing perusahaan memiliki 

peranan di salah satu dari tiga peranan yakni perusahaan pengguna, pemasok bukan penghasil 

bahan baku, dan pemasok penghasil bahan baku. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada 

Gambar 4.4 dan Tabel 4.12. Dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa ada tiga perusahaan 

pengguna, yakni PT. Bakrie Pipe Steel Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi. 

 

Penawaran bahan 
baku dari supplier

Perusahaan pengguna:

PT. Bakrie Pipe Steel Industries, 
PT. Bumi Kaya Steel 

PT. Raja Besi

Supplier penghasil bahan baku:

PT. Master Steel Manufacturing,
PT. Gunung Garuda 
PT. Toyo Giri Iron, 

PT. Interworld Steel Mills, 
PT. Jakarta Central Asia Steel, 

PT. Jakarta Cakra Tunggal

 

 

Gambar 4.4. Peranan perusahaan yang menjadi obyek penelitian 

 

4.5. Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa cara untuk 

menyesuaian dengan sumber data yang tersedia. Adapun data yang tersedia dalam penelitian 

ini antara lain: 

1. Data primer dan sekunder dari beberapa perusahaan pembuat plat baja sebagai bahan 

baku pipa baja serta perusahaan produsen pipa baja di Indonesia. 

2. Data survey yang dilakukan secara langsung pada saat pengambilan data di semua 

perusahaan yang potensial untuk menjadi pemasok bahan baku plat baja dan juga 

perusahaan produsen pipa baja di Indonesia. 
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Tabel 4.12. Peranan perusahaan obyek penelitian 

 

NO Obyek penelitian Peranan 

1 

PT. Bakrie Pipe Steel Industries  

PT. Bumi Kaya Steel  

PT. Raja Besi 

Perusahaan pengguna 

2 

PT. Jakarta Central Asia 

PT. Gunung Garuda 

PT. Interworld Steel Mills 

PT. Master Steel Manufacturing 

PT. Toyo Giri Iron 

PT. Jakarta Cakra Tunggal 

Pemasok penghasil bahan baku 
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B A B   V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

5.1. Hasil identifikasi faktor-faktor penting dalam pemilihan pemasok 

Diagram fish bone untuk pemilihan pemasok dapat dilihat pada Gambar 5.1. Dari 

gambar ini, dapat dilihat bahwa ada lima faktor penting dalam pemilihan pemasok, yakni 

harga, kualitas, delivery, kemudahan pembayaran, dan track record. Berdasarkan studi 

literatur dalam bab sebelumnya, maka faktor yang belum pernah dibahas adalah itikad baik. 

Oleh sebab itu, perlu dibuat lagi diagram fish bone untuk itikad baik ini. Dengan demikian, 

akan muncul beberapa kriteria baru yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok. Diagram fish bone untuk mencari sub kriteria apa saja yang berpengaruh terhadap 

kriteria itikad baik. dapat dilihat pada Gambar 5.2.  

  

Pemilihan supplier

Delivery

Track record

Harga

Kualitas

Faktor internal

Faktor eksternal
Biaya 

produksi

Manajemen
Profit yg 

diinginkan

Tujuan

pemasaran

Regulasi pemerintah

Persaingan pasar

Metode

Mesin
Proses

inspeksi

Standar

kualitas

Proses

manufaktur

Quality

control

Jenis dan tipe

mesin

Perawatan

mesin

Perbaikan

mesin

Kalibrasi

Pekerja

Kurang 

tanggungjawab

Tidak

teliti
Kelelahan

Motivasi

Skill kurang

Material

Kecacatan

Kurang

selektif

Komposisi

Tidak sesuai

Alat transportasi

Tarif 

Alat angkut

Jenis 

alat angkut

Kapasitas

alat angkut

Tingkat kerusakan

armada

Faktor luar

Kepadatan

Arus lalu lintas

Kondisi

cuaca

Waktu proses

produksi

Berat dan volume

produk

Waktu pengiriman

Dengan perusahaan 

lain

Kemudahan

pembayaran

Hubungan baikFinansial

Peningkatan

layanan

Itikad baik

 

Gambar 5.1. Diagram fish bone untuk pemilihan pemasok 
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Itikad baik

Memiliki kemampuan

Untuk beritikad baik

Memiliki karakter yang baik 

untuk dapat dipercaya

Berkeinginan 

Untuk bekerjasama

Bertanggungjawab

Memiliki cara untuk

menjaga kerjasama

Jumlah

Penghargaan

Dukungan teknis

Komitmen supplier

Rekomendasi

Dari perusahaan

lain

Motivasi yang baik Bersedia tepat waktu

Dalam delivery

Bersedia menjaga

Kualitas barang

Lama kerjasama

Dengan perusahaan lain

Berapa banyak perusahaan

Yang sudah diajak kerjasama

Bersedia memenuhi

Jumlah permintaan

 

Gambar 5.2. Diagram fish bone untuk itikad baik 

 

Kriteria ―berkeinginan untuk bekerjasama‖ termasuk pula dalam itikad baik. Seberapa 

besar keinginan pemasok untuk menjadi mitra dengan perusahaan, menunjukkan bahwa 

pemasok tersebut tidak akan mengecewakan kepada perusahaan selama kerjasama. Ini berarti 

bahwa pemasok tersebut punya itikad baik. Untuk dapat melihat seberapa besar keinginan 

tersebut, maka indikator yang dapat digunakan adalah berapa banyak perusahaan yang sudah 

diajak kerjasama, lama kerjasama dengan perusahaan lain, dan bagaimana cara menjaga 

kerjasama tersebut. 

Kerjasama disini adalah hubungan pemasok yang memasok barang kepada perusahan. 

Semakin banyak perusahaan yang pernah dipasok oleh pemasok, membuktikan bahwa banyak 

perusahaan yang mempercayai pemasok tersebut untuk bekerjasama. Hal ini juga 

mengindikasikan bahwa pemasok tersebut adalah baik. Apabila sebuah perusahaan semakin 

lama menggunakan satu pemasok tertentu, maka bisa diambil kesimpulan bahwa pemasok 

tersebut mendapat kepercayaan yang baik dari perusahaan. Dengan demikian, pemasok itu 

memiliki komitmen yang kuat untuk terus menerus bekerjasama dengan perusahaan. Pemasok 

itu ingin selalu menjaga kepercayaan dari perusahaan. Pemasok yang baik, tentunya akan 

selalu memberikan pelayanan yang baik kepada perusahaan, sehingga dapat berkelanjutan. 
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Cara yang ditempuh oleh pemasok untuk menjaga kerjasama dengan perusahaan dapat 

beragam, misalkan saja pemasok selalu memperbaiki produknya, berdasarkan keluhan yang 

dari perusahaan (voice of customer). 

Kriteria ―memiliki karakter yang baik‖ adalah juga menjadi bagian dari adanya itikad 

baik dari pemasok. Karakter yang dimiliki pemasok adalah salah satu indikator bahwa 

pemasok tersebut memiliki itikad baik karena akan selalu memberikan kinerja yang baik 

selama bekerjasama dengan perusahaan. Ada tiga komponen dari karakter yang baik ini, yakni 

motivasi, jumlah penghargaan, dan rekomendasi dari perusahaan lain. Motivasi yang baik 

adalah keinginan pemasok untuk bekerjasama dengan perusahaan secara terus menerus dan 

saling menguntungkan. Semakin besar motivasi pemasok, maka akan semakin besar pula 

usaha yang dilakukan pemasok tersebut agar terpilih. Sehingga pemasok tersebut akan selalu 

memberikan kinerja yang baik selama bekerjasama dengan perusahaan. Penghargaan adalah 

surat keterangan yang berisikan prestasi pemasok yang sudah pernah dicapai. Semakin banyak 

penghargaan yang diterima oleh pemasok, maka semakin banyak pula yang menilai baik 

terhadap pemasok tersebut. Penghargaan tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah 

pusat/daerah maupun dari lembaga lain. Rekomendasi adalah surat keterangan dari perusahaan 

yang berisikan kesaksian bahwa pemasok yang bersangkutan adalah layak untuk dipilih. 

Kemampuan untuk beritikad baik dan komitmen pemasok tersebut akan terwujud jika 

memiliki dukungan teknis yang ada. Dalam hal ini, peluang adanya wujud tanggungjawab dan 

memiliki dukungan teknis sangat besar dimiliki oleh pemasok yang bukan penghasil bahan 

baku. Ada beberapa alasan yang mendukung adanya argumentasi ini, yakni berbagai kelebihan 

yang dimiliki oleh pemasok bukan penghasil bahan baku. Pemasok bukan penghasil bahan 

baku adalah pemasok yang tidak memproduksi bahan baku bagi perusahaan pengguna. 

Sehingga, pemasok jenis ini sangat tergantung sekali dengan perusahaan penghasil bahan baku 

yang diperlukan oleh perusahaan pengguna. Namun, ada lima kelebihan yang dimiliki oleh 

pemasok bukan penghasil bahan baku. Lima kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki kapasitas tidak terbatas. 

2.  Pemasok bukan penghasil bahan baku adalah sangat fleksibel dan responsif terhadap 

perubahan permintaan. 



78 

 

3. Pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki waktu pengiriman yang relatif lebih 

cepat. 

4. Pemasok bukan penghasil bahan baku akan memberikan spesifikasi sesuai permintaan 

dengan kualitas yang baik. 

5. Pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki kemampuan proses produksi lebih 

pendek. 

 

Kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku yang pertama adalah kapasitas yang 

tidak terbatas. Kemampuan jumlah barang yang dapat dipesan adalah sangat besar. Hal ini 

disebabkan karena pemasok yang bukan penghasil bahan baku sudah memiliki banyak 

kerjasama dengan para perusahaan penghasil bahan baku, sehingga apabila jumlah pemesanan 

tidak dapat dipenuhi oleh satu perusahaan penghasil bahan baku, maka pemasok yang bukan 

penghasil akan mencukupinya dengan meminta kepada perusahaan penghasil bahan baku yang 

lain. Ilustrasi dari penjelasan tentang kelebihan yang pertama dari pemasok bukan penghasil 

bahan baku tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.3. 

Dari Gambar 5.3 dapat dilihat bahwa pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki 

kemampuan menyediakan bahan baku sebesar K1+K2+K3+...+Ks unit. Kemampuan ini 

dikarenakan pemasok bukan penghasil bahan baku sudah memiliki kerjasama dengan banyak 

perusahaan penghasil bahan baku. Jadi, manakala perusahaan pengguna menawarkan 

permintaan sebesar D unit bahan baku dimana banyaknya D unit masih kurang dari 

K1+K2+K3+...+Ks, maka pemasok bukan penghasil bahan baku akan segera menyanggupinya. 

Namun, jika banyaknya D unit lebih dari K1+K2+K3+...+Ks, maka pemasok bukan penghasil 

bahan baku akan segera mencari lagi perusahaan penghasil bahan baku yang lain untuk diajak 

kerjasama. Sehingga dengan demikian, permintaan dari perusahaan pengguna akan mudah 

untuk selalu dapat dipenuhi. Kemampuan dari pemasok bukan penghasil bahan baku ini 

menunjukkan bahwa pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki kapasitas yang sangat 

besar atau bisa dikatakan tidak terbatas. 
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Gambar 5.3. Pemasok bukan penghasil bahan baku berkapasitas besar 
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Gambar 5.4. Pemasok bukan penghasil bahan baku sangat fleksibel 
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Kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku yang kedua adalah sangat fleksibel 

dan responsif. Apabila perusahaan pengguna melakukan perubahan jumlah pesanan secara 

mendadak, maka pemasok bukan penghasil bahan baku dapat mengatasi dengan cepat dengan 

cara mencari perusahaan penghasil bahan baku yang baru. Apabila perubahannya adalah 

menambah volume permintaan, maka pemasok dapat melakukan pesanan kepada beberapa 

perusahaan penghasil bahan baku secara sekaligus, sehingga dapat dengan cepat dapat 

memenuhi perubahan permintaan dari perusahaan pengguna, tanpa harus menunggu produksi 

tambahan di beberapa perusahaan penghasil bahan baku yang sudah dikontrak oleh pemasok 

bukan penghasil bahan baku di dalam sebuah kerjasama pada saat ada pemesanan dari 

perusahaan pengguna. Hal ini dapat dilakukan karena pemasok bukan penghasil bahan baku 

sudah memiliki beberapa kerjasama dengan banyak perusahaan penghasil bahan baku, 

sehingga pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki banyak cadangan bahan baku jika 

ada permintaan tambahan secara mendadak. Jadi, meskipun pemasok bukan penghasil bahan 

baku tidak memiliki gudang penyimpanan bahan baku untuk mengantisipasi lonjakan 

permintaan yang mendadak dari perusahaan pengguna, namun bisa mengatasi bila kondisi 

tersebut benar-benar terjadi. Ilustrasi dari penjelasan tentang kelebihan yang kedua dari 

pemasok bukan penghasil bahan baku tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.4. 

Dari Gambar 5.4 dapat dilihat bahwa tiap-tiap perusahaan penghasil bahan baku 

memiliki persediaan barang yang berbeda-beda, misalkan saja I1 unit, I2 unit, I3 unit, ..., dan Is 

unit. Dengan demikian, pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki ketersediaan bahan 

baku sebesar I1+I2+I3+...+Is unit. Ketersediaan ini dikarenakan pemasok bukan penghasil 

bahan baku sudah memiliki kerjasama dengan banyak perusahaan penghasil bahan baku, 

dimana masing-masing memiliki I1 unit, I2 unit, I3 unit, ..., dan Is unit. Maka, apabila 

perusahaan pengguna menawarkan tambahan permintaan bahan baku sebesar Q unit kepada 

pemasok bukan penghasil bahan baku, maka oleh pemasok bukan penghasil bahan baku akan 

mengambil barang persediaan yang ada di salah satu atau beberapa perusahaan penghasil 

bahan baku untuk memenuhi tambahan permintaan bahan baku sebesar Q unit dari perusahaan 

pengguna, asalkan jumlah tambahan permintaan sebesar Q unit itu kurang dari I1+I2+I3+...+Is 

unit. Namun, jika banyaknya Q unit lebih dari I1+I2+I3+...+Is, maka pemasok bukan penghasil 

bahan baku akan segera mencari lagi perusahaan penghasil bahan baku yang lain untuk diajak 

kerjasama. Sehingga dengan demikian, permintaan tambahan dari perusahaan pengguna akan 
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mudah untuk selalu dapat dipenuhi. Kemampuan dari pemasok bukan penghasil bahan baku 

ini menunjukkan bahwa pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki persediaan bahan 

baku yang sangat besar atau bisa dikatakan tidak terbatas meskipun tidak memiliki gudang 

sendiri untuk menyimpan persediaan bahan baku yang diperlukan perusahaan pengguna. Oleh 

sebab itu, pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki fleksibilitas dan responsibilitas yang 

sangat tinggi jika terjadi perubahan permintaan yang mendadak dari perusahaan pengguna. 

Kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku yang ketiga adalah memiliki waktu 

pengiriman yang cepat. Pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki kerjasama dengan 

banyak perusahaan penghasil bahan baku dari berbagai tempat atau lokasi yang berbeda-beda, 

sehingga pemasok bukan penghasil bahan baku dapat memilih perusahaan penghasil bahan 

baku yang paling dekat dengan perusahaan pengguna untuk memasok barang atau bahan baku 

yang dibutuhkan. Apabila perusahaan pengguna menawarkan permintaan bahan baku sebesar 

D unit kepada pemasok bukan penghasil bahan baku, maka oleh pemasok bukan penghasil 

bahan baku akan dicarikan perusahaan penghasil bahan baku yang paling dekat dengan 

perusahaan pengguna. Namun, oleh pemasok bukan penghasil bahan baku dilakukan 

pengecekan tentang kapasitas produksi perusahaan penghasil ke-i yang dianggap paling dekat 

(Ki) dan jumlah inventori (Ii) dari perusahaan penghasil bahan baku ke-i yang terdekat 

tersebut. Tujuan pengecekan ini adalah untuk memastikan bahwa jumlah permintaan bahan 

baku sebesar D unit dari perusahaan pengguna sudah dapat dipenuhi atau tercukupi hanya 

dengan satu perusahaan penghasil bahan baku yang sudah dipilih oleh pemasok bukan 

penghasil bahan baku. Jadi, apabila D ≤ Ki + Ii, maka pemasok bukan penghasil bahan baku 

sudah bisa langsung mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil bahan baku 

ke-i yang terdekat tersebut untuk memasok bahan baku sebesar D unit kepada perusahaan 

pengguna. Namun jika D > Ki + Ii, maka pemasok bukan penghasil bahan baku akan segera 

mencari lagi perusahaan penghasil bahan baku lainnya namun masih relatif dekat jaraknya 

dengan perusahaan pengguna. Begitu seterusnya sehingga akan tetap dapat memenuhi 

permintaan dari perusahaan pengguna sebesar D unit. Dengan cara pengaturan kedekatan 

seperti yang demikian itulah, maka dimungkinkan waktu pengiriman akan sangat cepat. 

Ilustrasi dari penjelasan tentang kelebihan yang ketiga dari pemasok bukan penghasil bahan 

baku tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.5. 
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Gambar 5.5. Pemasok bukan penghasil bahan baku punya waktu kirim yang cepat 

 

Dari Gambar 5.5 dapat dilihat bahwa perusahaan pengguna menawarkan permintaan 

bahan baku sebesar D unit kepada pemasok bukan penghasil bahan baku, lalu oleh pemasok 

bukan penghasil bahan baku akan dicarikan perusahaan penghasil bahan baku yang paling 

dekat dengan perusahaan pengguna, yakni perusahaan penghasil bahan baku ke-2. Kemudian 

pemasok bukan penghasil bahan baku melakukan pengecekan tentang kapasitas produksi 

perusahaan penghasil bahan baku ke-2 tersebut (K2) dan jumlah inventori (I2) dari perusahaan 

penghasil bahan baku ke-2. Tujuan pengecekan oleh pemasok bukan penghasil bahan baku ini 

adalah untuk memastikan bahwa jumlah permintaan bahan baku sebesar D unit dari 

perusahaan pengguna sudah dapat dipenuhi atau tercukupi hanya dengan satu perusahaan 

penghasil bahan baku saja, yakni perusahaan penghasil bahan baku yang ke-2. Jadi, apabila D 

≤ K2 + I2, maka pemasok bukan penghasil bahan baku sudah bisa langsung mengadakan 
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kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil bahan baku yang ke-2 untuk memasok bahan 

baku sebesar D unit kepada perusahaan pengguna. Namun jika D > K2 + I2, maka pemasok 

bukan penghasil bahan baku akan segera mencari lagi perusahaan penghasil bahan baku 

lainnya namun masih relatif dekat jaraknya dengan perusahaan pengguna, yakni perusahaan 

penghasil bahan baku ke-3 atau ke-1. Karena kedua perusahaan penghasil bahan baku tersebut 

memiliki jarak yang sama apabila diukur dari perusahaan pengguna, maka bisa dipilih secara 

opsional. Apabila dipilih perusahaan penghasil bahan baku ke-1, maka pemasok bukan 

penghasil bahan baku melakukan pengecekan kembali apakah kapasitas dan inventori dari 

kedua perusahaan penghasil yang sudah terpilih tersebut, apakah sudah memenuhi permintaan 

perusahaan pengguna sebesar D unit (D harus kruang dari atau sama dengan K2 + I2  + K1 + 

I1). Apabila D ≤ K2 + I2  + K1 + I1, maka pemasok bukan penghasil bahan baku langsung 

mengadakan kontrak kerjasama dengan perusahaan penghasil bahan baku ke-1 dan ke-2 untuk 

memasok bahan baku sebesar D unit kepada perusahaan pengguna. Namun, jika D > K2 + I2  + 

K1 + I1, maka pemasok bukan penghasil bahan baku akan segera mencari lagi perusahaan 

penghasil bahan baku lainnya namun masih relatif dekat jaraknya dengan perusahaan 

pengguna, yakni perusahaan penghasil bahan baku ke-3. Begitu seterusnya sehingga akan 

tetap dapat memenuhi permintaan dari perusahaan pengguna sebesar D unit. 

Kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku yang keempat adalah bahwa pemasok 

bukan penghasil bahan baku akan memberikan bahan baku dengan spesifikasi sesuai 

permintaan dengan kualitas yang baik. Pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki banyak 

referensi kualitas dari setiap perusahaan penghasil bahan baku, sehingga pemasok bukan 

penghasil bahan baku dapat memilih kualitas yang paling baik dan sesuai spesifikasi yang 

diminta perusahaan pengguna. Dengan demikian, pemasok bukan penghasil bahan baku sudah 

pasti akan memenuhi kualitas dan spesifikasi yang diminta oleh perusahaan pengguna. Hal ini 

untuk menjaga keberlanjutan kerjasama antara pemasok bukan penghasil bahan baku dengan 

perusahaan pengguna. Ilustrasi dari penjelasan tentang kelebihan yang keempat dari pemasok 

bukan penghasil bahan baku tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.6. 
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Gambar 5.6. Pemasok bukan penghasil bahan baku berkualitas baik 

 

Dari Gambar 5.6 dapat dilihat bahwa perusahaan pengguna menawarkan permintaan 

bahan baku dengan kualitas Qk kepada pemasok bukan penghasil bahan baku, lalu oleh 

pemasok bukan penghasil bahan baku akan dicarikan perusahaan penghasil bahan baku yang 

memiliki kualitas minimal Qk. Kemudian pemasok bukan penghasil bahan baku melakukan 

pengecekan tentang kualitas bahan baku hasil produksi dari beberapa perusahaan penghasil 

bahan baku yang memenuhi kualitas Qk. Tujuan pengecekan oleh pemasok bukan penghasil 

bahan baku ini adalah untuk mencari kualitas bahan baku terbaik dari beberapa perusahaan 

penghasil bahan baku dimana kualitas bahan baku yang dihasilkannya sudah memenuhi 

kualitas Qk. Kemudian pemasok bukan penghasil bahan baku akan segera memberikan 

permintaan bahan baku kepada perusahaan pengguna dengan kualitas yang terbaik dari salah 

satu perusahaan penghasil bahan baku yang sudah terpilih. 
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Gambar 5.7. Pemasok bukan penghasil bahan baku punya waktu proses pendek 

 

Kelebihan pemasok bukan penghasil bahan baku yang kelima adalah pemasok bukan 

penghasil bahan baku memiliki kemampuan proses produksi lebih pendek. Prinsipnya adalah 

bahwa permintaan bahan baku yang besar dari perusahaan pengguna akan dibagi dalam 

beberapa lot permintaan yang lebih kecil. Kemudian satu lot dari beberapa lot yang berjumlah 

kecil tersebut dikerjakan oleh satu perusahaan penghasil bahan baku. Dengan demikian proses 

pengerjaan permintaan bahan baku dari perusahaan pengguna dilakukan secara paralel oleh 

beberapa perusahaan penghasil bahan baku. Sehingga, perusahaan penghasil bahan baku 

relatif akan lebih ringan tanggungjawabnya, dan akhirnya akan dapat diselesaikan dengan 

lebih cepat. Ilustrasi dari penjelasan tentang kelebihan yang kelima dari pemasok bukan 

penghasil bahan baku tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.7.  

Dari Gambar 5.7 dapat dilihat bahwa apabila perusahaan pengguna menawarkan 

permintaan bahan baku sebesar D unit kepada pemasok bukan penghasil bahan baku, maka 

oleh pemasok bukan penghasil bahan baku akan membagi permintaan sebesar D tersebut 

dalam beberapa unit permintaan yang lebih kecil, misalkan menjadi K1 unit, K2 unit, K3 unit, 

..., dan Ks unit, dimana K1+K2+K3+...+Ks = D unit. Tujuan dari pembagian permintaan sebesar 
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D dalam beberapa unit permintaan yang lebih kecil adalah agar supaya dapat dikerjakan 

dengan cepat oleh tiap-tiap perusahaan penghasil bahan baku, misalkan W1, W2, W3, ..., dan 

Ws. Berbeda kondisinya jika pemasok bukan penghasil bahan baku menyerahkan semua 

permintaan dari perusahaan pengguna sebesar D unit tersebut kepada satu perusahaan 

penghasil bahan baku saja. Perusahaan penghasil bahan baku akan lebih cepat menyelesaikan 

jumlah unit barang yang lebih sedikit dari pada harus menyelesaikan jumlah unit barang yang 

lebih banyak. Apalagi kalau seandainya perusahaan penghasil bahan baku tersebut memiliki 

kapasitas produksi yang sangat terbatas, dan kurang dari D unit barang. Oleh sebab itu, jika 

pemasok bukan penghasil bahan baku menyerahkan pengerjaan barang sebesar D unit kepada 

perusahaan penghasil bahan baku yang berkapasitas kecil itu, maka tentunya oleh perusahaan 

penghasil bahan baku akan dilakukan over time di lantai produksinya untuk memenuhi 

permintaan tersebut dengan lebih cepat. Akibatnya adalah biaya produksi akan meningkat dan 

ini belum akan dilakukan oleh perusahaan penghasil bahan baku karena sudah terikat kontrak 

harga dengan permasok bukan penghasil bahan baku. Karena, jika harga yang ada dalam 

kontrak dengan pemasok bukan penghasil bahan baku itu tidak masuk dalam kalkulasi untuk 

dilakukan over time, maka akan merugikan perusahaan penghasil bahan baku. Namun, jika 

tidak dilakukan over time, maka waktu penyelesaiannya akan menjadi lama. Oleh sebab itu, 

sangat masuk akal bila pemasok bukan penghasil bahan baku melakukan pembagian 

permintaan sebesar D ke dalam beberapa unit permintaan yang lebih kecil, lalu diserahkan 

pengerjaannya kepada beberapa perusahaan penghasil bahan baku dengan menyesuaikan 

kapasitas produksinya masing-masing. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan D unit barang tersebut dapat lebih cepat dibandingkan dengan jika hanya 

dikerjakan oleh satu perusahaan penghasil bahan baku saja. Adapun waktu tercepat yang 

dibutuhkan oleh pemasok bukan penghasil untuk mengirimkan bahan baku kepada perusahaan 

pengguna adalah waktu terlama dari beberapa waktu proses produksi dari beberapa perusahaan 

penghasil bahan baku, atau max (W1, W2, W3, ..., Ws.). 

Dalam penelitian ini, lebih fokus kepada pemilihan pemasok untuk jangka panjang. 

Oleh sebab itu, pemasok bukan penghasil bahan baku akan kurang diminati oleh perusahaan 

pengguna. Namun berbeda jika kalau perusahaan pengguna hanya ingin bekerjasama dengan 

pemasok dalam jangka waktu pendek atau sementara, maka pemasok bukan penghasil bahan 

baku akan lebih diminati. Dalam masalah harga dan diskon serta cara pembayarannya 
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mungkin akan lebih menguntungkan jika menggunakan pemasok bukan penghasil bahan baku, 

namun itu hanya berlaku untuk jangka waktu pendek. Alasannya adalah bahwa jika 

perusahaan pengguna akan bekerjasama secara kesinambungan dalam waktu lama, maka 

pemasok yang bukan penghasil bahan baku akan lebih rentan terjadi ketidakstabilan harga dan 

kualitas dikarenakan pemasok yang bukan penghasil bahan baku sulit mengendalikan proses 

produksi yang ada di perusahaan penghasil bahan baku. Sementara pemasok bukan penghasil 

bahan baku sangat tergantung sekali dengan pihak ketiga yakni perusahaan penghasil bahan 

baku. 

Apabila ada dua pemasok yang memiliki nilai total score yang sama, dimana satu 

pemasok adalah pemasok penghasil bahan baku sedangkan pemasok yang kedua adalah 

pemasok bukan penghasil bahan baku, maka perusahaan pengguna akan cenderung memilih 

pemasok penghasil bahan baku. Karena perusahaan pengguna akan menggunakan pemasok 

tersebut dalam jangka waktu yang lama. Sehingga kestabilan kapasitas produksi, harga, dan 

kualitas dapat terjaga dengan baik. Bahkan jika memungkinkan perusahaan pengguna dapat 

ikut terlibat dalam pengendalian proses produksi di pemasok penghasil bahan baku. Hal ini 

dimaksudkan sebagai wujud hubungan yang baik dan kerjasama yang saling menguntngkan. 

Berbeda halnya jika perusahaan pengguna hanya berkerjasama untuk beli putus dengan 

pemasok, maka perusahaan pengguna akan lebih mengutamakan dalam masalah harga dan 

spesifikasi saja serta cara pembayaran. Namun berhubung karena perusahaan pengguna adalah 

fokus untuk kerjasama jangka panjang, maka kriteria-kriteria yang menjadi pertimbangan 

adalah di luar dari kriteria-kriteria yang sudah umu, yakni harga, kualitas, cara pembayaran, 

garansi, dan finansial.  

Namun, bukan berarti bahwa kriteria-kriteria yang umum tersebut tidak penting, akan 

tetapi sudah seharusnya semua kriteria yang umum tersebut sudah tercapai terlebih dahulu 

dalam tahap sebelum penilaian pemasok. Perusahaan pengguna tentunya akan menambahkan 

beberapa kriteria lain yang sangat penting dan mendukung dalam memilih pemasok untuk 

jangka panjang. Oleh sebab itu, digunakan faktor niat itikad baik dalam bekerjasama sebagai 

kata kunci dalam mencari kriteria apa saja yang mendukung kearah itikad baik tersebut. 

Sehingga dalam penelitian ini digunakan diagram fish bone dalam mencari kriteria apa saja 

yang mempengaruhi faktor itikad baik dari pemasok. 
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5.2. Justifikasi pemilihan kriteria kuantitatif 

Salah satu kriteria utama (main criteria) yang digunakan oleh Wu et al. (2016) dalam 

penelitian mereka tentang pemilihan pemasok adalah kriteria pelayanan (service). Dalam 

kriteria utama tersebut terdapat tiga kriteria, dimana salah satunya adalah kriteria keinginan 

untuk berbisnis (desire for business). Keinginan untuk berbisnis (desire for business) 

mencerminkan motivasi pemasok (reflects supplier’s motivation) untuk masuk kedalam (to 

enter into) dan mengembangkan hubungan jangka panjang (and foster a long-term 

relationship) dengan perusahaan pengguna (with the company) (Wu et al., 2016). Jadi, 

sebenarnya kriteria motivasi sudah digunakan oleh Wu et al. (2016), karena dianggap sama 

dengan kriteria keinginan untuk berbisnis. Penelitian  Rezaei et al. (2014)  juga menggunakan 

kriteria keinginan untuk berbisnis (desire for business), namun dimasukkan sebagai sub 

kriteria dari kriteria relationship. Penelitian dari De-Araujo et al. (2015) tentang pemilihan 

pemasok menggunakan kriteria keinginan untuk melakukan kesepakatan bisnis (desire to enter 

business deals). Kriteria ini adalah untuk mengukur seberapa besar keinginan pemasok untuk 

siap bernegosiasi tentang harga, delivery, aspek kualitas, dan lain-lain (De-Araujo et al., 

2015). Dari definisi ini, maka sebenarnya kriteria keinginan untuk melakukan kesepakatan 

bisnis (desire to enter business deals) juga sama dengan kriteria motivasi. Karena, kriteria 

keinginan untuk melakukan kesepakatan bisnis (desire to enter business deals) mengukur 

seberapa tinggi atau kuat keinginan dari pemasok untuk memenangkan kesepakatan bisnis 

dengan perusahaan pengguna. Dan hal ini adalah berarti pemasok tersebut memiliki motivasi 

yang sangat tinggi atau tidak.  

Kar dan Pani (2014) hanya menggunakan tiga kriteria saja dalam penelitiannya tentang 

pemilihan pemasok, yakni kriteria reputasi (supplier’s reputation), kriteria catatan bisnis di 

masa lampau (past business records), dan kriteria sertifikat/penghargaan dan standarisasi 

(certification and standards). Kriteria catatan bisnis di masa lampau (past business records) 

dapat saja berupa berapa banyak kerjasama bisnis memasok bahan baku kepada perusahaan 

pengguna lain, berapa lama kerjasama bisnis tersebut berjalan, bagaimana kinerja delivery 

selama kerjasama memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna yang lain tersebut, dan 

lain-lain. Kriteria sertifikat/penghargaan dan standarisasi (certification and standards) 

mungkin saja terdiri dari penghargaan apa saja dari pihak luar, baik yang berasal dari lembaga 

penyelenggaran standarisasi produk dan proses produksi serta lingkungan kerja maupun 
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standarisasi yang lain, maupun penghargaan dari perusahaan yang menggunakan sebelumnya. 

Sehingga bentuk penghargaan dari perusahaan pengguna lain yang sebelumnya melakukan 

kerjasama dengan pemasok tersebut dinamakan sebagai referensi (reference).  

Penggunaan kriteria referensi (reference) sudah banyak dilakukan dalam penelitian 

pemilihan pemasok, antara lain Önüt et al. (2009) dan Kara (2011). Mohanty dan Gahan 

(2011) menggunakan kriteria business reference (referensi bisnis) dalam pemilihan pemasok, 

yang didalam kriteria tersebut dimasukkan sub kriteria certificate from outside 

(sertifikat/penghargaan dari pihak luar). Hal ini menunjukkan bahwa penghargaan dari pihak 

luar juga merupakan salah satu bagian dari kriteria adanya referensi dari pihak ketiga atau 

rekomendasi dari perusahaan lain. Sedangkan penelitian Kaur et al. (2010) dan Datta et al. 

(2013) menjadikan kriteria business reference (referensi bisnis) sebagai sub kriteria reputation 

(reputasi). Di penelitian Kaur et al. (2010) itu pula disebutkan bahwa dalam kriteria reputasi 

dimasukkan juga sub kriteria dependability (ketergantungan) dan trust (kepercayaan). Jadi 

tingkat kebergantungan (dependability) satu pemasok (supplier) terhadap perusahaan 

pengguna berpengaruh terhadap peningkatan untuk mendapatkan kepercayaan (trust) dari 

perusahaan pengguna. Apabila perusahaan pengguna memberikan kontrak kerjasama dengan 

pemasok (supplier) untuk memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna dengan jumlah 

banyak maka pemasok tersebut akan melakukan upaya meningkatkan trust (kepercayaan) bagi 

perusahaan pengguna, agar selalu dipakai secara permanen. Karena kontrak kerjasama ini 

dianggap sangat penting bagi pemasok karena keuntungan yang diproleh adalah banyak. 

Dengan demikian, maka pemasok merasa ada ketergantungan (dependability) terhadap 

perusahaan pengguna dikarenakan keuntungan yang besar tersebut. 

Berbeda jika pemasok mendapatkan kontrak kerjasama dengan perusahaan pengguna 

untuk memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna dengan jumlah sedikit maka 

pemasok tersebut belum tentu melakukan upaya meningkatkan trust (kepercayaan) bagi 

perusahaan pengguna, karena keuntungan yang diperoleh pemasok (supplier) hanya sedikit, 

sehingga pemasok menganggap kerjasama itu hanya pelengkap bisnisnya saja dan kalaupun 

tidak dipakai lagi secara permanen juga tidak apa-apa. Dengan demikian, maka pemasok 

memiliki tingkat ketergantungan (dependability) terhadap perusahaan pengguna sangat minim 

dikarenakan keuntungan yang sedikit tersebut.  
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Kriteria besar kriteria atau main criteria reputasi (reputation) menunjukkan sejarah 

kinerja pemasok (shows supplier’s performance history) yang didasarkan pada pengalamannya 

(which is based on its own experiences) dan pendapat dari pihak lain (opinions from other 

parties) (Wu et al., 2016). Sedangkan kita tahu bahwa sejarah kinerja pemasok antara lain 

adalah catatan bisnis di masa lampau (past business records) itu sendiri, sepeti yang 

digunakan dalam penelitian Kar dan Pani (2014). Dan ini dapat saja berupa berapa banyak 

kerjasama bisnis memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna lain, berapa lama 

kerjasama bisnis tersebut berjalan, bagaimana kinerja delivery selama kerjasama memasok 

bahan baku kepada perusahaan pengguna yang lain tersebut, dan lain-lain. Adapun pendapat 

dari pihak lain (opinions from other parties) mungkin juga akan diwujudkan dalam bentuk 

penghargaan/sertifikat serta referensi binis, seperti yang ada dalam penelitian Önüt et al. 

(2009), Kara (2011), Mohanty dan Gahan (2011), dan Kaur et al. (2010).  

Dengan menjadikan reputasi sebagai main criteria (kriteria utama), kemudian dari 

kriteria utama reputasi ini kemudian melahirkan kriteria trust (kepercayaan), tingkat 

ketergantungan (dependability), dan business reference (referensi bisnis), maka itu berarti 

bahwa ketiga kriteria penyusun itu adalah pendukung terwujudnya penilaian terhadap reputasi 

pemasok (Kaur et al., 2010). Demikian pula kriteria certificate from outside (sertifikat dari 

pihak luar) juga pendukung bagi tingkat reputasi pemasok, karena kriteria ini dimasukkan 

menjadi sub kriteria bagi kriteria business reference (referensi bisnis) (Mohanty dan Gahan, 

2011). Kriteria sertifikat dari pihak luar (penghargaan pihak luar) disejajarkan oleh 

Eshtehardian et al (2013) bersama dengan kriteria cooperation experience with manufacturer 

(pengalaman kerjasama dengan perusahaan pembuat), namun dengan menggunakan nama 

kriteria International certification (sertifikasi internasional). Hal ini menunjukkan bahwa 

pengalaman kerjasama dengan perusahaan pembuat maupun perusahaan pengguna yang lain 

juga memilki peran dalam mewujudkan reputasi pemasok. Tentunya ini masuk akal, karena 

semakin banyak perusahaan pengguna lain yang bekerjasama dengan suatu pemasok, maka 

pemasok tersebut tentunya sudah memiliki reputasi di dunia bisnis yang sedang 

diperankannya. 

Dalam penelitian Dalalah et al. (2011), kriteria penghargaan tidak harus international 

certification (sertifikasi internasional) namun bisa juga regional (regional certification). 

Demikian pula Dalalah et al. (2011) juga menggunakan kriteria cooperation experience with 
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other company (pengalaman kerjasama dengan perusahaan lain), namun menggunakan istilah 

kriteria banyaknya pelanggannya yang bekerjasama dengan pemasok untuk bisnis yang sama 

(major customers with the same business). Jadi dalam penelitian tersebut tetap mengakui 

adanya kriteria pengalaman kerjasama dengan perusahaan pengguna lain (baik mengenai lama 

kerjasama dan banyaknya perusahaan yang telah diajak kerjasama), namun untuk jenis bisnis 

yang sama dengan calon perusahaan pengguna yang akan memilih tersebut. Penamaan lain 

bagi kriteria cooperation experience with other company (pengalaman kerjasama dengan 

perusahaan lain) juga dilakukan oleh Bruno et al. (2012; 2016), yakni dengan nama kriteria 

kerjasama dengan perusahaan besar (relationships with large enterprises). Kriteria ini dipakai 

untuk membatasi jenis perusahaan yang pernah kerjasama dengan pemasok, meskipun tidak 

sejenis dengan bisnis yang sedang akan diadakan kerjasama dengan calon perusahaan 

pengguna. Di dalam kriteria ini pula bisa dikembangkan dengan berapa lama melakukan 

kerjasama tersebut. Karena dengan melihat lama kerjasama tersebut akan dilihat seberapa baik 

pemasok itu dalam menjalin kerjasama jangka panjang (longterm relationship) seperti pada 

penelitian Punniyamoorty et al. (2011; 2012) dan Thakur dan Anbanandam (2015).  

Batasan kerjasama yang dilakukan oleh pemasok dengan perusahaan pengguna bagi 

kriteria dalam pemilihan pemasok juga dilakukan oleh Wood (2016). Wood (2016) membagi 

kerjasama tersebut menjadi dua, yakni kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan 

pengguna tingkat regional dan kerjasama yang dilakukan dengan perusahaan pengguna tingkat 

internasional. Keduanya dijadikan sebagai kriteria, sehingga tentunya dalam penilaian 

pemasok akan memiliki score kriteria yang berbeda pula. Kriteria yang pertama bernama 

previous local experience dan kriteria kedua bernama previous global experience. Ada lagi 

satu penelitian yang menggunakan kriteria cooperation experience with other company 

(pengalaman kerjasama dengan perusahaan lain) namun dengan membatasi pada kerjasama 

yang dilakukan saat sekarang saja, yakni Rezaei et al. (2014). Penelitian  Rezaei et al. (2014) 

menggunakan nama kriteria existing relationship (kondisi hubungan yang sekarang berjalan), 

dan dimasukkan sebagai sub kriteria dari kriteria relationship. 

Penelitian yang menggunakan kriteria cooperation experience with other company 

(pengalaman kerjasama dengan perusahaan lain) tanpa membatasi jenis bisnisnya maupun 

seberapa besar perusahaan yang diajak kerjasama bisnis adalah Chen (2011) dan Chen dan 

Chao (2012). Untuk itu, mereka menggunakan nama kriterianya menjadi business relationship 
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(relasi bisnis) saja. Namun Junior et al. (2014) lebih cenderung menggunakan nama krieria 

supplier relationship (relasi pemasok), sedangkan Karsak dan Dursun (2014; 2015) 

menggunakan nama kriteria relasi bisnis sebelumnya (earlier business relationship). Dengan 

menggunakan nama kriteria relasi bisnis atau krieria relasi pemasok, maka sudah tidak ada 

lagi batasan apapun dalam menjalin kerjasama antara pemasok dengan peusahaan pengguna 

yang lain. Karena kriteria adalah berhubungan dengan tingkat kerjasama (related to the degree 

of cooperation) antara pemasok dengan perusahaan pengguna dan tingkat kepercayaan dalam 

hubungan antara pembeli dan pemasok (degree of trust in the buyer-supplier relationship) 

(Junior et al., 2014).  

Sedangkan pada penelitian Singh (2014) tentang pemilihan pemasok, lebih fokus pada 

berapa banyaknya bisnis atau bekerja sama dengan perusahaan pengguna lain yang telah 

dilakukan oleh pemasok, yakni dengan menggunakan kriteria jumlah bisnis lama (amount of 

past business) tanpa melihat batasan besar kecilnya perusahaan pengguna maupun jenis 

bisnisnya. Demikian pula dengan Polat (2015), namun karena penelitian Polat (2015) adalah 

memilih pemasok kontraktor, maka kriterianya bernama jumlah proyek yang pernah selesai 

dikerjakan (number of completed projects). Namun, maksud dari kriteria tersebut adalah sama 

dengan penamaan kriteria jumlah bisnis lama (amount of past business). Adapun tentang 

lamanya kerjasama pemasok kontraktor tersebut dengan perusahaan pengguna di industri 

konstruksi, maka oleh Polat (2015) dihitung secara kumulatif. Sehingga nama kriterianya 

menjadi pengalaman pemasok (experience of the company) di industri konstruksi (in the 

construction industry). 

Kannan dan Tan (2003) menggunakan kriteria penghargaan pihak luar dengan nama 

kriteria sertifikat/penghargaan yang ada dan dokumentasi bentuk lain (presence of certification 

or other documentation). Penggunaan tambahan kalimat ―atau dokumentasi lain‖ (or other 

documentation) tersebut dimaksudkan bahwa kadangkala penghargaan dari pihak luar hanya 

dalam bentuk piala penghargaan dengan tidak dalam sebuah kertas sertifikat penghargaan, 

sehingga perlu pengakuan juga bila tidak dalam bentuk sertifikat penghargaan meskipun hal 

tersebut adalah jarang. Demikian pula termasuk bentuk lain penghargaan yang bukan dalam 

bentuk sebuah kertas penghargaan juga harus diakui dan dimasukkan dalam penilaian untuk 

kriteria penghargaan dari pihak luar.  
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Namun pada penelitian Yücenur et al (2011), kriteria business reference (referensi 

bisnis) tidak dibawah main criteria (kriteria utama) reputasi tetapi masuk dalam main criteria 

(kriteria utama) experience (pengalaman). Karena menurut Yücenur et al (2011), bahwa 

pengalaman adalah keterangan sejarah dari pemasok (the history of the supplier) yang ada 

kemungkinan akan mempengaruhi (probably may affect) kinerja masa depan pemasok tersebut 

(his future performance). Sehingga, perusahaan pengguna akan menganalisis pengalaman 

pemasok itu (to analyze supplier’s experiences) seperti referensi bisnis (business references) 

yang dimiliki pemasok dan bagaimana sejarah pemasok dalam mengirimkan bahan baku 

dengan tepat waktu (on-time delivering) kepada perusahaan pengguna. Sedangkan kriteria 

utama reputasi, menurut Yücenur et al (2011), adalah tidak ditunjukkan dengan adanya 

referensi dari pihak luar atau sertifikat dan penghargaan yang dimiliki, namun reputasi 

perusahaan (the reputation of the companies) dapat ditunjukkan oleh kepuasan dan 

ketidakpuasan pelanggan atau perusahaan pengguna (can be occurred with customers’ 

satisfactions and dissatisfactions). Jadi, perusahaan pengguna akan bekerjasama dengan 

pemasok (want to work with a supplier) yang memiliki reputasi yang baik (who has a good 

reputation) (Yücenur et al, 2011). Oleh sebab itu, reputasi mirip dengan iklan yang didasarkan 

pada opini pelanggan atau perusahaan pengguna (advertisement based on customers’ 

opinions) (Yücenur et al, 2011).  

Hsu et al. (2006) menempatkan kriteria hubungan masa lampau dengan sekarang 

dengan pemasok (past and current relationship with supplier) sejajar dengan kriteria reputasi. 

