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Widi Aryo Putra. 0611030086. Evaluasi Kinerja Supplier Menggunakan 

Vendor Performance Indicator dengan Metode Analytic Network Process di 

PR. Trubus Alami Malang. Pembimbing: Ir. Usman Effendi, MS dan Arif 

Hidayat, STP, M.AIT. 

 

RINGKASAN 

 

Supplier sebagai salah satu bagian rantai pasok yang sangat penting dan 

berpengaruh terhadap kinerja perusahaan, memerlukan manajemen pengadaan 

yang tepat dan efisien, agar dapat berdampak pada peningkatan profit. Pemenuhan 

pasokan bahan baku kertas Etiket pengemas rokok di PR. Trubus Alami dipenuhi 

oleh lebih dari satu supplier dengan tujuan menjaga kesinambungan kegiatan 

produksi. Kinerja supplier kertas Etiket di PR. Trubus Alami sering tidak stabil 

pada beberapa aspek, seperti pada standar kenampakan, spesifikasi kertas yang 

dikirimkan, dan waktu kedatangan yang lebih awal dari proses produksi. Kondisi 

ini mengakibatkan kertas Etiket tidak dapat dipindahkan ke gudang pabrik. Untuk 

menanggulangi situasi ini, diperlukan kegiatan evaluasi supplier secara berkala 

agar kinerja para supplier dapat diukur dan kemudian hasilnya dapat dijadikan  

feedback untuk perbaikan di masa yang akan datang. Evaluasi kinerja supplier PR. 

Trubus Alami dilakukan berdasarkan VPI (Vendor Performance Indicator) 

dengan standar kertas Etiket yang telah ditetapkan oleh perusahaan. 

Menurut Vanany (2003), pembobotan pada kriteria dan indikator kinerja 

perlu dilakukan agar fungsi-fungsi proses bisnis organisasi yang diukur 

menggunakan VPI dapat berjalan dengan baik. Pembobotan ini juga dapat 

menunjukkan prioritas terhadap masing- masing kriteria dan indikator kinerja. 

Penelitian ini dilaksanakan di PR. Trubus Alami Malang - Jawa Timur, dengan 

periode waktu mulai 1 Oktober 2010 hingga 31 Desember 2010. Pembobotan 

dalam menganalisa criteria ini menggunakan metode Analytical Network Process 

(ANP), yang menggambarkan tiap keterkaitan kriteria dan parameter secara rinci 

membentuk jaringan. Tahapan analisis data pada metode ANP ini antara lain: 

pemodelan sistem evaluasi kinerja supplier, pembobotan pada keterkaitan antar 

cluster dan keterkaitan antar node, pengolahan hasil pembobotan pada cluster 

matrix dan unweighted supermatrix, dan yang terakhir adalah normalisasi dari 

limit matriks. 

Analisa dengan metode ANP menggunakan kuesioner yang berisikan 

perbandingan antara dua kriteria yang saling berkaitan untuk mengetahui bobot 

tiap cluster dan nodenya. Hasil pembobotan nilai ini menghasilkan peringkat 

supplier berdasarkan pengukuran kinerjanya, peringkat pertama adalah Supplier 

“M” dengan nilai terbobot 0.211, kemudian Supplier “S” sebesar 0.151, dan 

terakhir Supplier “K” dengan nilai terbobot 0.106. nilai terrobot yang dimiliki 

parameter-parameter pada tiap kriteria di dalam sistem evaluasi kinerja supplier 

secara berturut-turut dari yang tertinggi hingga terendah adalah VPI 2: 0.247, VPI 

1: 0.090, VPI 11: 0.053, VPI  4: 0.033, VPI 7: 0.028, VPI 3: 0.019, VPI 5: 0.017, 

VPI 8: 0.017, VPI 10: 0.020, VPI 9: 0.012, dan VPI 6: 0.006. 

 

Kata Kunci: ANP, VPI, Supplier, Kinerja, Evaluasi 
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Widi Aryo Putra. 0611030086. Supplier Performance Evaluation Using 

Vendor Performance Indicator with Analytic Network Process Method In 

PR. Trubus Alami Malang. Advisors: Ir. Usman Effendi, MS and Arif 

Hidayat, STP, M.AIT. 

 

SUMMARY 

 

Supplier as an important part of supply chain which has a big influence to 

company’s performance needs the proper and efficient supplying management, so 

it will increase the profit. Fulfilling the commodity supply of etiket paper material 

(cigarette’s pack) in PR. Trubus Alami contains more than one suppliers to keep 

the continuity of manufacturing. The performance of Etiket paper’s supplier in 

PR. Trubus Alami often steps unstable situation in some aspects, such as on the 

appearance standards, the paper’s specifications, and the arrival times which is 

earlier than the manufacturing time. This condition gives an effect; Etiket paper 

cannot be moved to the factory’s warehouse. To overcome this situation, it needs 

continuities activity of supplier evaluation to consider the supplier’s performance 

as the improving feedback in the future. 

As Vanany (2003) stated, the weightiness of performance’s criteria and 

indicator need to be done so the function of business organization that evaluated 

using VPI can goes well. This weightiness can also show the priority to each 

criteria and indicator of performance. The research was held in PR. Trubus Alami 

Malang – East Java, started from 1
st
 October 2010 until 31

st 
December 2010. The 

weightiness of this criteria’s analysis uses Analytical Network Process (ANP) 

method, which describes that each detail connection of criteria and parameter can 

create a network. The steps of data analysis using ANP method are: the simulation 

of supplier’s performance evaluation system, the weightiness in the connection 

between clusters and the connection between nodes, the manufacture of 

weightiness’s result in cluster matrix and unweighted supermatrix, and the last is 

the normalization from matrix’s limitation. 

The analysis with the ANP method using a questioner that contains of 

scale between two connected criteria to recognize the quality of each cluster and 

node. The result of this weightiness is the finding of supplier’s grade based on the 

performance’s measure, the first grade is “M” supplier with 0.211 point, then “S” 

supplier with 0.151 point, and last is “K” supplier with 0.106 point. The weighted 

points of parameters on each criteria in the supplier’s performance evaluation 

system from the highest until the lowest are VPI 2: 0.247, VPI 1: 0.090, VPI 11: 

0.053, VPI  4: 0.033, VPI 7: 0.028, VPI 3: 0.019, VPI 5: 0.017, VPI 8: 0.017, VPI 

10: 0.020, VPI 9: 0.012, dan VPI 6: 0.006. 

 

 

 

Keywords: ANP, VPI, Supplier, Performance, Evaluation 
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I. PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Bagian pengadaan bahan baku (purchasing) bertugas melakukan 

pembelian material yang sesuai dengan spesifikasi dan standar yang sebuah 

perusahaan. PR. Trubus Alami sebagai salah satu perusahaan yang memproduksi 

rokok di Malang melalui bagian purchasing menjalin hubungan dengan beberapa 

pihak supplier pemasok kertas Etiket sebagai bahan baku pengemas primer rokok 

agar kegiatan produksi dapat berjalan secara kontinu. Dalam hal ini, supplier 

sebagai salah satu bagian rantai pasok yang sangat penting dan berpengaruh 

terhadap eksistensi perusahaan, memerlukan manajemen pengadaan yang tepat 

dan efisien sehingga dapat berdampak pada peningkatan profit perusahaan.  

Pemenuhan pasokan bahan baku kertas Etiket pengemas rokok di PR. 