Kriteria hubungan masa lampau dengan sekarang dengan pemasok (past and current 

relationship with supplier) dimaksudkan kepada pertanyaan apakah perusahaan pengguna 

dalam proses memilih atau mengevaluasi pemasok tersebut, memiliki hubungan di masa 

lampau dan di masa sekarang dengan pemasok itu atau tidak. Namun, kriteria ini bisa juga 

dipakai untuk dimaksudkan kepada pertanyaan apakah pemasok tersebut, memiliki hubungan 

di masa lampau dan di masa sekarang dengan perusahaan pengguna lain atau atau tidak. 

Dengan demikian, maka nama kriteria yang sepadan adalah kriteria hubungan masa lampau 

dengan sekarang dengan perusahaan pengguna lain (past and current relationship with other 

customer). 

Penelitian pemilihan pemasok dari Rezaei et al. (2014) menggunakan nama kriteria 

usaha menjaga kerjasama dengan perusahaan lain dengan menggunakan kata lain, yakni 
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komitmen untuk terus menerus diperbaiki (commitment to continuous improvement), dan 

kriteria ini dimasukkan sebagai sub kriteria dari kriteria relationship. Sehingga penelitian 

Rezaei et al. (2014) memberikan maksud bahwa perbaikan terus menerus disini adalah untuk 

melihat berbagai usaha apa saja yang dilakukan pemasok agar dapat meningkatakan kerjasama 

sehingga dapat berjalan terus menerus atau berkelanjutan. Bahkan, ada satu lagi penelitian 

tentang pemilihan pemasok yang lebih sangat spesifik dalam penamaan kriterianya, yakni 

penelitian dari Shemsadi et al. (2011). Shemsadi et al. (2011) menggunakan lima kriteria 

sebagai dasar dalam memilih pemasok, salah satunya adalah kriteria usaha membangun 

kerjasama (effort to establish cooperation). Nama kriteria ini lebih jelas pada penilaian 

terhadap usaha apa saja yang akan dilakukan atau yang telah dilakukan pemasok dalam 

membangun kerjasama dengan perusahaan pengguna. 

Dalam masalah kriteria usaha menjaga kerjasama dengan perusahaan lain, Kannan and 

Tan (2003) membagi kriteria tersebut menjadi beberapa kriteria dan sudah langsung 

menyebutkan wujud usaha tersebut dalam bentuk teknis usahanya seperti apa saja. Sehingga 

terkesan semua kriteria tersebut adalah sebenarnya sub kriteria dari kriteria usaha menjaga 

kerjasama dengan perusahaan lain. Karena kalau dipakai menjadi sebuah kriteria, maka 

tampak sangat sempit sekali. Kriteria-kriteria tersebut adalah kriteria bersedia berpartisipasi 

untuk pengembangan produk baru bagi perusahaan pengguna dan analisi nilainya (willingness 

to participate in the firm’s new product development and value analysis), kriteria bersedia 

untuk mengganti produk dan layanannya untuk memenuhi perubahan permintaan dari 

perusahaan pengguna (willingness to change their products and services to meet the firm 

changing needs), dan kriteria bersedia membagi informasi yang sifatnya sangat sensitif jika 

diketahui/sangat rahasia (willingness to share sensitive information). Informasi yang sifatnya 

sangat sensitif tersebut antara lain adalah berkaitan dengan finansial, produksi, riset dan 

pengembangan produk (R&D) (Punniyamoorty et al., 2011; 2012). 

Punniyamoorty et al. (2011; 2012) menempatkan kriteria bersedia membagi informasi 

sensitif  (willingness to share sensitive information) masuk dalam kriteria relationship 

bersama dengan kriteria (1) kerjasama yang panjang (longterm relationship), (2) tingkat 

kepercayaan dan pengetahuan (level of trust and understanding), dan (3) basis pelanggan atau 

perusahaan pengguna (supplier’s customer base). Hal ini menunjukkan bahwa apabila dalam 

pemilihan pemasok tersebut ingin diperoleh pemasok yang terbaik untuk jangka panjang, 
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maka diperlukan kepercayaan dan saling mengerti, sehingga diperlukan usaha-usaha dari 

pemasok untuk supaya terjaga kepercayaan dari perusahaan pengguna, dimana cara-cara atau 

usaha-usaha yang ditempuh oleh pemasok adalah seperti diatas, yakni (1) bersedia 

berpartisipasi untuk pengembangan produk baru bagi perusahaan pengguna dan analisi 

nilainya, (2) bersedia untuk mengganti produk dan layanannya untuk memenuhi perubahan 

permintaan dari perusahaan pengguna, (3) bersedia membagi informasi yang sifatnya sangat 

sensitif jika diketahui/sangat rahasia,  dan lain-lain. Kriteria kerjasama yang panjang (longterm 

relationship) juga digunakan dalam penelitian tentang pemilihan pemasok oleh Thakur dan 

Anbanandam (2015) bersama kriteria umum lainnya seperti harga, kualitas, service, dan lain-

lain. 

Kriteria delivery atau pengiriman merupakan salah satu kriteria yang umum disamping 

kriteria harga, kualitas, diskon, kemudahan pembayaran, dan lain-lain. Dikatakan umum 

karena hampir di setiap penelitian tentang pemilihan pemasok selalu mengikutkan kriteria 

tersebut sebagai pertimbangan dalam pemilihan pemasok. Bahkan hanya ada tiga kriteria yang 

paling banyak digunakan dalam penelitian pemilihan pemasok, yakni kriteria harga, delivery, 

dan kualitas (Rezaei et al., 2016; Yadav dan Sharma, 2016). Penelitian-penelitian yang 

menggunakan kriteria delivery antara lain Karsak dan Dursun (2015; 2016), Hashemi et al. 

(2015), Nia et al. (2016), Luzon dan El-Sayegh (2016), Fallahpour et al. (2017), Pandey et al. 

(2017), Luthra et al. (2017), Darabi dan Heydari (2016), Yadav dan Sharma (2016), 

Heidarzade et al. (2016), Yadav and Sharma (2016), dan Dweiri et al. (2016).  
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Tabel 5.1. Rangkuman justifikasi pemilihan kriteria kuantitatif 

Kriteria Literatur 

Motivasi pemasok (C1) 
Wu et al. (2016), Rezaei et al. (2014), dan De-Araujo 

et al. (2015) 

Jumlah perusahaan yang dipasok 

pemasok (C2) 

Kar dan Pani (2014), Eshtehardian et al (2013), 

Dalalah et al. (2011), Bruno et al. (2012; 2016), Singh 

(2014), Polat (2015), dan Junior et al. (2014). 

Lama kerjasama pemasok dengan 

perusahaan lain (C3) 

Kar dan Pani (2014), Eshtehardian et al (2013), 

Dalalah et al. (2011), Bruno et al. (2012; 2016), dan 

Polat (2015). 

Usaha pemasok agar 

kerjasamanya berkelanjutan (C4) 

Rezaei et al. (2014), Shemsadi et al. (2011), Kannan 

and Tan (2003), Punniyamoorty et al. (2011; 2012), 

dan Thakur dan Anbanandam (2015). 

Kinerja delivery dari pemasok 

kepada perusahaan lain (C5) 

Karsak dan Dursun (2015; 2016), Hashemi et al. 

(2015), Nia et al. (2016), Luzon dan El-Sayegh 

(2016), Fallahpour et al. (2017), Pandey et al. (2017), 

Luthra et al. (2017), Darabi dan Heydari (2016), 

Yadav dan Sharma (2016), Heidarzade et al. (2016), 

Yadav and Sharma (2016), dan Dweiri et al. (2016). 

Penghargaan dari pihak luar yang 

diterima pemasok (C6) 

Kannan dan Tan (2003), Kar dan Pani (2014), 

Mohanty dan Gahan (2011). 

Rekomendasi yang dimiliki 

pemasok (C7) 

Yücenur et al. (2011), Önüt et al. (2009), Kara (2011), 

Kaur et al. (2010) dan Datta et al. (2013). 

 

Freeman dan Chen (2015) menggunakan dua kriteria yang semuanya adalah bagian 

dari delivery, yakni kriteria rata-rata pengiriman sesusai pada waktunya (on-time delivery rate) 

dan kriteria rata-rata jumlah pengiriman sesusai pada waktunya (on-time delivery quantity 

rate). Kedua kriteria tersebut dimasukkan oleh Freeman dan Chen (2015) dalam satu kriteria 

kelas utama (first class criteria) bernama kriteria jadwal pengiriman (delivery schedule) 

bersama dengan dua kriteria yang lainnya. Meskipun begitu, ada juga yang menggunakan kata 



 97 

lain, seperti kriteria pengiriman sesuai pada waktunya (on time delivery) (Erginel dan Gencer, 

2017; Rezaeisaray dan Damghani, 2016; Jain et al., 2018), kriteria sesuai pada waktu 

pengiriman (delivery on time) (Sang dan Liu, 2015), kriteria waktu pengiriman (delivery time) 

(Zak, 2015; Polat dan Eray, 2015; Bruno et al., 2016), kriteria kinerja pengiriman sesuai pada 

waktunya (on time delivery performance) (Han et al., 2015), kriteria pengiriman tepat waktu 

(just in time delivery) (Mohammadi et al., 2017), kriteria waktu tunggu (lead time) (Hosseini 

dan Al-Khaled, 2018), kriteria rata-rata pengiriman sesuai waktu (rate of delivery in time) (Wu 

et al., 2016), kriteria pelayanan dan pengiriman (service and delivery) (Dargi et al., 2015; 

Galankashi et al., 2016), kriteria kinerja pengiriman (delivery performance) (Liao et al., 2015), 

kriteria waktu penundaan/keterlambatan (delay time) (Ashtana dan Gupta, 2015), kriteria 

prosentase pengiriman yang tertunda/terlambat (percentage of delay delivery) (Paul, 2015), 

kriteria keterlambatan pengiriman produk (product late delivery) (You et al., 2015), kriteria 

service yang meliputi sub kriteria pengiriman sesuai waktu (on time delivery) (Baneian et al., 

2018). 

 

5.3. Justifikasi pemilihan kriteria kualitatif 

Ada satu kriteria kualitatif yang masuk dalam komponen faktor itikad baik dimana 

kriteria-kriteria pendukungnya pun juga bersifat kualitatif. Kriteria tersebut adalah 

―bertanggungjawab‖. Kriteria tanggung jawab dari pemasok sangat sulit untuk diukur 

manakala pemasok tersebut belum pernah memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna. 

Karena, ukuran besar dan kecilnya tanggungjawab hanya dapat dirasakan dampaknya oleh 

perusahaan pengguna jika pemasok tersebut melakukan kerjasama dengan perusahaan 

pengguna. Seberapa besar tanggungjawab pemasok dalam memenuhi janji selama menjadi 

mitra dengan perusahaan, merupakan bukti bahwa pemasok tersebut memiliki itikad baik.  

Adapun sub-kriteria yang menjadi penyusun dalam kriteria ―bertanggungjawab‖ adalah 

bersedia menjaga kualitas barang, bersedia memenuhi jumlah permintaan, dan bersedia tepat 

waktu dalam pengiriman barang. Ketiga kriteria penyusun komponen kriteria utama 

―tanggungjawab‖ ini dapat dirasakan dampaknya oleh perusahaan pengguna, manakala 

pemasok sudah bekerjasama dengan perusahaan pengguna. Pemasok yang bertanggungjawab 

tentunya akan senantiasa menjaga kualitas barang agar tidak mengecewakan perusahaan. 

Pemasok yang bertanggungjawab tentunya akan memperhatikan ketepatan dalam jumlah 
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barang yang dikirimkan kepada perusahaan. Pemasok yang bertanggungjawab adalah akan 

selalu tepat waktu dalam mengirimkan barang dan tidak pernah terlambat. Ketiga kriteria 

penyusun komponen kriteria utama ―tanggungjawab‖ ini oleh Eshtehardian et al. (2013) 

dijadikan sebagai kriteria cooperation experience with company (pengalaman bekerjasama 

dengan perusahaan). Dan memang pada ketiga komponen kriteria tersebut diataslah yang 

hanya dapat dirasakan dampaknya setelah menjadi pemasok bagi perusahaan pengguna, 

sehingga dijadikan kriteria pengalaman kerjasama. Pengalaman tersebut dijadikan sebagai 

kriteria dalam pemilihan pemasok karena sejarah pemasok (supplier’s history) memiliki 

kemungkinan berpengaruh (probably may affect) terhadap kinerjanya untuk di masa 

mendatang (his future performance) (Yücenur et al., 2011). 

Sebenarnya kriteria ―tanggungjawab‖ beserta sub kriterianya ini sudah digunakan oleh 

beberapa literatur, namun kadangkala dengan kalimat yang berbeda tetapi memiliki maksud 

yang sama. Wu et al. (2016) dalam penelitian mereka tentang pemilihan pemasok, 

menekankan adanya kriteria ability of disruption management (berkemampuan mengatur 

gangguan). Manajemen gangguan ini dimaksudkan oleh Wu et al. (2016) bahwa pemasok 

harus memiliki kemampuan untuk menahan ketidakpastian dan risiko yang dapat 

menyebabkan gangguan. Harus ada proses perencanaan operasi bagi pemasok untuk 

mengidentifikasi dan bereaksi terhadap sumber gangguan. Ini adalah wujud tanggung jawab 

dalam arti umum yang mencerminkan kewajiban kepada perusahaan pengguna yang terkena 

dampak oleh pemasok. Ini adalah berkontribusi pada kredibilitas pemasok, dan dapat 

berfungsi sebagai pendukung hubungan bisnis yang amanah antara pemasok dengan 

perusahaan pengguna. 

Hal tersebut adalah karena gangguan yang berdampak pada kualitas, maka pemasok 

yang bertanggungjawab tentunya akan tetap mengatasi gangguan itu agar kualitas barang 

dapat terjaga, sehingga tidak mengecewakan perusahaan pengguna. Sama halnya pula jika 

gangguan yang berdampak pada naik turunnya kapasitas produksi, maka sebagai pemasok 

yang bertanggungjawab tentunya akan berusaha mengatasi gangguan tersebut agar ketepatan 

dalam jumlah barang yang dikirimkan kepada perusahaan dapat tercapai. Demikian pula 

apabila gangguan yang berdampak pada pengiriman barang, maka sebagai pemasok yang 

bertanggungjawab akan menggunakan sumber dayanya sehingga gangguan itu teratasi dengan 

baik dan pengiriman barang bisa tepat waktu. Usaha-usaha tersebut diatas itu sebenarnya 
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disebut dengan commitment to continuous improvement (komitmen terus menerus untuk 

memperbaiki) khususnya dalam hubungan antara pemasok dengan perusahaan pengguna. 

Sehingga Rezaei et al. (2014) menjadikan sub kriteria ―commitment to continuous 

improvement‖ sebagai bagian dari kriteria ―relationship related‖. Jadi maksud dari komitmen 

terus menerus untuk memperbaiki adalah ditujukan pada perbaikan di relationship dengan 

perusahaan pengguna dan bukan untuk bidang lain. Tentunya perbaikan disini antara lain 

adalah yang sudah dijelaskan berkaitan dengan ability of disruption management 

(berkemampuan mengatur gangguan) tersebut diatas.  

Ada nama kriteria lain dengan maksud yang sama dengan Rezaei et al. (2014), adalah 

yang disampaikan oleh dari Shemsadi et al. (2011). Shemsadi et al. (2011) menggunakan 

nama kriteria usaha membangun kerjasama (effort to establish cooperation), yang tentunya 

berkaitan juga dengan ability of disruption management (berkemampuan mengatur gangguan) 

tersebut diatas. Demikian pula halnya dengan penelitian dari Hsu et al. (2015) yang juga 

menggunakan nama kriteria lain dengan maksud yang sama dengan kriteria ability of 

disruption management (berkemampuan mengatur gangguan). Hsu et al. (2015) menggunakan 

nama kriteria risk control (pengendalian resiko) yang didalamnya ada sub kriteria safety and 

protective behaviour during delivery (keamanan dan antisipasi selama pengiriman). Ini 

tentunya adalah wujud tanggungjawab pemasok agar senantiasa tetap mengatasi segala 

gangguan, baik yang berdampak pada kualitas barang maupun keterlambatan pengiriman, agar 

tidak mengecewakan perusahaan pengguna. Selain itu Hsu et al. (2015) juga menggunakan 

kriteria service performance yang didalamnya ada sub kriteria technique problem response 

(respon terhadap masalah teknis). Ini pun sebenarnya adalah sama dengan kriteria ability of 

disruption management (berkemampuan mengatur gangguan).  

Tanggung jawab dibangun oleh pemasok adalah untuk menciptakan suasana saling 

percaya antara pemasok dan perusahaan pengguna atau ―trust‖. Apabila pemasok sudah 

mendapatkan kepercayaan dari perusahaan pengguna, maka pemasok tersebut akan terkenal 

atau memiliki reputasi yang baik. Oleh sebab itu, penelitian Kaur et al. (2010) menjadikan 

kriteria trust (kepercayaan) sebagai sub kriteria reputation (reputasi). Dan jika sudah terbentuk 

―trust‖, maka akan terjadi hubungan kerjasama yang panjang, sehingga oleh Percin (2006), 

Punniyamoorty et al. (2011; 2012), Keskin et al. (2014), dan Thakur dan Anbanandam (2015) 

dimunculkan kriteria ―long term relationship‖. Karena  kuat dan suksesnya hubungan antara 
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pemasok dengan perusahaan pengguna tergantung pada saling percaya (mutual trust) dan 

saling pengertian (understanding) (Percin, 2006). Sedangkan Yadav dan Sharma (2015; 2016) 

menjadikan satu nama antara ―trust dan partnership‖ sebagai satu kriteria. Dengan demikian 

terwujud organisasi supply chain yang bekerja bersama-sama antara pemasok dan perusahaan 

pengguna. Sehingga wujud organisasi supply chain oleh Galankashi et al. (2016) dijadikan 

sebagai kriteria dengan nama ―supply chain collaboration level” (tingkat kolaborasi rantai 

pasok). Sementara itu, rasa tanggungjawab pemasok oleh Junior et al. (2014) dijadikan sebagai 

kriteria ―degree of cooperation and trust‖ (tingkat kerjasama dan kepercayaan). Hal ini 

dilakukan untuk memudahkan dalam penilaian kriteria oleh pengambil keputusan. 

Penilaiannya akan sama dengan tingkat kepentingan dengan skala tertentu. 

Meskipun kriteria ―tanggungjawab‖ tersebut adalah kualitatif dan sifatnya hanya 

prediksi saja manakala dilakukan penilaian dari perusahaan pengguna sebelum pemasok itu 

terpilih, namun kriteria ini dapat dukungan dari  kriteria lainnya. Kriteria pendukung tersebut 

juga masih dalam faktor itikad baik. Kriteria itu adalah ―memiliki kemampuan untuk beritikad 

baik‖. Kriteria ini terdiri dari dua sub kriteria, yakni ―komitmen pemasok‖ dan ―dukungan 

teknis‖. Apabila pemasok memiliki itikad baik tentunya didukung oleh kemampuan yang 

dimiliki sehingga dapat terwujud itikad tersebut. Komitmen pemasok adalah niat untuk 

berusaha selama menjalani kerjasama dengan perusahaan. Semakin besar komitmen pemasok, 

maka akan semakin besar pula usaha yang dilakukan pemasok tersebut dalam bekerjasama. 

Sehingga pemasok tersebut akan selalu menjaga perjanjian yang sudah disepakati dengan 

perusahaan. 

Kriteria memiliki kemampuan untuk beritikad baik sebenarnya dapat dikatakan sebagai 

kriteria keahlian pemasok (supplier’s expertice) karena terkait dengan ability atau kemampuan 

dari sebuah institusi semisal pemasok. Hal inilah yang melandasi penelitian dari Junior et al. 

(2014) untuk menjadikan ―expertice‖ sebagai kriteria, dimana didalamnya ada sub kriteria 

―sourcing ability‖ yakni segala kemampuan sumber daya yang dimiliki pemasok. Dukungan 

teknis adalah sumber daya sarana prasarana yang dimiliki atau yang bisa digunakan pemasok 

untuk memenuhi itikad baik tersebut. Apabila pemasok bersedia tepat waktu pengiriman, 

maka tentunya memiliki armada yang handal dan sarana prasarana lain yang mendukung 

untuk bisa tepat waktu pengiriman. Apabila pemasok bersedia memenuhi permintaan yang 

dijanjikan, maka harus memiliki kapasitas dan teknologi yang mencukupi. Dengan demikian, 
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maka kriteria ―memiliki kemampuan untuk beritikad baik‖ dapat dilihat dari fasilitas yang 

dimiliki oleh pemasok. Dengan demikian, keterbukaan dari pemasok untuk memberikan data 

yang mendukung dalam proses penilaian pemasok akan sangat diperlukan. 

Dukungan teknis tersebut jika dalam penelitiannya Bafrooei et al. (2014) dimasukkan 

dalam kriteria ―supplier constraint‖ (batasan pemasok), dimana sub kriterianya adalah 

supplier’s capacity limit (keterbatasan kapasitas) dan supplier’s capability limit (keterbatasan 

pemasok). Adapun untuk keterbukaan dari pemasok dalam informasi data, maka Keskin et al. 

(2014) menggunakan kriteria ―information sharing‖ (berbagi informasi) masuk bersama 

kriteria ―trust‖ (kepercayaan). 

 

Tabel 5.2. Rangkuman justifikasi pemilihan kriteria kualitatif 

Kriteria Literatur 

Bertanggungjawab 

Yücenur et al. (2011), Eshtehardian et al. (2013), Percin 

(2006), Punniyamoorty et al. (2011; 2012), Keskin et al. 

(2014), Junior et al. (2014), dan Thakur dan Anbanandam 

(2015) 

Bersedia menjaga kualitas 

barang 

Wu et al. (2016), Rezaei et al. (2014),  Shemsadi et al. 

(2011), dan Hsu et al. (2015).  

Bersedia memenuhi jumlah 

permintaan 

Wu et al. (2016), Rezaei et al. (2014), Shemsadi et al. 

(2011), dan Hsu et al. (2015).  

Bersedia tepat waktu dalam 

pengiriman barang 

Wu et al. (2016), Rezaei et al. (2014),  Shemsadi et al. 

(2011), dan Hsu et al. (2015).  

Memiliki kemampuan untuk 

beritikad baik 

Bafrooei et al. (2014), Junior et al. (2014), dan Keskin et 

al. (2014). 

Komitmen pemasok 
Bafrooei et al. (2014), Junior et al. (2014), dan Keskin et 

al. (2014). 

Dukungan teknis 
Bafrooei et al. (2014), Junior et al. (2014), dan Keskin et 

al. (2014). 
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5.4. Cara memperoleh data dan penentuan score kriteria untuk penilaian pemasok 

Setelah dapat mengidentifikasi kritera apa saja yang akan digunakan dalam penilaian 

pemasok, maka tentunya diperlukan data dari pemasok yang terkait dengan tiap kriteria yang 

menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok tersebut. Sehingga dengan demikian, data 

tersebut akan menjadi dasar dalam memberikan score terhadap masing-masing kriteria untuk 

tiap pemasok. Adapun cara yang digunakan dalam pengambilan data tersebut adalah melalui 

kuesioner. Pertimbangan dengan melakukan pemberian kuesioner tersebut adalah karena 

dirasa lebih praktis dan cepat untuk langsung dapat diketahui data pemasok di masing-masing 

kriteria. Data tentang kriteria yang pertama (C1) yakni motivasi pemasok diperoleh dengan 

menggunakan pertanyaan permintaan penyebutan motivasi apa saja yang mendasari pemasok 

untuk bersedia menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan pengguna. Validasi terhadap 

jawaban dari pemasok berkaitan dengan motivasinya adalah dengan melihat visi dan misi yang 

dimiliki oleh pemasok tersebut. Validasi tersebut untuk melihat sejauh mana relevansi antara 

jawaban dalam kriteria motivasi dengan visi dan misi pemasok. Apakah motivasi pemasok 

tersebut sejalan dengan visi dan misinya atau tidak. 

Data tentang kriteria yang kedua (C2) yakni jumlah kerjasama pemasok diperoleh 

dengan menggunakan pertanyaan permintaan penyebutan perusahaan mana saja yang pernah 

dipasok bahan baku oleh pemasok. Validasi terhadap jawaban dari pemasok berkaitan dengan 

jumlah kerjasama adalah dengan melihat pengalaman kerjasama atau perusahaan apa saja yang 

telah menggunakan pemasok selama ini. Data untuk validasi ini sudah ada dalam situs masing-

masing pemasok. Validasi tersebut untuk melihat seberapa banyak prosentase kesamaan antara 

jawaban dalam kriteria jumlah kerjasama dengan tampilan pengalaman pemasok di dalam 

situsnya. Apakah jawaban jumlah kerjasama pemasok tersebut sudah sesuai atau tidak dengan 

pengalaman yang sebenarnya. 

Data tentang kriteria yang ketiga (C3) yakni lama kerjasama pemasok diperoleh dengan 

menggunakan pertanyaan permintaan penyebutan berapa lama pemasok diminta oleh 

perusahaan pengguna lain untuk memasok bahan bakunya atau berapa lama kerjasama antara 

pemasok dengan perusahaan pengguna tersebut berlangsung. Validasi terhadap jawaban dari 

pemasok berkaitan dengan lama kerjasama adalah dengan melihat di tahun berapa mulai 

dilakukan kerjasama dengan perusahaan lain yang telah menggunakan pemasok. Data untuk 

validasi ini sudah ada dalam situs masing-masing pemasok. Validasi tersebut untuk melihat 
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seberapa banyak prosentase kesamaan antara jawaban dalam kriteria lama kerjasama dengan 

yang ditampilkan di situsnya. Apakah jawaban lama kerjasama pemasok tersebut sudah sesuai 

atau tidak dengan tahun-tahun kerjasama yang sebenarnya. 

Data tentang kriteria yang keempat (C4) yakni bagaimana usaha pemasok untuk 

menjaga kerjasama dengan perusahaan pengguna, diperoleh dengan menggunakan pertanyaan 

permintaan penyebutan usaha apa saja yang pemasok lakukan selama ini untuk agar tetap 

menjadi pemasok bagi perusahaan pengguna atau agar supaya kerjasama tersebut dapat 

berlangsung lama. Validasi terhadap jawaban dari pemasok berkaitan dengan usaha yang 

dilakukan pemasok untuk menjaga kerjasama adalah dengan melihat bukti dokumen yang 

berkaitan dengan usaha tersebut. Dokumen tersebut bisa saja dalam bentuk video atau foto 

maupun bentuk piagam atau yang lainnya. Data untuk validasi ini sudah ada di pemasok dan 

kadang kala ditampilkan dalam situs masing-masing pemasok. Validasi tersebut adalah untuk 

melihat seberapa banyak jawaban dalam kriteria usaha untuk menjaga kerjasama itu memiliki 

kesamaan dengan bukti dokumen yang ada di masing-masing pemasok. Apakah jawaban 

usaha menjaga kerjasama tersebut sudah sesuai bukti dokumen yang sebenarnya. 

Data tentang kriteria yang kelima (C5) yakni delivery selama kerjasama antara 

pemasok dan perusahaan pengguna diperoleh dengan menggunakan pertanyaan permintaan 

penyebutan berapa lama waktu pengiriman dari pemasok untuk memasok bahan baku kepada 

perusahaan pengguna. Validasi terhadap jawaban dari pemasok berkaitan dengan lama 

delivery adalah dengan melihat rician invoice barang yang diminta perusahaan pengguna serta 

data receipt yang mendapatkan legalisasi dari perusahaan pengguna. Data untuk validasi ini 

sudah ada dalam sistem informasi yang ada di departemen purchasing di masing-masing 

pemasok. Validasi tersebut untuk melihat seberapa banyak prosentase kesamaan antara 

jawaban dalam kriteria lama delivery dengan yang ada dalam sistem informasi purchasing. 

Apakah jawaban lama delivery pemasok tersebut sudah sesuai atau tidak dengan yang 

sebenarnya. 

Data tentang kriteria yang keenam (C6) yakni penghargaan yang pernah diterima 

pemasok dari pihak eksternal. Penghargaan dari pihak eksternal dapat berupa sertifikat atau 

bentuk dokumen lain yang menyatakan adanya pengakuan terhadap prestasi yang dimiliki oleh 

pemasok berdasarkan penilaian dari pihak yang memberi penghargaan. Pemberi penghargaan 

kepada pemasok dapat saja berasal dari lembaga independen penilai dalam aspek tertentu, 
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misalkan saja aspek lingkungan. Lembaga lain yang dapat memberikan penghargaan adalah 

instansi kedinasan tertentu milik pemerintah yang menilai salah satu bidang kajian yang 

menjadi pekerjaan dari dinas tersebut. Validasi terhadap jawaban dari pemasok berkaitan 

dengan penghargaan yang dimiliki pemasok adalah dengan melihat bukti dokumen yang 

berkaitan dengan penghargaan tersebut. Dokumen tersebut bisa saja dalam bentuk sertifikat 

atau video dan foto maupun bentuk piagam atau yang lainnya. Data untuk validasi ini sudah 

ada di pemasok dan kadang kala ditampilkan dalam situs masing-masing pemasok. Validasi 

tersebut adalah untuk melihat seberapa banyak jawaban dalam kriteria penghargaan yang 

dimiliki pemasok, sudah sesuai dan sama dengan bukti dokumen yang ada di masing-masing 

pemasok. Apakah jawaban penghargaan yang dimiliki tersebut sudah sesuai bukti dokumen 

yang sebenarnya. 

Data tentang kriteria yang ketujuh (C7) yakni referensi dari pihak lain bagi pemasok. 

Pihak lain yang memberikan referensi bagi pemasok tersebut dapat saja berasal dari 

pemerintah daerah atau pemerintah pusat disebabkan karena pemasok tersebut mungkin saja 

adalah sebuah perusahaan miliki pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Selain itu dapat 

pula beraal dari perusahaan lain yang memiilki hubungan dengan pemasok, misalkan saja 

karena pemasok tersebut adalah anak perusahaan dari perusahaan yang memberikan referensi. 

Referensi yang lain bisa saja berasal dari perusahaan pengguna yang merasa puas selama 

bekerja sama dengan pemasok tersebut sehingga merasa perlu untuk mereferensikan kepada 

perusahaan pengguna yang lain. Validasi terhadap jawaban dari pemasok berkaitan dengan 

referensi yang dimiliki pemasok adalah dengan melihat bukti dokumen yang berkaitan dengan 

referensi tersebut. Dokumen tersebut biasanya dalam bentuk surat keterangan rekomendasi 

atau referensi. Data untuk validasi ini sudah ada di pemasok dan kadang kala ditampilkan 

dalam situs masing-masing pemasok. Validasi tersebut adalah untuk melihat seberapa banyak 

jawaban dalam kriteria referensi yang dimiliki pemasok, sudah sesuai dan sama dengan bukti 

dokumen yang ada di masing-masing pemasok. Apakah jawaban referensi yang dimiliki 

tersebut sudah sesuai bukti dokumen yang sebenarnya. Uraian tentang cara memperoleh data 

secara praktis dan bagaimana cara memvalidasinya dapat dirangkum dalam Tabel 5.3. 
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Tabel 5.3. Cara memperoleh data dan validasinya 

No Kriteria Cara memperoleh data Validasi 

1 Motivasi (C1) Kuesioner item pertanyaan 

permintaan penyebutan 

motivasi apa saja yang 

mendasari pemasok untuk 

bersedia menjadi pemasok 

bahan baku bagi perusahaan 

pengguna. 

Dengan melihat visi dan misi 

pemasok. Validasi untuk melihat 

sejauh mana relevansi antara jawaban 

item motivasi dengan visi dan misi 

pemasok. Apakah motivasi pemasok 

tersebut sejalan dengan visi dan 

misinya atau tidak. 

2 Jumlah 

kerjasama 

pemasok (C2) 

Kuesioner item pertanyaan 

permintaan penyebutan 

perusahaan mana saja yang 

pernah dipasok bahan baku 

oleh pemasok. 

Dengan melihat data pengalaman 

kerjasama yang ada di dalam situs 

pemasok. Validasi untuk melihat 

seberapa banyak prosentase kesamaan 

antara jawaban jumlah kerjasama 

dengan tampilan yang ada dalam 

situsnya. Jumlah kerjasama 

ditampilkan di situs pemasok adalah 

untuk tujuan promosi. 

3 Lama 

kerjasama 

pemasok (C3) 

Kuesioner item pertanyaan 

permintaan penyebutan 

berapa lama pemasok 

memasok bahan baku atau 

kerjasama dengan 

perusahaan pengguna. 

Dengan melihat data tahun mulai 

bekerjasama dengan perusahaan lain 

yang ada dalam situs pemasok. 

Validasi untuk melihat seberapa 

banyak prosentase kesamaan antara 

jawaban lama kerjasama dengan yang 

ditampilkan di situsnya.  

4 Usaha 

pemasok untuk 

menjaga 

kerjasama 

dengan 

perusahaan 

pengguna (C4) 

Kuesioner item permintaan 

penyebutan usaha apa saja 

yang pemasok lakukan agar 

tetap menjadi pemasok bagi 

perusahaan pengguna atau 

agar supaya kerjasama 

tersebut dapat berlangsung 

lama. 

Dengan melihat bukti dokumen yang 

berkaitan dengan usaha tersebut, bisa 

video atau foto maupun bentuk 

piagam atau yang lainnya, yang 

kadang kala ditampilkan dalam situs 

pemasok untuk promosi. Validasi 

untuk melihat seberapa banyak 

jawaban dalam kriteria usaha untuk 

menjaga kerjasama itu memiliki 

kesamaan dengan bukti dokumen yang 

ada di pemasok.  
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Tabel 5.3. lanjutan 

No Kriteria Cara memperoleh data Validasi 

5 Delivery 

selama 

kerjasama 

antara 

pemasok dan 

perusahaan 

pengguna (C5) 

Kuesioner item pertanyaan 

permintaan penyebutan 

berapa lama waktu 

pengiriman dari pemasok 

untuk memasok bahan baku 

kepada perusahaan 

pengguna. 

Dengan melihat rician invoice barang 

yang diminta perusahaan pengguna 

dan data receipt yang ada dalam 

sistem informasi di departemen 

purchasing. Validasi untuk melihat 

seberapa banyak prosentase kesamaan 

antara jawaban lama delivery dengan 

yang ada dalam sistem informasi 

purchasing.  

6 Penghargaan 

yang pernah 

diterima 

pemasok dari 

pihak eksternal 

(C6). 

Kuesioner item pertanyaan 

penyebutan penghargaan 

apa saja yang dimiliki 

pemasok. 

Dengan melihat bukti dokumen yang 

berkaitan dengan penghargaan 

tersebut bisa dalam bentuk sertifikat 

atau video dan foto maupun bentuk 

piagam atau yang lainnya. Data ada di 

pemasok dan kadang kala ditampilkan 

dalam situs sebagai promosi pemasok. 

Validasi untuk melihat seberapa 

banyak jawaban penghargaan yang 

dimiliki pemasok sama dengan bukti 

dokumen yang ada. 

7 Referensi yang 

dimiliki 

pemasok dari 

pihak lain (C6). 

Pemasok menunjukkan 

bukti surat keterangan yang 

berisi tentang rekomendasi 

dari pihak luar bahwa 

pemasok yang bersangkutan 

layak diajak kerjasama. 

Dengan melihat bukti fisik surat 

keterangan rekomendasi dari pihak 

luar, tentang kesesuaian sumber 

pemberi rekomendasi dan nama dan 

kedudukan pemasok yang diberi 

rekomendasi. 

 

Pemberian score untuk tiap kriteria yang menjadi pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok menyesuaikan kinerja pemasok dari tiap kriteria tersebut. Kinerja tiap kriteria dapat 

dilihat dari seberapa baik dan atau banyak data yang dimiliki oleh pemasok tersebut. Ukuran 

seberapa baik itu jika untuk data dari kriteria delivery terhadap perusahaan pengguna lain yang 

pernah dipasok. Sedangkan seberapa banyak itu untuk data dari kriteria yang lainnya. Kinerja 

dari tiap kriteria yang dimiliki pemasok inilah yang akan menjadi dasar dalam penilain oleh 

perusahaan pengguna. Adapun rincian sebagai dasar untuk penilaian ada dalam Tabel 5.4. Dari 

Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa apabila salah satu pemasok hanya memiliki satu motivasi saja 

yang mendorong pemasok tersebut berkeinginan untuk menjadi pemasok bahan baku di 

perusahaan pengguna, maka score yang diperoleh adalah dua. Namun apabila pemasok 
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memiliki lima motivasi atau bahkan lebih yang menjadi pendorong bagi pemasok itu untuk 

ingin menjadi pemasok bahan baku di perusahaan pengguna, maka score yang diperoleh 

adalah paling tinggi yakni sepuluh. Sedangkan score antara dua dengan sepuluh adalah empat, 

enam, dan delapan. Masing-masing adalah jika pemasok memiliki dua motivasi atau tiga 

motivasi atau empat motivasi saja yang menjadi pendorong bagi pemasok itu untuk ingin 

menjadi pemasok bahan baku bagi perusahaan pengguna.  

 

Tabel 5.4. Dasar penilaian kriteria 

Motivasi (C1)  0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Jumlah kerjasama (C2) 0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Rata-rata lama kerjasama (C3) 

(tahun) 
0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Cara menjaga kerjasama (C4) 0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Rata-rata sejarah 

delivery (C5)(hari) 
 >5 

5≥x>

4 

4≥x>

3 

3≥x>

2 

2≥x>

1 
≤1 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Jumlah penghargaan 

(C6) 
 0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

Jumlah rekomendasi 

(C7) 
 0 1 2 3 4 ≥5 

 Score 0 2 4 6 8 10 

 

Adapun untuk kriteria jumlah kerjasama yang dimiliki pemasok juga memiliki score 

secara berurutan berdasarkan pada peningkatan jumlah kerjasama. Jika salah satu pemasok 

selama ini hanya memiliki satu perusahaan pengguna lain yang pernah dipasok oleh pemasok 

tersebut, maka score yang diperoleh adalah dua. Namun apabila pemasok selama ini pernah 
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memiliki lima perusahaan pengguna lain yang pernah dipasok oleh pemasok tersebut atau 

bahkan lebih lebih banyak lagi, maka score yang diperoleh adalah paling tinggi yakni sepuluh. 

Sedangkan score antara dua dengan sepuluh adalah empat, enam, dan delapan. Masing-masing 

adalah jika pemasok selama ini pernah memiliki dua atau tiga atau empat saja perusahaan 

pengguna lain yang pernah dipasok oleh pemasok tersebut. Alasan semakin banyak kerjasama 

yang dimiliki pemasok maka akan diberi score tinggi adalah bahwa jika pemasok memiliki 

banyak kerjasama maka itu berarti semakin banyak perusahaan pengguna yang percaya 

terhadap pemasok tersebut dan itu berarti pemasok yang bersangkutan memiliki reputasi yang 

baik. 

Selain penilaian dari jumlah kerjasama, tiap pemasok juga dinilai dari aspek lamanya 

kerjasama tersebut. Artinya bahwa semakin lama salah satu pemasok dalam memasok bahan 

baku ke perusahaan pengguna lain, maka akan semakin baik karena dianggap dapat dipercaya. 

Oleh karena itu, kriteria lama kerjasama dengan perusahaan pengguna lain dirancang memiliki 

score berkorelasi linier dengan penambahan lamanya kerjasama. Artinya bahwa, semakin 

lama kerjasama antara pemasok dengan perusahaan pengguna lain, maka semakin besar pula 

score yang dimiliki pemasok tersebut. Jika salah satu pemasok pernah bekerja sama dengan 

perusahaan pengguna lain hanya satu tahun, maka score yang diperoleh adalah dua. Namun 

apabila pemasok pernah bekerja sama dengan perusahaan pengguna lain rata-ratanya adalah 

sekitar lima tahun atau bahkan lebih lebih lama lagi, maka score yang diperoleh adalah paling 

tinggi yakni sepuluh. Sedangkan score antara dua dengan sepuluh adalah empat, enam, dan 

delapan. Masing-masing adalah jika pemasok selama ini memiliki rata-rata kerjasama dua atau 

tiga atau empat tahun dengan perusahaan pengguna lain. 

Penilaian selanjutnya adalah kriteria rata-rata sejarah delivery. Pengalaman pemasok 

selama memasok perusahaan pengguna lain harus dinilai, karena menyangkut reputasi 

pemasok tersebut. Apabila salah satu pemasok tersebut sering terlambat dalam mengirimkan 

barang kepada perusahaan pengguna lain, maka nilainya akan rendah. Demikian pula 

sebaliknya, apabila salah satu pemasok tersebut sering tepat waktu dalam mengirimkan barang 

kepada perusahaan pengguna, maka nilainya akan tinggi. Namun, apabila semua pemasok 

sama-sama terlambat dalam mengirimkan barang kepada perusahaan pengguna lain, maka 

ukuran penilaiannya adalah rata-rata sejarah delivery yang paling kecil adalah yang paling 

baik. Oleh sebab itu, dalam penilaian ini, maka digunakan prinsip yang berbeda dengan 
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penilaian-penilaian pada kriteria yang sebelumnya. Kalau pada kriteria yang sebelumnya 

adalah prinsip korelasi linier positif, yakni semakin banyak akan semakin tinggi nilainya, 

maka untuk kriteria rata-rata sejarah delivery adalah semakin kecil akan semakin tinggi 

nilainya. Dalam Tabel 5.4 dapat dilihat bahwa jika salah satu pemasok memiliki rata-rata 

sejarah delivery selama lima hari atau lebih akan dinilai paling kecil, yakni nol. Namun jika 

salah satu pemasok memiliki rata-rata sejarah delivery selama satu hari atau kurang akan 

dinilai paling tinggi, yakni sepuluh. Sedangkan score antara nol dengan sepuluh adalah dua, 

empat, enam, dan delapan. Masing-masing adalah jika pemasok selama ini memiliki rata-rata 

sejarah delivery selama satu hari atau dua hari atau tiga hari atau empat hari selama memasok 

barang ke perusahaan pengguna lain. Satuan delivery digunakan hari dengan alasan bahwa 

kondisi lalu lintas darat di Indonesia khususnya melalui jalan raya tidak bisa diukur tepat 

dalam satuan jam karena variasinya sangat besar. Dengan demikian untuk mempermudah 

dalam pengambilan data, maka digunakan satuan hari.  

Ada dua kriteria lain yang juga masuk dalam daftar penilaian, yakni kriteria jumlah 

penghargaan dan kriteria jumlah rekomendasi. Kedua kriteria memiliki prinsip yang sama, 

yakni semakin banyak jumlah yang dimiliki salah satu pemasok untuk kedua kriteria tersebut, 

maka akan memiliki nilai score yang semakin tinggi bagi pemasok itu. Hal ini dikarenakan 

bahwa jika salah satu pemasok mendapatkan lebih banyak penghargaan dan rekomendasi dari 

pihak lain, maka itu berarti bahwa pemasok tersebut lebih dikenal reputasi baiknya di banyak 

perusahaan pengguna. Berbeda kondisinya jika sebuah pemasok yang minim sekali 

penghargaan dan rekomendasi atau bahkan tidak memiliki sama sekali penghargaan dan 

rekomendasi dari pihak lain, maka itu berarti bahwa pemasok tersebut kurang dikenal di 

banyak perusahaan pengguna. Sehingga aspek reputasi terkenal baiknya tersebut harus diberi 

score yang lebih tinggi dibandingkan jika belum begitu dikenal baiknya. Pihak yang memberi 

penghargaan kepada pemasok kadangkala adalah dari lembaga independen penilai dalam 

aspek tertentu, misalkan saja aspek lingkungan. Selain itu, lembaga lain yang juga punya andil 

dalam memberikan penghargaan adalah pemerintah dengan melalui instansi kedinasannya 

yang menilai salah satu bidang kajian yang menjadi pekerjaan dari dinas tersebut. 

Score tertinggi di kriteria jumlah penghargaan adalah sepuluh, dimana untuk 

mendapatkan perolehan score ini satu pemasok harus memiliki rekomendasi sebanyak 

minimal lima atau lebih. Sedangkan nilai score terendahnya adalah nol apabila pemasok tidak 
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dapat menunjukkan minimal satu surat rekomendasi kepada pihak perusahaan pengguna. 

Demikian pula di dalam kriteria jumlah penghargaan dari pihak eksternal, maka score tertinggi 

adalah juga bernilai sepuluh. Adapun untuk mendapatkan perolehan score ini, maka satu 

pemasok harus memiliki surat penghargaan dari pihak eksternal sebanyak minimal lima atau 

lebih. Sedangkan nilai score terendah untuk kriteria jumlah penghargaan dari pihak eksternal 

adalah nol apabila pemasok tidak memiliki satupun surat penghargaan dari pihak eksternal 

manapun. Apabila pemasok memiliki satu atau dua atau tiga atau empat surat penghargaan 

dari pihak eksternal, maka score yang dia peroleh adalah dua atau empat atau enam atau 

delapan.  

Apabila semua kriteria tersebut sudah ditentukan score-nya untuk masing-masing 

pemasok, maka total score dari masing-masing pemasok dihitung dengan menggunakan 

persamaan (4-2). Tiap score itu kemudian dikalikan dengan bobot kriteria yang bersesuaian 

dengan score tadi. Untuk score dari kriteria motivasi maka harus dikalikan dengan bobot 

kriteria motivasi. Score dari kriteria jumlah kerjasama, dan kriteria lama kerjasama, masing-

masing juga harus dikalikan dengan bobot kriteria jumlah kerjasama dan bobot kriteria lama 

kerjasama. Demikian pula dengan score dari kriteria cara menjaga kerjasama, kriteria sejarah 

rata-rata delivery, kriteria jumlah penghargaan, dan kriteria jumlah rekomendasi, juga 

dikalikan dengan bobot dari masing-masing kriterianya. Hasil perkalian antara score tiap 

kriteria dengan bobot kriterianya kemudian dijumlahkan untuk masing-masing pemasok. 