Trubus Alami dipenuhi oleh lebih dari satu supplier dengan tujuan menjaga 

kesinambungan kegiatan produksi. Pada pelaksanaanya hingga saat ini, kinerja 

supplier kertas Etiket di PR. Trubus Alami sering tidak stabil, seperti kenampakan 

serta spesifikasi kertas yang dikirimkan tidak memenuhi standar dan waktu 

kedatangan kertas Etiket yang selalu jauh lebih awal hingga berhari-hari, sehingga 

mengakibatkan seringnya kertas Etiket yang datang tidak dapat dipindahkan ke 

gudang perusahaan karena tenaga kerja yang tidak tersedia. Oleh karena itu, 

diperlukan kegiatan evaluasi supplier secara berkala agar keseluruhan kinerja para 

supplier dapat diukur dan memberikan masukan (feedback) kepada para supplier 

untuk perbaikan di masa yang akan datang. 
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Evaluasi supplier adalah masalah keputusan yang tidak hanya 

menggunakan data kuantitatif tapi juga data kualitatif dan banyak faktor/atribut 

yang terlibat dalam proses pemilihan sering berlawanan (misalnya: harga paling 

murah, kualitas paling bagus, delivery tepat waktu, dan lain-lain). Selain evaluasi 

kinerja supplier, juga dibutuhkan pembentukan indikator evaluasi kinerja supplier 

yang berfungsi sebagai bahan evaluasi yang nantinya bisa digunakan untuk 

meningkatkan kinerja atau sebagai pertimbangan perlu tidaknya mencari supplier 

alternatif (Anggraeni, 2006). 

 Evaluasi kinerja supplier PR. Trubus Alami akan dilakukan berdasarkan 

pada VPI (Vendor Performance Indicator) dengan standar bahan pengemas kertas 

Etiket yang telah ditetapkan oleh perusahaan. VPI merupakan istilah lain dari KPI 

(Key Performance Indicator) yang biasa diterapkan pada supplier (Indrajit dan 

Djokopranoto, 2002).  Penerapan Vendor Performance Indicator (VPI) digunakan 

untuk mengukur kinerja supplier dengan menggunakan data beberapa periode. 

Pelaksanaan evaluasi akan lebih sempurna apabila dilakukan juga pembobotan 

pada seluruh kiteria dan indikator-indikator kinerja pada setiap supplier. Menurut 

Vanany (2003), pembobotan pada kriteria dan indikator kinerja perlu dilakukan 

agar fungsi-fungsi proses bisnis organisasi yang diukur menggunakan VPI dapat 

berjalan dengan baik. Pembobotan ini juga dapat menunjukkan prioritas terhadap 

masing- masing kriteria dan indikator kinerja. 

Metode yang dapat digunakan dalam aplikasi pembobotan pada evaluasi 

kinerja supplier ini adalah metode Analytic Network Process (ANP). Metode ANP 

mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa kemampuan mengakomodasi 
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keterkaitan antar kriteria atau alternatif (Saaty,1999). Hasil dari pembobotan 

tersebut dapat digunakan sebagai input evaluasi pada masing- masing supplier 

berdasarkan pada kriteria dan Vendor Performance Indicator (VPI) yang telah 

teridentifikasi. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian adalah bagaimana 

mendapatkan peringkat supplier kertas Etiket rokok, keunggulan kinerja pada 

tiap-tiap supplier, dan mendapatkan urutan pembobotan VPI akhir supplier 

dengan menerapkan metode Analytic Network Process. 

 

1.3 Tujuan 

 Tujuan dari penelitian adalah untuk menentukan urutan VPI akhir 

supplier, menentukan peringkat supplier kertas Etiket rokok, dan mengevaluasi 

kinerja yang dimiliki tiap supplier kertas Etiket di PR. Trubus Alami Malang. 

 

1.4 Manfaat 

Manfaat penelitian adalah sebagai bahan pertimbangan bagi perusahaan, 

khususnya bagian purchasing (pengadaaan) untuk mengevaluasi kinerja dari tiap-

tiap supplier kertas Etiket yang ada. Selain itu, dengan adanya evaluasi kinerja ini, 

diharapkan supplier dapat memperbaiki kinerjanya selama bekerja sama dengan 

perusahaan. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Rokok 

 Departemen kesehatan dalam Surat Keputusan Menteri Kesehatan 

No.255/Menkes/SK/V/1991 tentang pengawasan produk tembakau, 

mendefinisikan rokok sebagai tembakau terbungkus (Anonymous, 1997). 

Rancangan Standart Industri tentang rokok, menyebutkan jenis rokok yang 

beredar dan banyak dikonsumsi di Indonesia yaitu (Anonymous, 2001): 

a) Rokok Kretek 

Ciri khas dari rokok kretek adalah adanya campuran cengkeh pada tembakau 

rajangan yang menghasilkan bunyi kretek-kretek ketika rokok dihisap. Menurut 

Djojosudiro (1991), pabrik sigaret di dalam negeri memakai tembakau virginia 

yang disimpan beberapa waktu, dipotong-potong di pabrik kemudian dipakai 

untuk isi sigaret. 

b) Rokok Putih 

Rokok putih tidak menggunakan cengkeh dalam pembuatannya. Rokok putih 

hanya menggunakan tembakau dan saos. 

c) Tembakau Cerutu 

Cerutu adalah sejenis rokok yang isi maupun lapisan kulit luar berasal dari daun 

tembakau. 
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2.1.1 Proses Pembuatan Rokok 

 Menurut Soegijanto dan Edhie (1991), secara garis besar proses 

pembuatan rokok adalah sebagai berikut : 

a. Perajangan  

Proses perajangan dimaksudkan untuk mendapatkan tembakau dalam bentuk 

irisan kecil yang beragam. Proses ini dilakukan dengan menggunakan mesin 

perajangan tembakau. 

b. Pencampuran 

Tembakau rajangan dicampur dengan cengkeh dan bumbu-bumbu lain untuk 

menambah cita rasa. Proses ini dilakukan dengan mesin dan manual. 

c. Pelintingan 

Untuk menghasilkan rokok batangan yang baik, proses pelintingan dilakukan 

dengan alat pelintingan atau mesin pelintingan. 

d. Pengemasan 

Fungsi utama pengemasan rokok adalah untuk melindungi rokok dari kerusakan, 

memudahkan dalam pengangkutan dan menjadikannya semakin menarik 

 

2.1.2 Bahan Baku Rokok 

Bahan baku utama pembuatan rokok yaitu tembakau dan cengkeh. Di 

Indonesia kedua bahan baku tersebut mudah didapatkan dari para petani yang 

menanamny. Tembakau dan cengkeh sebagai bahan baku rokok sangat 

bergantung pada faktor alam dan juga kualitas yang beragam (Anonymous, 2007). 
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Tembakau (Nicotiana sp., L.) adalah genus tanaman yang berdaun lebar 

yang berasal dari daerah Amerika Utara dan Amerika Selatan. Benih tembakau 

pertama kali ditanam di Indonesia sekitar 1860 (Soegijanto dan Edhie, 1991). 

Mula-mula ditanam di Malang, Pasuruan, Bagelen, Priangan, dan beberapa daerah 

lain, selanjutunya tersebar ke berbagai  wilayah di Indonesia. Sejak saat itu 

tembakau ditanam di berbagai wilayah dan lingkungan yang berbeda-beda. 

Cengkeh merupakan salah satu komoditas pertanian yang tinggi nilai ekonominya. 

Baik sebagai rempah-rempah, bahan campuran rokok kretek atau bahan dalam 

pembuatan minyak atsiri, namun bila faktor penanaman dan pemeliharaan lainnya 

tidak diperhatikan maka produksi dan kualitasnya akan menjadi rendah 

(Anonymous, 2007). 

 

2.2 Supplier dalam Supply Chain Management (SCM) 

 Rantai pasokan meliputi semua aktivitas yang terlibat dalam aliran dan 

transformasi barang dari tahapan bahan mentah, hingga pengguna akhir (end 

user), begitu juga dengan aliran informasi (Ballou, 2004). Berdasarkan studi 

mengenai definisi SCM, dipaparkan bahwa SCM sebagai koordinasi sistematis 

dan strategis atas fungsi dan taktik bisnis, melintasi bisnis dalam suatu perusahaan 

khusus dan melintasi bisnis dalam rantai pasokan, untuk memperbaiki 

performansi jangka panjang pada perusahaan individual dan rantai pasokan secara 

keseluruhan (Mentzer dkk, 2001). 