Dengan demikian akan terlihat mana pemasok yang memiliki total score tertinggi dan mana 

pemasok yang memiliki total score terendah. Penilaian tersebut dari formulir angket para 

pengambil keputusan akan menjadi pertimbangan dalam penetapan pemilihan pemasok bagi 

perusahaan. 

 

5.5. Analisis kelemahan metode Analytical Hierarchy Process 

Perbedaan langkah metode lama dengan metode usulan dapat dilihat dalam Gambar 

5.8. Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa persamaan antara metode lama dengan metode 

usulan ada pada penentuan bobot tiap kriteria. Penentuan bobot tiap kriteria dilakukan setelah 

adanya perbandingan antar tiap kriteria sudah selesai dilakukan. Adapun perbedaan utama 

antara metode lama dengan metode usulan terletak pada proses penentuan nilai perbadingan 

antar kriteria. Pada metode lama, penentuan nilai perbandingan antar kriteria dilakukan secara 
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langsung oleh pengambil keputusan atau oleh pakar yang ahli dibidang yang sedang dikaji. 

Sedangkan pada metode usulan, penentuan nilai perbandingan antar kriteria dihitung 

berdasarkan pada nilai tingkat kepentingan dari tiap-tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok. 

Ini artinya bahwa pada metode usulan, penilaian dari pengambil keputusan atau pakar itu 

dilakukan secara tidak langsung terhadap perbandingan berpasangan antar kriteria, sedangkan 

pada metode lama, penilaian dari pengambil keputusan atau pakar itu dilakukan secara 

langsung terhadap perbandingan berpasangan antar kriteria. 
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Supplier selection

...
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: tingkat kepentingan 
kriteria Ci terhadap supplier 
selection
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perbandingan sebesar aij, dimana aij ϵ {1, 2, 3,        
maka jika dibalik: kriteria Cj dibandingkan dengan Ci akan 
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aij = 1, jika Ci sama pentingnya dengan Cj

aij = 2, jika Ci sangat sedikit lebih penting dibandingkan Cj

aij = 3, jika Ci sedikit lebih penting dibandingkan Cj

aij = 4, jika Ci lebih penting dibandingkan Cj

aij = 5, jika Ci cukup lebih penting dibandingkan Cj

aij = 6, jika Ci sangat lebih penting dibandingkan Cj

aij = 7, jika Ci amat sangat lebih penting dibandingkan Cj

aij = 8, jika Ci sungguh sangat lebih penting dibandingkan Cj
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Gambar 5.8. Perbedaan metode lama dengan metode usulan 
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Kelemahan utama dalam AHP terletak pada matrik perbandingan berpasangan, karena 

matrik ini rawan terjadi inkonsistensi. Inkonsistensi terjadi jika nilai perbandingan antar 

kriteria tidak konsisten. Dimana, nilai perbandingan antar kriteria tersebut sudah ditentukan 

oleh Saaty (2008), yakni antara angka 1 hingga 9. Sebagai contoh, pakar atau pengambil 

keputusan menganggap bahwa kriteria C2 ―lebih penting‖ dibandingkan kriteria C1, dan 

kriteria C3 ―lebih penting‖ dari pada kriteria C2. Sehingga, jika pakar atau pengambil 

keputusan itu menganggap kriteria C1 ―lebih penting‖ dari pada kriteria C3, maka pernyataan 

ini adalah tidak konsisten. Sebab, secara logika, jika C2 > C1 dan C3 > C2, maka C3 > C1 dan 

tidak mungkin C3 < C1. 

Secara keseluruhan hasil ketidakkonsistenan untuk tiap tingkat kepentingan dengan 

menggunakan tiga kriteria dapat dilihat dalam Lampiran 1. Berdasarkan lampiran tersebut, 

maka dapat dilihat bahwa jika hanya menggunakan 3 kriteria, akan selalu menghasilkan nilai 

yang tidak konsisten jika perbandingan antar kriteria juga tidak konsisten. Semakin banyak 

jumlah kriteria, akan semakin besar pula kemungkinan terjadi ketidakkonsistenan. Pemberian 

nilai yang konstan untuk tiap kriteria akan dapat menyelesaikan masalah tersebut. Jika tiap 

kriteria memiliki nilai yang tetap, maka nilai perbandingan antar kriteria akan tetap pula. 

Apabila kondisi ini terpenuhi, maka matriks hasil perbandingan berpasangannya akan selalu 

konsisten. Dengan demikian, solusi bobot kriteria akan selalu valid, tanpa harus 

mempertimbangkan seberapapun banyaknya kriteria yang digunakan. 

Jika terdapat sembilan kriteria (C1, C2, C3, ..., C9) dengan tingkat kepentingan 

kontribusinya terhadap pemilihan pemasok adalah X1, X2, X3, ..., X9, dimana Xi {1, 2, 3, ..., 

9}. Jika X1 < X2 < X3 < X4 < X5 < X6 < X7 < X8 < X9 (lihat Tabel 5.5). Maka dengan demikian, 

apabila kriteria C9 dibandingkan dengan kriteria yang lain, akan selalu menghasilkan nilai 

perbandingan antar kriteria yang lebih besar dari 1, dan tidak mungkin akan kurang dari 1. 

Lebih jelasnya dapat dilihat dalam Tabel 5.6 pada baris kesembilan. Sehingga, perbandingan 

berpasangan antara kriteria C9 dengan kriteria yang lain akan menghasilkan hasil yang selalu 

konsisten. Sebab, tingkat kepentingan kontribusinya terhadap pemilihan pemasok dari kriteria 

C9 dinilai oleh pengambil keputusan dengan nilai yang paling tinggi, yakni dinilai dengan 

angka 9, sehingga nilai perbandingan antara kriteria C9 dengan kriteria yang lain akan selalu 

lebih besar dari 1. Dengan demikian, bobot kriteria C9 adalah yang terbesar. 
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Tabel 5.5. Rasio konsistensi jika nilai tingkat kepentingan berurutan 

 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Level 

lontribusi 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Bobot 

kriteria 
0.023 0.045 0.068 0.090 0.113 0.136 0.158 0.181 0.186 

CR 0.008 (konsisten) 

 

Tabel 5.6. Matrik perbandingan berpasangan jika tingkat kepentingan berurutan 

 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

C1 1.00 0.50 0.33 0.25 0.20 0.17 0.14 0.13 0.11 

C2 2.00 1.00 0.67 0.50 0.40 0.33 0.29 0.25 0.22 

C3 3.00 1.50 1.00 0.75 0.60 0.50 0.43 0.38 0.33 

C4 4.00 2.00 1.33 1.00 0.80 0.67 0.57 0.50 0.44 

C5 5.00 2.50 1.67 1.25 1.00 0.83 0.71 0.63 0.56 

C6 6.00 3.00 2.00 1.50 1.20 1.00 0.86 0.75 0.67 

C7 7.00 3.50 2.33 1.75 1.40 1.17 1.00 0.88 0.78 

C8 8.00 4.00 2.67 2.00 1.60 1.33 1.14 1.00 0.89 

C9 8.00 3.50 2.33 1.75 1.80 1.50 1.29 1.13 1.00 

 

 

Demikian pula berlaku untuk sebaliknya, yakni kriteria C1. Apabila kriteria C1 

dibandingkan dengan kriteria yang lain, akan menghasilkan nilai perbandingan antar kriteria 

yang lebih kecil dari 1, dan tidak akan lebih besar dari 1. Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.6 

pada baris pertama. Maka, perbandingan berpasangan antara kriteria C1 dengan kriteria yang 

lain akan selalu menghasilkan nilai yang konsisten. Sebab, tingkat kepentingan kontribusinya 

terhadap pemilihan pemasok dari kriteria C1 dinilai oleh pengambil keputusan dengan angka 

terendah, yakni dinilai dengan angka 1, sehingga nilai perbadingan antara kriteria C1 dengan 
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kriteria yang lain akan selalu dibawah 1. Dengan demikian, bobot kriteria C1 adalah yang 

terkecil. Adapun untuk bobot kriteria yang lain menyesuaikan dengan tingkat kepentingan 

kontribusi dari masing-masing kriteria terhadap pemilihan pemasok. Hal ini tentunya masuk 

akal dan adil karena semakin besar tingkat kepentingan dari kontribusi tiap kriteria terhadap 

pemilihan pemasok, maka semakin besar pula bobot kriteria tersebut. Demikian pula, jika 

tingkat kepentingan dari kontribusi tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok adalah sama, 

maka akan memiliki bobot kriteria yang sama pula, meskipun semua kriteria diberi nilai oleh 

pengambil keputusan dengan angka satu semua, atau dengan angka dua semua, atau angka 

tiga, atau angka-angka yang lainnya (antara 1 hingga 9). Hal ini dapat dilihat dalam Tabel 5.7. 

 

Tabel 5.7. Rasio konsistensi jika nilai tingkat kepentingan adalah sama 

 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 

Level 

kontribusi 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 

3 3 3 3 3 3 3 3 3 

4 4 4 4 4 4 4 4 4 

5 5 5 5 5 5 5 5 5 

6 6 6 6 6 6 6 6 6 

7 7 7 7 7 7 7 7 7 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 

9 9 9 9 9 9 9 9 9 

Bobot 

kriteria  
0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 0.111 

CR 0.000 (konsisten) 

 

Tingkat kepentingan dari tiap kriteria dalam pemilihan pemasok juga dapat diperluas 

dengan tidak hanya menggunakan peringkat seperti pada Tabel 5.8, namun juga dapat 

menggunakan penilaian antara angka nol sampai dengan seratus. Ilustrasi pengembangan 

peringkat untuk tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok ada dalam 

Gambar 5.8. Angka nol menunjukkan tidak adanya tingkat kepentingan dari suatu kriteria 
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terhadap pemilihan pemasok. Sedangkan angka seratus menunjukkan tingkat kepentingan dari 

suatu kriteria yang tertinggi terhadap pemilihan pemasok. Keuntungan menggunakan tingkat 

kepentingan dari suatu kriteria kontribusi terhadap pemilihan pemasok antara nol dan seratus 

adalah ruang penilaian yang luas bagi pengambil keputusan atau pakar untuk memberikan 

peringkat seberapa penting suatu kriteria bagi pengambilan keputusan dalam pemilihan 

pemasok. Selain itu, jika pengambil keputusan atau pakar hanya menggunakan rentang nilai 

bilangan bulat antara satu dan sembilan, sedangkan jumlah kriterianya adalah lebih dari 

sembilan, maka akan ada beberapa kriteria yang memiliki tingkat kepentingan yang sama. 

Namun, jika menggunakan nilai tingkat kepentingan suatu kriteria dalam pemilihan pemasok 

adalah bilangan bulat berkisar antara nol dan seratus, maka akan dapat meminimalkan 

kemungkinan adanya beberapa kriteria memiliki tingkat kepentingan yang sama. 

 

5.6. Merancang metode usulan dengan cara memperbaiki matrik perbandingan 

Penelitian ini mengusulkan perbaikan metode lama dengan cara melalui tambahan 

langkah sebelum penentuan matriks perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix). 

Secara lengkap tahapan dalam metode usulan dapat dilihat pada Gambar 5.9. Berdasarkan 

pada gambar tersebut, langkah pertama adalah penilaian tingkat kepentingan dari tiap kriteria 

terhadap pemilihan pemasok yang dilakukan oleh pakar atau pengambil keputusan. Para pakar 

atau pengambil keputusan akan diminta untuk mengisi penilaian terhadap seberapa besar 

tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok. Penilaian dari pakar atau 

pengambil keputusan ini mengikuti tingkat kepentingan yang telah ditetapkan. Tingkat 

kepentingan sebuah kriteria terhadap pemilihan pemasok dapat dilihat pada Tabel 5.8. Apabila 

suatu kriteria dianggap ―mutlak penting‖ jika dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok, maka pengambil keputusan akan memberikan penilaian angka tertinggi, yakni angka 

sembilan. Namun, jika suatu kriteria dianggap belum begitu ―mutlak penting‖ untuk dijadikan 

pertimbangan dalam pemilihan pemasok, maka pengambil keputusan bisa saja memberikan 

penilaian dibawah angka tertinggi tersebut, yakni angka delapan atau tujuh. Kedua angka 

tersebut, jika diwujudkan dalam kata-kata adalah ―amat sangat penting‖ dan ―sungguh amat 

sangat penting‖. Akan tetapi, jika pengambil keputusan menilai suatu kriteria itu tidaklah 

sangat penting, tetapi memang harus diikutkan sebagai pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok, maka pengambil keputusan bisa saja memberikan angka penilaian hanya ―cukup 
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penting‖ atau ―penting‖ saja. Kedua penilaian ―cukup penting‖ atau ―penting‖ tersebut 

dikonversikan dalam bentuk angka 4 dan 5. Demikian pula jika seorang pengambil keputusan 

menilai bahwa suatu kriteria itu tidak perlu dimasukkan sebagai pertimbangan dalam 

pemilihan pemasok, maka angka penilaiannya adalah nol. Namun, jika pengambil keputusan 

menilai bahwa suatu kriteria tersebut masih dapat dijadikan pertimbangan dalam pemilihan 

pemasok tetapi hanya sedikit sekali kontribusinya, maka bisa saja pengambil keputusan 

memberikan angka satu, dua, atau tiga. Ketiganya memiliki bentuk harfiah ―amat sangat 

sedikit penting‖, ―sangat sedikit penting‖ dan ―sedikit penting‖. Tingkat kontribusi ini 

mengikuti model dari Saaty (2008) dengan sedikit penyesuaian.  

 

Table 5.8. Tingkat kepentingan kriteria terhadap pemilihan pemasok 

 

Tingkat kontribusi Definisi 

0 Tidak penting 

1 Amat Sangat sedikit penting 

2 Sangat sedikit penting 

3 Sedikit penting 

4 Cukup Penting 

5 Penting 

6 Sangat penting 

7 Amat sangat penting 

8 Sungguh amat sangat penting 

9 Mutlak penting 

 

 

Pada langkah pertama dapat pula dilakukan dengan perbandingan berpasangan hanya 

untuk kriteria tertentu secara berurutan. Misalkan jika terdapat n kriteria, maka yang perlu 

dibandingkan adalah kriteria pertama (C1) dibandingkan tingkat kepentingannya dalam 

pemilihan pemasok dengan kriteria yang kedua (C2), kriteria yang kedua (C2) dibandingkan 

tingkat kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan kriteria yang ketiga (C3), kriteria 

ketiga (C3) dibandingkan tingkat kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan kriteria 

yang keempat (C4) dan seterusnya hingga sampai dengan perbandingan antara kriteria yang 

terakhir (Cn) dibandingkan tingkat kepentingannya dalam pemilihan pemasok dengan kriteria 

yang sebelumnya (Cn-1). Dengan demikian, maka perbandingan berpasangan untuk kriteria 

yang lainnya akan dapat ditentukan dengan menggunakan sederhana seperti yang telah 
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dijelaskan dalam Bab III. Namun dalam implementasinya, kadangkala di industri cara 

perbandingan antar kriteria cenderung untuk tidak dipilih karena masalah teknis saja. 

Kebanyakan para pengambil keputusan hanya ingin simple saja dengan menyebutkan beberapa 

kriteria secara berurutan tanpa dibandingkan satu sama lain. Keinginan ini diakomodasi di 

dalam langkah pertama dengan menganggap bahwa para pengambil keputusan memberikan 

urutan tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok. Penyebutan kriteria 

yang pertama itu dianggap sebagai kriteria terpenting atau paling penting, kemudian untuk 

kriteria berikutnya menyesuaikan tingkat kepentingannya.  

Setelah penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria dalam pemilihan pemasok, maka 

langkah kedua adalah melakukan perbandingan antar kriteria berdasarkan pada nilai tingkat 

kepentingan tiap kriteria dalam pemilihan pemasok tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk 

matriks perbandingan berpasangan, dimana nilai-nilainya akan selalu konstan. Apabila nilai 

tingkat kepentingan kriteria C1 terhadap pemilihan pemasok adalah X1 dan jika nilai tingkat 

kepentingan kriteria C2 terhadap pemilihan pemasok adalah X2, maka nilai perbandingan antar 

kriteria C1 dengan C2 adalah X1/X2. Sehingga elemen matrik a12 dalam matrik perbandingan 

berpasangannya adalah X1/X2. Demikian pula jika nilai tingkat kepentingan kriteria C2 

terhadap pemilihan pemasok adalah X2 dan jika nilai tingkat kepentingan kriteria C3 terhadap 

pemilihan pemasok adalah X3, maka nilai perbandingan antara kriteria C2 dengan C3 adalah 

X2/X3. Sehingga elemen matrik a23 dalam matrik perbandingan berpasangannya adalah X2/X3. 

Demikian seterusnya, sehingga dapat dibuat bentuk umum bahwa apabila nilai tingkat 

kepentingan kriteria Ci terhadap pemilihan pemasok adalah Xi dan jika nilai tingkat 

kepentingan kriteria Cj terhadap pemilihan pemasok adalah Xj, maka nilai perbandingan antara 

kriteria Ci dengan Cj adalah Xi/Xj. Sehingga elemen matrik aij dalam matrik perbandingan 

berpasangannya adalah Xi/Xj.  
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Pengambil keputusan memberikan penilaian tingkat kepentingan dari tiap kriteria jika 
digunakan dalam pemilihan pemasok. 

MULAI

Penilaian dari pakar atau pengambil keputusan ini mengikuti tingkat kontribusi yang telah 
ditetapkan. Tingkat kontribusi tersebut antara angka 0 sampai dengan angka 9. Angka-angka 
tersebut menunjukkan derajad kepentingan. Angka 0 berarti tidak penting. Angka 1 berarti 
amat sangat sedikit penting. Angka 2 berarti sangat sedikit penting. Angka 3 berarti sangat 

sedikit penting. Angka 4 berarti cukup penting. Angka 5 berarti penting. Angka 6 berarti 
sangat penting. Angka 7 berarti amat sangat penting. Angka 8 berarti sungguh amat sangat 

penting. Angka 9 berarti mutlak penting.

Menentukan perbandingan berpasangan antar kriteria

Apabila nilai tingkat kepentingan kriteria Ci terhadap pemilihan pemasok adalah Xi dan jika 
nilai tingkat kepentingan kriteria Cj terhadap pemilihan pemasok adalah Xj, maka nilai 

perbandingan antar kriteria Ci dengan Cj adalah Xi/Xj. Sehingga elemen matrik aij dalam matrik 
perbandingan berpasangannya adalah Xi/Xj.

Menormalisasikan matrik perbandingan berpasangan. 

Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah dengan cara membagi tiap elemen 
matrik yang ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap elemen 

matrik dalam satu kolom yang sama.

SELESAI

Menentukan bobot relatif tiap kriteria. 

Bobot untuk kriteria pertama atau W1 diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen 
matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris pertama, kemudian dibagi dengan 

banyaknya kriteria. Demikian pula untuk bobot untuk kriteria kedua atau W2 juga diperoleh 
dengan cara yang sama, yakni menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang 
dinormalisasi pada baris kedua, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian 

seterusnya hingga sampai pada bobot untuk kriteria terakhir atau Wn diperoleh dengan cara 
menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris terakhir 

(baris ke-n), kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria.

 
 

Gambar 5.9. Langkah-langkah dalam metode usulan 
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Langkah ketiga adalah menormalisasi matrik perbandingan berpasangan yang sudah 

terbentuk di tahap sebelumnya. Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah sama 

dengan cara di dalam metode yang lama, yakni dengan cara membagi tiap elemen matrik yang 

ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap elemen matrik dalam satu 

kolom yang sama. Persamaan untuk membuat matrik yang dinormalisasi dapat dilihat dalam 

persamaan (2-4) (Saaty, 2006). Apabila matrik yang dinormalisasi sudah diperoleh, maka 

langkah keempat sudah dapat dilakukan. Langkah terakhir ini adalah menentukan bobot 

relatif. Seperti halnya dengan cara metode yang lama, maka bobot untuk kriteria pertama atau 

W1 diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang 

dinormalisasi pada baris pertama, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian pula 

untuk bobot untuk kriteria kedua atau W2 juga diperoleh dengan cara yang sama, yakni 

menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris kedua, 

kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian seterusnya hingga sampai pada bobot 

untuk kriteria terakhir atau Wn diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen matrik 

dalam matrik yang dinormalisasi pada baris terakhir (baris ke-n), kemudian dibagi dengan 

banyaknya kriteria. Persamaan untuk membuat matrik bobot relatif dari tiap kriteria dapat 

dilihat pada persamaan (2-5) (Saaty, 2006). 

Pada kejadian yang dijelaskan diatas adalah ketika kriteria-kriteria yang akan menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan pemasok sudah disediakan atau sudah ditetapkan, kemudian 

baru pengambil keputusan menentukan tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap 

keputusan pemilihan pemasok. Namun, jika kondisinya adalah bahwa kriteria-kriteria yang 

akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok belum disediakan atau belum 

ditetapkan, maka pengambil keputusan belum dapat menentukan tingkat kepentingan dari tiap 

kriteria terhadap keputusan pemilihan pemasok. Jika kondisi tersebut terjadi, maka metode 

lama tidak dapat digunakan, karena metode lama hanya mampu bekerja ketika kriteria-kriteria 

yang akan menjadi pertimbangan dalam pemilihan pemasok sudah disediakan atau sudah 

ditetapkan terlebih dahulu. Akan tetapi, dalam metode usulan, kondisi tersebut dapat diatasi 

dengan mudah. Kondisi ini memiliki dua kemungkinan. Kondisi pertama adalah jika 

pengambil keputusan hanya satu orang, dan kondisi kedua adalah jika pengambil keputusan 

lebih dari satu orang. Pada kondisi pertama, maka caranya cukup mudah. Langkah-langkah 
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dalam metode usulan untuk kasus dimana daftar kriteria pemilihan pemasok ditentukan juga 

oleh pengambil keputusan dapat dilihat pada Gambar 5.10. 

 

Pengambil keputusan menentukan daftar kriteria apa saja yang dianggap berpengaruh dalam 
pemilihan pemasok. 

MULAI

Pengambil keputusan bisa saja langsung menuliskan kriteria beserta urutannya mulai dari 
yang paling penting sampai dengan yang paling tidak penting jika digunakan sebagai dasar 
dalam pemilihan pemasok. Bisa juga pengambil keputusan tersebut hanya cukup menulis 
beberapa kriteria yang dianggap berpengaruh dalam pemilihan pemasok secara terurut 

dengan sendirinya. Hal ini terjadi karena spontanitas dari pengambil keputusan yang biasanya 
akan menyebutkan kriteria yang paling penting atau yang lebih penting terlebih dahulu baru 

kemudian berfikir untuk mengikutkan kriteria lainnya secara berurutan.

Memberikan nilai tingkat kepentingan dari tiap kriteria yang sudah diinputkan oleh 
pengambil keputusan jika dijadikan pertimbangan dalam pemilihan pemasok

Prinsip dalam pemberian nilai tingkat kepentingan dalam pemilihan pemasok oleh tiap 
kriteria adalah dengan prinsip terbalik. Artinya adalah bahwa jika suatu kriteria itu 

ditempatkan pada posisi tertinggi maka kriteria tersebut akan memiliki nilai yang paling 
tinggi, yakni dengan nilai angka n jika banyaknya kriteria yang didaftar oleh pengambil 

keputusan ada sebanyak n kriteria. Sedangkan pada kriteria dengan urutan kedua dan ketiga 
akan memiliki nilai angka n-1 dan n-2, demikian seterusnya sampai dengan kriteria terakhir 

akan mendapatkan nilai angka 1.

Menentukan bobot relatif tiap kriteria. 

Bobot untuk kriteria pertama atau W1 diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen 
matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris pertama, kemudian dibagi dengan 

banyaknya kriteria. Demikian pula untuk bobot untuk kriteria kedua atau W2 juga diperoleh 
dengan cara yang sama, yakni menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang 
dinormalisasi pada baris kedua, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian 

seterusnya hingga sampai pada bobot untuk kriteria terakhir atau Wn diperoleh dengan cara 
menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris terakhir 

(baris ke-n), kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria.

SELESAI

Menormalisasikan matrik perbandingan berpasangan. 

Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah dengan cara membagi tiap elemen 
matrik yang ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap elemen 

matrik dalam satu kolom yang sama.

Menentukan perbandingan berpasangan antar kriteria

Apabila nilai tingkat kepentingan kriteria Ci terhadap pemilihan pemasok adalah Xi dan jika 
nilai tingkat kepentingan kriteria Cj terhadap pemilihan pemasok adalah Xj, maka nilai 

perbandingan antar kriteria Ci dengan Cj adalah Xi/Xj. Sehingga elemen matrik aij dalam matrik 
perbandingan berpasangannya adalah Xi/Xj.

 

Gambar 5.10. Langkah-langkah metode usulan jika belum ada kriteria  
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Berdasarkan Gambar 5.10, maka langkah pertama adalah pengambil keputusan 

menentukan kriteria apa saja yang dianggap berpengaruh dalam pengambilan keputusan. 

Pengambil keputusan tersebut juga harus sudah membuat urutan kriteria dari yang dianggap 

paling berpengaruh sampai dengan kriteria yang dianggap paling kecil pengaruhnya dalam 

pemilihan pemasok. Namun, biasanya manakala pengambil keputusan diminta menentukan 

kriteria apa saja yang dianggap berpengaruh dalam pemilihan pemasok, maka secara spontan 

pengambil keputusan tersebut akan menuliskan kriteria yang paling berpengaruh terlebih 

dahulu atau yang paling penting dan yang lebih penting dahulu kemudian diikuti dengan 

menyebutkan kriteria-kriteria lain yang kurang penting atau kurang berpengaruh dalam 

pengambilan keputusan. Oleh sebab itu, pengambil keputusan hanya cukup menuliskan 

beberapa kriteria secara berurutan mulai dari yang dianggap paling berpengaruh sampai 

dengan yang kurang berpengaruh dalam pemilihan pemasok. 

Langkah kedua adalah memberikan nilai tingkat kepentingan dalam pemilihan 

pemasok dari tiap kriteria yang sudah disebutkan atau dibuat list oleh pengambil keputusan. 

Prinsip dalam pemberian nilai tingkat kepentingan dalam pemilihan pemasok oleh tiap kriteria 

adalah dengan prinsip terbalik. Artinya adalah bahwa jika suatu kriteria itu ditempatkan pada 

posisi tertinggi maka kriteria tersebut akan memiliki nilai yang paling tinggi, yakni dengan 

nilai angka n jika banyaknya kriteria yang didaftar oleh pengambil keputusan ada sebanyak n 

kriteria. Sedangkan pada kriteria dengan urutan kedua dan ketiga akan memiliki nilai angka n-

1 dan n-2, demikian seterusnya sampai dengan kriteria terakhir akan mendapatkan nilai angka 

1. Setelah penentuan nilai tingkat kepentingan tiap kriteria dalam pemilihan pemasok, maka 

langkah ketiga adalah perbandingan antar kriteria berdasarkan pada nilai tingkat kepentingan 

dalam pemilihan pemasok dari tiap kriteria tersebut. Dengan demikian, akan terbentuk matriks 

perbandingan berpasangan, dimana nilai-nilainya akan selalu konstan. Apabila nilai tingkat 

kepentingan kriteria C1 terhadap pemilihan pemasok adalah X1 dan jika nilai tingkat 

kepentingan kriteria C2 terhadap pemilihan pemasok adalah X2, maka nilai perbandingan antar 

kriteria C1 dengan C2 adalah X1/X2. Sehingga elemen matrik a12 dalam matrik perbandingan 

berpasangannya adalah X1/X2. Demikian pula jika nilai tingkat kepentingan kriteria C2 

terhadap pemilihan pemasok adalah X2 dan jika nilai tingkat kepentingan kriteria C3 terhadap 

pemilihan pemasok adalah X3, maka nilai perbandingan antara kriteria C2 dengan C3 adalah 
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X2/X3. Sehingga elemen matrik a23 dalam matrik perbandingan berpasangannya adalah X2/X3. 

Demikian seterusnya, sehingga dapat dibuat bentuk umum bahwa apabila nilai tingkat 

kepentingan kriteria Ci terhadap pemilihan pemasok adalah Xi dan jika nilai tingkat 

kepentingan kriteria Cj terhadap pemilihan pemasok adalah Xj, maka nilai perbandingan antara 

kriteria Ci dengan Cj adalah Xi/Xj. Sehingga elemen matrik aij dalam matrik perbandingan 

berpasangannya adalah Xi/Xj. 

Langkah keempat adalah menormalisasi matrik perbandingan berpasangan yang sudah 

terbentuk di tahap sebelumnya. Prinsip pembuatan matrik yang dinormalisasi adalah sama 

dengan cara di dalam metode yang lama, yakni dengan cara membagi tiap elemen matrik yang 

ada pada matrik perbandingan berpasangan dengan hasil jumlah tiap elemen matrik dalam satu 

kolom yang sama. Persamaan untuk membuat matrik yang dinormalisasi dapat dilihat dalam 

persamaan (2-4) (Saaty, 2006). Apabila matrik yang dinormalisasi sudah diperoleh, maka 

langkah kelima sudah dapat dilakukan. Langkah terakhir ini adalah menentukan bobot relatif. 

Seperti halnya dengan cara metode yang lama, maka bobot untuk kriteria pertama atau W1 

diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi 

pada baris pertama, kemudian dibagi dengan banyaknya kriteria. Demikian pula untuk bobot 

untuk kriteria kedua atau W2 juga diperoleh dengan cara yang sama, yakni menjumlahkan 

semua elemen matrik dalam matrik yang dinormalisasi pada baris kedua, kemudian dibagi 

dengan banyaknya kriteria. Demikian seterusnya hingga sampai pada bobot untuk kriteria 

terakhir atau Wn diperoleh dengan cara menjumlahkan semua elemen matrik dalam matrik 

yang dinormalisasi pada baris terakhir (baris ke-n), kemudian dibagi dengan banyaknya 

kriteria. Persamaan untuk membuat matrik bobot relatif dari tiap kriteria dapat dilihat pada 

persamaan (2-5) (Saaty, 2006). 

Kondisi diatas adalah jika pengambil keputusan hanya satu orang, namun jika muncul 

adanya kondisi kedua yakni jumlah pengambil keputusan lebih dari satu orang, maka nilai-

nilai tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok harus dijadikan satu 

nilai saja. Kombinasi beberapa nilai tingkat kepentingan dari tiap kriteria terhadap pemilihan 

pemasok dilakukan menggunakan rata-rata geometrik. Perhitungan rata-rata geometrik dapat 

dilihat dalam persamaan (4-1).  
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Jika terdapat kumpulan kriteria (C1, C2, C3, ..., Cn-i, Ci) dan kumpulan pengambil 

keputusan (P1, P2, P3, ..., Pm-i, Pm), maka pengambil keputusan P1 memberikan penilaian 

tingkat kepentingan tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok dinyatakan sebagai (X
1

1, X
1
2, 

X
1

3, ..., X
1

(n-i), X
1

i). Sedangkan pengambil keputusan P2 memberikan penilaian tingkat 

kepentingan tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok dinyatakan sebagai (X
2

1, X
2
2, X

2
3, ..., 

X
2

(n-i), X
2

i), demikian seterusnya sampai dengan pengambil keputusan Pm memberikan 

penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok adalah (X
m

1, X
m

2, X
m

3, 

..., X
m

(n-i), X
m

i). Dengan menggunakan persamaan (4-1), maka kumpulan nilai tingkat 

kepentingan tiap kriteria terhadap pemilihan pemasok dari semua pengambil keputusan adalah 

(X
G

1, X
G

2, X
G

3, ..., X
G

(n-i), X
G

i) = ( m m

iii XXX ...21
, m mXXX 1

2

1

1

1 ... , m mXXX 2

2

2

1

2 ... , ..., 

m m

nnn XXX 1

2

1

1

1 ...  , m m

nnn XXX ...21
). 

 

5.7. Algoritma usulan.  

Berdasarkan metode usulan yang sudah dijelaskan pada bagian sebelumnya, maka 

algoritma usulan terdiri atas lima prosedur, sebagai berikut.  

 

Prosedur 1: Algoritma perbandingan berpasangan antar kriteria oleh setiap pengambil 

keputusan. 

Step 1: Input jumlah kriteria (n) dan jumlah pengambil keputusan (m). 

Step 2: Tentukan i =1 (indek kriteria) dan j = 1 (indek pengambil keputusan). 

Step 3: Perbandingan kriteria ke-i dengan kriteria ke-(i+1). 

Step 4: Simpan data perbandingan dalam X
 j

 (i,i+1). 

Step 5: Tentukan i  i + 1. 

Step 6: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n-1. 

Step 7: Tentukan j  j + 1. 

Step 8: Ulangi step 3 hingga memenuhi j = m. 

 

Prosedur 2: Algoritma perbandingan berpasangan antar kriteria dari semua pengambil 

keputusan. 

Step 1: Input jumlah kriteria (n) dan jumlah pengambil keputusan (m). 
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Step 2: Tentukan i =1 (indek kriteria) dan j = 1 (indek pengambil keputusan). 

Step 3: Tentukan X
 
(i,i+1) = 1. 

Step 4: Input X
 j

(i,i+1) (dari prosedur 1) 

Step 5: Tentukan X
 
(i,i+1) = X (i,i+1) * X

 j
(i,i+1). 

Step 6: Tentukan j  j + 1. 

Step 7: Ulangi step 3 hingga memenuhi j = m. 

Step 8: Tentukan X
 
(i,i+1)  [X

 
(i,i+1)]

1/m
 

Step 9: Simpan data ai(i+1)  X
 
(i,i+1). 

Step 10: Tentukan i  i + 1. 

Step 11: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n. 

 

Prosedur 3: Algoritma pengisian matrik perbandingan berpasangan antar kriteria. 

Step 1: Input jumlah kriteria = n.  

Step 2: Tentukan i = 1, k = i+1. 

Step 3: Input aik (dari prosedur 2) 

Step 4: Tentukan ai(k+1) = ai(i+1)a i(i+2)…a(k,k+1). 

Step 5: Simpan data ai(k+1) dan a(k+1)i  1/[ai(k+1)]. 

Step 6: Tentukan aii = 1 dan simpan data aii = 1. 

Step 7: Tentukan k  k+1. 

Step 8: Ulangi step 3 hingga memenuhi k = n. 

Step 9: Tentukan i  i+1. 

Step 10: Ulangi step 2 hingga memenuhi i = n-1. 

 

Prosedur 4: Algoritma normalisasi matrik perbandingan berpasangan. 

Step 1: Input jumlah kriteria = n.  

Step 2: Tentukan k = 1, i = 1 Zk = 0.  {proses mulai penjumlahan kolom} 

Step 3: Input aik (dari prosedur 3). 

Step 4: Tentukan Zk  aik+ Zk. 

Step 5: Tentukan i  i+1. 

Step 6: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n. 

Step 7: Simpan data Zk.   {proses akhir penjumlahan kolom} 
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Step 8: Tentukan i = 1.   {proses mulai menampilkan normalisasi} 

Step 9: Tentukan aik  aik /[Zk]. 

Step 10: Simpan data aik. 

Step 11: Tentukan i  i+1. 

Step 12: Ulangi step 8 hingga memenuhi i = n.  {proses ulang normalisasi} 

Step 13: Tentukan k = k+1. 

Step 14: Ulangi step 3 hingga memenuhi k = n. {proses ulang untuk beda kolom} 

 

Prosedur 5: Algoritma pembobotan kriteria. 

Step 1: Input jumlah kriteria = n.  

Step 2: Tentukan i = 1, k = 1 Zi = 0.   {proses mulai penjumlahan baris} 

Step 3: Input aik (dari prosedur 4). 

Step 4: Tentukan Zi  aik+ Zi. 

Step 5: Tentukan k  k+1. 

Step 6: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n.  {proses akhir penjumlahan baris} 

Step 7: Tentukan Wi = [1/n][Zi]. 

Step 8: Simpan data Wi.    {Babot baris i /kriteria i} 

 

Prosedur 6: Algoritma konversi data pemasok menjadi score dalam bentuk angka. 

Step 1: Input jumlah kriteria = n, dan jumlah pemasok = p.  

Step 2: Tentukan i = 1 dan j = 1.    

Step 3: Jika i = 3, go to step 12.   {proses khusus kriteria delivery} 

Step 4: Input data Ci 
j
.     {proses mulai perulangan kriteria} 

Step 5: Seleksi jika Ci 
j
 >=5, tentukan Si 

j
 = 10; else, 

   jika Ci 
j
 >=4, tentukan Si 

j
 = 8; else, 

   jika Ci 
j
 >=3, tentukan Si 

j
 = 6; else, 

   jika Ci 
j
 >=2, tentukan Si 

j
 = 4; else, 

   jika Ci 
j
 >=1, tentukan Si 

j
 = 2; else,  tentukan Si 

j
 = 0. 

Step 6: Simpan data Si 
j
. 

Step 7: Tentukan i  i+1. 

Step 8: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n.  {proses akhir perulangan kriteria} 
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Step 9: Tentukan j  j+1. 

Step 10: Ulangi step 3 hingga memenuhi j = p.      {proses akhir perulangan pemasok} 

Step 11: Go to step 15. 

Step 12: Seleksi jika Ci 
j
 <=1, tentukan Si 

j
 = 10; else, 

   jika Ci 
j
 <=2, tentukan Si 

j
 = 8; else, 

   jika Ci 
j
 <=3, tentukan Si 

j
 = 6; else, 

   jika Ci 
j
 <=4, tentukan Si 

j
 = 4; else, 

   jika Ci 
j
 <=5, tentukan Si 

j
 = 2; else,  tentukan Si 

j
 = 0. 

Step 13: Simpan data Si 
j
. 

Step 14: Tentukan i  i +1 dan go to step 3. 

Step 15: Selesai. 

 

Prosedur 7: Algoritma penilaian pemasok. 

Step 1: Input jumlah kriteria = n, dan jumlah pemasok = p.  

Step 2: Tentukan j = 1.    {proses mulai perulangan pemasok} 

Step 3: Tentukan i = 1.   {proses mulai perulangan score} 

Step 4: Input Si 
j
 (dari prosedur 6). 

Step 5: Input Wi (dari prosedur 5). 

Step 6: TS 
j
 = 0. 

Step 7: Tentukan TSi 
j
 = Si 

j
 * Wi. 

Step 8: Tentukan TS 
j
  TS 

j
 + TSi 

j
. 

Step 8: Tentukan i  i +1. 

Step 6: Ulangi step 3 hingga memenuhi i = n. {proses akhir perulangan score} 

Step 7: Tentukan j  j +1. 

Step 8: Ulangi step 2 hingga memenuhi j = p. {proses akhir perulangan pemasok}  
 

Tiap-tiap prosedur saling berhubungan secara sekuensial antara satu prosedur dengan 

yang lainnya. Prosedur pertama adalah algoritma perbandingan berpasangan antar kriteria 

menggunakan cara usulan untuk tiap pengambil keputusan. Output dari prosedur pertama ini 

adalah hasil isian perbandingan berpasangan antar kriteria dari tiap pengambil keputusan 

secara terpisah. Sehingga, untuk dapat digabungkan hasil nilai perbandingan berpasangan 
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antar kriteria dari tiap pengambil keputusan tersebut menjadi satu perbandingan saja, maka 

digunakan prosedur yang kedua. Output dari prosedur kedua ini adalah perbandingan 

berpasangan antar kriteria tertentu saja. Oleh karena itu, untuk dapat mengisi di semua elemen 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria secara lengkap, maka digunakan prosedur 

yang ketiga. Matrik perbandingan berpasangan yang sudah lengkap dari hasil output prosedur 

yang ketiga ini kemudian dilanjutkan dengan mencari bobot kriteria, namun matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria tersebut harus dinormalisasi terlebih dahulu. Dengan 

demikian maka sebelum prosedur kelima (algoritma pembobotan kriteria), maka terlebih 

dahulu harus melalui prosedur normalisasi matrik perbandingan berpasangan. Adapun untuk 

prosedur konversi data pemasok menjadi score dalam bentuk angka dikerjakan sebelum 

dilakukan prosedur terakhir, yakni prosedur pemilihan pemasok. Prosedur terakhir ini 

memerlukan output dari dua prosedur sekaligus, yakni prosedur pembobotan kriteria dan 

prosedur konversi data pemasok menjadi score dalam bentuk angka. Diagram alir untuk 

kelima prosedur diatas dapat dilihat pada Gambar 5.11 sampai dengan Gambar 5.17.  
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i = n-1 ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Jumlah pengambil 

keputusan (m)

Kriteria i dengan kriteria i+1 

dibandingkan dan simpan 

hasilnya di X
j
(i,i+1)

i = 1  

i  i + 1  

j = 1  

j  j + 1  

j = m ?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

OUT PUT X
j
(i,i+1)  

 
 

Gambar 5.11. Diagram alir algoritma perbandingan berpasangan usulan 
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j = m ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Jumlah pengambil 

keputusan (m)

j = 1  

j  j + 1  

X(i,i+1) = 1  

X(i,i+1) =X(i,i+1) * X 
j
(i,i+1)

i  i + 1  

i = n ?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

INPUT X 
j
(i,i+1)  

{dari prosedur 1} 

OUT PUT 

a(i,i+1)  X(i,i+1)  

 
 

Gambar 5.12. Diagram alir algoritma penggabungan perbandingan berpasangan usulan 
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k = n ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

a(i,k+1) =ai(i+1)a(i+1)(i+2)...a(k,k+1) 

i = 1, k = i +1 

aii = 1 dan a(k+1,i) =1/[a(i,k+1)]

i  i + 1  

i = n-1 ?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

INPUT a(i,k)  

{dari prosedur 2} 

OUT PUT a(i,k+1) ; 

a(k+1,i) dan ai,i

 
 

Gambar 5.13. Diagram alir algoritma pengisian perbandingan berpasangan usulan 
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i = n ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Zk  aik + Zk 

i = 1, Zk = 0 

i = n ?

Ya

Ya
Tidak

Tidak

i  i + 1  

i = 1  

aik  aik /[Zk] 

i  i + 1  

INPUT a(i,k)  {dari 

prosedur 3} 
OUT PUT a(i,k)  

k = 1

k  k + 1  

k = n ?

Ya

Tidak

 
 

Gambar 5.14. Diagram alir algoritma normalisasi matrik perbandingan berpasangan usulan 
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k = n ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Zi  aik + Zi 

k = 1, Zi = 0 

i = n ?

Ya

Ya

Tidak

Tidak

k  k + 1  

INPUT a(i,k)  {dari 

prosedur 4} 

i = 1

OUT PUT Wi 

Wi =[1/n]*Zi

i  i + 1  

 
 

Gambar 5.15. Diagram alir algoritma pembobotan kriteria 
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i = n ?

SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Jumlah pemasok (p)

Jika Ci,
j
>=5, maka Si,

j
=10

Jika Ci,
j
>=4, maka Si,

j
=8

Jika Ci,
j
>=3, maka Si,

j
=6

Jika Ci,
j
>=2, maka Si,

j
=4

Jika Ci,
j
>=1, maka Si,

j
=2

Else, maka Si,
j
=0

i = 1 

YaTidak

i  i + 1  

INPUT Ci,
j
 

j = 1

OUT PUT Si,
j
 

i  i + 1  OUT PUT Si,
j
 

j  j + 1  

j = p ?

Ya

Tidak

i = 3 ?

Tidak

INPUT Ci,
j
 

Ya

Jika Ci,
j
<=1, maka Si,

j
=10

Jika Ci,
j
<=2, maka Si,

j
=8

Jika Ci,
j
<=3, maka Si,

j
=6

Jika Ci,
j
<=4, maka Si,

j
=4

Jika Ci,
j
<=5, maka Si,

j
=2

Else, maka Si,
j
=0

 
 

Gambar 5.16. Diagram alir algoritma konversi data pemasok menjadi score angka. 
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i = n ?
SELESAI

MULAI

INPUT

Jumah kriteria (n)

Jumlah pemasok (p)

TSi 
j 
= Si,

j 
* Wi

i = 1 

Ya

Tidak

i  i + 1  

INPUT Wi,

(dari prosedur 5) 

j = 1

j  j + 1  

j = p ?

Ya

Tidak

INPUT Si,
j 

(dari prosedur 6)

TS 
j 
= 0

OUT PUT TS,
j
 

TS 
j 
  TSi,

j 
+ TS 

j

 

Gambar 5.17. Diagram alir algoritma penilaian pemasok 
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5.8. Implementasi di industri pipa baja.  

Perusahaan pipa baja di Indonesia adalah PT. Alim Ampuh Jaya Steel, PT. Sarana 

Sentral Baja Utama, PT. Swarna Baja Pacific, PT. Bumi Kaya Steel Industries, PT. Fumira, 

PT. Bumi Raya Steel Industries, PT. Sri Rejeki Perdana, PT. Jakarta Steel, PT. Bakrie Pipe 

Industries, PT. Raja Besi, dan PT. Steel Pipe Industries Indonesia (SPINDO). Ada beberapa 

perusahaan yang menghentikan produksi pipa baja, karena kondisi internal perusahaan dan 

peraturan pemerintah. Mereka adalah PT. Alim Ampuh Jaya Steel, PT. Sarana Sentral Baja 

Utama, PT. Swarna Baja Pacific, dan PT. Fumira. PT. Jakarta Steel disewa oleh perusahaan 

lain, kemudian memproduksi produk baja selain pipa baja. PT. Bumi Kaya Steel mengakuisisi 

PT. Bumi Raya Steel, sehingga menjadi satu perusahaan saja, dan masih memproduksi pipa 

baja. PT. SPINDO hanya memproduksi pipa baja seamless, sedangkan penelitian ini berfokus 

pada perusahaan yang memproduksi pipa baja jenis welded straight. Oleh karena itu, hanya 

ada tiga perusahaan yang menjadi objek penelitian ini, yaitu PT. Bumi Kaya Steel, PT. Bakrie 

Pipe Industries, dan PT. Raja Besi. 