Tujuan utama Supply Chain Management adalah untuk mengurangi resiko 

dan ketidakpastian dalam rantai pasokan yang secara otomatis mempengaruhi 
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tingkat persediaan. Fokusnya adalah pada optimasi dan peningkatan efektivitas 

performansi, selain itu memaksimalkan hubungan potensial antar setiap bagian di 

dalam rantai pasokan dengan maksud mengurangi biaya-biaya untuk produk akhir 

(Febrina, 2002). Salah satu faktor penting dalam supply chain adalah pihak 

supplier, dimana hubungan supplier sangat erat dengan keberhasilan rantai 

persediaan dan kinerja keuangan (Routroy and Kodali, 2005). Selain itu juga, 

supplier sangat penting dan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup suatu 

pabrik. Pabrik sebagai sistem yang menjalankan kegiatan produksi, membutuhkan 

bahan baku (raw material) yang didatangkan dari supplier. Apabila supplier 

kurang respon dan bertanggungjawab terhadap pemenuhan permintaan maka akan 

menimbulkan masalah antara lain terjadinya stockout dan lamanya lead time 

(Mauidzoh, 2000). 

Di dalam vendor managed inventory pada SCM, pada umumnya supplier 

membuat suatu keputusan penambahan inventori untuk konsumsi organisasi. Ini 

artinya, pihak supplier memonitor inventory level pembeli dan membuatkan 

keputusan pemasokan kembali secara periodik mengenai jumlah order, 

pengiriman, dan waktu yang tepat. Oleh karena itu, pembelian pesanan melelui 

supplier merupakan indikasi bahwa kegiatan ini cukup mendapatkan tempat 

dalam pelaksanaannya (Mentzer dkk, 2001). 

Supplier dipandang sebagai aset yang terbukti mempunyai beberapa nilai 

tambah keuntungan seperti kualitas, pendukung teknis, ide produk baru dan 

pendukung layanan (Anderson and Katz, 1998). Pandangan seperti ini 

mempertimbangkan supplier tidak hanya sebagai sumber untuk biaya material 
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yang rendah tetapi juga strategi untuk melengkapi dan memperkuat perusahaan 

dalam persaingan (Routroy and Kodali, 2005).  Oleh karena itu, perusahaan yang 

memiliki banyak supplier harus ketat dalam melakukan evaluasi supplier dalam 

rangka menjaga atau meningkatkan kinerja dari supplier-supplier tersebut 

(Mauidzoh, 2000). 

 

2.3 Evaluasi Kinerja Supplier 

Kinerja merupakan tingkat pencapaian atas pelaksanaan pekerjaan atau 

tugas tertentu. Sedangkan manajemen kinerja adalah pengelolaan semua elemen 

proses organisasi yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik kinerja individu 

maupun kelompok (Martin dan Cannon, 2004). Suatu kegiatan evaluasi 

merupakan langkah dasar untuk menilai kemampuan sebuah supplier dalam 

melakukan penyesuaian terhadap sebuah organisasi, karena mengandung bagian-

bagian aspek penting untuk sebuah susunan perangkat dan hubungan kerjasama 

yang baik antara perusahaan konsumen dengan supplier (Sarangapani, 2006).  

Perusahaan yang memiliki banyak alternatif, harus selektif dalam memilih 

suppiler, sehingga diperlukan suatu Sistem Evalusi dan Seleksi Supplier (SESS) 

yang baik dan objektif (Mauidzoh, 2000). SESS tersusun di dalam kerangka 

evaluasi supplier yang menjadi acuan umum untuk mencapai tujuan dari 

perusahaan pelanggan dalam menentukan kemampuan dalam memasok produk/ 

jasa spesifik kepada perusahaan pelanggan (Sarangapani, 2006).   

Tujuan dari pembentukan kerangka evaluasi supplier yaitu: menyediakan 

sebuah dasar untuk evaluasi potensi supplier; menyediakan prosedur yang 
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menyatu kepada seluruh perusahaan untuk mengeksploitasi kegiatan dalam 

perusahaan, menyediakan kumpulan data supplier dalam bermacam komponen, 

fungsional, dan teknologi; dan memperdalam pengetahuan mengenai supplier 

yang lainnya (Sarangapani, 2006).  