Biasanya, pemasok utama bahan baku adalah PT. Krakatau Steel. Namun, ada 

sembilan perusahaan potensial sebagai pemasok. Mereka adalah PT. Master Steel 

Manufacturing, PT. Gunung Garuda, PT. Toyo Giri Iron, PT. Interworld Steel Mills, PT. 

Jakarta Central Asia Steel, PT. Jakarta Cakra Tunggal, PT. Jatim Taman Steel, PT. Hanil Jaya 

Steel, dan PT. Ispatindo. Mereka memiliki kemampuan untuk memproduksi plat baja sebagai 

bahan baku industri pipa baja. Tapi, ada tiga perusahaan yang tidak mau menjadi pemasok. 

Mereka adalah PT. Ispatindo, PT. Hanil Jaya Steel, dan PT. Jatim Taman Steel. Ketiga 

perusahaan ini hanya fokus pada penyediaan perusahaan di wilayah yang sama saja, yaitu 

provinsi jawa timur dan kawasan timur indonesia. Jadi akhirnya, ada enam perusahaan yang 

bersedia menjadi pemasok. Mereka adalah PT. Master Steel Manufacturing, PT. Gunung 

Garuda, PT. Toyo Giri Iron, PT. Interworld Steel Mills, PT. Jakarta Central Asia Steel, dan 

PT. Jakarta Cakra Tunggal. Produsen pipa baja akan memilih pemasok ini, untuk 

memperbesar kapasitas produksinya. Perusahaan pipa baja yang menjadi obyek penelitian 

aalah PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel dan PT. Raja Besi. Berdasarkan hasil 

kuesioner terbuka kepada pengambil keputusan dalam pemilihan pemasok terhadap ketiga 

perusahaan tersebut, maka diperoleh data kriteria lama yang digunakan dalam pemilihan 

pemasok adalah seperti terlihat pada Tabel 5.9. 
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Tabel 5.9. Rincian kriteria lama 

No 
KRITERIA 

LAMA 
KETERANGAN 

1 Harga Harga produk supplier. 

2 Kualitas 

Kualitas produk supplier. 

 Supplier memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001) 

dan SNI sehingga dapat menjamin kualitas produk supplier. 

 Supplier memiliki pengalaman dalam proses pembuatan produk 

yang akan dipasok kepada perusahaan. 

3 Potongan harga 
Potongan harga yang diberikan supplier dengan jumlah minimal 

pemesanan tertentu. 

4 
Kemudahan 

pembayaran 

Kemudahan cara pembayaran oleh perusahaan yang diberikan supplier, 

antara lain cash tempo, cash bertahap, cicilan tanpa bunga, dll. 

5 Garansi 
Penggantian produk supplier jika produk nya mengalami cacat retak 

atau patah selama pengiriman. 

6 Aset/finansial Besarnya asset atau kemampuan finansial yang dimiliki supplier. 

7 Lokasi 

lokasi dimana supplier berproduksi, apakah berada di tempat yang 

rawan bencana alam atau rawan konflik atau tidak, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar resiko supplier akan tetap eksis. 
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Tabel 5.10. Dasar penentuan kriteria lama untuk pemilihan pemasok 

No KRITERIA LAMA REFERENSI 

1 Harga 

Hruška et al. (2014), Yadav and Sharma (2015
a
; 2015

b
; 2016), 

Cheaitou and Khan (2015), Imeri et al. (2015), Polat (2016), 

Chang (2015), Abdollahi et al. (2015), Igoulalene et al. (2015), 

Freeman and Chen (2015), De Araujo et al. (2015), Kannan et 

al. (2015), Zakeri and Keramati (2015), Thakur and 

Anbanandam (2015), You et al. (2015), Zak (2015), Polat and 

Eray (2015), Dargi et al. (2015), Gold and Awasthi (2015), 

Hashemi et al. (2015), Abdollahi et al. (2015), Heidarzade et 

al. (2016), Pramanik et al. (2016), Wood (2016) 

2 Kualitas 
Abdollahi et al. (2015), Kannan et al. (2015), Paul (2015), 

Polat and Eray (2015) 

3 Potongan harga 
Hashemi et al. (2015), Yadav and Sharma (2015

a
; 2015

b
; 

2016) 

4 Kemudahan pembayaran Abdollahi et al. (2015), Polat and Eray (2015), Wood (2016) 

5 Garansi Abdollahi et al. (2015), Pitchipoo et al. (2015), Wood (2016) 

6 Aset/finansial Paul (2015), Abdollahi et al. (2015), Wood (2016) 

7 Lokasi 
Deng et al. (2014), Kumar et al. (2014), Kar (2014), Tosun 

and Akyuz (2015), Yadav and Sharma (2015
a
; 2015

b
; 2016) 

 

Apabila dilihat dari penelitian sebelumnya, maka kriteria yang dipertimbangkan oleh 

perusahaan adalah kriteria yang sudah ada dalam penelitian sebelumnya. Kriteria tersebut 

adalah harga, kualitas, potongan harga, kemudahan cara pembayaran, garansi, aset atau 

finansial, dan lokasi. Adapun daftar penelitian yang mengakomodasi kriteria-kriteria yang 

dipertimbangkan oleh perusahaan tersebut dapat dilihat pada Tabel 5.10. 

 



138 

 

Tabel 5.11. Isian nilai tingkat kepentingan oleh tiga perusahaan pipa baja 

Kriteria 

PT. Bakrie PT. Bumi Kaya PT. Raja Besi 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

C1 1 7.00 1 7.00 3 5.00 

C2 4 4.00 5 3.00 5 3.00 

C3 5 3.00 6 2.00 6 2.00 

C4 6 2.00 7 1.00 7 1.00 

C5 3 5.00 2 6.00 1 7.00 

C6 2 6.00 3 .00  .00

C7 7 1.00 4 4.00 4 4.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Kemungkinan besar ketujuh kriteria tersebut di dalam Tabel 5.10 adalah pasti sama 

untuk setiap pemasok. Oleh karena itu, maka kriteria yang baru bisa digunakan untuk memilih 

pemasok. Kriteria ini adalah motivasi pemasok, jumlah pemasok yang dipasok, kerja sama 

yang panjang dengan perusahaan lain, strategi pemasok untuk menjalin kerjasama dengan 

perusahaan lain, kinerja pengiriman yang telah diberikan kepada perusahaan lain, penghargaan 

dari pihak luar, dan rekomendasi pemasok. Masing-masing kriteria ini harus diberi bobot 

menggunakan perbandingan berpasangan antar kriteria. Data yang dibutuhkan dalam 

pembobotan adalah data nilai tingkat kepentingan untuk setiap kriteria terhadap pemilihan 
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pemasok. Data nilai tingkat kepentingan untuk setiap kriteria terhadap pemilihan pemasok 

diperoleh dari pengambil keputusan pengadaan di masing-masing perusahaan pipa baja. Hal 

ini dapat dilihat pada Tabel 5.11. Kemudian data yang ada dalam Tabel 5.11 tersebut, diolah 

menggunakan persamaan (4-1) sehingga diperoleh nilai gabungan dari tingkat kepentingan 

untuk setiap kriteria terhadap pemilihan pemasok dari ketiga pengambil keputusan seperti 

terlihat pada Tabel 5.12. Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk kriteria motivasi 

pemasok terhadap pemilihan pemasok (C1) adalah X
G

1 = 3 3

1

2

1

1

1 .XXX = 3 577 xx = 6,26. Nilai 

gabungan dari tingkat kepentingan untuk kriteria motivasi pemasok terhadap pemilihan 

pemasok (C1) adalah X
G

1 = 3 3

1

2

1

1

1 .XXX = 3 577 xx = 6,26. Nilai gabungan dari tingkat 

kepentingan untuk kriteria jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) adalah X
G

2 = 

3 3

2

2

2

1

2 .XXX = 3 334 xx = 3,30. 

Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk kriteria lama kerjasama pemasok 

dengan perusahaan lain (C3) adalah X
G

3 = 3 3

3

2

3

1

3 .XXX = 3 223 xx = 2,29. Nilai gabungan dari 

tingkat kepentingan untuk kriteria usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 

adalah X
G

4 = 3 3

4

2

4

1

4 .XXX = 3 112 xx = 1,26. Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk 

kriteria kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C4) adalah X
G

4 = 3 3

4

2

4

1

4 .XXX = 

3 112 xx = 1,26. Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk kriteria delivery dari pemasok 

kepada perusahaan lain (C4) adalah X
G

4 = 3 3

4

2

4

1

4 .XXX = 3 112 xx = 1,26. Nilai gabungan dari 

tingkat kepentingan untuk kriteria kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 

adalah X
G

5 = 3 3

5

2

5

1

5 .XXX = 3 765 xx = 5,94. Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk 

kriteria penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) adalah X
G

6 = 3 3

6

2

6

1

6 .XXX = 

3 665 xx = 5,65. Nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk kriteria rekomendasi yang 

dimiliki pemasok (C7) adalah X
G

7 = 3 3

7

2

7

1

7 .XXX = 3 441 xx = 5,65. 
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Tabel 5.12. Isian gabungan nilai tingkat kepentingan  

Kriteria 

Nilai tingkat kepentingan 

gabungan dari semua 

pengambil keputusan 

Motivasi pemasok (C1) 6.26 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.30 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.29 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.26 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 5.94 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 5.65 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 2.52 

 

Berdasarkan nilai gabungan dari tingkat kepentingan untuk setiap kriteria terhadap 

pemilihan pemasok dari ketiga pengambil keputusan di Tabel 5.12, maka dilakukan 

perbandingan berpasangan antar kriteria. Hasil perbandingan antar kriteria tersebut kemudian 

diisikan ke dalam matrik perbandingan berpasangan (Tabel 5.13). Perbandingan antara kriteria 

C1 (motivasi pemasok) dengan C2  (jumlah perusahaan yang dipasok pemasok) adalah 

6,26/3,30 atau sama dengan 1,895. Angka ini dimasukkan ke dalam baris kriteria C1 (motivasi 

pemasok) dan kolom kriteria C2 (jumlah perusahaan yang dipasok pemasok). Perbandingan 

antara kriteria C1 (motivasi pemasok) dengan C3  (lama kerjasama pemasok dengan 

perusahaan lain) adalah 6,26/2,29 atau sama dengan 2.733. Angka ini dimasukkan ke dalam 

baris kriteria C1 (motivasi pemasok) dan kolom kriteria C3 (lama kerjasama pemasok dengan 

perusahaan lain). Perbandingan antara kriteria C1 (motivasi pemasok) dengan C4  (usaha 

pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan) adalah 6,26/1,26 atau sama dengan 4.966. Angka 

ini dimasukkan ke dalam baris kriteria C1 (motivasi pemasok) dan kolom kriteria C4 (usaha 

pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan). Perbandingan antara kriteria C1 (motivasi 

pemasok) dengan C5  (kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain) adalah 6,26/5,94 

atau sama dengan 1,053. Angka ini dimasukkan ke dalam baris kriteria C1 (motivasi pemasok) 

dan kolom kriteria C5 (kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain). Perbandingan 
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antara kriteria C1 (motivasi pemasok) dengan C6 (penghargaan dari pihak luar yang diterima 

pemasok) adalah 6,26/5,65 atau sama dengan 1,108. Angka ini dimasukkan ke dalam baris 

kriteria C1 (motivasi pemasok) dan kolom kriteria C6 (penghargaan dari pihak luar yang 

diterima pemasok). Perbandingan antara kriteria C1 (motivasi pemasok) dengan C7 

(rekomendasi yang dimiliki pemasok) adalah 6,26/2,52 atau sama dengan 2,483. Angka ini 

dimasukkan ke dalam baris kriteria C1 (motivasi pemasok) dan kolom kriteria C7 

(rekomendasi yang dimiliki pemasok). Demikian seterusnya untuk perbandingan kriteria-

kriteria yang lain. 

 

Tabel 5.13. Matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 1.895 2.733 4.966 1.053 1.108 2.483 

C2 0.528 1.000 1.442 2.621 0.556 0.585 1.310 

C3 0.366 0.693 1.000 1.817 0.385 0.405 0.909 

C4 0.201 0.382 0.550 1.000 0.212 0.223 0.500 

C5 0.950 1.800 2.596 4.718 1.000 1.053 2.359 

C6 0.902 1.710 2.466 4.481 0.950 1.000 2.241 

C7 0.403 0.763 1.101 2.000 0.424 0.446 1.000 

Jumlah 4.350 8.243 11.888 21.603 4.580 4.820 10.802 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.14. Matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2299 0.2299 0.2299 0.2299 0.2299 0.2299 0.2299 

C2 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 0.1213 

C3 0.0841 0.0841 0.0841 0.0841 0.0841 0.0841 0.0841 

C4 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 0.0463 

C5 0.2184 0.2184 0.2184 0.2184 0.2184 0.2184 0.2184 

C6 0.2074 0.2074 0.2074 0.2074 0.2074 0.2074 0.2074 

C7 0.0926 0.0926 0.0926 0.0926 0.0926 0.0926 0.0926 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Sebelum menghitung bobot kriteria, maka terlebih dahulu melakukan normalisasi 

terhadap matrik perbandingan berpasangan. Langkah pertama adalah menjumlahkan semua 

angka yang ada dalam kolom yang sama di matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

(Tabel 5.13). Kemudian Langkah kedua adalah membagi semua angka yang ada dalam matrik 

perbandingan berpasangan dengan hasil penjumlahan semua angka yang ada pada kolom yang 

sama. Apabila semua angka yang ada dalam matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

sudah dibagi, maka hasilnya menjadi matrik perbandingan perpasangan antar kriteria yang 

dinormalisasi, seperti dapat dilihat pada Tabel 5.14. Misalkan saja untuk kolom pertama, maka 
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angka pada kolom pertama di baris kesatu yakni 1 dibagi dengan angka hasil penjumlahan 

pada kolom pertama yakni 4,35, dan diperoleh hasil 0,2299. Hasil ini kemudian diisikan pada 

kolom pertama baris kesatu di dalam matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang 

dinormalisasi (Tabel 5.14). Angka pada kolom pertama di baris kedua yakni 0,528 dibagi 

dengan angka hasil penjumlahan pada kolom pertama yakni 4,35, dan diperoleh hasil 0,1213. 

Hasil ini kemudian diisikan pada kolom pertama baris kedua di dalam matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria yang dinormalisasi (Tabel 5.14). Angka pada kolom pertama di 

baris ketiga yakni 0,366 dibagi dengan angka hasil penjumlahan pada kolom pertama yakni 

4,35, dan diperoleh hasil 0,0841. Hasil ini kemudian diisikan pada kolom pertama baris ketiga 

di dalam matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalisasi (Tabel 5.14). 

Angka pada kolom pertama di baris keempat yakni 0,201 dibagi dengan angka hasil 

penjumlahan pada kolom pertama yakni 4,35, dan diperoleh hasil 0,0463. Hasil ini kemudian 

diisikan pada kolom pertama baris keempat di dalam matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria yang dinormalisasi (Tabel 5.14). Angka pada kolom pertama di baris kelima yakni 

0,950 dibagi dengan angka hasil penjumlahan pada kolom pertama yakni 4,35, dan diperoleh 

hasil 0,2184. Hasil ini kemudian diisikan pada kolom pertama baris kelima di dalam matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalisasi (Tabel 5.14). Angka pada kolom 

pertama di baris keenam yakni 0,902 dibagi dengan angka hasil penjumlahan pada kolom 

pertama yakni 4,35, dan diperoleh hasil 0,2074. Hasil ini kemudian diisikan pada kolom 

pertama baris keenam di dalam matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang 

dinormalisasi (Tabel 5.14). Angka pada kolom pertama di baris ketujuh yakni 0,403 dibagi 

dengan angka hasil penjumlahan pada kolom pertama yakni 4,35, dan diperoleh hasil 0,0926. 

Hasil ini kemudian diisikan pada kolom pertama baris ketujuh di dalam matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria yang dinormalisasi (Tabel 5.14). Begitu seterusnya dengan 

perhitungan sama bisa dilakukan untuk kolom kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, dan 

kolom ketujuh.  
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Tabel 5.15. Bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 

 

Apabila matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalisasi sudah 

diselesaikan, maka langkah selanjutnya adalah perhitungan bobot kriteria. Perhitungan untuk 

mencari bobot kriteria ke-i adalah dengan cara menjumlahkan semua angka yang ada dalam 

baris ke-i kemudian dibagi dengan jumlah kriteria (n). Perhitungan untuk mencari bobot 

kriteria pertama atau C1 (motivasi pemasok) adalah dengan cara menjumlahkan semua angka 

yang ada dalam baris pertama (1,609) kemudian dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). 

Perhitungan untuk mencari bobot kriteria kedua atau C2 (jumlah perusahaan yang dipasok 

pemasok) adalah dengan cara menjumlahkan semua angka yang ada dalam baris kedua (0,849) 

kemudian dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). Perhitungan untuk mencari bobot kriteria 

ketiga atau C3 (lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain) adalah dengan cara 

menjumlahkan semua angka yang ada dalam baris ketiga (0,589) kemudian dibagi dengan 

tujuh (jumlah kriteria). Perhitungan untuk mencari bobot kriteria keempat atau C4 (usaha 

pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan) adalah dengan cara menjumlahkan semua angka 

yang ada dalam baris keempat (0,324) kemudian dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). 

Perhitungan untuk mencari bobot kriteria kelima atau C5 (kinerja delivery dari pemasok 

kepada perusahaan lain) adalah dengan cara menjumlahkan semua angka yang ada dalam baris 
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kelima (1,529) kemudian dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). Perhitungan untuk mencari 

bobot kriteria keenam atau C6 (penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok) adalah 

dengan cara menjumlahkan semua angka yang ada dalam baris keenam (1,452) kemudian 

dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). Perhitungan untuk mencari bobot kriteria ketujuh atau 

C7 (rekomendasi yang dimiliki pemasok) adalah dengan cara menjumlahkan semua angka 

yang ada dalam baris ketujuh (0,648) kemudian dibagi dengan tujuh (jumlah kriteria). Hasil 

semua perhitungan tersebut diatas dapat dilihat pada Tabel 5.15. 

Adapun hasil pencarian data dari masing-masing pemasok ada sebanyak jumlah 

kriteria yang dijadikan acuan dalam penilaian, yakni sebanyak tujuh data. Data pertama adalah 

isian kuesioner tentang motivasi apa yang melandasi pemasok untuk ingin menjadi pemasok 

bahan baku bagi perusahaan pengguna. Data kedua adalah berapa banyak perusahaan 

pengguna lain yang telah memanfaatkan pemasok tersebut sebagai pemasok bahan baku 

terhadapnya. Data ketiga adalah jika pemasok tersebut sudah pernah melakukan kerjasama 

dengan perusahaan pengguna yang lain, maka berapa lama kerjasama tersebut sudah 

berlangsung, atau sejak kapan dan sampai kapan kerjasama itu dilakukan. Data keempat 

adalah apa saja cara-cara yang digunakan oleh pemasok dan bagaimana bentuknya agar dapat 

menjaga kerjasama tersebut dapat berlangsung lama. Data kelima adalah apabila sudah 

melakukan kerjasama dengan perusahaan pengguna yang lain, maka berapa lama delivery 

yang pernah dilakukan selama memasok bahan baku kepada perusahaan pengguna tersebut. 

Data keenam adalah sertifikat apa saja yang pernah diperoleh pemasok sebelum mau bersedia 

menjadi pemasok bagi perusahaan pengguna. Data ketujuh adalah adakah surat keterangan 

rekomendasi dari pihak eksternal, dan jika ada maka berapa banyak surat rekomendasi 

tersebut. 

Data yang sudah diperoleh dari pemasok kemudian dimasukkan dalam formulir seperti 

tampak pada Tabel 5.16. Pada kriteria motivasi pemasok, maka di kolom data di pemasok 

adalah ada berapa banyak motivasi yang dimiliki pemasok, sedangkan di baris kriteria jumlah 

perusahaan yang dipasok pemasok, maka di kolom data di pemasok adalah ada berapa banyak 

perusahaan pengguna lain yang sudah bekerjasama dengan pemasok. Pada baris kriteria lama 

kerjasama pemasok dengan perusahaan lain, maka di kolom data di pemasok adalah berapa 

lama rata-rata kerjasama antara pemasok dengan perusahaan pengguna lain. Pada baris kriteria 

cara pemasok menjaga kerjasama,  maka di kolom data di pemasok adalah ada berapa cara 
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yang dilakukan pemasok dalam upaya menjaga kerjasamanya dengan perusahaan pengguna 

lain. Pada kriteria lama delivery pemasok kepada perusahaan pengguna lain,  maka di kolom 

data di pemasok adalah berapa hari yang selama ini dilakukan pemasok dalam mengirimkan 

barang kepada perusahaan pengguna lain. Pada kriteria penghargaan dari pihak eksternal,  

maka di kolom data di pemasok adalah berapa banyak penghargaan dari pihak eksternal yang 

sudah dimiliki pemasok selama ini. Pada kriteria rekomendasi, maka di kolom data di 

pemasok adalah berapa banyak surat rekomendasi yang dimiliki oleh pemasok. 

 

Tabel 5.16. Konversi data pemasok kedalam score angka 

Kriteria 

PT. Master 

Steel 

PT. 

Gunung 

Garuda 

PT. Toyo 

Giri 

PT. 

Interworld 

PT. Jakarta 

Central 

Asia 

PT. Cakra 

Tunggal 

data 
Scor

e 
data 

Scor

e 
data 

scor

e 
data 

scor

e 
data 

scor

e 
data 

Scor

e 

C1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

C2 11 10 2 4 6 10 3 6 2 4 7 10 

C3 5 10 24 10 4.67 8 21 10 4 8 9 10 

C4 3 6 3 6 1 2 1 2 1 2 5 10 

C5 4 4 1.5 8 1.5 8 1.5 8 1.5 8 1.5 8 

C6 5 10 3 6 2 4 2 4 0 0 7 10 

C7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Data untuk tiap kriteria dari masing-masing pemasok dapat dilihat pada Tabel 5.16. 

Tiap pemasok memiliki satu alasan sebagai motivasi untuk memasok bahan baku kepada tiga 

perusahaan pipa baja (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel Industries, dan PT. 

Raja Besi). PT. Mater Steel memiliki jumlah perusahaan yang dipasok paling banyak. Tetapi, 

rata-rata lama kerjasama dengan perusahaan yang dipasok lebih kecil dibandingkan dengan 

PT. Gunung Garuda. PT. Gunung Garuda telah bekerjasama dengan perusahaan yang dipasok 

kurang lebih 24 tahun. Namun, kedua perusahaan tersebut memiliki jumlah yang sama untuk 

cara agar menjaga kerjasama dengan perusahaan, yakni ada 3 cara. Jumlah ini lebih sedikit 

jika dibandingkan dengan PT. Cakra Tunggal, yakni sebanyak lima cara. PT. Master Steel 

memiliki sejarah waktu delivery paling lama jika dibandingkan dengan pemasok yang lain. 

Semua pemasok tidak memiliki rekomendasi, tetapi semuanya memiliki penghargaan dari 

eksternal. Pemasok dengan jumlah penghargaan terbanyak adalah PT. Cakra Tunggal. 

Adapun pada kolom score dalam Tabel 5.16, maka ini adalah hasil konversi dari kolom 

data menjadi angka berdasarkan pada panduan yang ada dalam Tabel 5.3. Penjelasan secara 

rinci dari panduan konversi score tersebut dapat dilihat pada sub bab 5.3. Misalkan saja, 

apabila pada kriteria motivasi pemasok diperoleh data lima, dan dengan mengacu model 

konversi seperti yang ada pada Tabel 5.3, maka score yang diperoleh pemasok adalah sepuluh. 

Namun jika data yang dimiliki pemasok untuk kriteria motivasi adalah nol, maka score yang 

diperoleh pemasok adalah nol juga. Demikian juga untuk kolom data lain di setiap baris 

kriteria juga sama penilaiannya, kecuali pada baris kriteria lama delivery pemasok selama 

mengirimkan barang kepada perusahaan pengguna lain. Jika pemasok memiliki data lima pada 

kriteria ini, maka bukan score angka sepuluh yang diperoleh, namun justru score angka nol. 

Demikian juga kebalikannya, apabila di data diperoleh angka satu, maka score yang 

didapatkan oleh pemasok adalah angka sepuluh. 
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Tabel 5.17. Total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 10 1,210 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 10 0,840 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 6 0,276 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 4 0,872 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 10 2,070 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   5.740 

  

Tabel 5.18. Total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 4 0,484 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 10 0,840 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 6 0,276 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 6 1,242 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   5,060 
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Tabel 5.19. Total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 10 1,210 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 8 0,672 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 2 0,092 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 4 0,828 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   5,020 

 

Tabel 5.20. Total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 6 0,726 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 10 0,840 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 2 0,092 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 4 0,828 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   4,700 

 

 



150 

 

Tabel 5.21. Total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 4 0,726 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 8 0,840 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 2 0,092 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 0 0,828 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   3,460 

 

Tabel 5.22. Total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.230 2 0,460 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.121 10 1,210 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.084 10 0,840 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.046 10 0,460 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.207 10 2,070 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.093 0 0,000 

Total score   6,800 
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Tabel 5.23. Ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 5.74 2 

PT. Gunung Garuda 5.06 3 

PT. Toyo Giri 5.02 4 

PT. Interworld 4.70 5 

PT. Jakarta Central Asia 3.46 6 

PT. Cakra Tunggal 6.80 1 

 

Perhitungan terakhir adalah menentukan total score untuk masing-masing pemasok. 

Seperti yang telah dijelaskan dalam persamaan (4-2), bahwa total score adalah penjumlahan 

dari perkalian antara score kriteria dengan bobot kriteria. Dengan demikian, untuk 

memperoleh total score tiap pemasok hanya butuh data bobot kriteria, seperti yang ada di 

Tabel 5.15, dan data score tiap kriteria, seperti yang ada di Tabel 5.16. Dengan menggunakan 

kedua data yang ada dari Tabel 5.15 dan Tabel 5.16, maka diperoleh total score untuk PT. 

Master Steel (Tabel 5.17), total score untuk PT. Gunung Garuda (Tabel 5.18), total score 

untuk PT. Toyogiri (Tabel 5.19), total score untuk PT. Interworld (Tabel 5.20), total score 

untuk PT. Jakarta Central Asia (Tabel 5.21), total score untuk PT. Cakra Tunggal (Tabel 

5.22). Data yang dimiliki pemasok untuk tiap kriteria kemudian dikonversi kedalam score, 

kemudian dikalikan dengan bobot kriteria. Hasil perkalian antara score untuk tiap kriteria 

dengan bobot kriteria kemudian dijumlahkan. Hasil penjumlahan ini adalah total score untuk 

tiap pemasok. Total score untuk tiap pemasok ada dalam kolom kedua di Tabel 5.23. Hasil ini 

diperoleh berdasarkan pembobotan kriteria dari ketiga perusahaan pipa baja. 
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Gambar 5.18. Ranking pemasok berdasarkan tiga perusahaan pengguna 

 

5.9. Validasi hasil 

Hasil solusi yang diperoleh dalam perhitungan pada sub bagian yang sebelumnya harus 

dipastikan validitasnya. Karena kevalidan dari sebuah solusi mengandung arti bahwa solusi 

tersebut dapat dipercaya atau tidak. Denga demikian, jika solusinya dianggap sudah sah, maka 

sudah layak untuk digunakan. Dalam proses sebuah perbandingan berpasangan antar kriteria 

yang dilakukan oleh pengambil keputusan atau pakar, maka yang perlu diuji adalah apakah 

jawaban dari pengambil keputusan atau pakar tersebut sudah konsisten atau tidak. Jawaban 

dari para pengambil keputusan atau pakar tersebut adalah dalam bentuk nilai kepentingan dari 

satu kriteria terhadap kriteria yang lainnya. Apabila jawaban yang disampaikan oleh para 

pakar atau pengambil keputusan tersebut tidak konsisten, maka solusi yang diambil dari hasil 

perbandingan berpasangan tersebut adalah tidak valid atau tidak sah. Oleh sebab itu, proses 

validasi adalah sangat diperlukan untuk memberikan kepastian bagi pengguna solusi tersebut. 

Pengguna solusi akan meyakini bahwa solusi yang dihasilkan tersebut adalah benar jika hasil 

uji validasinya adalah valid, begitupun sebaliknya, pengguna solusi akan belum yakin terhadap 

solusi yang dihasilkan jika hasil solusi tersebut belum menjalani uji validasi. 
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5.9.1. Validasi menggunakan data real 

Validasi dapat dilakukan menggunakan beberapa cara. Cara-cara tersebut dapat dibagi 

menjadi dua kelompok, yakni validasi eksternal dan validasi internal.  Kedua uji validasi 

tersebut, dalam kasus AHP, selalu menggunakan rasio konsistensi. Uji validasi yang biasa 

dilakukan untuk melihat konsistensi dari sebuah proses perbandingan berpasangan antar 

kriteria adalah melalui perhitungan rasio konsistensi atau consistency ratio (CR). Persamaan 

yang digunakan untuk mencari rasio konsistensi adalah persamaan (2-7). Namun, sebelum 

menggunakan persamaan tersebut, maka terlebih dahulu dicari nilai eigen atau lamdanya (i) 

dari tiap kriteria terlebih dahulu. Data yang digunakan dalam mencari nilai eigen atau lamda 

(i) dari tiap kriteria adalah bobot kriteria dan matrik perbandingan berpasangan. Bobot 

kriteria dari tiap-tiap kriteria dapat dilihat pada Tabel 5.15. Sedangkan matrik perbandingan 

berpasangan dapat dilihat pada Tabel 5.13. Nilai eigen untuk kriteria pertama adalah 1 = 

[a11.w1+a12.w2+ a13.w3+ a14.w4+ a15.w5+ a16.w6+ a17.w7] x [1/w1] = [(1 x 0,23) + (1,895 x 

0,121) + (2,733 x 0,084) + (4,966 x 0,046) + (1,053 x 0,218) + (1,108 x 0,207) + (2,483 x 

0,093)] x [1/0,23] = (1,609/0,23) =7. Nilai eigen untuk kriteria kedua adalah 2 = 

[a21.w1+a22.w2+ a23.w3+ a24.w4+ a25.w5+ a26.w6+ a27.w7] x [1/w2] = [(0,528 x 0,23) + (1 x 

0,121) + (1,442 x 0,084) + (2,621 x 0,046) + (0,556 x 0,218) + (0,585 x 0,207) + (1,310 x 

0,093)] x [1/0,121] = (0,849/0,121) =7. Nilai eigen untuk kriteria ketiga adalah 3 = 

[a31.w1+a32.w2+ a33.w3+ a34.w4+ a35.w5+ a36.w6+ a37.w7] x [1/w3] = [(0,366 x 0,23) + (0,693 x 

0,121) + (1 x 0,084) + (1,817 x 0,046) + (0,385 x 0,218) + (0,405 x 0,207) + (0,909 x 0,093)] 

x [1/0,084] = (0,589/0,084) =7. Nilai eigen untuk kriteria keempat adalah 4 = [a41.w1+a42.w2+ 

a43.w3+ a44.w4+ a45.w5+ a46.w6+ a47.w7] x [1/w4] = [(0,201 x 0,23) + (0,382 x 0,121) + (0,550 x 

0,084) + (1 x 0,046) + (0,212 x 0,218) + (0,223 x 0,207) + (0,500 x 0,093)] x [1/0,046] = 

(0,324/0,046) =7. Nilai eigen untuk kriteria kelima adalah 5 = [a51.w1+a52.w2+ a53.w3+ 

a54.w4+ a55.w5+ a56.w6+ a57.w7] x [1/w5] = [(0,950 x 0,23) + (1,800 x 0,121) + (2,596 x 0,084) 

+ (4,718 x 0,046) + (1 x 0,218) + (1,053 x 0,207) + (2,359 x 0,093)] x [1/0,218] = 

(1,529/0,218) =7. Nilai eigen untuk kriteria keenam adalah 6 = [a61.w1+a62.w2+ a63.w3+ 

a64.w4+ a65.w5+ a66.w6+ a67.w7] x [1/w6] = [(0,902 x 0,23) + (1,710 x 0,121) + (2,466 x 0,084) 

+ (4,481 x 0,046) + (0,950 x 0,218) + (1 x 0,207) + (2,241 x 0,093)] x [1/0,207] = 

(1,452/0,207) =7. Nilai eigen untuk kriteria ketujuh adalah 7 = [a71.w1+a72.w2+ a73.w3+ 

a74.w4+ a75.w5+ a76.w6+ a77.w7] x [1/w7] = [(0,403 x 0,23) + (0,763 x 0,121) + (1,101 x 0,084) 
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+ (2,000 x 0,046) + (0,424 x 0,218) + (0,446 x 0,207) + (1 x 0,093)] x [1/0,093] = 

(0,648/0,093) =7. 

Setelah nilai eigen dari tiap kriteria dapat diperoleh, maka kemudian dapat dicari rasio 

konsistensi atau consistency ratio (CR) dengan menggunakan persamaan (2-7). Rasio 

konsistensi sama dengan 
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Berdasarkan nilai rasio konsistensi yang berada dibawah angka 0,1, maka solusi dari hasil 

perbandingan berpasangan dinyatakan valid atau sah, dan bisa digunakan dalam pengambilan 

keputusan. Nilai rasio konsistensi yang bernilai nol tersebut adalah sangat sempurna dan amat 

jarang nilai rasio konsistensi yang demikian itu terjadi. Biasanya dalam sebuah perbandingan 

berpasangan dengan jumlah kriteria yang relatif banyak maka akan sulit sekali mencapai nilai 

rasio konsistensi dibawah 0,1. Jika ini terjadi, maka biasanya para pengambil keputusan atau 

pakar harus mengulangi jawaban perbandingan berpasangannya. Perulangan ini dilakukan 

secara terus menerus hingga diperoleh hasil yang konsisten atau rasio konsistensi dibawah 0,1. 

Oleh sebab itu, metode usulan lebih baik dari cara lama. Metode usulan lebih cepat 

memperoleh hasil yang valid. Sehingga metode usulan lebih efisien karena tidak harus 

mengulangi dalam satu atau beberapa kali ulangan. Efisiensi juga dapat dilihat dari biaya dan 

tenaga. Perulangan yang melibatkan para pengambil keputusan di beberapa perusahaan atau 

para pakar akademik akan memerlukan biaya yang tidak sedikit dan juga waktu yang lebih 

lama. 

Solusi model dari sebuah cara pemilihan pemasok yang tidak mengalami perubahan 

ketika terjadi perubahan pada bobot kriteria, maka ini dianggap sebagai sebuah model cara 

pemilihan pemasok yang valid. Karena model yang baik adalah model yang tidak sensitif 

terhadap perubahan yang terjadi dari luar model tersebut. Model yang tidak sensitif disini 

mengandung arti bahwa model tersebut tidak mudah banyak berubah secara signifikan, apabila 

satu atau beberapa parameter atau variabelnya berubah. Sementara dalam sebuah model 

pemilihan pemasok, maka satu-satunya variabel yang berpengaruh adalah bobot kriteria. 

Namun, bukan berarti dengan adanya perubahan bobot tersebut lantas hasil atau solusi model 

tidak berubah itu tidak, akan tetapi perubahan solusi itu masih dalam batas kewajaran atau 

tidak signifikan. Dalam artian, perubahannya itu tidak berpengaruh banyak terhadap solusi 
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atau hasil dari model itu. Banyak perubahan dari solusi model yang masih dalam katagori 

wajar adalah kurang dari 10% jika perubahan variabel atau parameternya adalah 10%. Namun, 

jika variabel atau parameter berubah sebesar 10% sedangkan perubahan dari solusi modelnya 

adalah lebih dari 10%, maka model tersebut dianggap sangat sensitif. Sehingga model itu 

dianggap tidak valid, karena sangat terpengaruh sekali dengan perubahan yang terjadi dari luar 

model.  

Akan tetapi permasalahan utamanya ada pada skenario perubahan tersebut. Apakah 

skenario perubahan ini relevan dengan kondisi yang sebenarnya atau tidak. Dalam penelitian 

di pemilihan pemasok, biasanya skenario perubahan yang dibuat adalah perubahan bobot 

kriteria yang dilakukan secara langsung. Artinya bahwa perubahan tersebut dilakukan melalui 

asumsi peneliti, sehingga tidak didasarkan pada adanya sebab-sebab tertentu yang sebenarnya 

itu bisa saja terjadi di kondisi nyata. Skenario perubahan bobot kriteria, dimana perubahan itu 

tidak didasarkan pada estimasi adanya perubahan di dalam kondisi yang sebenarnya, akan 

mengakibatkan kesimpulan yang belum tentu sesuai kondisi yang nyata pula. Oleh karena itu, 

penelitian ini menggunakan cara yang sebelumnya belum digunakan, yakni analisis sensitifitas 

yang didasarkan pada beberapa skenario dimana skenario ini dapat mungkin saja terjadi dalam 

kondisi yang sebenarnya. Dengan demikian, maka skenario perubahan yang dibuat tidak 

mengarang begitu saja, namun benar-benar dimungkinkan akan terjadi, meskipun tidak semua 

skenario tersebut terjadi. Ini hanya sifatnya perkiraan untuk masa datang, dimana perkiraan ini 

sifatnya memiliki probabilitas tertentu untuk benar-benar terjadi. 

Pada pemilihan pemasok, satu-satunya parameter yang kemungkinan berubah adalah 

bobot kriteria. Pada kondisi yang stabil atau ideal, bobot kriteria yang diperoleh dari matrik 

perbandingan berpasangan adalah tetap. Sehingga, bobot kriteria ini disebut sebagai 

parameter, sedangkan score untuk tiap kriteria dari masing-masing pemasok adalah variabel. 

Hal ini dikarenakan, pada kondisi yang normal, maka total nilai pemasok ditentukan dari 

perubahan score dari tiap kriteria saja, sehingga score dari tiap kriteria tersebut dinyatakan 

sebagai variabel. Namun, untuk keperluan analisis sensitifitas, maka skenario perubahan yang 

dilakukan adalah bukan pada perubahan score, namun pada ukuran sampai seberapa besar 

pengaruh perubahan parameter terhadap perubahan solusi model pemilihan pemasok. Oleh 

sebab itu, dalam analisis sensitifitas adalah bukan mencari pemasok terbaik, namun lebih 

fokus kepada apakah pemasok yang terpilih dari hasil penilaian model pemilihan pemasok 
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tersebut akan tetap bertahan menjadi pemasok terbaik, apabila terjadi perubahan nilai pada 

bobot kriteria. Kalau berubah, sampai berapa persenkah perubahan tersebut. Jadi ukurannya 

adalah persentase perubahan nilai solusi dibandingkan dengan persentase perubahan bobot 

kriteria. Semakin besar persentase perubahan solusi dibandingkan dengan persentase 

perubahan bobot kriteria, maka semakin sensitif model pemilihan pemasok tersebut terhadap 

perubahan dari luar model. Demikian sebaliknya, semakin kecil persentase perubahan solusi 

dibandingkan dengan persentase perubahan bobot kriteria, maka semakin tidak sensitif model 

pemilihan pemasok tersebut terhadap perubahan dari luar model. 

Perubahan bobot kriteria tentunya adalah tidak dengan tiba-tiba berubah, namun pasti 

diakibatkan oleh faktor-faktor penyebab yang mungkin saja terjadi. Dalam hal ini, pengisian 

matrik perbandingan berpasangan dari pengambil keputusan bisa saja tidak sah. Oleh sebab 

itu, ada beberapa skenario yang mungkin saja terjadi. Skenario pertama adalah ada salah satu 

dari tiga pengambil keputusan dinyatakan tidak sah dalam memberikan pengisian matrik 

perbandingan berpasangannya. Dengan demikian, karena ada tiga pengambil keputusan, yakni 

PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi, maka akan ada tiga 

kemungkinan yang terjadi dalam skenario pertama ini. Kemungkinan pertama adalah hasil 

isian matrik perbandingan berpasangan dari pengambil keputusan dari PT. Bakrie Pipe 

Industries dinyatakan tidak sah. Sehingga, hanya ada dua isian matrik perbandingan 

berpasangan yang digunakan, yakni hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari 

pengambil keputusan PT. Bumi Kaya Steel dan PT. Raja Besi. Tabel yang menunjukkan 

perubahan pada kemungkinan pertama ini dapat dilihat dalam Tabel 5.24.  

Kemungkinan kedua adalah hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari 

pengambil keputusan dari PT. Bumi Kaya Steel dinyatakan tidak sah. Sehingga, hanya ada dua 

isian matrik perbandingan berpasangan yang digunakan, yakni hasil isian matrik perbandingan 

berpasangan dari pengambil keputusan PT. Bakrie Pipe Industries dan PT. Raja Besi. Tabel 

yang menunjukkan perubahan pada kemungkinan kedua ini dapat dilihat dalam Tabel 5.25. 

Kemungkinan ketiga adalah hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari pengambil 

keputusan dari PT. Raja Besi dinyatakan tidak sah. Sehingga, hanya ada dua isian matrik 

perbandingan berpasangan yang digunakan, yakni hasil isian matrik perbandingan 

berpasangan dari pengambil keputusan PT. Bakrie Pipe Industries dan PT. Bumi Kaya Steel. 
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Tabel yang menunjukkan perubahan pada kemungkinan ketiga ini dapat dilihat dalam Tabel 

5.26. 

 

Tabel 5.24. Perubahan jika isian matrik PT. Bakrie Pipe Industries tidak sah (33,33%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.212 0.230 7.68% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.108 0.121 11.28% 

C3 0.072 0.084 14.70% 

C4 0.036 0.046 22.50% 

C5 0.233 0.218 6.47% 

C6 0.196 0.207 5.27% 

C7 0.144 0.093 55.01% 

 

Tabel 5.25. Perubahan jika isian matrik PT. Bumi Kaya Steel tidak sah (33,33%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.218 0.230 5.25% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.128 0.121 5.14% 

C3 0.090 0.084 7.22% 

C4 0.052 0.046 12.49% 

C5 0.218 0.218 0.25% 

C6 0.221 0.207 6.50% 

C7 0.074 0.093 20.46% 
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Tabel 5.26. Perubahan jika isian matrik PT. Raja Besi tidak sah (33,33%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.257 0.230 11.61% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.127 0.121 4.67% 

C3 0.090 0.084 6.74% 

C4 0.052 0.046 11.98% 

C5 0.201 0.218 8.07% 

C6 0.201 0.207 3.22% 

C7 0.073 0.093 20.82% 

 

Ketiga kejadian yang mungkin terjadi di dalam skenario pertama tersebut, sama-sama 

memiliki adanya perubahan sebesar 33,33%, mengingat hanya ada tiga pengambil keputusan 

saja. Jika semua hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari ketiga pengambil keputusan 

tersebut adalah sah semua atau digunakan semua, maka perubahannya adalah 0%. Sehingga, 

jika ada salah satu dari tiga isian matrik perbandingan berpasangan dari ketiga pengambil 

keputusan tersebut tidak ada sah, maka perubahannya adalah sebesar 33,33%. Sedangkan, jika 

ada dua dari tiga isian matrik perbandingan berpasangan dari ketiga pengambil keputusan 

tersebut tidak ada sah, maka perubahannya adalah sebesar 66,67%. Kita dapat melihat 

perbedaan yang sangat mencolok antara cara analisis sensitifitas yang lama dengan cara 

analisis sensitifitas yang diusulkan.  Cara analisis sensitifitas yang lama menganggap bahwa 

perubahan 33,33% itu terjadi secara langsung sehingga hanya ada satu kemungkinan saja. 

Sedangkan cara analisis sensitifitas yang diusulkan menganggap bahwa perubahan 33,33% itu 

terjadi oleh tiga kemungkinan. Ketiga kemungkinan ini pun memiliki dampak pada nilai bobot 

kriteria yang berbeda pula.  

Berdasarkan pada Tabel 5.24 sampai dengan Tabel 5.26 dapat dilihat bahwa dengan 

berbagai macam perubahan bobot kriteria, mulai dari 0,25% hingga sampai dengan 55,01%, 
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maka solusi yang dihasilkan adalah selalu sama. Solusi yang dihasilkan tersebut adalah 

ranking pemasok, dimana urutan ranking pemasoknya adalah PT. Cakra Tunggal, PT. Master 

Steel, PT. Gunung Garuda, PT. Toyo Giri, PT. Interworld, dan PT. Jakarta Central Asia. Dari 

ketiga kemungkinan perubahan dalam skenario yang pertama memiliki hasil solusi yang sama 

semua. Hal ini menunjukkan bahwa model pemilihan pemasok yang diusulkan adalah valid. 

Karena dengan perubahan pada skenario pertama sebesar 33,33%, menghasilkan solusi yang 

tidak berubah. Ini berarti bahwa model pemilihan pemasok yang diusulkan tidak sensitif 

terhadap adanya pengaruh perubahan dari luar model. 

 

 

 
 

 

Gambar 5.19. Ranking pemasok berdasarkan tiap pasang perusahaan pengguna 
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Perbandingan hasil dari pembobotan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.19. 

Berdasarkan pada Gambar 5.19, maka dapat dilihat bahwa dengan berdasarkan pada 

pembobotan kriteria gabungan dari ketiga perusahaan pipa baja, maka pemasok terbaik adalah 

PT. Cakra Tunggal. Jika pembobotan kriteria dilakukan oleh pasangan dua perusahaan pipa 

baja, baik itu oleh PT. Bakrie Pipe Industries dengan PT. Bumi Kaya Steel atau oleh PT. 

Bakrie Pipe Industries dengan PT. Raja Besi atau oleh PT. Raja Besi dengan PT. Bumi Kaya 

Steel, maka hasilnya juga sama. Padahal, tiap perusahaan pipa baja memberikan penilaian 

yang berbeda terhadap masing-masing kriteria. Ini adalah kelebihan lain dari metode usulan. 

Dengan menggunakan nilai tingkat kepentingan yang berbeda namun terpaut tidak terlalu 

jauh, maka bobot kriteranya akan memiliki hasil dengan selisih yang kecil. Dengan demikian, 

jika urutan kriterianya adalah berbeda untuk perusahaan yang bebeda pula, namun dengan 

selisih yang tidak ekstrim, maka ranking pemasok akan cendeung masih sama. 

Sama seperti dengan skenario pertama, yakni skenario perubahan sebesar 33,33%, 

maka untuk skenario perubahan sebesar 66,67% ini pun juga memiliki tiga kemungkinan. 

Kemungkinan pertama adalah hanya ada satu hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari 

pengambil keputusan yang dianggap sah, yakni dari PT. Bakrie Pipe Industries, sedangkan 

yang dari PT. Raja Besi dan PT. Bumi Kaya Steel dinyatakan tidak sah. Tabel yang 

menunjukkan perubahan pada kemungkinan pertama ini dapat dilihat dalam Tabel 5.27. 

Kemungkinan kedua adalah hanya ada satu hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari 

pengambil keputusan yang dianggap sah, yakni dari PT. Bumi Kaya Steel, sedangkan yang 

dari PT. Bakrie Pipe Industries dan PT. Raja Besi dinyatakan tidak sah. Tabel yang 

menunjukkan perubahan pada kemungkinan kedua ini dapat dilihat dalam Tabel 5.28. 

Kemungkinan ketiga adalah hanya ada satu hasil isian matrik perbandingan berpasangan dari 

pengambil keputusan yang dianggap sah, yakni dari PT. Raja Besi, sedangkan yang dari PT. 

Bakrie Pipe Industries dan PT. Bumi Kaya Steel dinyatakan tidak sah. Tabel yang 

menunjukkan perubahan pada kemungkinan pertama ini dapat dilihat dalam Tabel 5.29. 
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Tabel 5.27. Perubahan jika isian matrik PT. Bakrie Pipe Industries yang sah (66,67%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.25 0.230 8.75% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.14 0.121 17.76% 

C3 0.11 0.084 27.38% 

C4 0.07 0.046 54.31% 

C5 0.18 0.218 18.23% 

C6 0.21 0.207 3.30% 

C7 0.04 0.093 61.42% 

 

Tabel 5.28. Perubahan jika isian matrik PT. Bumi Kaya Steel yang sah (66,67%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.218 0.25 8.75% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.128 0.11 11.68% 

C3 0.090 0.07 15.08% 

C4 0.052 0.04 22.84% 

C5 0.218 0.21 1.87% 

C6 0.221 0.18 13.92% 

C7 0.074 0.14 54.31% 
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Tabel 5.29. Perubahan jika isian matrik PT. Raja Besi yang sah (66,67%) 

Kriteria 
Bobot 

kriteria 

Bobot 

kriteria lama 

Persentase 

perubahan 
Ranking pemasok 

C1 0.18 0.230 22.32% 
1. PT. Cakra Tunggal 

2. PT. Master Steel 

3. PT. Gunung Garuda 

4. PT. Toyo Giri 

5. PT. Interworld 

6. PT. Jakarta Central Asia 

C2 0.11 0.121 11.68% 

C3 0.07 0.084 15.08% 

C4 0.04 0.046 22.84% 

C5 0.25 0.218 14.48% 

C6 0.21 0.207 3.30% 

C7 0.14 0.093 54.31% 

 

Berdasarkan pada Tabel 5.27 sampai dengan Tabel 5.29 dapat dilihat bahwa dengan 

berbagai macam perubahan bobot kriteria, mulai dari 1,87% hingga sampai dengan 61,42%, 

maka solusi yang dihasilkan adalah selalu sama. Solusi yang dihasilkan tersebut adalah 

ranking pemasok, dimana urutan ranking pemasoknya adalah PT. Cakra Tunggal, PT. Master 

Steel, PT. Gunung Garuda, PT. Toyo Giri, PT. Interworld, dan PT. Jakarta Central Asia. Dari 

ketiga kemungkinan perubahan dalam skenario yang kedua memiliki hasil solusi yang sama 

semua. Hal ini menunjukkan bahwa model pemilihan pemasok yang diusulkan adalah valid. 

Karena dengan perubahan pada skenario kedua sebesar 66,67%, menghasilkan solusi yang 

tidak berubah. Ini berarti bahwa model pemilihan pemasok yang diusulkan tidak sensitif 

terhadap adanya pengaruh perubahan dari luar model. 
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Gambar 5.20. Ranking pemasok berdasarkan tiap perusahaan pengguna 

 

Ketiga kemungkinan dari skenario perubahan yang kedua ini memiliki dampak pada 

nilai bobot kriteria yang berbeda pula. Pada skenario perubahan yang kedua ini adalah sama 

dengan pembobotan kriteria yang dilakukan oleh perusahaan pipa baja secara sendiri-sendiri. 

Sehingga dengan demikian, akan menghasilkan total score untuk tiap pemasok yang berbeda 

pula. Perbandingan hasil dari pembobotan tersebut dapat dilihat pada Gambar 5.20. 

Berdasarkan pada Gambar 5.20, maka dapat dilihat bahwa dengan berdasarkan pada 

pembobotan kriteria gabungan dari ketiga perusahaan pipa baja, maka pemasok terbaik adalah 
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PT. Cakra Tunggal. Jika pembobotan kriteria dilakukan secara sendiri-sendiri oleh satu 

perusahaan pipa baja, hasilnya juga sama. Padahal, tiap perusahaan pipa baja memberikan 

penilaian yang berbeda terhadap masing-masing kriteria. Ini adalah kelebihan lain dari metode 

usulan. Dengan menggunakan nilai tingkat kepentingan yang berbeda namun terpaut tidak 

terlalu jauh, maka bobot kriteranya akan memiliki hasil dengan selisih yang kecil. Dengan 

demikian, jika urutan kriterianya adalah berbeda untuk perusahaan yang bebeda pula, namun 

dengan selisih yang tidak ekstrim, maka ranking pemasok akan cendeung masih sama. 

 

5.9.2. Validasi menggunakan matrik perbandingan secara penuh 

Dalam validasi di bagian ini, maka digunakan beberapa tahapan seperti dapat dilihat 

pada Gambar 5.21. Pada tahapan pertama, ada pengelompokkan pengisian matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria. Kelompok pertama adalah kelompok pengambil 

keputusan dalam pemilihan pemasok yang mengisi matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria dengan cara lama, sedangkan kelompok kedua adalah kelompok pengambil keputusan 

dalam pemilihan pemasok yang mengisi matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

dengan cara usulan. Responden yang digunakan dalam kedua kelompok adalah sama yakni 

tiga pengambil keputusan dalam pemilihan pemasok dari tiga perusahaan pipa baja, yakni PT. 

Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi. Pada tahap yang pertama, 

para pengambil keputusan di tiap perusahaan pipa baja diminta untuk mengisi matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama, yakni dengan membandingkan satu 

demi satu pasang kriteria secara keseluruhan. Dengan demikian, maka akan terisi seluruh 

elemen dalam matrik perbandingan berpasangannya. Adapun pada tahap yang pertama pula 

namun di kelompok kedua, para pengambil keputusan di tiap perusahaan pipa baja diminta 

untuk mengisi matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. Dengan 

cara usulan ini, maka setiap responden tidak diharuskan membandingkan setiap pasang kriteria 

satu demi satu, melainkan hanya membandingkan antar kriteria tertentu saja yang dianggap 

mewakili bagi perbandingan antar kriteria yang lainnya.  
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Para pengambil keputusan dari ketiga perusahaan pipa baja 

(PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. 

Raja Besi) mengisi matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria awal dengan cara lama

Para pengambil keputusan dari ketiga perusahaan pipa baja 

(PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. 
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Kesimpulan: apakah ada informasi yang hilang apabila cara usulan 

dalam pengisian matrik perbandingan berpasangan antar kriteria  

menggantikan cara lama dalam pengisian matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria.

 

 

Gambar 5.21. Tahapan validasi menggunakan matrik perbandingan secara penuh 

 

Ada tiga responden yang digunakan dalam validasi ini, yakni para pengambil 

keputusan yang ada di tiga perusahaan pipa baja di Indonesia, yakni PT. Bakrie Pipe 

Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi. Para responden melakukan pengisian 
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matrik perbandingan berpasangan antar kriteria di setiap tahapan berada di lokasi dimana 

perusahaan mereka berada, dan tidak dikumpulkan dalam satu tempat dan waktu yang sama. 

Hasil pengisian matrik perbandingan berpasangan dari PT. Bakrie Pipe Industries dengan cara 

lama dapat dilihat pada Tabel 5.30. Sedangkan untuk hasil pengisian matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara lama dari PT. Bumi Kaya Steel dan dari PT. Raja Besi 

dapat dilihat pada Tabel 5.31 dan Tabel 5.32. Adapun untuk hasil di tahapan kedua, maka hasil 

pengisian matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dari PT. Bakrie Pipe Industries 

dengan cara usulan dapat dilihat pada Tabel 5.33. Sedangkan untuk hasil pengisian matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan dari PT. Bumi Kaya Steel dan 

dari PT. Raja Besi dapat dilihat pada Tabel 5.34 dan Tabel 5.35. Perhitungan AHP secara rinci 

dalam bentuk tabel-tabel, baik dengan cara lama maupun dengan cara usulan dapat dilihat 

dalam Lampiran 6. 

 

Tabel 5.30. Matrik perbandingan dari PT. Bakrie Pipe Industries dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 4.00 5.00 3.00 7.00 9.00 

C2 0.33 1.00 2.00 3.00 0.50 0.33 5.00 

C3 0.25 0.50 1.00 0.50 0.50 0.20 3.00 

C4 0.20 0.33 2.00 1.00 0.33 0.20 2.00 

C5 0.33 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 7.00 

C6 0.14 3.00 5.00 5.00 0.50 1.00 0.11 

C7 0.11 0.20 0.33 0.50 0.14 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel 5.31. Matrik perbandingan dari PT. Bumi Kaya Steel dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 7.00 5.00 9.00 3.00 5.00 7.00 

C2 0.14 1.00 2.00 3.00 0.14 0.33 0.33 

C3 0.20 0.50 1.00 0.33 0.20 0.14 0.33 

C4 0.11 0.33 3.00 1.00 0.11 0.14 0.20 

C5 0.33 7.00 5.00 9.00 1.00 3.00 0.33 

C6 0.20 3.00 7.00 7.00 0.33 1.00 0.33 

C7 0.14 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.32. Matrik perbandingan dari PT. Raja Besi dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 5.00 7.00 0.11 0.20 0.33 

C2 0.20 1.00 3.00 5.00 0.14 9.00 0.33 

C3 0.20 0.33 1.00 0.33 0.11 0.14 0.33 

C4 0.14 0.20 3.00 1.00 0.11 0.33 0.14 

C5 9.00 7.00 9.00 9.00 1.00 3.00 5.00 

C6 5.00 0.06 7.00 3.00 0.33 1.00 5.00 

C7 3.00 3.00 3.00 7.00 0.20 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Langkah yang ketiga adalah perhitungan pembotan dari matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara lama dan perihitungan pembotan dari matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. Selain itu, juga dilakukan 

perhitungan total score dari tiap pemasok untuk masing-masing kelompok matrik 

perbandingan berpasangan tersebut. Kedua perhitungan ini dilakukan secara terpisah dan 

kemudian dibandingkan dalam tahapan keempat. Perbandingan hasil solusi dari kedua cara 

tersebut meliputi perbandingan hasil solusi pembobotan kriteria dan perbandingan hasil solusi 

pemilihan pemasok. Namun, apabila pola hasil solusi pembobotan kriteria adalah sama, atau 
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nilai-nilai hasil solusi pembobotan kriteria mendekati sama maka perbandingan hasil solusi 

pemilihan pemasok bisa tidak dilakukan. 

 

Tabel 5.33. Matrik perbandingan dari PT. Bakrie Pipe Industries dengan cara usulan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 6.00 3.00 1.00 2.00 0.11 

C2 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 0.67 0.11 

C3 0.17 0.50 1.00 0.50 0.17 0.33 0.11 

C4 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 0.67 0.11 

C5 1.00 3.00 6.00 3.00 1.00 2.00 0.22 

C6 0.50 1.50 3.00 1.50 0.50 1.00 0.11 

C7 9.00 9.00 9.00 9.00 4.50 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.34. Matrik perbandingan dari PT. Bumi Kaya Steel dengan cara usulan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 7.00 9.00 4.67 0.52 1.56 0.52 

C2 0.14 1.00 2.00 0.67 0.11 0.22 0.11 

C3 0.11 0.50 1.00 0.33 0.11 0.11 0.11 

C4 0.21 1.50 3.00 1.00 0.11 0.33 0.11 

C5 1.93 9.00 9.00 9.00 1.00 3.00 1.00 

C6 0.64 4.50 9.00 3.00 0.33 1.00 0.33 

C7 1.93 9.00 9.00 9.00 1.00 3.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.35. Matrik perbandingan dari PT. Raja Besi dengan cara usulan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 9.00 5.00 0.56 1.67 8.33 

C2 0.20 1.00 3.00 1.00 0.11 0.33 1.67 

C3 0.11 0.33 1.00 0.33 0.11 0.11 0.56 

C4 0.20 1.00 3.00 1.00 0.11 0.33 1.67 

C5 1.80 9.00 9.00 9.00 1.00 3.00 9.00 

C6 0.60 3.00 9.00 3.00 0.33 1.00 5.00 

C7 0.12 0.60 1.80 0.60 0.11 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Kondisi tersebut dikarenakan bahwa jika pola hasil solusi pembobotan kriteria atau 

nilai-nilai hasil solusi pembobotan kriteria mendekati sama maka perbandingan hasil solusi 

pemilihan pemasok pasti akan memiliki pola yang sama pula, yakni urutan ranking pemasok 

akan sama. Perbandingan antara hasil solusi pembobotan dengan menggunakan cara lama dan 

hasil solusi pembobotan dengan menggunakan cara usulan dapat dilihat pada Gambar 5.22. 

Berdasarkan pada Gambar 5.22, maka dapat dilihat bahwa pola grafik yang ada pada hasil 

solusi pembobotan dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama  

berbeda dengan pola grafik yang ada pada hasil solusi pembobotan dari matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. Perbedaan pola grafik tersebut ada pada ketiga 

hasil perbandingan berpasangan antar kriteria dari semua pengambil keputusan dari ketiga 
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perusahaan pipa baja (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi). 

Perbedaan pola grafik tersebut menunjukkan bahwa ada informasi yang hilang manakala 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama digantikan oleh perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. 

Namun, ada salah satu ukuran penting yang harus dilihat tentang hasil pembobotan 

tersebut, baik dengan cara lama maupun dengan cara baru, apakah sudah dinyatakan valid/sah 

atau belum. Kesimpulan hasil solusi pembobotan dari matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria yang valid tersebut tergantung dari apakah hasil isian matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria itu konsisten atau tidak. Apabila matrik perbandingan berpasangan 

antar kriteria dengan cara lama dan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan 

cara usulan adalah sama-sama konsisten, maka hasil solusi pembobotan kriteria tersebut dapat 

digunakan atau dapat dipercaya karena valid. Namun jika sebaliknya, yakni salah satu atau 

kedua-duanya dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama dan 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan adalah tidak konsisten, 

maka hasil solusi pembobotan kriteria tersebut tidak dapat digunakan atau tidak dapat 

dipercaya karena tidak valid. Apabila kondisi ini terjadi, maka pengisian matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria tersebut harus diulangi terus menerus hingga diperoleh matrik 

perbandingan berpasangan yang konsisten. Kegiatan tersebut adalah tahapan yang kedua. Jadi 

kegiatan perbandingan di tahapan ketiga dan keempat harus melalui tahapan kedua, yakni uji 

validasi terlebih dahulu. 
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(a) Pembobotan kriteria 

dari PT. Bakrie Pipe 

Industries 

 

 

 

(b) Pembobotan kriteria 

dari PT. Bumi Kaya Steel 

 

 

 

(c) Pembobotan kriteria 

dari PT. Raja Besi 

 

Gambar 5.22. Perbandingan hasil solusi pembobotan  
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 Hasil rasio konsistensi dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan 

cara lama dan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan dapat dilihat 

di Tabel 5.36. Berdasarkan pada Tabel 5.36, maka dapat dilihat bahwa matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara lama dari ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe 

Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi), semuanya memiliki nilai rasio 

konsistensi lebih besar dari 0,1 sehingga ini berarti bahwa matrik perbandingan berpasangan 

antar kriteria dengan cara lama adalah tidak konsisten. Sedangkan matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria dengan cara usulan dari ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie 

Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi), semuanya memiliki nilai rasio 

konsistensi lebih kecil dari 0,1 sehingga ini berarti bahwa matrik perbandingan berpasangan 

antar kriteria dengan cara usulan adalah konsisten. 

 

Tabel 5.36. Hasil rasio konsistensi dari matrik perbandingan berpasangan 

No Matrik perbandingan berpasangan 
Rasio konsistensi 

cara lama cara usulan 

1 PT. Bakrie Pipe Industries 0,6750 0,0215 

2 PT. Bumi Kaya Steel 0,1615 0,0216 

3 PT. Raja Besi 0,4545 0,0283 

 

 Oleh karena hasil isian matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara 

lama dari ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan 

PT. Raja Besi), semuanya adalah tidak konsisten maka solusi pembobotan dengan 

menggunakan cara lama dari ketiga pengambil keputusan adalah tidak valid. Dengan 

demikian, maka proses pengisian matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara 

lama dari ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan 

PT. Raja Besi) harus diulangi terus menerus sehingga diperoleh hasil matrik perbandingan 

yang konsisten. Apabila matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama dan 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan keduanya sudah sama-

sama konsisten, maka akan dapat dibuat kesimpulan yang benar, apakah ada informasi yang 



 175 

hilang atau tidak setelah pengisian matrik perbandingan antar kriteria dengan cara usulan 

menggantikan cara lama.  

Oleh sebab itu, pada tahapan kedua ini ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe 

Industries, PT. Bumi Kaya Steel, PT. Raja Besi) melakukan perulangan terhadap pengisian 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama. Hasil pengisian matrik 

perbandingan berpasangan yang direvisi dari PT. Bakrie Pipe Industries dengan cara lama 

dapat dilihat pada Tabel 5.37. Sedangkan untuk hasil pengisian matrik perbandingan 

berpasangan antar kriteria yang direvisi dengan cara lama dari PT. Bumi Kaya Steel dan dari 

PT. Raja Besi dapat dilihat pada Tabel 5.38 dan Tabel 5.39.  

 

Tabel 5.37. Revisi matrik perbandingan PT. Bakrie Pipe Industries dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 4.00 5.00 3.00 7.00 9.00 

C2 0.33 1.00 2.00 3.00 0.50 0.33 5.00 

C3 0.25 0.50 1.00 0.50 0.50 0.20 3.00 

C4 0.20 0.33 2.00 1.00 0.33 0.20 2.00 

C5 0.33 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 7.00 

C6 0.14 3.00 5.00 5.00 0.50 1.00 0.11 

C7 0.11 0.20 0.33 0.50 0.14 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.38. Revisi matrik perbandingan PT. Bumi Kaya Steel dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 7.00 5.00 9.00 3.00 5.00 7.00 

C2 0.14 1.00 2.00 3.00 0.14 0.33 0.33 

C3 0.20 0.50 1.00 0.33 0.20 0.14 0.33 

C4 0.11 0.33 3.00 1.00 0.11 0.14 0.20 

C5 0.33 7.00 5.00 9.00 1.00 3.00 0.33 

C6 0.20 3.00 7.00 7.00 0.33 1.00 0.33 

C7 0.14 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Hasil rasio konsistensi dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang 

direvisi dengan cara lama dan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara 

usulan dapat dilihat di Tabel 5.40. Berdasarkan pada Tabel 5.40, maka dapat dilihat bahwa 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang direvisi dengan cara lama dari ketiga 

pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi), 

semuanya memiliki nilai rasio konsistensi lebih kecil dari 0,1 sehingga ini berarti bahwa 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang direvisi dengan cara lama adalah 

konsisten. Dengan demikian, dari Tabel 5.40 akan dapat dibuat kesimpulan yang benar, 



 177 

apakah ada informasi yang hilang atau tidak setelah pengisian matrik perbandingan antar 

kriteria dengan cara usulan menggantikan cara lama. 

 

Tabel 5.39. Revisi matrik perbandingan PT. Raja Besi dengan cara lama 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 7.00 5.00 0.50 1.00 9.00 

C2 0.20 1.00 3.00 3.00 0.11 0.20 1.00 

C3 0.14 0.33 1.00 0.33 0.14 0.33 0.33 

C4 0.20 0.33 3.00 1.00 0.11 0.14 0.33 

C5 2.00 9.00 7.00 9.00 1.00 3.00 7.00 

C6 1.00 5.00 3.00 7.00 0.33 1.00 5.00 

C7 0.11 1.00 3.00 3.00 0.14 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel 5.40. Hasil rasio konsistensi dari revisi matrik perbandingan berpasangan 

No Revisi matrik perbandingan berpasangan 
Rasio konsistensi 

cara lama cara usulan 

1 PT. Bakrie Pipe Industries 0,0879 0,0215 

2 PT. Bumi Kaya Steel 0,0894 0,0216 

3 PT. Raja Besi 0,0866 0,0283 

 

Perbandingan antara hasil solusi pembobotan yang direvisi dengan menggunakan cara 

lama dan hasil solusi pembobotan dengan menggunakan cara usulan dapat dilihat pada 

Gambar 5.23. Berdasarkan pada Gambar 5.23, maka dapat dilihat bahwa pola grafik yang ada 

pada hasil solusi pembobotan dari matrik perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara 

lama sama persis dengan pola grafik yang ada pada hasil solusi pembobotan dari matrik 

perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. Persamaan pola grafik tersebut 

ada pada ketiga hasil perbandingan berpasangan antar kriteria dari semua pengambil 

keputusan dari ketiga perusahaan pipa baja (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, 

dan PT. Raja Besi). Persamaan pola grafik tersebut menunjukkan bahwa tidak ada satupun 

informasi yang hilang manakala perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara lama 

digantikan oleh perbandingan berpasangan antar kriteria dengan cara usulan. Hal ini 

menunjukkan bahwa persyaratan adanya ukuran validitas solusi hasil dari kedua perlakukan 

atau kedua cara harus dipenuhi, baik dengan cara lama maupun dengan cara baru. Karena hasil 

solusi pembobotan kriteria tersebut akan dapat digunakan atau dapat dipercaya jika sudah 

dinyatakan valid. 
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(a) Pembobotan kriteria dari 

PT. Bakrie Pipe Industries 

 

 

 

(b) Pembobotan kriteria dari 

PT. Bumi Kaya Steel 

 

 

 

(c) Pembobotan kriteria dari 

PT. Raja Besi 

 

Gambar 5.23. Perbandingan hasil solusi pembobotan setelah revisi 
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 Perbandingan hasil solusi pembobotan setelah direvisi seperti yang telah dielaskan 

dngan menggunakan Gambar 5.23 adalah hasil dari matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria yang diulangi oleh para pengambil keputusan dari tiga perusahaan pipa baja (PT. 

Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. Raja Besi). Perulangan tersebut 

dilakukan secara terus menerus hingga mendapatkan hasil matrik perbandingan antar kriteria 

yang konsisten atau nilai rasio konsistensi dibawah 0,1. Banyaknya perulangan atau iterasi 

yang dilakukan oleh ketiga pengambil keputusan dari ketiga perusahaan pipa baja dapat 

ditunjukkan dari barapa banyaknya elemen matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

yang berubah setelah dilakukan revisi terhadap matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

yang lama. Ilustrasi jumlah perulangan atau iterasi yang dilakukan oleh pengambil keputusan 

dari PT. Bakrie Pipe Industries terhadap matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang 

awal untuk mendapatkan hasil isian matrik perbandingan berpasangan yang konsisten dapat 

dilihat pada Gambar 5.24. Sedangkan untuk melihat jumlah perulangan atau iterasi yang 

dilakukan oleh pengambil keputusan dari PT. Bumi Kaya Steel dan PT. Raja Besi terhadap 

matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang awal untuk mendapatkan hasil isian 

matrik perbandingan berpasangan yang konsisten dapat dilihat pada Gambar 5.25 dan Gambar 

5.26. 

Perbandingan jumlah iterasi antara pengisian matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria yang direvisi dengan cara lama dan matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

dengan cara usulan dapat dilihat di Tabel 5.41. Berdasarkan pada Tabel 5.41, maka dapat 

dilihat bahwa matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang direvisi dengan cara lama 

dari ketiga pengambil keputusan (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan PT. 

Raja Besi), semuanya harus melakukan perulangan lebih dari sekali bahkan minimal adalah 

sepuluh kali. Oleh sebab itu, maka ini berarti bahwa matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria usulan adalah lebih cepat dibandingkan dengan pengisian matrik perbandingan antar 

kriteria dengan cara yang lama, karena pengisian matrik perbandingan berpasangan antar 

kriteria usulan hanya cukup sekali pengisian saja. 
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Gambar 5.24. Perubahan matrik perbandingan dari PT. Bakrie Pipe Industries 

 

Tabel 5.41. Jumlah iterasi dari matrik perbandingan berpasangan yang direvisi 

No Revisi matrik perbandingan berpasangan 
Jumlah iterasi 

cara lama cara usulan 

1 PT. Bakrie Pipe Industries 10 1 

2 PT. Bumi Kaya Steel 10 1 

3 PT. Raja Besi 14 1 
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Gambar 5.25. Perubahan matrik perbandingan dari PT. Bumi Kaya Steel 

 

 

 

 



 183 

 

 

Gambar 5.26. Perubahan matrik perbandingan antar kriteria dari PT. Raja Besi 

 

5.9.3. Validasi menggunakan data literatur 

Validasi eksternal yang berikutnya adalah dengan menggunakan data hipotetik. Data 

hipotetik ini diambilkan dari berbagai sumber literatur yang dapat dipertanggungjawabkan. 

Literatur yang digunakan dalam pengujian ini adalah Polat and Eray (2015), Polat (2016), 

Hruška et al. (2014), Jain et al. (2018), Dweiri et al. (2016), Galankashi et al. (2016), Cabrita 

and Frade (2016), and Kar (2015
b
). Pemilihan literatur tersebut berdasarkan pada ukuran 

matrik yang berbeda-beda, dan tahun penelitian yang berbeda pula, namun tidak lebih dari 

empat tahun terakhir. Sehingga, dengan demikian diharapkan uji validasi tersebut dapat 

mewakili segala kemungkinan yang terjadi.  

Seperti sub yang sebelumnya, maka uji validasi yang dilakukan adalah dengan 

menggunakan ukuran rasio konsistensi atau consistency ratio (CR). Persamaan untuk mencari 

rasio konsistensi adalah persamaan (2-7). Namun, sebelum menggunakan persamaan tersebut, 

maka terlebih dahulu dicari bobot kriteria dan nilai eigen atau lamdanya (i) dari tiap kriteria 

terlebih dahulu. Persamaan-persamaan yang digunakan adalah persamaan (2-4), persamaan (2-
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5), dan persamaan (2-6). Data yang digunakan untuk mencari bobot kriteria dan nilai eigen 

atau lamda (i) dari tiap kriteria adalah data dari matrik perbandingan berpasangan di masing-

masing literatur yang digunakan.  

Matrik perbandingan berpasangan dari Polat and Eray (2015) dapat dilihat pada Tabel 

5.42. Matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016) dapat dilihat pada Tabel 5.43. 

Matrik perbandingan berpasangan dari Hruška et al. (2014) dapat dilihat pada Tabel 5.44. 

Matrik perbandingan berpasangan dari Jain et al. (2018) dapat dilihat pada Tabel 5.45. Matrik 

perbandingan berpasangan dari Dweiri et al. (2016) dapat dilihat pada Tabel 5.46. Matrik 

perbandingan berpasangan dari Galankashi et al. (2016) dapat dilihat pada Tabel 5.47. Matrik 

perbandingan berpasangan dari Cabrita and Frade (2016) dapat dilihat pada Tabel 5.48. Matrik 

perbandingan berpasangan dari Kar (2015
b
) dapat dilihat pada Tabel 5.49. 

 

Tabel 5.42. Matrik perbandingan berpasangan dari Polat and Eray (2015)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.48 2.63 0.56 1.46 2.06 1.86 1.41 

C2 0.68 1.00 5.18 0.50 1.73 5.18 2.11 1.28 

C3 0.38 0.19 1.00 0.15 0.33 1.00 1.19 0.31 

C4 1.79 2.00 6.67 1.00 2.63 6.19 3.35 1.41 

C5 0.68 0.58 3.03 0.38 1.00 3.31 1.68 0.31 

C6 0.49 0.19 1.00 0.16 0.30 1.00 0.71 0.27 

C7 0.54 0.47 0.84 0.30 0.60 1.41 1.00 0.36 

C8 0.71 0.78 3.23 0.71 3.23 3.70 2.78 1.00 

 

Tabel 5.43. Matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1.0 1.26 1.44 1.82 2.29 2.15 3.30 2.88 1.65 1.59 3.17 

C2 0.79 1.00 1.44 1.38 1.65 1.59 2.62 2.52 1.44 1.26 2.71 

C3 0.69 0.69 1.00 1.31 1.36 1.55 2.15 1.82 1.26 1.10 2.29 

C4 0.55 0.72 0.76 1.00 1.18 1.14 1.74 1.59 1.05 0.94 1.82 

C5 0.44 0.61 0.74 0.85 1.00 1.10 1.58 1.31 0.87 0.79 1.71 

C6 0.47 0.63 0.65 0.88 0.91 1.00 1.65 1.26 0.85 0.69 1.70 

C7 0.30 0.38 0.47 0.57 0.63 0.61 1.00 0.94 0.72 0.55 0.91 

C8 0.35 0.40 0.55 0.63 0.76 0.79 1.06 1.00 0.63 0.60 1.31 

C9 0.35 0.38 0.47 0.57 1.15 1.18 1.39 1.59 1.00 0.87 1.96 

C10 0.63 0.79 0.91 1.06 1.27 1.45 1.82 1.67 1.15 1.00 2.52 

C11 0.32 0.37 0.44 0.55 0.58 0.59 1.10 0.76 0.51 0.40 1.00 
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Tabel 5.44. Matrik perbandingan berpasangan dari Hruška et al. (2014)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1.0 3.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 

C2 0.3 1.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 

C3 0.2 0.2 1.0 0.33 5.0 6.0 7.0 5.0 3.0 4.0 

C4 0.2 0.2 3.0 1.0 4.0 3.0 7.0 5.0 1.0 5.0 

C5 0.14 0.14 0.2 0.25 1.0 4.0 0.2 0.14 0.33 3.0 

C6 0.13 0.13 0.17 0.33 0.25 1.0 5.0 0.2 0.33 3.0 

C7 0.13 0.13 0.14 0.14 5.0 0.2 1.0 0.33 0.33 3.0 

C8 0.17 0.17 0.2 0.2 7.0 5.0 3.0 1.0 1.0 3.0 

C9 0.17 0.13 0.14 0.14 3.00 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 

C10 0.2 0.2 0.25 0.2 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.0 

 

Tabel 5.45. Matrik perbandingan berpasangan dari Jain et al. (2018)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 4.00 3.00 

C2 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

C3 0.50 0.33 1.00 3.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

C4 0.20 0.25 0.33 1.00 0.33 0.25 0.50 0.50 

C5 0.33 0.50 1.00 3.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

C6 0.50 0.50 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 3.00 

C7 0.25 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 1.00 1.00 

C8 0.33 0.50 1.00 2.00 1.00 0.33 1.00 1.00 

 

Tabel 5.46. Matrik perbandingan berpasangan dari Dweiri et al. (2016)  

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1.00 0.33 0.50 2.00 

C2 3.00 1.00 2.00 4.00 

C3 2.00 0.50 1.00 3.00 

C4 2.00 0.25 0.33 1.00 

 

Tabel 5.47. Matrik perbandingan berpasangan dari Galankashi et al. (2016)  

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.50 0.60 0.70 0.90 

C2 0.40 0.50 0.50 0.80 

C3 0.30 0.50  0.50 0.70 

C4 0.10 0.20 0.30 0.50 
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Tabel 5.48. Matrik perbandingan berpasangan dari Cabrita and Frade (2016)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1.00 1 4 8 7 9 

C2 1 1.00 4 7 5 7 

C3 ¼ ¼ 1.00 5 5 7 

C4 1/8 1/7 1/5 1.00 1 2 

C5 1/7 1/5 1/5 1 1.00 2 

C6 1/9 1/7 1/7 ½ ½ 1.00 

 

Tabel 5.49. Matrik perbandingan berpasangan dari Kar (2015
b
)  

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 1 3 3 3 5 5 

C2 1 1.00 3 3 3 3 5 

C3 0.3 0.3 1.00 1 3 3 3 

C4 0.3 0.3 1 1.00 3 1 3 

C5 0.3 0.3 0.3 0.3 1.00 0.3 3 

C6 0.2 0.3 0.3 1.0 3 1.00 3 

C7 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 1.00 

  

Tabel 5.50. Rangkuman nilai CR dari tiap literatur 

 

No Literatur 
Ukuran 

matrik 

CR jika 

menggunakan 

metode lama 

CR jika 

menggunakan 

metode usulan 

1 Polat dan Eray (2015) 8 x 8 0.0290 0.0000 

2 Polat (2016) 11 x 11 0.0089 0.0000 

3 Hruška et al. (2014) 10 x 10 0.1845 0.0153 

4 Jain et al. (2018) 8 x 8 0.0161 0.0000 

5 Dweiri et al. (2016) 4 x 4 0.0116 0.0000 

6 Galankashi et al. (2016) 4 x 4 0.8185 0.0000 

7 Cabrita and Frade (2016) 6 x 6 0.0386 0.0000 

8 Kar (2015
b
) 7 x 7 0.0614 0.0000 
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Ukuran matrik perbandingan berpasangan dari tiap literatur yang digunakan dalam 

studi kasus adalah berbeda-beda. Ukuran matrik yang paling besar adalah 11 x 11, yakni marik 

perbandingan berpasangan dari Polat (2016), kemudian disusul oleh Hruška et al. (2014) yang 

berukuran matrik 10 x 10. Meskipun keduanya memiliki ukuran matrik yang hampir sama 

besar, namun salah satunya memiliki CR yang tidak konsisten, yakni matrik yang dari Hruška 

et al. (2014). Matrik perbandingan berpasangan dari Polat dan Eray (2015) dan Jain et al. 

(2018) adalah 8 x 8, sedangkan matrik yang berukuran 7 x 7 dan dijadikan contoh kasus untuk 

validasi adalah yang dari Kar (2015
b
). Kedua matrik yang berukuran sama, namun salah 

satunya tidak konsisten adalah matrik berukuran 4 x 4 yang diambil dari Dweiri et al. (2016) 

dan Galankashi et al. (2016). Matrik dari Galankashi et al. (2016) dinyatakan tidak konsisten, 

sedangkan matrik dari Dweiri et al. (2016) adalah konsisten.  

 Hasil pengolahan data matrik perbandingan berpasangan dari tiap literatur dapat dilihat 

pada Lampiran 7. Dalam lampiran tersebut, maka semua contoh kasus matrik diolah dengan 

menggunakan cara lama dan cara usulan. Hasil dari pengolahan yang ada dalam Lampiran 7 

dapat dirangkum seperti terlihat pada Tabel 5.50. Dari gambar ini, maka dapat dilihat bahwa 

ada dua matrik yang dinyatakan tidak konsisten jika diolah menggunakan cara lama, yakni 

matrik dari Hruška et al. (2014) dan Galankashi et al. (2016). Karena kedua matrik 

perbandingan berpasangan tersebut memiliki nilai CR lebih besar dari 0,1. Sedangkan matrik 

yang lainnya memiliki nilai CR kurang dari 0,1 sehingga matrik yang lainnya tersebut adalah 

konsisten. Namun semua matrik yang dijadikan dalam contoh kasus tersebut memiliki nilai 

CR dibawah 0,1 atau konsisten, jika diolah menggunakan cara usulan. 

 Sumber ketidakkonsistenan dari matrik perbandingan berpasangan adalah proses 

membandingkan antar kriteria. Sementara yang melakukan penilaian perbandingan antar 

kriteria tersebut adalah pengambil keputusan di perusahaan atau pakar, sehingga tidak bisa 

terhindar dari ketidakkonsistenan tersebut. Kondisi ini akan lebih mudah terjadi manakala 

pengambil keputusan harus membandingkan banyak kriteria. Oleh sebab itu, cara usulan 

adalah dengan menggunakan persamaan (3-1) sampai dengan persamaan (3-8). Pada 

prinsipnya adalah bahwa tidak semua perbandingan kriteria itu harus dilakukan, namun hanya 

pada perbandingan antar kriteria tertentu saja, dimana perbandingan itu sudah mewakili pada 

semua perbandingan berpasangan. Tegasnya adalah hanya pada sisi diagonal dari sebuah 

matrik perbandingan berpasangan saja.   
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Jika dilihat pada Tabel 5.50, maka dapat disimpulkan bahwa metode yang diusulkan 

lebih baik dari pada metode lama, karena selalu memiliki nilai CR yang lebih kecil dari 0,1. 

Bahkan dari delapan contoh kasus dengan ukuran matrik yang berbeda, tidak ada satupun yang 

tidak konsisten. Ini menunjukkan bahwa metode usulan mampu menghasilkan nilai CR yang 

selalu konsisten. Sedangkan dengan metode lama, maka dari delapan contoh kasus dengan 

ukuran matrik yang berbeda, masih ada dua yang tidak konsisten. Selain itu, metode usulan 

memiliki keunggulan yang lain, yakni dari delapan contoh kasus dengan ukuran matrik yang 

berbeda, hampir semuanya memiliki nilai CR sempurna, yakni nol. Hanya ada dua saja yang 

belum mencapai nilai CR sempurna. Nilai CR yang sempurna itu mengandung arti bahwa 

semua jawaban yang diberikan oleh pengambil keputusan adalah selalu konsisten, dan tidak 

ada satu pun perbandingan kriteria yang kontradiktif atau tidak konsisten. Nilai CR yang 

sempurna sangat sulit untuk diperoleh, terutama untuk kasus dengan ukuran matrik yang 

besar.  

 

5.9.4. Perbandingan dengan metode lain 

Seperti yang telah disampaikan dalam bab sebelumnya bahwa kelemahan AHP adalah 

kemungkinan adanya ketidakkonsistenan yang terjadi dalam matrik perbandingan 

berpasangan. Untuk mengatasi kelemahan ini, maka beberapa penelitian sebelumnya 

menggunakan cara yang sederhana. Cara sederhana tersebut adalah dengan membagi kriteria 

dalam beberapa kelompok (Dweiri et l., 2016; Pandey et al., 2017; Luthra et al., 2017). 

Dengan cara sederhana ini, maka jumlah kriteria yang besar dapat dibagi dalam beberapa 

kelompok kriteria, yang tentunya jumlah kriteria untuk tiap kelompok akan menjadi lebih 

sedikit dibandingkan jika semua kriteria harus dijadikan satu. Harapannya adalah agar tiap 

kelompok kriteria tersebut dapat kurang dari tujuh kriteria, atau bahkan kurang dari itu. 

Sehingga dengan demikian, perbandingan antar kriteria dalam satu kelompok tersebut akan 

cepat menghasilkan nilai CR dibawah 0,1. Kelemahan utama dari cara sederhana ini adalah 

kalkulasi yang panjang dan belum tentu pengelompokkan kriteria tersebut dapat dijamin akan 

kurang dari tujuh kriteria. Selain itu, kelemahan yang lainnya adalah bahwa pengelompokkan 

kriteria yang didasarkan oleh aspek tertentu belum tentu sesuai dengan kondisi yang 

sebenarnya. Kesulitan lainnya adalah pada saat penggabungan antara beberapa kelompok 

kriteria, sehingga diperoleh bobot global kriteria. 
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Kelemahan cara pembagian kriteria tersebut kemudian diperbaiki oleh Li et al. (2016). 

Li et al. (2016) memodifikasi nilai tingkat kepentingan atar kriteria yang dicetuskan oleh 

Saaty (1990). Li et al. (2016) mengubah nilai tingkat kepentingan atar kriteria yang bernilai 

satu dengan bilangan 0.5. Li et al. (2016) juga mengubah nilai tingkat kepentingan antar 

kriteria yang lain, seperti tingkat kepentingan antar kriteria bernilai tiga diganti dengan angka 

0.6, tingkat kepentingan antar kriteria bernilai lima diganti dengan angka 0.7, tingkat 

kepentingan antar kriteria bernilai tujuh diganti dengan angka 0.8, dan tingkat kepentingan 

antar kriteria bernilai sembilan diganti dengan angka 0.9.  

 

Tabel 5.51. Skala tingkat kepentingan dari Saaty (1990) dan Li et al. (2016) 

 

Skala 

Saaty 

(1990) 

Scale  

Li et al. 

(2016) 

Tingkat 

kepentingan 
Definisi 

1 0,5 Sama penting Kriteria i dan kriteria j adalah 

sama penting 

3 0,6 Sedikit lebih 

penting 

Kriteria i sedikit lebih penting dari 

pada kriteria j 

5 0,7 Lebih penting Kriteria i lebih penting dari pada 

kriteria j 

7 0,8 Sangat lebih 

penting  

Kriteria i sangat lebih penting dari 

pada kriteria j 

9 0,9 Mutlak lebih 

penting 

Kriteria i mutlak lebih penting 

dari pada kriteria j 

1/3; 1/5; 

1/7; 1/9 

0,1; 

0,2;  

0,3; 

0,4 

Perbandingan 

terbalik 

Jika kriteria ai dibandingkan 

dengan kriteria aj diperoleh nilai 

rij, maka nilai perbandingan antara 

aj dan ai adalah sebagai berikut: 

1. rji =1/rij (Saaty, 1990) 

2. rji =1 - rij (Li et al., 2016) 
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Dengan adanya ide dasar seperti diatas itu, maka skala tingkat kepentingan dari Li et 

al. (2016) akan mengubah bentuk aslinya yang telah diperkenalkan oleh Saaty (1990). Tabel 

5.36 menunjukkan secara lebih jelas perbandingan antara skala tingkat kepentingan dari Saaty 

(1990) dengan skala tingkat kepentingan dari Li et al. (2016). Informasi yang diperoleh dari 

tabel tersebut bahwa nilai tegas (crisp value) dari masing-masing skala yang dikenalkan oleh 

Saaty (1990) yakni skala 1, 3, 5, 7, dan 9, akan diganti menjadi angka desimal. Oleh 

karenanya, penggunaan prinsip perbandingan terbalik (reverse comparison) dari Saaty (1990) 

sudah akan pasti dirubah dalam model Li et al. (2016). Prinsip perbandingan terbalik disini 

adalah jika kriteria Ci dibandingkan dengan kriteria Cj memiliki nilai rij, maka kriteria Cj 

dibandingkan dengan kriteria Ci akan memiliki nilai 1/ ri. Dengan demikian, model Li et al. 

(2016) akan mengubah bentuk dari bentuk rij=1/ rij menjadi rij=1-rij, untuk menyesuaikan 

dengan bentuk angka desimalnya. Cara-cara tersebut dilakukan oleh Li et al. (2016) dengan 

harapan untuk meminimasi ketidakkonsistenan (inconsistency) matrik perbandingan 

berpasangan. Akan tetapi kelemahannya adalah bahwa skala tingkat kepentingan yang 

dimodifikasi oleh Li et al. (2016) belum mampu menghasilkan nilai yang akurat. 

Untuk mengetahui seberapa baik metode usulan dibandingkan dengan metode dari Li 

et al. (2016), maka digunakan dua contoh kasus yang berbeda. Contoh kasus yang digunakan 

dalam perbandingan ini adalah data matrik perbandingan berpasangan dari Hruska et al. 

(2014) dan Polat (2016). Kedua contoh kasus ini digunakan karena memiliki jumlah kriteria 

yang cukup besar, yakni diatas tujuh kriteria. Selain itu, kedua contoh kasus tersebut saling 

berlawanan, yakni matrik perbandingan berpasangan dari Hruska et al. (2014) adalah marik 

yang tidak konsisten, sedangkan matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016) adalah 

matrik yang konsisten. Sehingga dengan demikian, akan diketahui bahwa apakah kedua 

metode yang akan dibandingkan tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam 

menyelesaikan masalah matrik perbandingan berpasangan yang konsisten maupun matrik 

perbandingan berpasangan yang tidak konsisten apa tidak.  