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan sebuah evaluasi yang 

dilakukan dengan merujuk pada lintasan sebab akibat, melalui penetapan indikator 

kinerja yang merupakan bagian dalam sistem manajemen dengan membandingkan 

antara rencana yang dibuat dan hasil yang dicapai, kemudian menganalisa 

penyimpangan yang terjadi dan melakukan perbaikan (Kurniawan, 2002).  

 

2.4 Kriteria Evaluasi dan Vendor Performance Indicator (VPI) 

Indikator kinerja adalah uraian ringkas yang menggambarkan tentang 

suatu kinerja yang akan diukur dalam pelaksanaan suatu program terhadap 

tujuannya. Indikator menyampaikan secara spesifik apa yang diukur untuk 

menentukan apakah tujuannya telah tercapai. Indikator tersebut menentukan 

bagaimana kinerja akan diukur menurut suatu skala atau dimensi, tanpa 

menjelaskan secara spesifik suatu tingkat pencapaian tertentu (Susanto, 2002). 

Menurut Indrajit dan Djokopranoto (2002), Istilah indikator untuk 

pemilihan dan evaluasi supplier dalam dunia industri saat ini lebih dikenal dengan 

Vendor Performance Indicators (VPI), VPI merupakan istilah lain dari KPI (Key 

Performane Indicator) yang biasa diterapkan pada supplier atau vendor. Merujuk 

pada definisi yang dirumuskan dalam “Performance Indicator Resource 

Catalogue” yang diterbitkan oleh  Australian Government, Department of 
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Finance and administration (2006), VPI adalah ukuran spesifik tentang kinerja 

organisasi dalam wilayah bisnisnya, berupa suatu performance metric yang secara 

nyata dan jelas terkait dengan sasaran strategis organisasi yang mampu 

mendorong organisasi menerjemahkan strateginya ke dalam terminologi yang bisa 

dikuantifikasi. Ukuran tersebut dapat berupa financial dan non-financial yang 

dapat digunakan untuk mengukur kinerja strategis organisasi. Sebagai alat ukur 

kinerja strategis organisasi, VPI dapat mengindikasikan kesehatan dan 

perkembangan organisasi, dan atau keberhasilan kegiatan, program atau 

penyampaian pelayanan untuk mewujudkan target-target atau sasaran organisasi 

(Asropi, 2007).  

Hal penting yang harus dilakukan dalam evaluasi supplier adalah 

penentuan kriteria-kriteria sebagai kerangka dari indikator- indikator penilaian 

yang diperlukan untuk mengukur kapabilitas dan kinerja dari supplier dalam 

menghasilkan unit / item yang diinginkan (Prahinski dan Fan, 2004). Menurut 

Oktora (2009) serta Mauidzoh (2000), terdapat beberapa kriteria yang digunakan 

dalam evaluasi supplier, yaitu meliputi: kualitas (quality), harga (price), 

keandalan (delivery), flexibility (perubahan kuantitas, kualitas, dan desain 

produk), dan responsiveness. Menurut Anggraini (2006), kriteria penilaian/ 

evaluasi terhadap kinerja supplier yang adalah harga, pelayanan (respon terhadap 

complain), ketersediaan barang, kemudahan dalam pemesanan barang, informasi 

produk, supervise lapangan, garansi, cara pembayaran, mutu produk, 

keberlanjutan MoU, dan kerjasama secara umum. Pertimbangan yang digunakan 

dalam penilaian kinerja supplier diantaranya yaitu: kemampuan dalam mengirim 

javascript:void(0);
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barang (service) tepat waktu, keandalan barang yang dipasok, keadaan barang 

yang sesuai dengan harga yang disetujui (McGuinness and Bauld, 2005). Kriteria- 

kriteria ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan yang sederhana dan lengkap 

dalam merancang sistem evaluasi supplier (Mauidzoh, 2000). 

 

2.5 Analytical Network Process (ANP) 

 Anaytical Network Process adalah teori pengukuran relative yang umum 

digunakan untuk memperoleh skala perbandingan gabungan prioritas dari skala 

perbandingan individu yang menggambarkan ukuran-ukuran relatif dari pengaruh 

elemen yang saling berhubungan dengan kriteria kontrol (Saaty, 2004). Metode 

Analytic Network Process (ANP) merupakan pengembangan metode Analytical 

Hierarchy Process (AHP) dan mampu memperbaiki kelemahan AHP berupa 

kemampuan mengakomodasi keterkaitan antar kriteria atau alternatif (Büyükyazc 

and Sucu, 2003). Menurut Agarwal et. al (2005), ANP menyediakan pendekatan 

yang lebih akurat untuk lingkungan model yang lebih kompleks. 

 Pembobotan dengan ANP membutuhkan model yang merepresentasikan 

saling keterkaitan antar kriteria dan subkriteria yang dimilikinya (Agarwal et al., 

2005).  Keterkaitan pada metode ANP ada 2 jenis yaitu keterkaitan dalam satu set 

elemen (inner dependence) dan keterkaitan antar elemen yang berbeda (outer 

dependence). Adanya keterkaitan tersebut menyebabkan metode ANP lebih 

kompleks dibandingkan dengan metode AHP (Santoso dan Setiawan, 2009).  

Menurut Agarwal et. al (2005), terdapat gabungan dua control di dalam ANP, 

yaitu: Kontrol hierarki yang yang menunjukkan interaksi keterkaitan antara 
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kriteria jaringan dan sub-kriteria; dan kontrol kedua adalah jaringan pengaruh 

antar elemen atau cluster-cluster.  

GOAL

Criteria

Subcriteria

Alternatives

Cluster 

(Level)

Criteria

(Elements)

C1

C2

C4 C3

Outer Dependence

Inner Dependence

Feedback

(a) (b)

Sumber: Gasiea et al., 2008 

Gambar 1 Perbedaan model Hirarki (a) dan model Jaringan (b)  

Struktur jaringan ANP berbeda dari struktur hierarki (AHP) seperti pada gambar 

2.1 (a), struktur hierarki memiliki sebuah sasaran di level-level elemen dan 

hubungan diantara elemen tersebut (Gasiea et al., 2008). AHP lebih menekankan 

pada pengambilan keputusan melalui rangkaian hierarki yang bertuju pada satu 

goal (seperti pada decision tree), tetapi ANP lebih kearah pembagian cluster yang 

dapat mengkomparasikan kriteria yang dimiliki juga node pada cluster-cluster-

nya inter maupun antar kriteria (Saaty, 2008). Pada struktur tersebut tidak terdapat 

hubungan keterkaitan dalam satu set elemen (inner dependence) dan tidak 

memiliki hubungan timbal balik dari level yang lebih rendah ke level yang lebih 

tinggi, tidak seperti hierarki, jaringan (ANP) tidak terdiri dari tingkatan-tingkatan, 

tetapi cluster dari elemen dimana setiap elemen dapat bergantung kepada elemen 

yang lain (Gasiea et al., 2008). 

Chung et. al (2006) dalam Dağdeviren and Yüksel (2007) menyebutkan, 

terdapat 4 langkah utama dalam proses ANP, yaitu: pembuatan model dan 
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menyusun permasalahan, pairwise comparison antar level komponen, 

pembentukan super matrik, dan pemilihan alternatif terbaik. Pembentukan sebuah 

model untuk mengukur suatu permasalahan yang kompleks dilakukan dengan cara 

mengidentifikasi kriteria- kriteria yang terkait (Yoserizal, 2009). 