Perbedaan yang lainnya antara kedua contoh kasus tersebut adalah terletak kepada 

elemen yang ada dalam matrik perbandingan berpasangan. Matrik perbandingan berpasangan 

dari Hruska et al. (2014) adalah marik yang elemenya adalah bilangan inetger, sedangkan 

matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016) adalah matrik yang elemennya adalah 

bilangan tidak integer. Sehingga dengan demikian, akan diketahui bahwa apakah kedua 
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metode yang akan dibandingkan tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam 

menyelesaikan masalah matrik perbandingan berpasangan yang berbilangan integer maupun 

matrik perbandingan berpasangan yang berbilangan tidak integer apa tidak. 

Di dalam matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) dari Hruska 

et al. (2014), terdapat angka empat, enam, dan delapan, padahal model Li et al. (2016) tidak 

mengakomodasi angka-angka tersebut. Yang diakomodasi oleh model Li et al. (2016) adalah 

angka satu, tiga, lima, tujuh, dan sembilan. Sehingga, angka delapan ditempatkan di antara 

angka tujuh dengan angka sembilan. Karena angka tujuh dikonversi menjadi angka 0,8 dan 

angka sembilan dikonversi menjadi angka 0,9, maka angka delapan akan dikonversi menjadi 

0,85. Sedangkan angka enam diletakkan diantara angka lima dan tujuh. Karena angka lima 

dikonversi menjadi angka 0,7 dan angka tujuh dikonversi menjadi angka 0,8, maka angka 

enam akan dikonversi menjadi 0,75. Demikian juga dengan angka empat, akan berada dalam 

posisi diantara angka tiga dengan lima. Karena angka tiga dikonversi menjadi angka 0,6 dan 

angka lima dikonversi menjadi angka 0,7, maka angka empat akan dikonversi menjadi 0,65.  

Dengan demikian, hasil matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparison 

matrix) yang dikonversikan dari Hruska et al. (2014) menjadi matrik perbandingan 

berpasangan modelnya Li et al. (2016) dapat dilihat pada Gambar 5.27. Dari Gambar 5.27, 

dapat dilihat bahwa dengan menggunakan data matrik perbandingan berpasangan yang tidak 

konsisten, maka metode Li et al. (2016) menghasilkan matrik perbandingan berpasangan yang 

tidak konsisten pula. Meskipun metode Li et al. (2016) mampu meminimasi angka 

ketidakkonsistenannya, namun dengan menggunakan jumlah kriteria diatas tujuh, metode Li et 

al. (2016) belum mampu menghasilkan nilai CR dibawah 0,1. Jadi kelebihan metode Li et al. 

(2016) adalah dapat meminimasi angka CR. Namun untuk matrik yang berukuran diatas 7 x 7, 

nilai CR masih diatas 0,1. Sehingga kelemahannya metode Li et al. (2016) adalah belum 

mampu menghasilkan angka CR yang konsisten untuk matrik berukuran diatas 7 x 7. 
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Hruska et al.  (2014) Li et al.  (2016)

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10

C 1 1.00 3.00 5.00 5.00 7.00 8.00 8.00 6.00 5.00 5.00 C 1 0.50 0.60 0.70 0.70 0.80 0.85 0.85 0.75 0.70 0.70

C 2 0.33 1.00 5.00 5.00 7.00 8.00 8.00 6.00 5.00 5.00 C 2 0.40 0.50 0.70 0.70 0.80 0.85 0.85 0.75 0.70 0.70

C 3 0.20 0.20 1.00 0.33 5.00 6.00 7.00 5.00 3.00 4.00 C 3 0.30 0.30 0.50 0.40 0.70 0.75 0.80 0.70 0.60 0.65

C 4 0.20 0.20 3.00 1.00 4.00 3.00 7.00 5.00 1.00 5.00 C 4 0.30 0.30 0.60 0.50 0.65 0.60 0.80 0.70 0.50 0.70

C 5 0.14 0.14 0.20 0.25 1.00 4.00 0.20 0.14 0.33 3.00 C 5 0.20 0.20 0.30 0.35 0.50 0.65 0.30 0.20 0.40 0.60

C 6 0.13 0.13 0.17 0.33 0.25 1.00 5.00 0.20 0.33 3.00 C 6 0.15 0.15 0.25 0.40 0.35 0.50 0.70 0.30 0.40 0.60

C 7 0.13 0.13 0.14 0.14 5.00 0.20 1.00 0.33 0.33 3.00 C 7 0.15 0.15 0.20 0.20 0.70 0.30 0.50 0.40 0.40 0.60

C 8 0.17 0.17 0.20 0.20 7.00 5.00 3.00 1.00 1.00 3.00 C 8 0.25 0.25 0.30 0.30 0.80 0.70 0.60 0.50 0.50 0.60

C 9 0.17 0.13 0.14 0.14 3.00 3.00 3.00 1.00 1.00 3.00 C 9 0.25 0.15 0.20 0.20 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60

C 10 0.20 0.20 0.25 0.20 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.00 C 10 0.30 0.30 0.35 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50

Weight 0.29 0.23 0.11 0.11 0.04 0.04 0.04 0.07 0.05 0.02 Weight 0.15 0.14 0.11 0.11 0.07 0.07 0.07 0.09 0.08 0.08

CR (inconsistent) CR (inconsistent)0.1845 0.4056  

 

Gambar 5.27. Matrik perbandingan pertama menggunakan model Li et al. (2016) 

 

Pengujian selanjutnya dengan menggunakan contoh kasus matrik perbandingan 

berpasangan kedua dari Polat (2016). Akan tetapi, karena matrik perbandingan berpasangan 

memiliki data yang tidak integer, maka harus dibulatkan terlebih dahulu. Tentunya cara 

pembulatannya dengan menggunakan metode Li et al. (2016). Hasil matrik perbandingan 

berpasangan (pairwise comparison matrix) hasil konversi dari Polat (2016) menjadi matrik 

perbandingan berpasangan dengan metode Li et al. (2016) dapat dilihat pada Gambar 5.28. 

Dari gambar tersebut, dapat dilihat bahwa dengan menggunakan lebih dari tujuh kriteria, 

metode Li et al. (2016) menghasilkan nilai CR lebih dari 0,1 atau tidak konsisten. 

Perbandingan hasil antara metode Li et al. (2016) dengan metode usulan dapat dilihat pada 

Tabel 5.52. Hasil pengolahan data matrik perbandingan berpasangan dari tiap literatur dapat 

dilihat pada Lampiran 8. Dalam lampiran tersebut, maka semua contoh kasus matrik diolah 

dengan menggunakan metode Li et al. (2016), sementara pengolahan data dari kasus pertama 

dan kedua dengan menggunakan cara lama (AHP) dan metode usulan sudah dijelaskan pada 

Lampiran 7. Berdasarkan pada Tabel 5.50, dapat dilihat bahwa metode usulan masih lebih 

baik dibandingkan dengan metode Li et al. (2016), sebab dengan jumlah kriteria yang relatif 

banyak metode usulan selalu menghasilkan nilai CR dibawah 0,1 atau selalu konsisten. 
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Polat.  (2015) Li et al.  (2016)

C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11 C 1 C 2 C 3 C 4 C 5 C 6 C 7 C 8 C 9 C 10 C 11

C 1 1.00 1.26 1.44 1.82 2.29 2.15 3.30 2.88 1.65 1.59 3.17 C 1 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.60 0.60 0.55 0.55 0.60

C 2 0.79 1.00 1.44 1.38 1.65 1.59 2.62 2.52 1.44 1.26 2.71 C 2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60

C 3 0.69 0.69 1.00 1.31 1.36 1.55 2.15 1.82 1.26 1.10 2.29 C 3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55

C 4 0.55 0.72 0.76 1.00 1.18 1.14 1.74 1.59 1.05 0.94 1.82 C 4 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55

C 5 0.44 0.61 0.74 0.85 1.00 1.10 1.58 1.31 0.87 0.79 1.71 C 5 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55

C 6 0.47 0.63 0.65 0.88 0.91 1.00 1.65 1.26 0.85 0.69 1.70 C 6 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55

C 7 0.30 0.38 0.47 0.57 0.63 0.61 1.00 0.94 0.72 0.55 0.91 C 7 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

C 8 0.35 0.40 0.55 0.63 0.76 0.79 1.06 1.00 0.63 0.60 1.31 C 8 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50

C 9 0.35 0.38 0.47 0.57 1.15 1.18 1.39 1.59 1.00 0.87 1.96 C 9 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55

C 10 0.63 0.79 0.91 1.06 1.27 1.45 1.82 1.67 1.15 1.00 2.52 C 10 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60

C 11 0.32 0.37 0.44 0.55 0.58 0.59 1.10 0.76 0.51 0.40 1.00 C 11 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.45 0.40 0.50

Weight 0.165 0.135 0.111 0.092 0.080 0.078 0.052 0.059 0.076 0.104 0.048 Weight 0.100 0.098 0.095 0.093 0.091 0.090 0.085 0.086 0.087 0.092 0.082

CR (consistent) CR (inconsistent)0.0088 0.3622  

Gambar 5.28. Matrik perbandingan kedua menggunakan model Li et al. (2016) 

 

Tabel 5.52. Rangkuman hasil metode Li et al. (2016) dengan metode usulan 

 

No Literatur 
Ukuran 

matrik 

CR jika 

menggunakan 

AHP 

CR jika 

menggunakan 

metode usulan 

CR jika 

menggunakan 

metode Li et 

al. (2016) 

1 Polat (2016) 11 x 11 0.0089 0.0097 0,4056 

2 Hruška et al. (2014) 10 x 10 0.1845 0.0153 0,3622 

 

Usulan perbaikan terhadap kelemahan metode AHP juga dilakukan oleh Chandavarkar 

and Guddeti (2015). Chandavarkar and Guddeti (2015) menggunakan nilai linguistik 

(linguistic value) dan kemudian dikonversi ke dalam nilai tegas (crisp value). Nilai tegas 

(crisp value) dari tiap kriteria tersebut kemudian dimasukkan ke dalam elemen dalam matrik 

perbandingan berpasangan (pair wise comparison matrix) dengan menggunakan persamaan 

(5-2). Apabila nilai Lp dan Lq adalah sama, maka elemen matrik apq dalam matrik 

perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) adalah 1. Notasi Lq dan Lp 

menunjukkan nilai tingkat kepentingan dari kriteria q dan p. Jika nilai Lp adalah lebih besar 

dari pada nilai Lq, maka elemen matrik aij dalam matrik perbandingan berpasangan (pairwise 

comparison matrix) adalah Lp – Lq + 1. Apabila nilai Lp adalah lebih kecil dibandingkan 

dengan nilai Lq, maka elemen matrik apq dalam matrik pebandingan berpasangan (pairwise 

comparison matrix) adalah 1/(Lp – Lq + 1). Ide dasar dari penelitian Chandavarkar and Guddeti 

(2015) adalah bahwa ketidakkonsistenan (inconsistency) sering terjadi disebabkan oleh 

interval antara nilai kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya adalah sangat besar. Oleh 
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sebab itu, dengan menggunakan persamaan Lp - Lq + 1, maka diharapkan interval antara nilai 

kriteria yang satu dengan kriteria yang lainnya menjadi dekat. Dengan demikian sehingga 

matrik perbandingan berpasangan (pairwise comparison matrix) akan menjadi konsisten. 

 

        (5-2) 

 

Untuk mengetahui seberapa baik metode usulan dibandingkan dengan metode dari 

Chandavarkar and Guddeti (2015), maka sama seperti perbandingan dengan metode Li et al. 

(2016), maka digunakan dua contoh kasus data matrik perbandingan berpasangan dari Hruska 

et al. (2014) dan Polat (2016). Kedua contoh kasus ini memiliki jumlah kriteria yang cukup 

besar (diatas tujuh kriteria) dimana matrik perbandingan berpasangan dari Hruska et al. (2014) 

adalah tidak konsisten, sedangkan matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016) adalah 

konsisten. Sehingga, dengan kedua contoh kasus ini sudah mewakili untuk mengetahui apakah 

kedua metode yang akan dibandingkan tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam 

menyelesaikan masalah matrik perbandingan berpasangan yang konsisten maupun matrik 

perbandingan berpasangan yang tidak konsisten apa tidak.  

Perbedaan yang lainnya antara kedua contoh kasus tersebut adalah terletak kepada 

elemen yang ada dalam matrik perbandingan berpasangan. Matrik perbandingan berpasangan 

dari Hruska et al. (2014) adalah marik yang elemenya adalah bilangan inetger, sedangkan 

matrik perbandingan berpasangan dari Polat (2016) adalah matrik yang elemennya adalah 

bilangan tidak integer. Sehingga dengan demikian, akan diketahui bahwa apakah kedua 

metode yang akan dibandingkan tersebut memiliki kemampuan yang sama dalam 

menyelesaikan masalah matrik perbandingan berpasangan yang berbilangan integer maupun 

matrik perbandingan berpasangan yang berbilangan tidak integer apa tidak. 

Perbandingan hasil antara metode Chandavarkar and Guddeti (2015) dengan metode 

usulan dapat dilihat pada Tabel 5.53. Hasil pengolahan data matrik perbandingan berpasangan 

dari tiap literatur dapat dilihat pada Lampiran 9. Dalam lampiran tersebut, maka semua contoh 

kasus matrik diolah dengan menggunakan metode Chandavarkar and Guddeti (2015), 

sementara pengolahan data dari kasus pertama dan kedua dengan menggunakan cara lama 
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(AHP) dan metode usulan sudah dijelaskan pada Lampiran 7. Berdasarkan pada Tabel 5.53, 

dapat dilihat bahwa metode usulan masih lebih baik dibandingkan dengan metode 

Chandavarkar and Guddeti (2015), sebab dengan jumlah kriteria yang relatif banyak metode 

usulan selalu menghasilkan nilai CR dibawah 0,1 atau selalu konsisten. Sedangkan metode 

Chandavarkar and Guddeti (2015) hanya dapat konsisten untuk kasus dengan data dari Hruska 

et al. (2014) sementara untuk kasus dengan data dari Polat (2016) belum mampu 

menghasilkan solusi yang konsisten. 

 

Tabel 5.53. Rangkuman hasil cara Chandavarkar and Guddeti (2015) dengan usulan 

 

No Literatur 
Ukuran 

matrik 

CR jika 

menggunakan 

AHP 

CR jika 

menggunakan 

metode usulan 

CR jika 

menggunakan 

metode 

Chandavarkar 

and Guddeti 

(2015) 

1 Polat (2016) 11 x 11 0.0089 0.0097 0,2992 

2 Hruška et al. (2014) 10 x 10 0.1845 0.0153 0,0662 
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B A B   VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan  

Berdasarkan pada beberapa hasil yang diperoleh selama penelitian ini dilakukan 

dengan menggunakan studi kasus di industri pipa baja, maka ada beberapa kesimpulan yang 

diperoleh. Kesimpulan tersebut antara lain adalah: 

 Kriteria-kriteria yang penting dalam pemilihan pemasok yang bertanggungjawab atas 

bahan baku yang mereka pasok serta komitmen yang telah disepakati antara lain adalah 

motivasi pemasok, jumlah perusahaan yang dipasok pemasok, lama kerjasama pemasok 

dengan perusahaan lain, usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan, kinerja delivery 

dari pemasok kepada perusahaan lain, penghargaan dari pihak luar yang diterima 

pemasok, dan rekomendasi yang dimiliki oleh pemasok. Selain dari hasil penilaian 

pemasok berdasarkan pada kriteria-kriteria tersebut, maka untuk memilih pemasok juga 

perlu dipertimbangkan kelebihan dari pemasok bukan penghasil bahan baku dari pada 

pemasok penghasil bahan baku. Karena pemasok bukan penghasil bahan baku memiliki 

kapasitas tidak terbatas, sangat fleksibel dan responsif terhadap perubahan permintaan, 

memiliki waktu pengiriman yang relatif lebih cepat, mampu memberikan spesifikasi 

sesuai permintaan dengan kualitas yang baik, dan memiliki kemampuan proses produksi 

lebih pendek. 

 Kelemahan yang ada pada matrik perbandingan berpasangan di dalam Analytical 

Hierarchy Process adalah sering terjadi inkonsistensi. Inkonsistensi ini karena tidak 

konsistennya jawaban dari pengambil keputusan atau pakar. Misalkan saja pada dua 

elemen matrik yakni a12 dan a23, semua dinyatakan lebih besar dari satu, namun untuk 

elemen matrik a13 lebih kecil dari satu pula. Pernyataan ini tidak konsisten karena jika a12 

lebih besar dari satu, maka itu berarti bahwa C1 lebih penting dari C2, dan jika a23 lebih 

besar dari satu maka itu berarti bahwa C2 lebih penting dari C3. Dengan dengan demikian 

kesimpulannya adalah C1 lebih penting dari C3 atau a13 lebih besar dari satu.  

 Metode usulan mampu memperbaiki kelemahan pada matrik perbandingan berpasangan 

tersebut dengan cara memberikan penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria terhadap 
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pemilihan pemasok atau penilaian tingkat kepentingan tersebut hanya pada antar kriteria 

tertentu saja yang dapat mewakili bagi perbandingan antar kriteria yang lainnya. 

 Hasil uji coba metode usulan dengan cara mengimplementasikan pada kondisi nyata di 

industri pipa baja menghasilkan solusi yang konsisten. Demikian juga hasil dari uji coba 

dengan delapan contoh kasus yang ada dalam delapan litertur kemudian dibandingkan 

dengan cara lama, maka metode usulan memberi hasil 100% adalah konsisten, sedangkan 

cara lama hanya 75% menghasilkan solusi yang konsisten. Selain itu, jika dibandingkan 

dengan dua metode lain dalam penelitian sebelumnya yakni metode Li et al. (2016) dan 

metode Chandavarkar and Guddeti (2015), maka metode usulan memberikan solusi yang 

selalu konsisten sedangkan dua metode yang lain tersebut tidak memberikan solusi yang 

konsisten semuanya. 

 

 

5.2. Keterbatasan penelitian dan saran  

Penelitian pada umumnya tidak serba bisa, namun memiliki keterbatasan. Keterbatasan 

dalam penelitian ini adalah belum mengukur seberapa cepat perhitungan jika menggunakan 

cara usulan sehingga belum dapat dibandingkan dengan cara lama dalam masalah efisiensi 

waktu. Namun, penelitian ini sudah membandingkan kinerja efisiensi perulangan berdasarkan 

pada jumlah iterasi yang dilakukan antara penggunaan cara usulan dengan penggunaan cara 

lama. 

Penelitian ini bisa dikembangkan untuk kasus yang lain, baik dalam industri 

manufaktur maupun industri jasa dan juga dapat diteruskan untuk penelitian selanjutnya antara 

lain adalah dalam masalah sebagai berikut: 

 Penghalusan dalam penentuan score dan bobot pemasok dengan menggunakan logika 

fuzzy. Karena dengan logika fuzzy dapat mengakomasi lebih luas dari tiap persepsi para 

pengambil keputusan. Karena selama ini tingkat kepentingan hanya dibatasi pada angka 

integer saja. Penilaian dengan persepsi yang sama oleh pengambil keputusan yang 

berbeda akan menghasilkan nilai yang belum tentu sama. 

 Pemilihan pemasok adalah masalah yang kompleks, sehingga diperlukan banyak data dan 

perhitungan, maka perlu dikembangkan lebih lanjut sebuah aplikasi yang dapat 

mempercepat proses pemilihan pemasok. Selain itu, dengan aplikasi tersebut diharapkan 

dapat mempermudah bagi para pengambil keputusan dalam memilih pemasok. 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

1 2 ½ 0.209 Inconsistent 

3 ½ 0.356 Inconsistent 

4 ½ 0.490 Inconsistent 

5 ½ 0.613 Inconsistent 

6 ½ 0.730 Inconsistent 

7 ½ 0.843 Inconsistent 

8 ½ 0.951 Inconsistent 

9 ½ 1.057 Inconsistent 

2 1 ½ 0.209 Inconsistent 

2 ½ 0.481 Inconsistent 

3 ½ 0.700 Inconsistent 

4 ½ 0.890 Inconsistent 

5 ½ 1.063 Inconsistent 

6 ½ 1.224 Inconsistent 

7 ½ 1.378 Inconsistent 

8 ½ 1.526 Inconsistent 

9 ½ 1.670 Inconsistent 

3 1 ½ 0.356 Inconsistent 

2 ½ 0.700 Inconsistent 

3 ½ 0.967 Inconsistent 

4 ½ 1.193 Inconsistent 

5 ½ 1.397 Inconsistent 

6 ½ 1.586 Inconsistent 

7 ½ 1.764 Inconsistent 

8 ½ 1.936 Inconsistent 

9 ½ 2.103 Inconsistent 

4 1 ½ 0.906 Inconsistent 

2 ½ 1.450 Inconsistent 

3 ½ 1.841 Inconsistent 

4 ½ 2.163 Inconsistent 

5 ½ 2.448 Inconsistent 

6 ½ 2.711 Inconsistent 

7 ½ 2.958 Inconsistent 

8 ½ 3.194 Inconsistent 

9 ½ 3.424 Inconsistent 

5 1 ½ 0.608 Inconsistent 

2 ½ 1.063 Inconsistent 

3 ½ 1.400 Inconsistent 

4 ½ 1.680 Inconsistent 

5 ½ 1.926 Inconsistent 

6 ½ 2.152 Inconsistent 

7 ½ 2.364 Inconsistent 

8 ½ 2.567 Inconsistent 

9 ½ 2.762 Inconsistent 

6 1 ½ 0.721 Inconsistent 

2 ½ 1.224 Inconsistent 

3 ½ 1.592 Inconsistent 

4 ½ 1.893 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 ½ 2.157 Inconsistent 

6 ½ 2.397 Inconsistent 

7 ½ 2.622 Inconsistent 

8 ½ 2.836 Inconsistent 

9 ½ 3.042 Inconsistent 

7 1 ½ 0.829 Inconsistent 

2 ½ 1.378 Inconsistent 

3 ½ 1.774 Inconsistent 

4 ½ 2.096 Inconsistent 

5 ½ 2.375 Inconsistent 

6 ½ 2.629 Inconsistent 

7 ½ 2.865 Inconsistent 

8 ½ 3.089 Inconsistent 

9 ½ 3.304 Inconsistent 

8 1 ½ 0.933 Inconsistent 

2 ½ 1.526 Inconsistent 

3 ½ 1.949 Inconsistent 

4 ½ 2.291 Inconsistent 

5 ½ 2.585 Inconsistent 

6 ½ 2.851 Inconsistent 

7 ½ 3.097 Inconsistent 

8 ½ 3.330 Inconsistent 

9 ½ 3.553 Inconsistent 

9 1 ½ 1.033 Inconsistent 

2 ½ 1.670 Inconsistent 

3 ½ 2.120 Inconsistent 

4 ½ 2.480 Inconsistent 

5 ½ 2.789 Inconsistent 

6 ½ 3.066 Inconsistent 

7 ½ 3.322 Inconsistent 

8 ½ 3.563 Inconsistent 

9 ½ 3.793 Inconsistent 

1 1 1/3 0.131 Inconsistent 

2 1/3 0.356 Inconsistent 

3 1/3 0.546 Inconsistent 

4 1/3 0.714 Inconsistent 

5 1/3 0.869 Inconsistent 

6 1/3 1.014 Inconsistent 

7 1/3 1.152 Inconsistent 

8 1/3 1.286 Inconsistent 

9 1/3 1.417 Inconsistent 

2 1 1/3 0.356 Inconsistent 

2 1/3 0.700 Inconsistent 

3 1/3 0.967 Inconsistent 

4 1/3 1.195 Inconsistent 

5 1/3 1.400 Inconsistent 

6 1/3 1.592 Inconsistent 

7 1/3 1.774 Inconsistent 

8 1/3 1.949 Inconsistent 

9 1/3 2.120 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

3 1 1/3 0.546 Inconsistent 

2 1/3 0.967 Inconsistent 

3 1/3 1.282 Inconsistent 

4 1/3 1.547 Inconsistent 

5 1/3 1.784 Inconsistent 

6 1/3 2.004 Inconsistent 

7 1/3 2.212 Inconsistent 

8 1/3 2.412 Inconsistent 

9 1/3 2.606 Inconsistent 

4 1 1/3 0.711 Inconsistent 

2 1/3 1.193 Inconsistent 

3 1/3 1.547 Inconsistent 

4 1/3 1.841 Inconsistent 

5 1/3 2.102 Inconsistent 

6 1/3 2.342 Inconsistent 

7 1/3 2.568 Inconsistent 

8 1/3 2.786 Inconsistent 

9 1/3 2.996 Inconsistent 

5 1 1/3 0.861 Inconsistent 

2 1/3 1.397 Inconsistent 

3 1/3 1.784 Inconsistent 

4 1/3 2.102 Inconsistent 

5 1/3 2.383 Inconsistent 

6 1/3 2.640 Inconsistent 

7 1/3 2.881 Inconsistent 

8 1/3 3.112 Inconsistent 

9 1/3 3.335 Inconsistent 

6 1 1/3 0.999 Inconsistent 

2 1/3 1.586 Inconsistent 

3 1/3 2.004 Inconsistent 

4 1/3 2.344 Inconsistent 

5 1/3 2.642 Inconsistent 

6 1/3 2.913 Inconsistent 

7 1/3 3.167 Inconsistent 

8 1/3 3.409 Inconsistent 

9 1/3 3.643 Inconsistent 

7 1 1/3 1.130 Inconsistent 

2 1/3 1.764 Inconsistent 

3 1/3 2.212 Inconsistent 

4 1/3 2.573 Inconsistent 

5 1/3 2.886 Inconsistent 

6 1/3 3.170 Inconsistent 

7 1/3 3.436 Inconsistent 

8 1/3 3.688 Inconsistent 

9 1/3 3.930 Inconsistent 

8 1 1/3 1.254 Inconsistent 

2 1/3 1.936 Inconsistent 

3 1/3 2.412 Inconsistent 

4 1/3 2.792 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/3 3.120 Inconsistent 

6 1/3 3.417 Inconsistent 

7 1/3 3.692 Inconsistent 

8 1/3 3.953 Inconsistent 

9 1/3 4.203 Inconsistent 

9 1 1/3 1.375 Inconsistent 

2 1/3 2.103 Inconsistent 

3 1/3 2.606 Inconsistent 

4 1/3 3.005 Inconsistent 

5 1/3 3.347 Inconsistent 

6 1/3 3.655 Inconsistent 

7 1/3 3.940 Inconsistent 

8 1/3 4.209 Inconsistent 

9 1/3 4.466 Inconsistent 

1 1 ¼ 0.211 Inconsistent 

2 ¼ 0.487 Inconsistent 

3 ¼ 0.711 Inconsistent 

4 ¼ 0.906 Inconsistent 

5 ¼ 1.084 Inconsistent 

6 ¼ 1.250 Inconsistent 

7 ¼ 1.408 Inconsistent 

8 ¼ 1.561 Inconsistent 

9 ¼ 1.709 Inconsistent 

2 1 ¼ 0.490 Inconsistent 

2 ¼ 0.890 Inconsistent 

3 ¼ 1.193 Inconsistent 

4 ¼ 1.450 Inconsistent 

5 ¼ 1.680 Inconsistent 

6 ¼ 1.893 Inconsistent 

7 ¼ 2.096 Inconsistent 

8 ¼ 2.291 Inconsistent 

9 ¼ 2.480 Inconsistent 

3 1 ¼ 0.714 Inconsistent 

2 ¼ 1.195 Inconsistent 

3 ¼ 1.547 Inconsistent 

4 ¼ 1.841 Inconsistent 

5 ¼ 2.102 Inconsistent 

6 ¼ 2.344 Inconsistent 

7 ¼ 2.573 Inconsistent 

8 ¼ 2.792 Inconsistent 

9 ¼ 3.005 Inconsistent 

4 1 ¼ 0.906 Inconsistent 

2 ¼ 1.450 Inconsistent 

3 ¼ 1.841 Inconsistent 

4 ¼ 2.163 Inconsistent 

5 ¼ 2.448 Inconsistent 

6 ¼ 2.711 Inconsistent 

7 ¼ 2.958 Inconsistent 

8 ¼ 3.194 Inconsistent 

9 ¼ 3.424 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1 ¼ 1.078 Inconsistent 

2 ¼ 1.677 Inconsistent 

3 ¼ 2.102 Inconsistent 

4 ¼ 2.448 Inconsistent 

5 ¼ 2.753 Inconsistent 

6 ¼ 3.032 Inconsistent 

7 ¼ 3.294 Inconsistent 

8 ¼ 3.544 Inconsistent 

9 ¼ 3.786 Inconsistent 

6 1 ¼ 1.235 Inconsistent 

2 ¼ 1.886 Inconsistent 

3 ¼ 2.342 Inconsistent 

4 ¼ 2.711 Inconsistent 

5 ¼ 3.032 Inconsistent 

6 ¼ 3.325 Inconsistent 

7 ¼ 3.600 Inconsistent 

8 ¼ 3.861 Inconsistent 

9 ¼ 4.113 Inconsistent 

7 1 ¼ 1.383 Inconsistent 

2 ¼ 2.083 Inconsistent 

3 ¼ 2.568 Inconsistent 

4 ¼ 2.958 Inconsistent 

5 ¼ 3.295 Inconsistent 

6 ¼ 3.601 Inconsistent 

7 ¼ 3.886 Inconsistent 

8 ¼ 4.158 Inconsistent 

9 ¼ 4.418 Inconsistent 

8 1 ¼ 1.524 Inconsistent 

2 ¼ 2.272 Inconsistent 

3 ¼ 2.786 Inconsistent 

4 ¼ 3.194 Inconsistent 

5 ¼ 3.547 Inconsistent 

6 ¼ 3.864 Inconsistent 

7 ¼ 4.160 Inconsistent 

8 ¼ 4.439 Inconsistent 

9 ¼ 4.708 Inconsistent 

9 1 ¼ 1.659 Inconsistent 

2 ¼ 2.455 Inconsistent 

3 ¼ 2.996 Inconsistent 

4 ¼ 3.424 Inconsistent 

5 ¼ 3.790 Inconsistent 

6 ¼ 4.119 Inconsistent 

7 ¼ 4.423 Inconsistent 

8 ¼ 4.711 Inconsistent 

9 ¼ 4.987 Inconsistent 

1 1 1/5 0.289 Inconsistent 

2 1/5 0.608 Inconsistent 

3 1/5 0.861 Inconsistent 

4 1/5 1.078 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/5 1.274 Inconsistent 

6 1/5 1.457 Inconsistent 

7 1/5 1.631 Inconsistent 

8 1/5 1.798 Inconsistent 

9 1/5 1.960 Inconsistent 

2 1 1/5 0.613 Inconsistent 

2 1/5 1.063 Inconsistent 

3 1/5 1.397 Inconsistent 

4 1/5 1.677 Inconsistent 

5 1/5 1.926 Inconsistent 

6 1/5 2.157 Inconsistent 

7 1/5 2.375 Inconsistent 

8 1/5 2.585 Inconsistent 

9 1/5 2.789 Inconsistent 

3 1 1/5 0.869 Inconsistent 

2 1/5 1.400 Inconsistent 

3 1/5 1.784 Inconsistent 

4 1/5 2.102 Inconsistent 

5 1/5 2.383 Inconsistent 

6 1/5 2.642 Inconsistent 

7 1/5 2.886 Inconsistent 

8 1/5 3.120 Inconsistent 

9 1/5 3.347 Inconsistent 

4 1 1/5 1.084 Inconsistent 

2 1/5 1.680 Inconsistent 

3 1/5 2.102 Inconsistent 

4 1/5 2.448 Inconsistent 

5 1/5 2.753 Inconsistent 

6 1/5 3.032 Inconsistent 

7 1/5 3.295 Inconsistent 

8 1/5 3.547 Inconsistent 

9 1/5 3.790 Inconsistent 

5 1 1/5 1.274 Inconsistent 

2 1/5 1.926 Inconsistent 

3 1/5 2.383 Inconsistent 

4 1/5 2.753 Inconsistent 

5 1/5 3.077 Inconsistent 

6 1/5 3.373 Inconsistent 

7 1/5 3.650 Inconsistent 

8 1/5 3.915 Inconsistent 

9 1/5 4.170 Inconsistent 

6 1 1/5 1.448 Inconsistent 

2 1/5 2.152 Inconsistent 

3 1/5 2.640 Inconsistent 

4 1/5 3.032 Inconsistent 

5 1/5 3.373 Inconsistent 

6 1/5 3.683 Inconsistent 

7 1/5 3.972 Inconsistent 

8 1/5 4.248 Inconsistent 

9 1/5 4.514 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

7 1 1/5 1.610 Inconsistent 

2 1/5 2.364 Inconsistent 

3 1/5 2.881 Inconsistent 

4 1/5 3.294 Inconsistent 

5 1/5 3.650 Inconsistent 

6 1/5 3.973 Inconsistent 

7 1/5 4.273 Inconsistent 

8 1/5 4.559 Inconsistent 

9 1/5 4.833 Inconsistent 

8 1 1/5 1.763 Inconsistent 

2 1/5 2.567 Inconsistent 

3 1/5 3.112 Inconsistent 

4 1/5 3.544 Inconsistent 

5 1/5 3.915 Inconsistent 

6 1/5 4.249 Inconsistent 

7 1/5 4.559 Inconsistent 

8 1/5 4.853 Inconsistent 

9 1/5 5.136 Inconsistent 

9 1 1/5 1.910 Inconsistent 

2 1/5 2.762 Inconsistent 

3 1/5 3.335 Inconsistent 

4 1/5 3.786 Inconsistent 

5 1/5 4.170 Inconsistent 

6 1/5 4.516 Inconsistent 

7 1/5 4.835 Inconsistent 

8 1/5 5.137 Inconsistent 

9 1/5 5.426 Inconsistent 

1 1 1/6 0.364 Inconsistent 

2 1/6 0.721 Inconsistent 

3 1/6 0.999 Inconsistent 

4 1/6 1.235 Inconsistent 

5 1/6 1.448 Inconsistent 

6 1/6 1.645 Inconsistent 

7 1/6 1.831 Inconsistent 

8 1/6 2.010 Inconsistent 

9 1/6 2.184 Inconsistent 

2 1 1/6 0.730 Inconsistent 

2 1/6 1.224 Inconsistent 

3 1/6 1.586 Inconsistent 

4 1/6 1.886 Inconsistent 

5 1/6 2.152 Inconsistent 

6 1/6 2.397 Inconsistent 

7 1/6 2.629 Inconsistent 

8 1/6 2.851 Inconsistent 

9 1/6 3.066 Inconsistent 

3 1 1/6 1.014 Inconsistent 

2 1/6 1.592 Inconsistent 

3 1/6 2.004 Inconsistent 

4 1/6 2.342 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/6 2.640 Inconsistent 

6 1/6 2.913 Inconsistent 

7 1/6 3.170 Inconsistent 

8 1/6 3.417 Inconsistent 

9 1/6 3.655 Inconsistent 

4 1 1/6 1.250 Inconsistent 

2 1/6 1.893 Inconsistent 

3 1/6 2.344 Inconsistent 

4 1/6 2.711 Inconsistent 

5 1/6 3.032 Inconsistent 

6 1/6 3.325 Inconsistent 

7 1/6 3.601 Inconsistent 

8 1/6 3.864 Inconsistent 

9 1/6 4.119 Inconsistent 

5 1 1/6 1.457 Inconsistent 

2 1/6 2.157 Inconsistent 

3 1/6 2.642 Inconsistent 

4 1/6 3.032 Inconsistent 

5 1/6 3.373 Inconsistent 

6 1/6 3.683 Inconsistent 

7 1/6 3.973 Inconsistent 

8 1/6 4.249 Inconsistent 

9 1/6 4.516 Inconsistent 

6 1 1/6 1.645 Inconsistent 

2 1/6 2.397 Inconsistent 

3 1/6 2.913 Inconsistent 

4 1/6 3.325 Inconsistent 

5 1/6 3.683 Inconsistent 

6 1/6 4.006 Inconsistent 

7 1/6 4.309 Inconsistent 

8 1/6 4.596 Inconsistent 

9 1/6 4.873 Inconsistent 

7 1 1/6 1.610 Inconsistent 

2 1/6 2.364 Inconsistent 

3 1/6 2.881 Inconsistent 

4 1/6 3.294 Inconsistent 

5 1/6 3.650 Inconsistent 

6 1/6 3.973 Inconsistent 

7 1/6 4.273 Inconsistent 

8 1/6 4.559 Inconsistent 

9 1/6 4.833 Inconsistent 

8 1 1/6 1.983 Inconsistent 

2 1/6 2.836 Inconsistent 

3 1/6 3.409 Inconsistent 

4 1/6 3.861 Inconsistent 

5 1/6 4.248 Inconsistent 

6 1/6 4.596 Inconsistent 

7 1/6 4.919 Inconsistent 

8 1/6 5.224 Inconsistent 

9 1/6 5.517 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

9 1 1/6 2.141 Inconsistent 

2 1/6 3.042 Inconsistent 

3 1/6 3.643 Inconsistent 

4 1/6 4.113 Inconsistent 

5 1/6 4.514 Inconsistent 

6 1/6 4.873 Inconsistent 

7 1/6 5.204 Inconsistent 

8 1/6 5.517 Inconsistent 

9 1/6 5.817 Inconsistent 

1 1 1/7 0.436 Inconsistent 

2 1/7 0.829 Inconsistent 

3 1/7 1.130 Inconsistent 

4 1/7 1.383 Inconsistent 

5 1/7 1.610 Inconsistent 

6 1/7 1.819 Inconsistent 

7 1/7 2.017 Inconsistent 

8 1/7 2.206 Inconsistent 

9 1/7 2.389 Inconsistent 

2 1 1/7 0.843 Inconsistent 

2 1/7 1.378 Inconsistent 

3 1/7 1.764 Inconsistent 

4 1/7 2.083 Inconsistent 

5 1/7 2.364 Inconsistent 

6 1/7 2.622 Inconsistent 

7 1/7 2.865 Inconsistent 

8 1/7 3.097 Inconsistent 

9 1/7 3.322 Inconsistent 

3 1 1/7 1.152 Inconsistent 

2 1/7 1.774 Inconsistent 

3 1/7 2.212 Inconsistent 

4 1/7 2.568 Inconsistent 

5 1/7 2.881 Inconsistent 

6 1/7 3.167 Inconsistent 

7 1/7 3.436 Inconsistent 

8 1/7 3.692 Inconsistent 

9 1/7 3.940 Inconsistent 

4 1 1/7 1.408 Inconsistent 

2 1/7 2.096 Inconsistent 

3 1/7 2.573 Inconsistent 

4 1/7 2.958 Inconsistent 

5 1/7 3.294 Inconsistent 

6 1/7 3.600 Inconsistent 

7 1/7 3.886 Inconsistent 

8 1/7 4.160 Inconsistent 

9 1/7 4.423 Inconsistent 

5 1 1/7 1.631 Inconsistent 

2 1/7 2.375 Inconsistent 

3 1/7 2.886 Inconsistent 

4 1/7 3.295 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/7 3.650 Inconsistent 

6 1/7 3.972 Inconsistent 

7 1/7 4.273 Inconsistent 

8 1/7 4.559 Inconsistent 

9 1/7 4.835 Inconsistent 

6 1 1/7 1.831 Inconsistent 

2 1/7 2.629 Inconsistent 

3 1/7 3.170 Inconsistent 

4 1/7 3.601 Inconsistent 

5 1/7 3.973 Inconsistent 

6 1/7 4.309 Inconsistent 

7 1/7 4.622 Inconsistent 

8 1/7 4.919 Inconsistent 

9 1/7 5.204 Inconsistent 

7 1 1/7 2.017 Inconsistent 

2 1/7 2.865 Inconsistent 

3 1/7 3.436 Inconsistent 

4 1/7 3.886 Inconsistent 

5 1/7 4.273 Inconsistent 

6 1/7 4.622 Inconsistent 

7 1/7 4.945 Inconsistent 

8 1/7 5.251 Inconsistent 

9 1/7 5.546 Inconsistent 

8 1 1/7 2.191 Inconsistent 

2 1/7 3.089 Inconsistent 

3 1/7 3.688 Inconsistent 

4 1/7 4.158 Inconsistent 

5 1/7 4.559 Inconsistent 

6 1/7 4.918 Inconsistent 

7 1/7 5.251 Inconsistent 

8 1/7 5.566 Inconsistent 

9 1/7 5.868 Inconsistent 

9 1 1/7 2.357 Inconsistent 

2 1/7 3.304 Inconsistent 

3 1/7 3.930 Inconsistent 

4 1/7 4.418 Inconsistent 

5 1/7 4.833 Inconsistent 

6 1/7 5.204 Inconsistent 

7 1/7 5.546 Inconsistent 

8 1/7 5.868 Inconsistent 

9 1/7 6.177 Inconsistent 

1 1 1/8 0.507 Inconsistent 

2 1/8 0.933 Inconsistent 

3 1/8 1.254 Inconsistent 

4 1/8 1.524 Inconsistent 

5 1/8 1,763 Inconsistent 

6 1/8 1.983 Inconsistent 

7 1/8 2.191 Inconsistent 

8 1/8 2.389 Inconsistent 

9 1/8 2.581 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

2 1 1/8 0.951 Inconsistent 

2 1/8 1.526 Inconsistent 

3 1/8 1.936 Inconsistent 

4 1/8 2.272 Inconsistent 

5 1/8 2.567 Inconsistent 

6 1/8 2.836 Inconsistent 

7 1/8 3.089 Inconsistent 

8 1/8 3.330 Inconsistent 

9 1/8 3.563 Inconsistent 

3 1 1/8 1.286 Inconsistent 

2 1/8 1.949 Inconsistent 

3 1/8 2.412 Inconsistent 

4 1/8 2.786 Inconsistent 

5 1/8 3.112 Inconsistent 

6 1/8 3.409 Inconsistent 

7 1/8 3.688 Inconsistent 

8 1/8 3.953 Inconsistent 

9 1/8 4.209 Inconsistent 

4 1 1/8 1.561 Inconsistent 

2 1/8 2.291 Inconsistent 

3 1/8 2.792 Inconsistent 

4 1/8 3.194 Inconsistent 

5 1/8 3.544 Inconsistent 

6 1/8 3.861 Inconsistent 

7 1/8 4.158 Inconsistent 

8 1/8 4.439 Inconsistent 

9 1/8 4.711 Inconsistent 

5 1 1/8 1.798 Inconsistent 

2 1/8 2.585 Inconsistent 

3 1/8 3.120 Inconsistent 

4 1/8 3.547 Inconsistent 

5 1/8 3.915 Inconsistent 

6 1/8 4.248 Inconsistent 

7 1/8 4.559 Inconsistent 

8 1/8 4.853 Inconsistent 

9 1/8 5.137 Inconsistent 

6 1 1/8 2.010 Inconsistent 

2 1/8 2.851 Inconsistent 

3 1/8 3.417 Inconsistent 

4 1/8 3.864 Inconsistent 

5 1/8 4.249 Inconsistent 

6 1/8 4.596 Inconsistent 

7 1/8 4.918 Inconsistent 

8 1/8 5.224 Inconsistent 

9 1/8 5.517 Inconsistent 

7 1 1/8 2.206 Inconsistent 

2 1/8 3.097 Inconsistent 

3 1/8 3.692 Inconsistent 

4 1/8 4.160 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/8 4.559 Inconsistent 

6 1/8 4.919 Inconsistent 

7 1/8 5.251 Inconsistent 

8 1/8 5.566 Inconsistent 

9 1/8 5.868 Inconsistent 

8 1 1/8 2.389 Inconsistent 

2 1/8 3.330 Inconsistent 

3 1/8 3.953 Inconsistent 

4 1/8 4.439 Inconsistent 

5 1/8 4.853 Inconsistent 

6 1/8 5.224 Inconsistent 

7 1/8 5.566 Inconsistent 

8 1/8 5.889 Inconsistent 

9 1/8 6.199 Inconsistent 

9 1 1/8 2.563 Inconsistent 

2 1/8 3.553 Inconsistent 

3 1/8 4.203 Inconsistent 

4 1/8 4.708 Inconsistent 

5 1/8 5.136 Inconsistent 

6 1/8 5.517 Inconsistent 

7 1/8 5.868 Inconsistent 

8 1/8 6.199 Inconsistent 

9 1/8 6.515 Inconsistent 

1 1 1/9 0.576 Inconsistent 

2 1/9 1.033 Inconsistent 

3 1/9 1.375 Inconsistent 

4 1/9 1.659 Inconsistent 

5 1/9 1.910 Inconsistent 

6 1/9 2.141 Inconsistent 

7 1/9 2.357 Inconsistent 

8 1/9 2.563 Inconsistent 

9 1/9 2.762 Inconsistent 

2 1 1/9 1.057 Inconsistent 

2 1/9 1.670 Inconsistent 

3 1/9 2.103 Inconsistent 

4 1/9 2.455 Inconsistent 

5 1/9 2.762 Inconsistent 

6 1/9 3.042 Inconsistent 

7 1/9 3.304 Inconsistent 

8 1/9 3.553 Inconsistent 

9 1/9 3.793 Inconsistent 

3 1 1/9 1.417 Inconsistent 

2 1/9 2.120 Inconsistent 

3 1/9 2.606 Inconsistent 

4 1/9 2.996 Inconsistent 

5 1/9 3.335 Inconsistent 

6 1/9 3.643 Inconsistent 

7 1/9 3.930 Inconsistent 

8 1/9 4.203 Inconsistent 

9 1/9 4.466 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

4 1 1/9 1.709 Inconsistent 

2 1/9 2.480 Inconsistent 

3 1/9 3.005 Inconsistent 

4 1/9 3.424 Inconsistent 

5 1/9 3.786 Inconsistent 

6 1/9 4.113 Inconsistent 

7 1/9 4.418 Inconsistent 

8 1/9 4.708 Inconsistent 

9 1/9 4.987 Inconsistent 

5 1 1/9 1.960 Inconsistent 

2 1/9 2.789 Inconsistent 

3 1/9 3.347 Inconsistent 

4 1/9 3.790 Inconsistent 

5 1/9 4.170 Inconsistent 

6 1/9 4.514 Inconsistent 

7 1/9 4.833 Inconsistent 

8 1/9 5.136 Inconsistent 

9 1/9 5.426 Inconsistent 

6 1 1/9 2.184 Inconsistent 

2 1/9 3.066 Inconsistent 

3 1/9 3.655 Inconsistent 

4 1/9 4.119 Inconsistent 

5 1/9 4.516 Inconsistent 

6 1/9 4.873 Inconsistent 

7 1/9 5.204 Inconsistent 

8 1/9 5.517 Inconsistent 

9 1/9 5.817 Inconsistent 

7 1 1/9 2.389 Inconsistent 

2 1/9 3.322 Inconsistent 

3 1/9 3.940 Inconsistent 

4 1/9 4.423 Inconsistent 

5 1/9 4.835 Inconsistent 

6 1/9 5.204 Inconsistent 

7 1/9 5.546 Inconsistent 

8 1/9 5.868 Inconsistent 

9 1/9 6.177 Inconsistent 

8 1 1/9 2.581 Inconsistent 

2 1/9 3.563 Inconsistent 

3 1/9 4.209 Inconsistent 

4 1/9 4.711 Inconsistent 

5 1/9 5.137 Inconsistent 

6 1/9 5.517 Inconsistent 

7 1/9 5.868 Inconsistent 

8 1/9 6.199 Inconsistent 

9 1/9 6.515 Inconsistent 

9 1 1/9 2.762 Inconsistent 

2 1/9 3.793 Inconsistent 

3 1/9 4.466 Inconsistent 

4 1/9 4.987 Inconsistent 
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Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria 

C2 

Kriteria C2 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Kriteria C1 

dibandingkan 

dengan kriteria C3 

Consistency ratio 

(CR) 
Kesimpulan 

5 1/9 5.426 Inconsistent 

6 1/9 5.817 Inconsistent 

7 1/9 6.177 Inconsistent 

8 1/9 6.515 Inconsistent 

9 1/9 6.838 Inconsistent 
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LAMPIRAN 2 

Data dari perusahaan pengguna 
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PT. ALIM AMPUH JAYA 

STEEL

Sidoarjo, Jawa Timur

1. PT BAKRIE PIPE INDUSTRIES

2. PT BUMI KAYA STEEL INDUSTRIES

3. RAJA BESI

PT. BAKRIE PIPE IND

Bekasi, Jawa Barat

PT. BUMI KAYA STEEL 

INDUSTRIES

Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. BUMI RAYA STEEL 

INDUSTRI

Cikarang, Jawa Barat

PT. JAKARTA STEEL 

MEGAH UTAMA

Bogor, Jawa Barat

PT. RAJA BESI

Semarang, Jawa Tengah

PT. SARANA SENTRAL 

BAJA UTAMA Karawang, 

Jawa Barat

PT. STEEL PIPE 

INDRUSTRY OF 

INDONESIA

Surabaya, Jawa Timur

PT. SRI REJEKI PERDANA 

STEEL Bekasi, Jawa Barat

PT. SWARNA BAJA 

PACIFIC
Tangerang, Banten

PT. FUMIRA

 Semarang, Jawa Barat

Sudah tidak 

memproduksi pipa 

baja

Membeli perusahaan 

PT. Bumi Raya dan 

menjadikannya tempat 

produsen pipa baja
Perusahaan sudah 

disewa perusahaan baja 

lain tetapi bukan 

produsen pipa baja

Produksi pipa 

seamless

Bahan baku pipa baja

PT. GUNUNG GARUDA

Cibitung, Jawa Barat

PT. TOYO GIRI IRON 

STEEL

Bekasi, Jawa Barat

PT. INTERWORLD STEEL 

MILLS

Tangerang, Banten

PT. JAKARTA CAKRA 

TUNGGAL

Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. JAKARTA CENTRAL 

ASIA STEEL

Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. THE MASTER STEEL 

MANUFACTURING

Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. HANIL JAYA STEEL

Sidoarjo, Jawa Timur

PT. ISPATINDO

Sidoarjo, Jawa Timur

PT. JATIM TAMAN STEEL

Sidoarjo, Jawa Timur

PT. KRAKATAU STEEL

Cilegon, Banten

Supplier baru

Perusahaan

Perusahaan

Supplier lama
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RESUME KUESIONER 

No PT. BAKRIE PIPE IND PT. BUMI KAYA STEEL IND PT. RAJA BESI 

1 Harga Harga Harga 

2 Kualitas Kemudahan pembayaran Kualitas 

3 Potongan harga Potongan harga Garansi 

4 Kemudahan pembayaran Pengalaman 
Kemudahan 

pembayaran 

5 Garansi Kualitas Potongan harga  

6 Sertifikasi Aset/finansial Pengalaman 

7 Pengalaman Garansi Sertifikasi 

8 Aset/finansial - Aset/finansial 

9 Lokasi - - 

 

No PT. BAKRIE PIPE IND PT. BUMI KAYA STEEL IND PT. RAJA BESI 

1 Harga Harga Harga 

2 Kualitas Kualitas  Kualitas 

3 Potongan harga Potongan harga Potongan harga 

4 Kemudahan pembayaran Kemudahan pembayaran  
Kemudahan 

pembayaran 

5 Garansi Garansi Garansi  

6 Sertifikasi - Sertifikasi 

7 Pengalaman Pengalaman  Pengalaman  

8 Aset/finansial Aset/finansial Aset/finansial 

9 Lokasi - - 
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No 
KRITERIA 

LAMA 
KETERANGAN 

1 Harga Harga produk supplier. 

2 Kualitas Kualitas produk supplier. 

3 Potongan harga 
Potongan harga yang diberikan supplier dengan jumlah minimal 

pemesanan tertentu. 

4 
Kemudahan 

pembayaran 

Kemudahan cara pembayaran oleh perusahaan yang diberikan supplier, 

antara lain cash tempo, cash bertahap, cicilan tanpa bunga, dll. 

5 Garansi 
Penggantian produk supplier jika produk nya mengalami cacat retak 

atau patah selama pengiriman. 

6 Sertifikasi 
Supplier memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001) dan 

SNI sehingga dapat menjamin kualitas produk supplier. 

7 Pengalaman 
Supplier memiliki pengalaman dalam proses pembuatan produk yang 

akan dipasok kepada perusahaan. 

8 Aset/finansial Besarnya asset atau kemampuan finansial yang dimiliki supplier. 

9 Lokasi 

lokasi dimana supplier berproduksi, apakah berada di tempat yang 

rawan bencana alam atau rawan konflik atau tidak, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar resiko supplier akan tetap eksis. 

 

No 
KRITERIA 

LAMA 
KETERANGAN 

1 Harga Harga produk supplier. 

2 Kualitas 

Kualitas produk supplier. 

 Supplier memiliki sertifikasi sistem manajemen mutu (ISO 9001) 

dan SNI sehingga dapat menjamin kualitas produk supplier. 

 Supplier memiliki pengalaman dalam proses pembuatan produk 

yang akan dipasok kepada perusahaan. 

3 Potongan harga 
Potongan harga yang diberikan supplier dengan jumlah minimal 

pemesanan tertentu. 

4 
Kemudahan 

pembayaran 

Kemudahan cara pembayaran oleh perusahaan yang diberikan supplier, 

antara lain cash tempo, cash bertahap, cicilan tanpa bunga, dll. 

5 Garansi 
Penggantian produk supplier jika produk nya mengalami cacat retak 

atau patah selama pengiriman. 

6 Aset/finansial Besarnya asset atau kemampuan finansial yang dimiliki supplier. 

7 Lokasi 

lokasi dimana supplier berproduksi, apakah berada di tempat yang 

rawan bencana alam atau rawan konflik atau tidak, sehingga dapat 

diketahui seberapa besar resiko supplier akan tetap eksis. 
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No KRITERIA BARU KETERANGAN 

1 Motivasi supplier 

Keinginan supplier untuk memasok produknya kepada 

perusahaan. Semakin besar motivasi supplier, maka akan semakin 

besar pula usaha yang dilakukan supplier tersebut agar terpilih. 

Sehingga supplier tersebut akan selalu memberikan kinerja yang 

baik selama bekerjasama dengan perusahaan. 

2 

Jumlah perusahaan 

yang sudah dipasok 

supplier 

 

Semakin banyak perusahaan yang pernah dipasok oleh supplier, 

membuktikan bahwa banyak perusahaan yang mempercayai 

supplier tersebut untuk bekerjasama. Hal ini juga mengindikasikan 

bahwa supplier tersebut adalah baik. 

3 

Lama kerjasama 

antara supplier 

dengan perusahaan  

lain 

Apabila sebuah perusahaan semakin lama menggunakan satu 

supplier tertentu, maka bisa diambil kesimpulan bahwa supplier 

tersebut mendapat kepercayaan yang baik dari perusahaan. 

Dengan demikian, supplier itu memiliki komitmen yang kuat 

untuk terus menerus bekerjasama dengan perusahaan. Supplier itu 

ingin selalu menjaga kepercayaan dari perusahaan.  

4 

Bagaimana upaya 

supplier dalam 

menjaga kerjasama 

dengan perusahaan 

selama ini agar 

berkelanjutan 

Supplier yang baik, tentunya akan selalu memberikan pelayanan 

yang baik kepada perusahaan, sehingga dapat berkelanjutan. Cara 

yang ditempuh oleh supplier untuk menjaga kerjasama dengan 

perusahaan dapat beragam, misalkan saja supplier selalu 

memperbaiki produknya, berdasarkan keluhan yang dari 

perusahaan (voice of customer). 

5 

Kinerja delivery 

supplier terhadap 

perusahaan lain 

Dengan semakin cepat pelayanan pemberian barang pesanan 

perusahaan, maka supplier tersebut berusaha merespon dengan 

baik permintaan perusahaan. Sehingga, supplier tersebut adalah 

supplier yang baik karena ingin perusahaan selalu dapat terlayani 

dengan cepat. 

6 
Penghargaan dari 

pihak eksternal 

Semakin banyak penghargaan yang diterima oleh supplier, maka 

semakin banyak pula yang menilai baik terhadap supplier tersebut. 

Penghargaan tersebut dapat diperoleh dari lembaga pemerintah 

pusat/daerah maupun dari lembaga lain. 

7 Referensi 

Referensi dapat berupa surat keterangan dari perusahaan yang 

berisikan rekomendasi terhadap supplier dapat dianggap layak 

sebagai pemasok barang tertentu. 
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LAMPIRAN 3 

Data dari pemasok 
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PT. Cakra Tunggal Steel Mills 

 

Kerjasama 

 

1. PT. PP   – mulai tahun 2008  (9 tahun) 

2. PT. Waringin  – mulai tahun 2004  (13 tahun) 

3. PT. Wika  – mulai tahun 2007  (10 tahun) 

4. PT. Sumarecon – mulai tahun 2007  (10 tahun) 

5. PT. Multicon  – mulai tahun 2007  (10 tahun) 

6. PT. MCC  – mulai tahun 2016  (1 tahun) 

7. PT. Alfa Bold Land – mulai tahun 2007  (10 tahun) 

 

Delivery history 

 

1. PT. PP   – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

2. PT. Waringin  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

3. PT. Wika  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

4. PT. Sumarecon – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

5. PT. Multicon  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

6. PT. MCC  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

7. PT. Alfa Bold Land – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

 

Usaha menjaga kerjasama 

 

1. Melakukan survey pelanggan atas kepuasan dengan produk yang disuplai. 

2. Meningkatkan kualitas agar selalu diterima pelanggan. 

3. Konsisten melakukan pemenuhan kontrak dengan pelanggan. 

4. Mengkoordinasikan perubahan jadwal kirim bila terjadi. 

5. Mengevaluasi semua performa produk dan kinerjanya. 

 

Penghargaan 

 

1. ISO 9001 tahun 1995 

2. SNI award tahun 2008 

3. ISO 17025 tahun 2016 

4. ISO 14001 tahun 2013 

5. ISO 18001 tahun 2010 

6. Proper tahun 2010 

7. Kesehatan tahun 2016 

 

Motivasi 

 

1. Harga yang ditawarkan kemungkinan selalu diterima 
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PT. Inter World Steel Mills Indonesia 

 

Kerjasama 

 

1. PT. Adi Karya  – mulai tahun 1996  (21 tahun) 

2. PT. Minaya Karya – mulai tahun 1996  (21 tahun) 

3. PT. Wika  – mulai tahun 1996  (21 tahun) 

 

Delivery history 

 

1. PT. Adi Karya  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

2. PT. Minaya Karya – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

3. PT. Wika  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

 

Usaha menjaga kerjasama 

 

1. Meningkatkan kualitas sesuai SNI. 

 

Penghargaan 

 

1. ISO 9001 tahun 2008 

2. ISO 14001 tahun 2016 

 

Motivasi 

 

1. Klaim pembayaran yang tidak rumit 
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PT. Master Steel 

 

Kerjasama 

 

11 Perusahaan BUMN 

 

1. PT. Adhi Jaya Konstruksi KSO – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

2. PT. Adhi Karya Tbk   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

3. PT. Minarta Duta Hutama  – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

4. PT. Adhi Persada Gedung  – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

5. PT. Brantas Abipraya KSO  – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

6. PT. Hutama Karya   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

7. PT. Nindya Karya KSO  – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

8. PT. Bumi Karsa KSO   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

9. PT. Pembangunan Perumahan – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

10. PT. Waskita Karya   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

11. PT. Wijaya Karya   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

 

162 Perusahaan kontraktor   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

 

Delivery history 

 

11 Perusahaan BUMN 

 

1. PT. Adhi Jaya Konstruksi KSO – 2 s.d. 7 hari 

2. PT. Adhi Karya Tbk   – 2 s.d. 7 hari 

3. PT. Minarta Duta Hutama  – 2 s.d. 7 hari 

4. PT. Adhi Persada Gedung  – 2 s.d. 7 hari 

5. PT. Brantas Abipraya KSO  – 2 s.d. 7 hari 

6. PT. Hutama Karya   – 2 s.d. 7 hari 

7. PT. Nindya Karya KSO  – 2 s.d. 7 hari 

8. PT. Bumi Karsa KSO   – 2 s.d. 7 hari 

9. PT. Pembangunan Perumahan – 2 s.d. 7 hari 

10. PT. Waskita Karya   – 2 s.d. 7 hari 

11. PT. Wijaya Karya   – 2 s.d. 7 hari 

 

162 Perusahaan kontraktor   – 2 s.d. 7 hari 

 

Usaha menjaga kerjasama 

 

1. Mencatat dan menindaklanjuti keluhan konsumen. 

2. Mempertahankan mutu sesuai standard ISO 9001 dan SNI. 

3. Memberikan kepuasan konsumen. 

 

Penghargaan 
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1. ISO 9001 sejak tahun 2014 

2. ISO 14001 sejak tahun 2016 

3. OHSAS 18001 sejak tahun 2016 

4. SNI sejak tahun 2014 

5. PROPER sejak tahun 2016 

 

Motivasi 

 

1. Jumlah barang yang diminta sesuai dengan kapasitas produksi 
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PT. Toyogiri Iron Steel 

 

Kerjasama 

 

6 Perusahaan BUMN 

 

1. PT. Posco Indonesia   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

2. PT. Adhi Karya Tbk   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

3. PT. Adhi Persada Gedung  – mulai tahun 2014  (3 tahun) 

4. PT. Pembangunan Perumahan – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

5. PT. Waskita Karya   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

6. PT. Wijaya Karya   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

 

58 Perusahaan kontraktor   – mulai tahun 2012  (5 tahun) 

 

Delivery history 

 

1. PT. Posco Indonesia   – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

2. PT. Adhi Karya Tbk   – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

3. PT. Adhi Persada Gedung  – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

4. PT. Pembangunan Perumahan – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

5. PT. Waskita Karya   – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

6. PT. Wijaya Karya   – 1 hari kerja s.d. 2 hari kerja 

 

Usaha menjaga kerjasama 

 

1. Meningkatkan kualitas sesuai SNI. 

 

Penghargaan 

 

1. ISO 9001 tahun 2008 

2. ISO 14001 tahun 2016 

 

Motivasi 

 

1. Mudah dalam pembuatan kontrak kerjasama 
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PT. Gunung Garuda 

 

Kerjasama 

 

1. PT. Jagat Baja  – mulai tahun 1990  (27 tahun) 

2. PT. Murinda  – mulai tahun 1996  (21 tahun) 

 

Delivery history 

 

1. PT. Jagat Baja  – 1 hari kerja s.d. 2 hari 

2. PT. Murinda  – 1 hari kerja s.d. 2 hari 

 

Usaha menjaga kerjasama 

 

1. Menjaga QDC (Quality delivery cost) 

2. Memberikan harga yang kompetitif 

3. Menjaga ketepatan pengiriman dan kualitas after serve service 

 

Penghargaan 

 

1. Health safety environment (HSE) 

2. Go green program 

3. GSG whistleblower program 

 

Motivasi 
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LAMPIRAN 4 

Perhitungan analisis sensitifitas 

33,33% 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria dari PT. Bakrie Pipe Industries tidak sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

terhadap pemilihan pemasok oleh PT. Bumi Kaya dan PT. Raja Besi 

Kriteria 

PT. Bakrie PT. Bumi Kaya PT. Raja Besi 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

C1   1 7.00 3 5.00 

C2   5 3.00 5 3.00 

C3   6 2.00 6 2.00 

C4   7 1.00 7 1.00 

C5   2 6.00 1 7.00 

C6   3 .00  .00

C7   4 4.00 4 4.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel isian gabungan penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

Dari semua pengambil keputusan 

Kriteria 

Nilai tingkat kepentingan 

gabungan dari semua 

pengambil keputusan 

Motivasi pemasok (C1) 5.92 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.00 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.00 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.00 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 6.48 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 5.48 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 4.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 1.972 2.958 5.916 0.913 1.080 1.479 

C2 0.507 1.000 1.500 3.000 0.463 0.548 0.750 

C3 0.338 0.667 1.000 2.000 0.309 0.365 0.500 

C4 0.169 0.333 0.500 1.000 0.154 0.183 0.250 

C5 1.095 2.160 3.240 6.481 1.000 1.183 1.620 

C6 0.926 1.826 2.739 5.477 0.845 1.000 1.369 

C7 0.676 1.333 2.000 4.000 0.617 0.730 1.000 

Jumlah 4.712 9.291 13.937 27.874 4.301 5.089 6.969 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 
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C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2122 0.2122 0.2122 0.2122 0.2122 0.2122 0.2122 

C2 0.1076 0.1076 0.1076 0.1076 0.1076 0.1076 0.1076 

C3 0.0718 0.0718 0.0718 0.0718 0.0718 0.0718 0.0718 

C4 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 

C5 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 0.2325 

C6 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 0.1965 

C7 0.1435 0.1435 0.1435 0.1435 0.1435 0.1435 0.1435 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 10 1,080 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 10 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0,216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 4 0,932 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 10 1,960 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   5.332 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 4 0,432 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 10 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0,216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 8 1,864 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 6 1,176 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   4,832 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 10 1,080 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 8 0,576 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0,072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 8 1,864 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 4 0,784 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   4,800 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 6 0,648 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 10 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0,072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 8 1,864 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 4 0,784 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   4,212 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 4 0,432 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 8 0,576 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0,072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 8 1,864 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 0 0,000 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   3,368 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.212 2 0,424 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.108 10 1,080 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.072 10 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 10 0,360 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.233 8 1,864 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.196 10 1,960 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.144 0 0,000 

Total score   6,408 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 5.332 2 

PT. Gunung Garuda 4,832 3 

PT. Toyo Giri 4,800 4 

PT. Interworld 4,212 5 

PT. Jakarta Central Asia 3,368 6 

PT. Cakra Tunggal 6,408 1 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria dari PT. Bumi Kaya Steel tidak sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

terhadap pemilihan pemasok oleh PT. bakrie Pipe Industries dan PT. Raja Besi 

Kriteria 

PT. Bakrie PT. Bumi Kaya PT. Raja Besi 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

C1 1 7.00   3 5.00 

C2 4 4.00   5 3.00 

C3 5 3.00   6 2.00 

C4 6 2.00   7 1.00 

C5 3 5.00   1 7.00 

C6 2 6.00    .00

C7 7 1.00   4 4.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel isian gabungan penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

Dari semua pengambil keputusan 

Kriteria 

Nilai tingkat kepentingan 

gabungan dari semua 

pengambil keputusan 

Motivasi pemasok (C1) 5.92 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.46 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.45 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.41 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 5.92 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 6.00 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 2.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 1.708 2.415 4.183 1.000 0.986 2.958 

C2 0.586 1.000 1.414 2.449 0.586 0.577 1.732 

C3 0.414 0.707 1.000 1.732 0.414 0.408 1.225 

C4 0.239 0.408 0.577 1.000 0.239 0.236 0.707 

C5 1.000 1.708 2.415 4.183 1.000 0.986 2.958 

C6 1.014 1.732 2.449 4.243 1.014 1.000 3.000 

C7 0.338 0.577 0.816 1.414 0.338 0.333 1.000 

Jumlah 4.591 7.840 11.088 19.205 4.591 4.527 13.580 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 
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C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 

C2 0.1275 0.1275 0.1275 0.1275 0.1275 0.1275 0.1275 

C3 0.0902 0.0902 0.0902 0.0902 0.0902 0.0902 0.0902 

C4 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 0.0521 

C5 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 0.2178 

C6 0.2209 0.2209 0.2209 0.2209 0.2209 0.2209 0.2209 

C7 0.0736 0.0736 0.0736 0.0736 0.0736 0.0736 0.0736 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 10 1,280 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 6 0,312 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 4 0,872 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 10 2,210 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   6.010 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 4 0,512 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 6 0,312 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 6 1,326 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   5,320 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 10 1,280 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 8 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,104 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 4 0,884 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   5,168 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 6 0,648 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,102 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 4 0,884 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   4,714 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 4 0,512 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 8 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,104 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 0 0,000 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   3,516 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.218 2 0,436 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.128 10 1,280 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 10 0,520 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.218 8 1,744 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.221 10 2,210 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.074 0 0,000 

Total score   7,090 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 6.010 2 

PT. Gunung Garuda 5,320 3 

PT. Toyo Giri 5,168 4 

PT. Interworld 4,714 5 

PT. Jakarta Central Asia 3,516 6 

PT. Cakra Tunggal 7,090 1 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria dari PT. Raja Besi tidak sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

terhadap pemilihan pemasok oleh PT. bakrie Pipe Industries dan PT. Raja Besi 

Kriteria 

PT. Bakrie PT. Bumi Kaya PT. Raja Besi 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

Ranking 

Nilai 

tingkat 

kepentingan 

C1 1 7.00 1 7.00   

C2 4 4.00 5 3.00   

C3 5 3.00 6 2.00   

C4 6 2.00 7 1.00   

C5 3 5.00 2 6.00   

C6 2 6.00 3 .00  

C7 7 1.00 4 4.00   

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel isian gabungan penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

Dari semua pengambil keputusan 

Kriteria 

Nilai tingkat kepentingan 

gabungan dari semua 

pengambil keputusan 

Motivasi pemasok (C1) 7.00 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.46 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.45 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.41 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 5.48 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 5.48 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 2.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 2.021 2.858 4.950 1.278 1.278 3.500 

C2 0.495 1.000 1.414 2.449 0.632 0.632 1.732 

C3 0.350 0.707 1.000 1.732 0.447 0.447 1.225 

C4 0.202 0.408 0.577 1.000 0.258 0.258 0.707 

C5 0.782 1.581 2.236 3.873 1.000 1.000 2.739 

C6 0.782 1.581 2.236 3.873 1.000 1.000 2.739 

C7 0.286 0.577 0.816 1.414 0.365 0.365 1.000 

Jumlah 3.897 7.876 11.138 19.291 4.981 4.981 13.641 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 
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C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2566 0.2566 0.2566 0.2566 0.2566 0.2566 0.2566 

C2 0.1270 0.1270 0.1270 0.1270 0.1270 0.1270 0.1270 

C3 0.0898 0.0898 0.0898 0.0898 0.0898 0.0898 0.0898 

C4 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 0.0518 

C5 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 

C6 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 0.2008 

C7 0.0733 0.0733 0.0733 0.0733 0.0733 0.0733 0.0733 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 10 1,270 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 6 0,312 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 4 0,804 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 10 2,010 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   5.810 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 4 0,508 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 6 0,312 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 8 1,608 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 6 1,206 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   5,048 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 10 1,270 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 8 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,104 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 8 1,608 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 4 0,804 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   5,020 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 6 0,762 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,104 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 8 1,608 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 4 0,804 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   4,692 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 4 0,508 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 8 0,720 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 2 0,104 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 8 1,608 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 0 0,000 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   3,454 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 2 0,514 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.127 10 1,270 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.090 10 0,900 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.052 10 0,520 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.201 8 1,608 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.201 10 2,010 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.073 0 0,000 

Total score   6,822 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 5.810 2 

PT. Gunung Garuda 5,048 3 

PT. Toyo Giri 5,020 4 

PT. Interworld 4,692 5 

PT. Jakarta Central Asia 3,454 6 

PT. Cakra Tunggal 6,822 1 
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LAMPIRAN 5 

Perhitungan analisis sensitifitas 

66,67% 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria hanya dari PT. Bakrie Pipe Industries yg sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

dari PT. Bakrie Pipe Steel Industries 

Kriteria Nilai tingkat kepentingan  

Motivasi pemasok (C1) 7.00 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 4.00 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 3.00 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 2.00 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 5.00 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 6.00 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 1.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 1.750 2.333 3.500 1.400 1.167 7.000 

C2 0.571 1.000 1.333 2.000 0.800 0.667 4.000 

C3 0.429 0.750 1.000 1.500 0.600 0.500 3.000 

C4 0.286 0.500 0.667 1.000 0.400 0.333 2.000 

C5 0.714 1.250 1.667 2.500 1.000 0.833 5.000 

C6 0.857 1.500 2.000 3.000 1.200 1.000 6.000 

C7 0.143 0.250 0.333 0.500 0.200 0.167 1.000 

Jumlah 4.000 7.000 9.333 14.000 5.600 4.667 28.000 
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Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

C2 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 

C3 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 

C4 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 

C5 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 

C6 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 

C7 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 10 1.43 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 10 1.07 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 6 0.426 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 4 0.716 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 10 2.14 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   6.282 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 4 0.572 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 10 1.07 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 6 0.426 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 8 1.432 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 6 1.284 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   5.284 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 10 1.43 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 8 0.856 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 2 0.142 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 8 1.432 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 4 0.856 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   5.216 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 6 0.858 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 10 1.07 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 2 0.142 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 8 1.432 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 4 0.856 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   4.858 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 4 0.572 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 8 0.856 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 2 0.142 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 8 1.432 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 0 0 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   3.502 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.143 10 1.43 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.107 10 1.07 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.071 10 0.71 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.179 8 1.432 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 10 2.14 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 0 0 

Total score   7.282 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 6.282 2 

PT. Gunung Garuda 5.284 3 

PT. Toyo Giri 5.216 4 

PT. Interworld 4.858 5 

PT. Jakarta Central Asia 3.502 6 

PT. Cakra Tunggal 7.282 1 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria hanya dari PT. Bumi Kaya Steel yang sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

Dari PT. Bumi Kaya Steel Industries 

Kriteria Nilai tingkat kepentingan  

Motivasi pemasok (C1) 7.00 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.00 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.00 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.00 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 6.00 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 5.00 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 4.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 2.333 3.500 7.000 1.167 1.400 1.750 

C2 0.429 1.000 1.500 3.000 0.500 0.600 0.750 

C3 0.286 0.667 1.000 2.000 0.333 0.400 0.500 

C4 0.143 0.333 0.500 1.000 0.167 0.200 0.250 

C5 0.857 2.000 3.000 6.000 1.000 1.200 1.500 

C6 0.714 1.667 2.500 5.000 0.833 1.000 1.250 

C7 0.571 1.333 2.000 4.000 0.667 0.800 1.000 

Jumlah 4.000 9.333 14.000 28.000 4.667 5.600 7.000 
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Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

C2 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 

C3 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 

C4 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 

C5 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 

C6 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 

C7 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0.216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 4 0.856 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 10 1.79 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   5.142 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 4 0.428 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0.216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 8 1.712 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 6 1.074 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.64 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 8 0.568 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 8 1.712 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 4 0.716 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.638 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 6 0.642 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 8 1.712 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 4 0.716 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.352 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 4 0.428 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 8 0.568 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 8 1.712 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 0 0 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   3.28 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.250 2 0.5 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 10 0.36 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.214 8 1.712 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.179 10 1.79 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   6.142 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 5.142 2 

PT. Gunung Garuda 4.64 3 

PT. Toyo Giri 4.638 4 

PT. Interworld 4.352 5 

PT. Jakarta Central Asia 3.28 6 

PT. Cakra Tunggal 6.142 1 
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Penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria hanya dari PT. Raja Besi yang sah 

 

Tabel isian penilaian tingkat kepentingan tiap kriteria  

Dari PT. Raja Besi 

Kriteria Nilai tingkat kepentingan  

Motivasi pemasok (C1) 5.00 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 3.00 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 2.00 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 1.00 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 7.00 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 6.00 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 4.00 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.000 1.667 2.500 5.000 0.714 0.833 1.250 

C2 0.600 1.000 1.500 3.000 0.429 0.500 0.750 

C3 0.400 0.667 1.000 2.000 0.286 0.333 0.500 

C4 0.200 0.333 0.500 1.000 0.143 0.167 0.250 

C5 1.400 2.333 3.500 7.000 1.000 1.167 1.750 

C6 1.200 2.000 3.000 6.000 0.857 1.000 1.500 

C7 0.800 1.333 2.000 4.000 0.571 0.667 1.000 

Jumlah 5.600 9.333 14.000 28.000 4.000 4.667 7.000 
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Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 0.1786 

C2 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 0.1071 

C3 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 0.0714 

C4 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 0.0357 

C5 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

C6 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 0.2143 

C7 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 0.1429 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Master Steel 

Kriteria 

PT. Master Steel 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0.216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 4 1 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 10 2.14 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   5.494 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Gunung Garuda 

Kriteria 

PT. Gunung Garuda 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 4 0.428 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 6 0.216 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 8 2 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 6 1.284 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.996 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Toyogiri 

Kriteria 

PT. Toyogiri 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 8 0.568 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 8 2 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 4 0.856 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.924 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Interworld 

Kriteria 

PT. Interworld 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 6 0.642 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 8 2 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 4 0.856 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   4.638 

 

 

Tabel total score untuk pemasok PT. Jakarta Central Asia 

Kriteria 

PT. Jakarta Central Asia 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 4 0.428 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 8 0.568 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 2 0.072 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 8 2 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 0 0 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   3.426 
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Tabel total score untuk pemasok PT. Cakra Tunggal 

Kriteria 

PT. Cakra Tunggal 

Bobot Score 
Bobot 

x Score 

Motivasi pemasok (C1) 0.179 2 0.358 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.107 10 1.07 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.071 10 0.71 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.036 10 0.36 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.250 8 2 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.214 10 2.14 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.143 0 0 

Total score   6.638 

 

 

Tabel ranking pemasok  

 

Pemasok Total score Ranking 

PT. Master Steel 5.494 2 

PT. Gunung Garuda 4.996 3 

PT. Toyo Giri 4.924 4 

PT. Interworld 4.638 5 

PT. Jakarta Central Asia 3.426 6 

PT. Cakra Tunggal 6.638 1 
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LAMPIRAN 6 

Perhitungan uji coba 2 dengan 

cara lama dan cara usulan 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari PT. 

Bakrie Pipe Industries 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 4.00 5.00 3.00 7.00 9.00 

C2 0.33 1.00 2.00 3.00 0.50 0.33 5.00 

C3 0.25 0.50 1.00 0.50 0.50 0.20 3.00 

C4 0.20 0.33 2.00 1.00 0.33 0.20 2.00 

C5 0.33 2.00 2.00 3.00 1.00 2.00 7.00 

C6 0.14 3.00 5.00 5.00 0.50 1.00 0.11 

C7 0.11 0.20 0.33 0.50 0.14 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.4218 0.2990 0.2449 0.2778 0.5020 0.3547 0.3320 

C2 0.1406 0.0997 0.1224 0.1667 0.0837 0.0169 0.1844 

C3 0.1055 0.0498 0.0612 0.0278 0.0837 0.0101 0.1107 

C4 0.0844 0.0332 0.1224 0.0556 0.0558 0.0101 0.0738 

C5 0.1406 0.1993 0.1224 0.1667 0.1673 0.1014 0.2582 

C6 0.0603 0.2990 0.3061 0.2778 0.0837 0.0507 0.0041 

C7 0.0469 0.0199 0.0204 0.0278 0.0239 0.4561 0.0369 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.347 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.116 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.064 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.062 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.165 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.155 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.090 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.3475 0.3490 0.2564 0.3109 0.4954 1.0816 0.8124 

C2 0.1158 0.1163 0.1282 0.1865 0.0826 0.0515 0.4513 

C3 0.0869 0.0582 0.0641 0.0311 0.0826 0.0309 0.2708 

C4 0.0695 0.0388 0.1282 0.0622 0.0550 0.0309 0.1805 

C5 0.1158 0.2327 0.1282 0.1865 0.1651 0.3090 0.6319 

C6 0.0496 0.3490 0.3205 0.3109 0.0826 0.1545 0.0100 

C7 0.0386 0.0233 0.0214 0.0311 0.0236 1.3906 0.0903 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 
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C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,6426 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,4760 

Kesimpulan Tidak valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan yang direvisi 

dari PT. Bakrie Pipe Industries 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 5.00 4.00 1.00 2.00 0.14 

C2 0.33 1.00 2.00 1.00 0.50 0.33 0.20 

C3 0.20 0.50 1.00 0.50 0.33 0.20 0.14 

C4 0.25 1.00 2.00 1.00 0.33 0.20 0.20 

C5 1.00 2.00 3.00 3.00 1.00 2.00 0.14 

C6 0.50 3.00 5.00 5.00 0.50 1.00 0.11 

C7 7.00 5.00 7.00 5.00 7.00 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

  

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.0972 0.1935 0.2000 0.2051 0.0938 0.1357 0.0736 

C2 0.0324 0.0645 0.0800 0.0513 0.0469 0.0226 0.1031 
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C3 0.0194 0.0323 0.0400 0.0256 0.0313 0.0136 0.0736 

C4 0.0243 0.0645 0.0800 0.0513 0.0313 0.0136 0.1031 

C5 0.0972 0.1290 0.1200 0.1538 0.0938 0.1357 0.0736 

C6 0.0486 0.1935 0.2000 0.2564 0.0469 0.0679 0.0573 

C7 0.6807 0.3226 0.2800 0.2564 0.6563 0.6109 0.5155 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.143 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.057 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.034 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.053 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.115 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.124 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.475 
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Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1427 0.1718 0.1684 0.2103 0.1148 0.2487 0.0678 

C2 0.0476 0.0573 0.0674 0.0526 0.0574 0.0415 0.0949 

C3 0.0285 0.0286 0.0337 0.0263 0.0383 0.0249 0.0678 

C4 0.0357 0.0573 0.0674 0.0526 0.0383 0.0249 0.0949 

C5 0.1427 0.1145 0.1011 0.1577 0.1148 0.2487 0.0678 

C6 0.0714 0.1718 0.1684 0.2629 0.0574 0.1244 0.0527 

C7 0.9991 0.2863 0.2358 0.2629 0.8033 1.1194 0.4746 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,1186 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0879 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara usulan menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari 

PT. Bakrie Pipe Steel 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 3.00 6.00 3.00 1.00 2.00 0.11 

C2 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 0.67 0.11 

C3 0.17 0.50 1.00 0.50 0.17 0.33 0.11 

C4 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 0.67 0.11 

C5 1.00 3.00 6.00 3.00 1.00 2.00 0.22 

C6 0.50 1.50 3.00 1.50 0.50 1.00 0.11 

C7 9.00 9.00 9.00 9.00 4.50 9.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.0811 0.1579 0.2069 0.1579 0.1277 0.1277 0.0625 

C2 0.0270 0.0526 0.0690 0.0526 0.0426 0.0426 0.0625 

C3 0.0135 0.0263 0.0345 0.0263 0.0213 0.0213 0.0625 

C4 0.0270 0.0526 0.0690 0.0526 0.0426 0.0426 0.0625 

C5 0.0811 0.1579 0.2069 0.1579 0.1277 0.1277 0.1250 

C6 0.0405 0.0789 0.1034 0.0789 0.0638 0.0638 0.0625 

C7 0.7297 0.4737 0.3103 0.4737 0.5745 0.5745 0.5625 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.132 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.050 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.029 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.050 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.141 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.070 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.528 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1317 0.1495 0.1763 0.1495 0.1406 0.1406 0.0587 

C2 0.0439 0.0498 0.0588 0.0498 0.0469 0.0469 0.0587 

C3 0.0219 0.0249 0.0294 0.0249 0.0234 0.0234 0.0587 

C4 0.0439 0.0498 0.0588 0.0498 0.0469 0.0469 0.0587 

C5 0.1317 0.1495 0.1763 0.1495 0.1406 0.1406 0.1174 

C6 0.0658 0.0748 0.0881 0.0748 0.0703 0.0703 0.0587 

C7 1.1849 0.4485 0.2644 0.4485 0.6326 0.6326 0.5284 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,0382 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0283 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari PT. 

Bumi Kaya Steel 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 7.00 5.00 9.00 3.00 5.00 7.00 

C2 0.14 1.00 2.00 3.00 0.14 0.33 0.33 

C3 0.20 0.50 1.00 0.33 0.20 0.14 0.33 

C4 0.11 0.33 3.00 1.00 0.11 0.14 0.20 

C5 0.33 7.00 5.00 9.00 1.00 3.00 0.33 

C6 0.20 3.00 7.00 7.00 0.33 1.00 0.33 

C7 0.14 3.00 3.00 5.00 3.00 3.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.4694 0.3206 0.1923 0.2621 0.3852 0.3962 0.7343 

C2 0.0671 0.0458 0.0769 0.0874 0.0183 0.0264 0.0350 

C3 0.0939 0.0229 0.0385 0.0097 0.0257 0.0113 0.0350 

C4 0.0522 0.0153 0.1154 0.0291 0.0143 0.0113 0.0210 

C5 0.1565 0.3206 0.1923 0.2621 0.1284 0.2377 0.0350 

C6 0.0939 0.1374 0.2692 0.2039 0.0428 0.0792 0.0350 

C7 0.0671 0.1374 0.1154 0.1456 0.3852 0.2377 0.1049 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.394 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.051 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.034 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.037 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.190 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.123 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.170 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.3943 0.3569 0.1692 0.3324 0.5711 0.6153 1.1934 

C2 0.0563 0.0510 0.0677 0.1108 0.0272 0.0410 0.0568 

C3 0.0789 0.0255 0.0338 0.0123 0.0381 0.0176 0.0568 

C4 0.0438 0.0170 0.1015 0.0369 0.0212 0.0176 0.0341 

C5 0.1314 0.3569 0.1692 0.3324 0.1904 0.3692 0.0568 

C6 0.0789 0.1530 0.2369 0.2585 0.0635 0.1231 0.0568 

C7 0.0563 0.1530 0.1015 0.1846 0.5711 0.3692 0.1705 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,2180 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,1615 

Kesimpulan Tidak valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan yang direvisi 

dari PT. Bumi Kaya Steel 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 7.00 7.00 5.00 0.50 1.00 0.50 

C2 0.14 1.00 2.00 0.50 0.14 0.33 0.14 

C3 0.14 0.50 1.00 0.33 0.14 0.14 0.33 

C4 0.20 2.00 3.00 1.00 0.11 0.14 0.14 

C5 2.00 7.00 7.00 9.00 1.00 3.00 0.50 

C6 1.00 3.00 7.00 7.00 0.33 1.00 0.33 

C7 2.00 7.00 3.00 7.00 2.00 3.00 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1542 0.2545 0.2333 0.1676 0.1182 0.1160 0.1694 

C2 0.0220 0.0364 0.0667 0.0168 0.0338 0.0387 0.0484 

C3 0.0220 0.0182 0.0333 0.0112 0.0338 0.0166 0.1129 

C4 0.0308 0.0727 0.1000 0.0335 0.0263 0.0166 0.0484 

C5 0.3084 0.2545 0.2333 0.3017 0.2364 0.3481 0.1694 

C6 0.1542 0.1091 0.2333 0.2346 0.0788 0.1160 0.1129 

C7 0.3084 0.2545 0.1000 0.2346 0.4728 0.3481 0.3387 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.173 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.038 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.035 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.047 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.265 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.148 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.294 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1733 0.2626 0.2480 0.2345 0.1323 0.1484 0.1469 

C2 0.0248 0.0375 0.0708 0.0235 0.0378 0.0495 0.0420 

C3 0.0248 0.0188 0.0354 0.0156 0.0378 0.0212 0.0980 

C4 0.0347 0.0750 0.1063 0.0469 0.0294 0.0212 0.0420 

C5 0.3466 0.2626 0.2480 0.4221 0.2645 0.4453 0.1469 

C6 0.1733 0.1126 0.2480 0.3283 0.0882 0.1484 0.0980 

C7 0.3466 0.2626 0.1063 0.3283 0.5291 0.4453 0.2939 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 
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C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,1207 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0894 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari PT. 

Raja Besi 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 5.00 7.00 0.11 0.20 0.33 

C2 0.20 1.00 3.00 5.00 0.14 9.00 0.33 

C3 0.20 0.33 1.00 0.33 0.11 0.14 0.33 

C4 0.14 0.20 3.00 1.00 0.11 0.33 0.14 

C5 9.00 7.00 9.00 9.00 1.00 3.00 5.00 

C6 5.00 0.11 7.00 3.00 0.33 1.00 5.00 

C7 3.00 3.00 3.00 7.00 0.20 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.0539 0.3004 0.1613 0.2165 0.0553 0.0144 0.0275 

C2 0.0108 0.0601 0.0968 0.1546 0.0711 0.6486 0.0275 

C3 0.0108 0.0200 0.0323 0.0103 0.0553 0.0103 0.0275 

C4 0.0077 0.0120 0.0968 0.0309 0.0553 0.0240 0.0118 

C5 0.4854 0.4206 0.2903 0.2784 0.4976 0.2162 0.4118 

C6 0.2696 0.0067 0.2258 0.0928 0.1659 0.0721 0.4118 

C7 0.1618 0.1802 0.0968 0.2165 0.0995 0.0144 0.0824 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.118 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.153 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.024 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.034 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.371 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.178 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.122 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.1185 0.7639 0.1189 0.2385 0.0413 0.0356 0.0406 

C2 0.0237 0.1528 0.0713 0.1704 0.0531 1.6002 0.0406 

C3 0.0237 0.0509 0.0238 0.0114 0.0413 0.0254 0.0406 

C4 0.0169 0.0306 0.0713 0.0341 0.0413 0.0593 0.0174 

C5 1.0662 1.0694 0.2140 0.3066 0.3715 0.5334 0.6083 

C6 0.5923 0.0170 0.1664 0.1022 0.1238 0.1778 0.6083 

C7 0.3554 0.4583 0.0713 0.2385 0.0743 0.0356 0.1217 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,6136 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,4545 

Kesimpulan Tidak valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan yang direvisi 

dari PT. Raja Besi 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 7.00 5.00 0.50 1.00 9.00 

C2 0.20 1.00 3.00 3.00 0.11 0.20 1.00 

C3 0.14 0.33 1.00 0.33 0.14 0.33 0.33 

C4 0.20 0.33 3.00 1.00 0.11 0.14 0.33 

C5 2.00 9.00 7.00 9.00 1.00 3.00 7.00 

C6 1.00 5.00 3.00 7.00 0.33 1.00 5.00 

C7 0.11 1.00 3.00 3.00 0.14 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2149 0.2308 0.2593 0.1765 0.2136 0.1702 0.3803 

C2 0.0430 0.0462 0.1111 0.1059 0.0475 0.0340 0.0423 

C3 0.0307 0.0154 0.0370 0.0118 0.0610 0.0567 0.0141 

C4 0.0430 0.0154 0.1111 0.0353 0.0475 0.0243 0.0141 

C5 0.4297 0.4154 0.2593 0.3176 0.4271 0.5105 0.2958 

C6 0.2149 0.2308 0.1111 0.2471 0.1424 0.1702 0.2113 

C7 0.0239 0.0462 0.1111 0.1059 0.0610 0.0340 0.0423 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.235 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.061 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.032 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.042 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.379 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.190 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.061 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2351 0.3070 0.2267 0.2076 0.1897 0.1897 0.5456 

C2 0.0470 0.0614 0.0972 0.1246 0.0422 0.0379 0.0606 

C3 0.0336 0.0205 0.0324 0.0138 0.0542 0.0632 0.0202 

C4 0.0470 0.0205 0.0972 0.0415 0.0422 0.0271 0.0202 

C5 0.4701 0.5527 0.2267 0.3737 0.3794 0.5690 0.4243 

C6 0.2351 0.3070 0.0972 0.2906 0.1265 0.1897 0.3031 

C7 0.0261 0.0614 0.0972 0.1246 0.0542 0.0379 0.0606 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 
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C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,1168 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0866 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara usulan menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari 

PT. Raja Besi 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 5.00 9.00 5.00 0.56 1.67 8.33 

C2 0.20 1.00 3.00 1.00 0.11 0.33 1.67 

C3 0.11 0.33 1.00 0.33 0.11 0.11 0.56 

C4 0.20 1.00 3.00 1.00 0.11 0.33 1.67 

C5 1.80 9.00 9.00 9.00 1.00 3.00 9.00 

C6 0.60 3.00 9.00 3.00 0.33 1.00 5.00 

C7 0.12 0.60 1.80 0.60 0.11 0.20 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2481 0.2508 0.2514 0.2508 0.2381 0.2508 0.3061 

C2 0.0496 0.0502 0.0838 0.0502 0.0476 0.0502 0.0612 

C3 0.0276 0.0167 0.0279 0.0167 0.0476 0.0167 0.0204 

C4 0.0496 0.0502 0.0838 0.0502 0.0476 0.0502 0.0612 

C5 0.4465 0.4515 0.2514 0.4515 0.4286 0.4515 0.3306 

C6 0.1488 0.1505 0.2514 0.1505 0.1429 0.1505 0.1837 

C7 0.0298 0.0301 0.0503 0.0301 0.0476 0.0301 0.0367 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.257 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.056 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.025 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.056 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.402 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.168 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.036 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2566 0.2805 0.2233 0.2805 0.2231 0.2805 0.3032 

C2 0.0513 0.0561 0.0744 0.0561 0.0446 0.0561 0.0606 

C3 0.0285 0.0187 0.0248 0.0187 0.0446 0.0187 0.0202 

C4 0.0513 0.0561 0.0744 0.0561 0.0446 0.0561 0.0606 

C5 0.4619 0.5050 0.2233 0.5050 0.4017 0.5050 0.3275 

C6 0.1540 0.1683 0.2233 0.1683 0.1339 0.1683 0.1819 

C7 0.0308 0.0337 0.0447 0.0337 0.0446 0.0337 0.0364 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,0225 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0167 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara lama menggunakan matrik perbandingan berpasangan yang direvisi 

dari gabungan perusahaan pengguna (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, 

dan PT. Raja Besi) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 2.47 2.67 2.41 1.26 1.59 2.13 

C2 0.41 1.00 1.91 1.65 0.91 0.95 1.10 

C3 0.37 0.52 1.00 1.05 0.85 0.88 0.93 

C4 0.41 0.61 0.95 1.00 0.82 0.79 0.88 

C5 0.79 1.10 1.17 1.22 1.00 2.00 1.97 

C6 0.63 1.05 1.14 1.27 0.50 1.00 1.76 

C7 0.47 0.91 1.07 1.14 0.51 0.57 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2446 0.3224 0.2691 0.2474 0.2153 0.2042 0.2178 

C2 0.0992 0.1307 0.1929 0.1695 0.1555 0.1227 0.1129 

C3 0.0917 0.0683 0.1008 0.1081 0.1456 0.1129 0.0954 

C4 0.1015 0.0792 0.0958 0.1027 0.1405 0.1011 0.0898 

C5 0.1941 0.1436 0.1183 0.1249 0.1709 0.2573 0.2016 

C6 0.1541 0.1371 0.1149 0.1306 0.0854 0.1286 0.1801 

C7 0.1149 0.1185 0.1082 0.1170 0.0868 0.0731 0.1023 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.246 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.140 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.103 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.102 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.173 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.133 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.103 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2458 0.3465 0.2755 0.2446 0.2179 0.2111 0.2192 

C2 0.0997 0.1405 0.1975 0.1676 0.1574 0.1268 0.1136 

C3 0.0921 0.0734 0.1033 0.1069 0.1474 0.1167 0.0960 

C4 0.1020 0.0851 0.0981 0.1015 0.1422 0.1045 0.0904 

C5 0.1951 0.1544 0.1212 0.1235 0.1730 0.2659 0.2028 

C6 0.1549 0.1473 0.1177 0.1291 0.0865 0.1330 0.1811 

C7 0.1155 0.1273 0.1108 0.1156 0.0878 0.0756 0.1030 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 
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C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,0235 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0174 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan cara usulan menggunakan matrik perbandingan berpasangan awal dari 

gabungan perusahaan pengguna (PT. Bakrie Pipe Industries, PT. Bumi Kaya Steel, dan 

PT. Raja Besi) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 2.47 4.72 4.97 4.08 8.17 9.00 

C2 0.41 1.00 1.91 2.01 1.66 3.31 5.82 

C3 0.21 0.52 1.00 1.05 0.87 1.73 3.04 

C4 0.20 0.50 0.95 1.00 0.82 1.64 2.89 

C5 0.24 0.60 1.16 1.22 1.00 2.00 3.52 

C6 0.12 0.30 0.58 0.61 0.50 1.00 1.76 

C7 0.11 0.17 0.33 0.35 0.28 0.57 1.00 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel matrik perbandingan berpasangan antar kriteria yang dinormalkan 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.4353 0.4433 0.4433 0.4433 0.4433 0.4433 0.3328 

C2 0.1765 0.1797 0.1797 0.1797 0.1797 0.1797 0.2154 

C3 0.0923 0.0940 0.0940 0.0940 0.0940 0.0940 0.1126 

C4 0.0876 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.0893 0.1070 

C5 0.1066 0.1086 0.1086 0.1086 0.1086 0.1086 0.1301 

C6 0.0533 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0543 0.0651 

C7 0.0484 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.0309 0.0370 

Jumlah 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 1.0000 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 

C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 
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Tabel bobot tiap kriteria  

Kriteria Bobot 

Motivasi pemasok (C1) 0.426 

Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok (C2) 0.184 

Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain (C3) 0.096 

Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan (C4) 0.092 

Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain (C5) 0.111 

Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok (C6) 0.056 

Rekomendasi yang dimiliki pemasok (C7) 0.034 

 

Tabel matrik nilai eigen 

Kriteria C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.4264 0.4547 0.4547 0.4547 0.4547 0.4547 0.3081 

C2 0.1729 0.1844 0.1844 0.1844 0.1844 0.1844 0.1994 

C3 0.0904 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 0.0964 0.1042 

C4 0.0859 0.0916 0.0916 0.0916 0.0916 0.0916 0.0990 

C5 0.1044 0.1114 0.1114 0.1114 0.1114 0.1114 0.1205 

C6 0.0522 0.0557 0.0557 0.0557 0.0557 0.0557 0.0602 

C7 0.0474 0.0317 0.0317 0.0317 0.0317 0.0317 0.0342 

 

Keterangan: 

C1 = Motivasi pemasok 

C2 = Jumlah perusahaan yang dipasok pemasok 

C3 = Lama kerjasama pemasok dengan perusahaan lain 

C4 = Usaha pemasok agar kerjasamanya berkelanjutan 
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C5 = Kinerja delivery dari pemasok kepada perusahaan lain 

C6 = Penghargaan dari pihak luar yang diterima pemasok 

C7 = Rekomendasi yang dimiliki pemasok 

 

Tabel hasil rasio konsistensi  

 

Indek konsistensi 0,0038 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0028 

Kesimpulan Valid 

 

 

Gambar perbandingan hasil pemlihan pemasok antara cara lama dengan cara usulan 
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LAMPIRAN 7 

Perhitungan uji coba 3 dengan 

cara lama dan cara usulan 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.48 2.63 0.56 1.46 2.06 1.86 1.41 

C2 0.68 1.00 5.18 0.50 1.73 5.18 2.11 1.28 

C3 0.38 0.19 1.00 0.15 0.33 1.00 1.19 0.31 

C4 1.79 2.00 6.67 1.00 2.63 6.19 3.35 1.41 

C5 0.68 0.58 3.03 0.38 1.00 3.31 1.68 0.31 

C6 0.49 0.19 1.00 0.16 0.30 1.00 0.71 0.27 

C7 0.54 0.47 0.84 0.30 0.60 1.41 1.00 0.36 

C8 0.71 0.78 3.23 0.71 3.23 3.70 2.78 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.160 0.221 0.112 0.149 0.130 0.086 0.127 0.222 

C2 0.108 0.149 0.220 0.133 0.153 0.217 0.144 0.202 

C3 0.061 0.029 0.042 0.040 0.029 0.042 0.081 0.049 

C4 0.285 0.299 0.283 0.266 0.233 0.260 0.228 0.222 

C5 0.109 0.086 0.129 0.101 0.089 0.139 0.114 0.049 

C6 0.078 0.029 0.042 0.043 0.027 0.042 0.048 0.043 

C7 0.086 0.071 0.036 0.079 0.053 0.059 0.068 0.057 

C8 0.113 0.117 0.137 0.189 0.286 0.155 0.189 0.157 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.151 0.245 0.123 0.145 0.149 0.090 0.118 0.237 

C2 0.102 0.166 0.242 0.130 0.176 0.228 0.134 0.215 

C3 0.057 0.032 0.047 0.039 0.034 0.044 0.076 0.052 

C4 0.269 0.331 0.311 0.259 0.268 0.272 0.213 0.237 

C5 0.103 0.096 0.141 0.099 0.102 0.145 0.107 0.052 

C6 0.073 0.032 0.047 0.042 0.031 0.044 0.045 0.045 

C7 0.081 0.079 0.039 0.077 0.061 0.062 0.064 0.060 

C8 0.107 0.129 0.150 0.184 0.329 0.163 0.177 0.168 
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Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

Indek konsistensi 0,0409 

Random index 1,4000 

Rasio konsistensi 0,0292 

Kesimpulan Valid 

 

 

Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.48 7.67 1.15 3.02 10.01 7.11 2.56 

C2 0.68 1.00 5.18 0.78 2.04 6.76 4.80 1.73 

C3 0.13 0.19 1.00 0.15 0.39 1.31 0.93 0.33 

C4 0.87 1.29 6.67 1.00 2.63 8.71 6.18 2.23 

C5 0.33 0.49 2.53 0.38 1.00 3.31 2.35 0.85 

C6 0.10 0.15 0.77 0.11 0.30 1.00 0.71 0.26 

C7 0.14 0.21 1.08 0.16 0.43 1.41 1.00 0.36 

C8 0.39 0.58 3.00 0.45 1.18 3.91 2.78 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 0.2749 

C2 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 0.1857 

C3 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 0.0359 

C4 0.2390 0.2390 0.2390 0.2390 0.2390 0.2390 0.2390 0.2390 

C5 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 0.0909 

C6 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 0.0275 

C7 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 0.0387 

C8 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 0.1074 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 0.275 

C2 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 0.186 

C3 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 0.036 

C4 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 0.239 

C5 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 0.091 

C6 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 0.027 

C7 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 0.039 

C8 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 0.107 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat and Eray (2015) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 1,400 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1.0 1.26 1.44 1.82 2.29 2.15 3.30 2.88 1.65 1.59 3.17 

C2 0.79 1.00 1.44 1.38 1.65 1.59 2.62 2.52 1.44 1.26 2.71 

C3 0.69 0.69 1.00 1.31 1.36 1.55 2.15 1.82 1.26 1.10 2.29 

C4 0.55 0.72 0.76 1.00 1.18 1.14 1.74 1.59 1.05 0.94 1.82 

C5 0.44 0.61 0.74 0.85 1.00 1.10 1.58 1.31 0.87 0.79 1.71 

C6 0.47 0.63 0.65 0.88 0.91 1.00 1.65 1.26 0.85 0.69 1.70 

C7 0.30 0.38 0.47 0.57 0.63 0.61 1.00 0.94 0.72 0.55 0.91 

C8 0.35 0.40 0.55 0.63 0.76 0.79 1.06 1.00 0.63 0.60 1.31 

C9 0.35 0.38 0.47 0.57 1.15 1.18 1.39 1.59 1.00 0.87 1.96 

C10 0.63 0.79 0.91 1.06 1.27 1.45 1.82 1.67 1.15 1.00 2.52 

C11 0.32 0.37 0.44 0.55 0.58 0.59 1.10 0.76 0.51 0.40 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.17 0.17 0.16 0.17 0.18 0.16 0.17 0.17 0.15 0.16 0.15 

C2 0.13 0.14 0.16 0.13 0.13 0.12 0.13 0.15 0.13 0.13 0.13 

C3 0.12 0.10 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.10 0.11 0.11 0.11 

C4 0.09 0.10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.09 

C5 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

C6 0.08 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09 0.07 0.08 0.07 0.08 

C7 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.06 0.04 

C8 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 

C9 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.07 0.09 0.09 0.09 0.09 

C10 0.11 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.09 0.10 0.10 0.10 0.12 

C11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.06 0.04 0.05 0.04 0.05 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.17 0.17 0.16 0.17 0.18 0.17 0.17 0.17 0.12 0.17 0.15 

C2 0.13 0.13 0.16 0.13 0.13 0.12 0.14 0.15 0.11 0.13 0.13 

C3 0.11 0.09 0.11 0.12 0.11 0.12 0.11 0.11 0.10 0.11 0.11 

C4 0.09 0.10 0.08 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.10 0.09 

C5 0.07 0.08 0.08 0.08 0.08 0.09 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 

C6 0.08 0.08 0.07 0.08 0.07 0.08 0.09 0.07 0.06 0.07 0.08 

C7 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.05 0.06 0.04 

C8 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.06 0.06 

C9 0.06 0.05 0.05 0.05 0.09 0.09 0.07 0.09 0.08 0.09 0.09 

C10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.09 0.10 0.12 

C11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.06 0.04 0.04 0.04 0.05 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Indek konsistensi 0,0135 

Random index 1,5200 

Rasio konsistensi 0,0089 

Kesimpulan Valid 

 

 

Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1.00 1.26 1.44 1.88 2.22 2.44 4.03 3.79 2.39 2.08 5.23 

C2 0.79 1.00 1.14 1.49 1.76 1.94 3.20 3.01 1.89 1.65 4.15 

C3 0.70 0.88 1.00 1.31 1.55 1.70 2.81 2.64 1.66 1.45 3.64 

C4 0.53 0.67 0.76 1.00 1.18 1.30 2.14 2.01 1.27 1.10 2.78 

C5 0.45 0.57 0.65 0.85 1.00 1.10 1.82 1.71 1.07 0.94 2.36 

C6 0.41 0.52 0.59 0.77 0.91 1.00 1.65 1.55 0.98 0.85 2.14 

C7 0.25 0.31 0.36 0.47 0.55 0.61 1.00 0.94 0.59 0.52 1.30 

C8 0.26 0.33 0.38 0.50 0.59 0.64 1.06 1.00 0.63 0.55 1.38 

C9 0.26 0.31 0.36 0.47 0.93 1.02 1.69 1.59 1.00 0.87 2.19 

C10 0.48 0.61 0.69 0.91 1.07 1.18 1.94 1.82 1.15 1.00 2.52 

C11 0.19 0.24 0.27 0.36 0.42 0.47 0.77 0.72 0.46 0.40 1.00 

 



 327 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.19 0.19 0.19 0.19 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 

C2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 0.14 

C3 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 

C4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 

C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

C6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 

C7 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

C8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

C9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 

C10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 

C11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 0.03 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.16 0.18 0.18 

C2 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.12 0.15 0.15 

C3 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.13 0.11 0.13 0.13 

C4 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.08 0.10 0.10 

C5 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 

C6 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.08 0.06 0.08 0.08 

C7 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 

C8 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.04 0.05 0.05 

C9 0.05 0.05 0.05 0.05 0.08 0.08 0.08 0.08 0.07 0.08 0.08 

C10 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.08 0.09 0.09 

C11 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.04 0.03 0.04 0.04 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Indek konsistensi 0,0000 

Random index 1,5200 

Rasio konsistensi 0,0000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1.0 3.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 

C2 0.3 1.0 5.0 5.0 7.0 8.0 8.0 6.0 5.0 5.0 

C3 0.2 0.2 1.0 0.33 5.0 6.0 7.0 5.0 3.0 4.0 

C4 0.2 0.2 3.0 1.0 4.0 3.0 7.0 5.0 1.0 5.0 

C5 0.14 0.14 0.2 0.25 1.0 4.0 0.2 0.14 0.33 3.0 

C6 0.13 0.13 0.17 0.33 0.25 1.0 5.0 0.2 0.33 3.0 

C7 0.13 0.13 0.14 0.14 5.0 0.2 1.0 0.33 0.33 3.0 

C8 0.17 0.17 0.2 0.2 7.0 5.0 3.0 1.0 1.0 3.0 

C9 0.17 0.13 0.14 0.14 3.00 3.0 3.0 1.0 1.0 3.0 

C10 0.2 0.2 0.25 0.2 0.33 0.33 0.33 0.33 0.33 1.0 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.38 0.57 0.33 0.40 0.18 0.21 0.19 0.24 0.29 0.14 

C2 0.13 0.19 0.33 0.40 0.18 0.21 0.19 0.24 0.29 0.14 

C3 0.08 0.04 0.07 0.03 0.13 0.16 0.16 0.20 0.17 0.11 

C4 0.08 0.04 0.20 0.08 0.10 0.08 0.16 0.20 0.06 0.14 

C5 0.05 0.03 0.01 0.02 0.03 0.10 0.00 0.01 0.02 0.09 

C6 0.05 0.02 0.01 0.03 0.01 0.03 0.12 0.01 0.02 0.09 

C7 0.05 0.02 0.01 0.01 0.13 0.01 0.02 0.01 0.02 0.09 

C8 0.06 0.03 0.01 0.02 0.18 0.13 0.07 0.04 0.06 0.09 

C9 0.06 0.02 0.01 0.01 0.08 0.08 0.07 0.04 0.06 0.09 

C10 0.08 0.04 0.02 0.02 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.03 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.29 0.69 0.57 0.57 0.25 0.30 0.29 0.41 0.26 0.12 

C2 0.10 0.23 0.57 0.57 0.25 0.30 0.29 0.41 0.26 0.12 

C3 0.06 0.05 0.11 0.04 0.18 0.22 0.26 0.34 0.15 0.09 

C4 0.06 0.05 0.34 0.11 0.14 0.11 0.26 0.34 0.05 0.12 

C5 0.04 0.03 0.02 0.03 0.04 0.15 0.01 0.01 0.02 0.07 

C6 0.04 0.03 0.02 0.04 0.01 0.04 0.18 0.01 0.02 0.07 

C7 0.04 0.03 0.02 0.02 0.18 0.01 0.04 0.02 0.02 0.07 

C8 0.05 0.04 0.02 0.02 0.25 0.19 0.11 0.07 0.05 0.07 

C9 0.05 0.03 0.02 0.02 0.11 0.11 0.11 0.07 0.05 0.07 

C10 0.06 0.05 0.03 0.02 0.01 0.01 0.01 0.02 0.02 0.02 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Indek konsistensi 0,2749 

Random index 1,4900 

Rasio konsistensi 0,1845 

Kesimpulan Tidak Valid 

 

 

Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1.00 3.00 15.00 5.00 20.00 80.00 400.00 133.33 133.33 400.00 

C2 0.33 1.00 5.00 1.67 6.67 26.67 133.33 44.44 44.44 133.33 

C3 0.07 0.20 1.00 0.33 1.33 5.33 26.67 8.89 8.89 26.67 

C4 0.20 0.60 3.00 1.00 4.00 16.00 80.00 26.67 26.67 80.00 

C5 0.05 0.15 0.75 0.25 1.00 4.00 20.00 6.67 6.67 20.00 

C6 0.01 0.04 0.19 0.06 0.25 1.00 5.00 1.67 1.67 5.00 

C7 0.00 0.01 0.04 0.01 0.05 0.20 1.00 0.33 0.33 1.00 

C8 0.01 0.02 0.11 0.04 0.15 0.60 3.00 1.00 1.00 3.00 

C9 0.01 0.01 0.04 0.01 0.15 0.60 3.00 1.00 1.00 3.00 

C10 0.00 0.01 0.04 0.01 0.05 0.20 1.00 0.33 0.33 1.00 
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Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.594 0.596 0.596 0.596 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 0.594 

C2 0.198 0.199 0.199 0.199 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 

C3 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 

C4 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 

C5 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 

C6 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 

C7 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

C8 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

C9 0.004 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

C10 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.595 0.476 0.595 

C2 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.198 0.159 0.198 

C3 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.040 0.032 0.040 

C4 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.119 0.095 0.119 

C5 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.030 0.024 0.030 

C6 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.007 0.006 0.007 

C7 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

C8 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

C9 0.004 0.001 0.001 0.001 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 0.004 

C10 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Indek konsistensi 0,0228 

Random index 1,4900 

Rasio konsistensi 0,0153 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.00 2.00 5.00 3.00 2.00 4.00 3.00 

C2 1.00 1.00 3.00 4.00 2.00 2.00 3.00 2.00 

C3 0.50 0.33 1.00 3.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

C4 0.20 0.25 0.33 1.00 0.33 0.25 0.50 0.50 

C5 0.33 0.50 1.00 3.00 1.00 0.50 1.00 1.00 

C6 0.50 0.50 2.00 4.00 2.00 1.00 3.00 3.00 

C7 0.25 0.33 1.00 2.00 1.00 0.33 1.00 1.00 

C8 0.33 0.50 1.00 2.00 1.00 0.33 1.00 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.243 0.226 0.176 0.208 0.265 0.289 0.276 0.240 

C2 0.243 0.226 0.265 0.167 0.176 0.289 0.207 0.160 

C3 0.121 0.075 0.088 0.125 0.088 0.072 0.069 0.080 

C4 0.049 0.057 0.029 0.042 0.029 0.036 0.034 0.040 

C5 0.081 0.113 0.088 0.125 0.088 0.072 0.069 0.080 

C6 0.121 0.113 0.176 0.167 0.176 0.145 0.207 0.240 

C7 0.061 0.075 0.088 0.083 0.088 0.048 0.069 0.080 

C8 0.081 0.113 0.088 0.083 0.088 0.048 0.069 0.080 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.240 0.217 0.180 0.198 0.269 0.336 0.297 0.244 

C2 0.240 0.217 0.270 0.158 0.179 0.336 0.222 0.163 

C3 0.120 0.072 0.090 0.119 0.090 0.084 0.074 0.081 

C4 0.048 0.054 0.030 0.040 0.030 0.042 0.037 0.041 

C5 0.080 0.108 0.090 0.119 0.090 0.084 0.074 0.081 

C6 0.120 0.108 0.180 0.158 0.179 0.168 0.222 0.244 

C7 0.060 0.072 0.090 0.079 0.090 0.056 0.074 0.081 

C8 0.080 0.108 0.090 0.079 0.090 0.056 0.074 0.081 
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Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

Indek konsistensi 0,0226 

Random index 1,4000 

Rasio konsistensi 0,0161 

Kesimpulan Valid 

 

 

Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 1.00 1.00 3.00 9.00 3.00 1.50 4.50 4.50 

C2 1.00 1.00 3.00 9.00 3.00 1.50 4.50 4.50 

C3 0.33 0.33 1.00 3.00 1.00 0.50 1.50 1.50 

C4 0.11 0.11 0.33 1.00 0.33 0.17 0.50 0.50 

C5 0.33 0.33 1.00 3.00 1.00 0.50 1.50 1.50 

C6 0.67 0.67 2.00 6.00 2.00 1.00 3.00 3.00 

C7 0.22 0.22 0.67 2.00 0.67 0.33 1.00 1.00 

C8 0.22 0.22 0.67 2.00 0.67 0.33 1.00 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

C2 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

C3 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 

C4 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

C5 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 

C6 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 

C7 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

C8 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 

C1 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

C2 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 0.257 

C3 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 

C4 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 0.029 

C5 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 0.086 

C6 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 0.171 

C7 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

C8 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 0.057 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Jain et al. (2018) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 1,400 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1.00 0.33 0.50 2.00 

C2 3.00 1.00 2.00 4.00 

C3 2.00 0.50 1.00 3.00 

C4 2.00 0.25 0.33 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.1538 0.1600 0.1304 0.2000 

C2 0.4615 0.4800 0.5217 0.4000 

C3 0.3077 0.2400 0.2609 0.3000 

C4 0.0769 0.1200 0.0870 0.1000 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.1611 0.1553 0.1386 0.1919 

C2 0.4832 0.4658 0.5543 0.3839 

C3 0.3221 0.2329 0.2771 0.2879 

C4 0.0805 0.1165 0.0924 0.0960 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

Indek konsistensi 0,0103 

Random index 0,8900 

Rasio konsistensi 0,0116 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1.0000 0.3333 0.6667 2.0000 

C2 3.0000 1.0000 2.0000 6.0000 

C3 1.5000 0.5000 1.0000 3.0000 

C4 0.5000 0.1667 0.3333 1.0000 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.1667 0.1667 0.1667 0.1667 

C2 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 

C3 0.2500 0.2500 0.2500 0.2500 

C4 0.0833 0.0833 0.0833 0.0833 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.16667 0.16667 0.16667 0.16667 

C2 0.50000 0.50000 0.50000 0.50000 

C3 0.25000 0.25000 0.25000 0.25000 

C4 0.08333 0.08333 0.08333 0.08333 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Dweiri et al. (2016) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 0,890 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.50 0.60 0.70 0.90 

C2 0.40 0.50 0.50 0.80 

C3 0.30 0.50 0.50 0.70 

C4 0.10 0.20 0.30 0.50 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.3846 0.3333 0.3500 0.3103 

C2 0.3077 0.2778 0.2500 0.2759 

C3 0.2308 0.2778 0.2500 0.2414 

C4 0.0769 0.1111 0.1500 0.1724 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.1723 0.1667 0.1750 0.1149 

C2 0.1378 0.1389 0.1250 0.1021 

C3 0.1034 0.1389 0.1250 0.0893 

C4 0.0345 0.0556 0.0750 0.0638 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

Indek konsistensi 0,7285 

Random index 0,8900 

Rasio konsistensi 0,8185 

Kesimpulan Tidak Valid 
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Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 1.00 0.60 0.30 0.21 

C2 1.67 1.00 0.50 0.35 

C3 3.33 2.00 1.00 0.70 

C4 4.76 2.86 1.43 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.0929 0.0929 0.0929 0.0929 

C2 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 

C3 0.3097 0.3097 0.3097 0.3097 

C4 0.4425 0.4425 0.4425 0.4425 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 

C1 0.0929 0.0929 0.0929 0.0929 

C2 0.1549 0.1549 0.1549 0.1549 

C3 0.3097 0.3097 0.3097 0.3097 

C4 0.4425 0.4425 0.4425 0.4425 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Galankashi et al. (2016) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 0,890 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1.00 1 4 8 7 9 

C2 1 1.00 4 7 5 7 

C3 ¼ ¼ 1.00 5 5 7 

C4 1/8 1/7 1/5 1.00 1 2 

C5 1/7 1/5 1/5 1 1.00 2 

C6 1/9 1/7 1/7 ½ ½ 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 0.3804 0.3655 0.4192 0.3556 0.3590 0.3214 

C2 0.3804 0.3655 0.4192 0.3111 0.2564 0.2500 

C3 0.0951 0.0914 0.1048 0.2222 0.2564 0.2500 

C4 0.0475 0.0522 0.0210 0.0444 0.0513 0.0714 

C5 0.0543 0.0731 0.0210 0.0444 0.0513 0.0714 

C6 0.0423 0.0522 0.0150 0.0222 0.0256 0.0357 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 0.3668 0.3304 0.6799 0.3838 0.3682 0.2895 

C2 0.3668 0.3304 0.6799 0.3359 0.2630 0.2252 

C3 0.0917 0.0826 0.1700 0.2399 0.2630 0.2252 

C4 0.0459 0.0472 0.0340 0.0480 0.0526 0.0643 

C5 0.0524 0.0661 0.0340 0.0480 0.0526 0.0643 

C6 0.0408 0.0472 0.0243 0.0240 0.0263 0.0322 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

Indek konsistensi 0,0482 

Random index 1,2500 

Rasio konsistensi 0,0386 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 1.00 1.00 4.00 20.00 20.00 40.00 

C2 1.00 1.00 4.00 20.00 20.00 40.00 

C3 0.25 0.25 1.00 5.00 5.00 10.00 

C4 0.05 0.05 0.20 1.00 1.00 2.00 

C5 0.05 0.05 0.20 1.00 1.00 2.00 

C6 0.03 0.03 0.10 0.50 0.50 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 

C2 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 

C3 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 

C4 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 

C5 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 

C6 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 

C1 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 

C2 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 0.4211 

C3 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 0.1053 

C4 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 

C5 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 0.0211 

C6 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 0.0105 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Cabrita and Frade (2016) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 1,250 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode lama menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 1 3 3 3 5 5 

C2 1 1.00 3 3 3 3 5 

C3 0.3 0.3 1.00 1 3 3 3 

C4 0.3 0.3 1 1.00 3 1 3 

C5 0.3 0.3 0.3 0.3 1.00 0.3 3 

C6 0.2 0.3 0.3 1.0 3 1.00 3 

C7 0.2 0.2 0.3 0.3 0.3 0.3 1.00 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2941 0.2830 0.3333 0.3103 0.1800 0.3667 0.2174 

C2 0.2941 0.2830 0.3333 0.3103 0.1800 0.2200 0.2174 

C3 0.0980 0.0943 0.1111 0.1034 0.1800 0.2200 0.1304 

C4 0.0980 0.0943 0.1111 0.1034 0.1800 0.0733 0.1304 

C5 0.0980 0.0943 0.0370 0.0345 0.0600 0.0220 0.1304 

C6 0.0588 0.0943 0.0370 0.1034 0.2000 0.0733 0.1304 

C7 0.0588 0.0566 0.0370 0.0345 0.0200 0.0244 0.0435 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.2836 0.2626 0.4018 0.3389 0.2041 0.4982 0.1963 

C2 0.2836 0.2626 0.4018 0.3389 0.2041 0.2989 0.1963 

C3 0.0945 0.0875 0.1339 0.1130 0.2041 0.2989 0.1178 

C4 0.0945 0.0875 0.1339 0.1130 0.2041 0.0996 0.1178 

C5 0.0945 0.0875 0.0446 0.0377 0.0680 0.0299 0.1178 

C6 0.0567 0.0875 0.0446 0.1130 0.2268 0.0996 0.1178 

C7 0.0567 0.0525 0.0446 0.0377 0.0227 0.0332 0.0393 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

Indek konsistensi 0,0829 

Random index 1,3500 

Rasio konsistensi 0,0614 

Kesimpulan Valid 
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Perhitungan metode usulan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00 2.70 8.10 

C2 1.00 1.00 3.00 3.00 9.00 2.70 8.10 

C3 0.33 0.33 1.00 1.00 3.00 0.90 2.70 

C4 0.33 0.33 1.00 1.00 3.00 0.90 2.70 

C5 0.11 0.11 0.33 0.33 1.00 0.30 0.90 

C6 0.37 0.37 1.11 1.11 3.33 1.00 3.00 

C7 0.12 0.12 0.37 0.37 1.11 0.33 1.00 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 

C2 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 

C3 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 

C4 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 

C5 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 

C6 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 

C7 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 

C1 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 

C2 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 0.3057 

C3 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 

C4 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 0.1019 

C5 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 0.0340 

C6 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 0.1132 

C7 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 0.0377 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Kar (2015
b
) 

 

Indek konsistensi 0,000 

Random index 1,350 

Rasio konsistensi 0,000 

Kesimpulan Valid 
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LAMPIRAN 8 

Perhitungan 

metode Li et al. (2016) 
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Perhitungan metode Li et al. (2016) menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.60 0.60 0.55 0.55 0.60 

C2 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60 

C3 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55 

C4 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.55 0.50 0.50 0.55 

C5 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 

C6 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.55 0.50 0.50 0.50 0.55 

C7 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

C8 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

C9 0.40 0.40 0.45 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.55 

C10 0.45 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 

C11 0.40 0.40 0.45 0.45 0.45 0.45 0.50 0.50 0.45 0.40 0.50 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.102 0.100 0.095 0.103 0.100 0.099 0.102 0.103 0.100 0.101 0.099 

C2 0.102 0.100 0.095 0.093 0.100 0.099 0.102 0.103 0.091 0.092 0.099 

C3 0.102 0.100 0.095 0.093 0.091 0.099 0.093 0.095 0.091 0.092 0.091 

C4 0.092 0.100 0.095 0.093 0.091 0.090 0.093 0.095 0.091 0.092 0.091 

C5 0.092 0.090 0.095 0.093 0.091 0.090 0.093 0.086 0.091 0.092 0.091 

C6 0.092 0.090 0.086 0.093 0.091 0.090 0.093 0.086 0.091 0.092 0.091 

C7 0.082 0.080 0.086 0.084 0.082 0.081 0.085 0.086 0.091 0.092 0.083 

C8 0.082 0.080 0.086 0.084 0.091 0.090 0.085 0.086 0.091 0.092 0.083 

C9 0.082 0.080 0.086 0.084 0.091 0.090 0.085 0.086 0.091 0.092 0.091 

C10 0.092 0.100 0.095 0.093 0.091 0.090 0.085 0.086 0.091 0.092 0.099 

C11 0.082 0.080 0.086 0.084 0.082 0.081 0.085 0.086 0.082 0.073 0.083 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.050 0.049 0.047 0.051 0.050 0.050 0.051 0.052 0.048 0.051 0.049 

C2 0.050 0.049 0.047 0.047 0.050 0.050 0.051 0.052 0.043 0.046 0.049 

C3 0.050 0.049 0.047 0.047 0.046 0.050 0.047 0.047 0.043 0.046 0.045 

C4 0.045 0.049 0.047 0.047 0.046 0.045 0.047 0.047 0.043 0.046 0.045 

C5 0.045 0.044 0.047 0.047 0.046 0.045 0.047 0.043 0.043 0.046 0.045 

C6 0.045 0.044 0.043 0.047 0.046 0.045 0.047 0.043 0.043 0.046 0.045 

C7 0.040 0.039 0.043 0.042 0.041 0.041 0.042 0.043 0.043 0.046 0.041 

C8 0.040 0.039 0.043 0.042 0.046 0.045 0.042 0.043 0.043 0.046 0.041 

C9 0.040 0.039 0.043 0.042 0.046 0.045 0.042 0.043 0.043 0.046 0.045 

C10 0.045 0.049 0.047 0.047 0.046 0.045 0.042 0.043 0.043 0.046 0.049 

C11 0.040 0.039 0.043 0.042 0.041 0.041 0.042 0.043 0.039 0.037 0.041 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Indek konsistensi 0,5542 

Random index 1,5300 

Rasio konsistensi 0,3622 

Kesimpulan Tidak Valid 

 

Perhitungan metode Li et al. (2016) menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.50 0.60 0.70 0.70 0.80 0.85 0.85 0.75 0.70 0.70 

C2 0.40 0.50 0.70 0.70 0.80 0.85 0.85 0.75 0.70 0.70 

C3 0.30 0.30 0.50 0.40 0.70 0.75 0.80 0.70 0.60 0.65 

C4 0.30 0.30 0.60 0.50 0.65 0.60 0.80 0.70 0.50 0.70 

C5 0.20 0.20 0.30 0.35 0.50 0.65 0.30 0.20 0.40 0.60 

C6 0.15 0.15 0.25 0.40 0.35 0.50 0.70 0.30 0.40 0.60 

C7 0.15 0.15 0.20 0.20 0.70 0.30 0.50 0.40 0.40 0.60 

C8 0.25 0.25 0.30 0.30 0.80 0.70 0.60 0.50 0.50 0.60 

C9 0.25 0.15 0.20 0.20 0.60 0.60 0.60 0.50 0.50 0.60 

C10 0.30 0.30 0.35 0.30 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 
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Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.179 0.207 0.171 0.173 0.127 0.137 0.133 0.144 0.137 0.112 

C2 0.143 0.172 0.171 0.173 0.127 0.137 0.133 0.144 0.137 0.112 

C3 0.107 0.103 0.122 0.099 0.111 0.121 0.125 0.135 0.118 0.104 

C4 0.107 0.103 0.146 0.123 0.103 0.097 0.125 0.135 0.098 0.112 

C5 0.071 0.069 0.073 0.086 0.079 0.105 0.047 0.038 0.078 0.096 

C6 0.054 0.052 0.061 0.099 0.056 0.081 0.109 0.058 0.078 0.096 

C7 0.054 0.052 0.049 0.049 0.111 0.048 0.078 0.077 0.078 0.096 

C8 0.089 0.086 0.073 0.074 0.127 0.113 0.094 0.096 0.098 0.096 

C9 0.089 0.052 0.049 0.049 0.095 0.097 0.094 0.096 0.098 0.096 

C10 0.107 0.103 0.085 0.074 0.063 0.065 0.063 0.077 0.078 0.080 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.076 0.087 0.080 0.080 0.060 0.063 0.059 0.071 0.057 0.056 

C2 0.061 0.072 0.080 0.080 0.060 0.063 0.059 0.071 0.057 0.056 

C3 0.046 0.043 0.057 0.046 0.052 0.056 0.055 0.066 0.049 0.052 

C4 0.046 0.043 0.069 0.057 0.048 0.045 0.055 0.066 0.041 0.056 

C5 0.030 0.029 0.034 0.040 0.037 0.048 0.021 0.019 0.033 0.048 

C6 0.023 0.022 0.029 0.046 0.026 0.037 0.048 0.028 0.033 0.048 

C7 0.023 0.022 0.023 0.023 0.052 0.022 0.035 0.038 0.033 0.048 

C8 0.038 0.036 0.034 0.034 0.060 0.052 0.042 0.047 0.041 0.048 

C9 0.038 0.022 0.023 0.023 0.045 0.045 0.042 0.047 0.041 0.048 

C10 0.046 0.043 0.040 0.034 0.030 0.030 0.028 0.038 0.033 0.040 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Indek konsistensi 0,6043 

Random index 1,4900 

Rasio konsistensi 0,4056 

Kesimpulan Tidak Valid 
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LAMPIRAN 9 

Perhitungan metode 

Chandavarkar and Guddeti 

(2015) 
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Perhitungan metode Chandavarkar and Guddeti (2015) menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 1.00 2.00 4.00 6.00 6.00 6.00 8.00 8.00 6.00 4.00 7.00 

C2 0.50 1.00 3.00 5.00 5.00 5.00 7.00 7.00 5.00 3.00 6.00 

C3 0.25 0.33 1.00 3.00 3.00 3.00 5.00 5.00 3.00 1.00 4.00 

C4 0.17 0.20 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 -1.00 2.00 

C5 0.17 0.20 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 -1.00 2.00 

C6 0.17 0.20 0.33 1.00 1.00 1.00 3.00 3.00 1.00 -1.00 2.00 

C7 0.13 0.14 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 1.00 -1.00 -0.33 0.00 

C8 0.13 0.14 0.20 0.33 0.33 0.33 1.00 1.00 -1.00 -0.33 0.00 

C9 0.13 0.14 0.20 0.33 1.00 1.00 -1.00 -1.00 1.00 -1.00 2.00 

C10 0.25 0.33 1.00 -1.00 -1.00 -1.00 -3.00 -3.00 -1.00 1.00 4.00 

C11 0.14 0.17 0.25 0.50 0.50 0.50 0.00 0.00 0.50 0.25 1.00 

 

 

Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.331 0.411 0.369 0.343 0.330 0.330 0.296 0.296 0.387 0.873 0.233 

C2 0.166 0.206 0.276 0.286 0.275 0.275 0.259 0.259 0.323 0.655 0.200 

C3 0.083 0.069 0.092 0.171 0.165 0.165 0.185 0.185 0.194 0.218 0.133 

C4 0.055 0.041 0.031 0.057 0.055 0.055 0.111 0.111 0.065 
-

0.218 
0.067 

C5 0.055 0.041 0.031 0.057 0.055 0.055 0.111 0.111 0.065 
-

0.218 
0.067 

C6 0.055 0.041 0.031 0.057 0.055 0.055 0.111 0.111 0.065 
-

0.218 
0.067 

C7 0.041 0.029 0.018 0.019 0.018 0.018 0.037 0.037 
-

0.065 

-

0.073 
0.000 

C8 0.041 0.029 0.018 0.019 0.018 0.018 0.037 0.037 
-

0.065 

-

0.073 
0.000 

C9 0.041 0.029 0.018 0.019 0.055 0.055 
-

0.037 

-

0.037 
0.065 

-

0.218 
0.067 

C10 0.083 0.069 0.092 
-

0.057 

-

0.055 

-

0.055 

-

0.111 

-

0.111 

-

0.065 
0.218 0.133 

C11 0.047 0.034 0.023 0.029 0.028 0.028 0.000 0.000 0.032 0.055 0.033 
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Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 C11 

C1 0.382 0.578 0.604 0.234 0.234 0.234 0.059 0.059 0.031 0.051 0.196 

C2 0.191 0.289 0.453 0.195 0.195 0.195 0.052 0.052 0.026 0.038 0.168 

C3 0.095 0.096 0.151 0.117 0.117 0.117 0.037 0.037 0.016 0.013 0.112 

C4 0.064 0.058 0.050 0.039 0.039 0.039 0.022 0.022 0.005 
-

0.013 
0.056 

C5 0.064 0.058 0.050 0.039 0.039 0.039 0.022 0.022 0.005 
-

0.013 
0.056 

C6 0.064 0.058 0.050 0.039 0.039 0.039 0.022 0.022 0.005 
-

0.013 
0.056 

C7 0.048 0.041 0.030 0.013 0.013 0.013 0.007 0.007 
-

0.005 

-

0.004 
0.000 

C8 0.048 0.041 0.030 0.013 0.013 0.013 0.007 0.007 
-

0.005 

-

0.004 
0.000 

C9 0.048 0.041 0.030 0.013 0.039 0.039 
-

0.007 

-

0.007 
0.005 

-

0.013 
0.056 

C10 0.095 0.096 0.151 
-

0.039 

-

0.039 

-

0.039 

-

0.022 

-

0.022 

-

0.005 
0.013 0.112 

C11 0.055 0.048 0.038 0.020 0.020 0.020 0.000 0.000 0.003 0.003 0.028 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Polat (2016) 

 

Indek konsistensi 0,4578 

Random index 1,5300 

Rasio konsistensi 0,2992 

Kesimpulan Tidak Valid 

 

Perhitungan metode Chandavarkar and Guddeti (2015) menggunakan data Hruška et al. (2014) 

 

Tabel matrik perbandingan berpasangan dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 1.00 2.00 3.00 3.00 7.00 7.00 7.00 5.00 6.00 9.00 

C2 0.50 1.00 2.00 2.00 6.00 6.00 6.00 4.00 5.00 8.00 

C3 0.33 0.50 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 7.00 

C4 0.33 0.50 1.00 1.00 5.00 5.00 5.00 3.00 4.00 7.00 

C5 0.14 0.17 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 -1.00 0.00 3.00 

C6 0.14 0.17 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 -1.00 0.00 3.00 

C7 0.14 0.17 0.20 0.20 1.00 1.00 1.00 -1.00 0.00 3.00 

C8 0.20 0.25 0.33 0.33 -1.00 -1.00 -1.00 1.00 2.00 5.00 

C9 0.20 0.17 0.20 0.20 0.00 0.00 0.00 0.50 1.00 4.00 

C10 0.11 0.13 0.14 0.14 0.33 0.33 0.33 0.20 0.25 1.00 
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Tabel matrik normalisasi perbandingan berpasangan  

dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.322 0.397 0.362 0.362 0.276 0.276 0.276 0.365 0.270 0.180 

C2 0.161 0.198 0.242 0.242 0.237 0.237 0.237 0.292 0.225 0.160 

C3 0.107 0.099 0.121 0.121 0.197 0.197 0.197 0.219 0.180 0.140 

C4 0.107 0.099 0.121 0.121 0.197 0.197 0.197 0.219 0.180 0.140 

C5 0.046 0.033 0.024 0.024 0.039 0.039 0.039 -0.073 0.000 0.060 

C6 0.046 0.033 0.024 0.024 0.039 0.039 0.039 -0.073 0.000 0.060 

C7 0.046 0.033 0.024 0.024 0.039 0.039 0.039 -0.073 0.000 0.060 

C8 0.064 0.050 0.040 0.040 -0.039 -0.039 -0.039 0.073 0.090 0.100 

C9 0.064 0.033 0.024 0.024 0.000 0.000 0.000 0.036 0.045 0.080 

C10 0.036 0.025 0.017 0.017 0.013 0.013 0.013 0.015 0.011 0.020 

 

 

Tabel matrik nilai eigen dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9 C10 

C1 0.309 0.446 0.474 0.474 0.163 0.163 0.163 0.169 0.184 0.162 

C2 0.154 0.223 0.316 0.316 0.140 0.140 0.140 0.136 0.154 0.144 

C3 0.103 0.111 0.158 0.158 0.116 0.116 0.116 0.102 0.123 0.126 

C4 0.103 0.111 0.158 0.158 0.116 0.116 0.116 0.102 0.123 0.126 

C5 0.044 0.037 0.032 0.032 0.023 0.023 0.023 -0.034 0.000 0.054 

C6 0.044 0.037 0.032 0.032 0.023 0.023 0.023 -0.034 0.000 0.054 

C7 0.044 0.037 0.032 0.032 0.023 0.023 0.023 -0.034 0.000 0.054 

C8 0.062 0.056 0.053 0.053 -0.023 -0.023 -0.023 0.034 0.061 0.090 

C9 0.062 0.037 0.032 0.032 0.000 0.000 0.000 0.017 0.031 0.072 

C10 0.034 0.028 0.023 0.023 0.008 0.008 0.008 0.007 0.008 0.018 

 

 

Tabel hasil rasio konsistensi dengan menggunakan data dari Hruška et al. (2014) 

 

Indek konsistensi 0,0987 

Random index 1,4900 

Rasio konsistensi 0,0620 

Kesimpulan Valid 

 

 