Penentuan prioritas dan rasio konsistensi dalam metode ANP dilakukan 

berdasarkan eigenvector dan eigenvalue (Chung et al., 2006) dalam Dağdeviren 

and Yüksel (2007). Menurut Agarwal et. al (2005), eigenvector akan menentukan 

ranking dari alternatif yang dipilih, sedangkan eigenvalue memberikan ukuran 

konsistensi dari proses perbandingan. Ranking pada dasarnya diwakili oleh vector 

prioritas sebagai hasil dari normalisasi dari eigenvector utama. Seperti pada AHP, 

metode ANP juga memiliki nilai konsistensi yang dinyatakan dalam rasio 

konsistensi (CR), yang diperoleh dari perhitungan perbandingan antara indeks 

konsistensi (CI) dengan indeks random konsistensi (RI) (Yoserizal, 2009). 

Persamaan CI dapat dilihat dibawah ini: 

 

 

Indeks konsistensi dapat diperoleh dari perbandingan antara hasil selisih 

λmax dan ordo dengan ordo – 1. (n-1).  Namun, suatu matriks yang acak akan 

didapatkan juga nilai Consistency Index yang disebut dengan Random Index (RI). 

Dengan membandingkan CI dengan RI maka didapatkan patokan untuk 

menentukan tingkat konsistensi suatu matriks, yang disebut dengan Consistency 

Ratio (CR) (Santoso dan Setyawan, 2009). Nilai RI yang telah ditentukan adalah 
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untuk matriks dengan order 1 hingga 15 yang dapat dilihat pada Tabel 1 (Saaty, 

2008). 

Tabel 1. Nilai RI untuk menghitung Nilai Konsistensi dalam Proses 

Pembobotan dan Pembandingan 

Order 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 1,52 1,54 1,56 1,58 1,59 

Sumber: Saaty, 2008 

Apabila nilai CR kurang dari 0.10 atau semakin mendekati ke angka nol berarti 

semakin baik nilainya dan menunjukkan kekonsistenan matriks perbandingan 

tersebut (Santoso dan Setyawan (2009). Terdapat 2 aplikasi software yang dapat 

digunakan dalam menggunakan metode ANP, yaitu SuperDecision dan 

ExpertChoice (Feglar and Levy, 2005). 

Setelah perbandingan berpasangan telah selesai dilakukan, maka tahapan 

selanjutnya adalah membangun suatu supermatrik. Supermatrik dihitung dengan 4 

langkah, yaitu unweighted supermatrix, weighted supermatrix, limiting 

supermatrix, normalisasi matrik limit). Tahapan- tahapan ini dilakukan apabila 

terdapat hubungan keterkaitan, baik internal, maupun eksternal pada cluster 

(Wibowo, 2003). Tahap unweighted super matrix dilakukan dengan cara 

memasukkan semua eigenvector yang telah dihitung ke dalam sebuah super 

matriks. Setelah itu kemudian dilakukan tahap pembuatan weighted super matrix 

dengan cara melakukan perkalian setiap isi unweighted supermatrix dengan bobot 

yang terdapat pada cluster-nya (Santoso dan Setyawan, 2009). Tahapan 

selanjutnya adalah komposisi limiting supermatrix hingga stabil. Tahapan terakhir 

adalah menentukan normalisasi pada limit matrik.  Hal ini dilakukan untuk 

mengetahui hasil pemilihan alternatif terbaik (Saaty, 2008). 
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2.6 Penelitian Terkait 

 Penelitian terdahulu yang mengkaji evaluasi kinerja supplier 

menggunakan pendekatan VPI dan metode ANP telah dilakukan oleh Yoserizal 

(2009) di PT. Greenfield Indonesia. Objek penelitian tersebut adalah supplier susu 

segar dengan menggunakan variabel quality, flexibility, delivery, dan 

Responsiveness.  

Penelitian lain yang terkait juga dilakukan oleh Oktora (2009) di PT. Inti 

Luhur Fuja Abadi (PT. ILUFA) yang mengevaluasi pemasok ikan kakap merah 

berdasarkan VPI dengan metode Analytic Hierarchy Process dan menggunakan 

variabel quality, price, delivery, dan responsiveness dalam mengevaluasi 

suppliernya. Pada penelitian sebelumnya tersebut, mengukur secara kualitatif 

tanpa menggunakan data historis perusahaan sebagai dasar pengukuran terhadap 

supplier. Mauidzoh (2000) dalam jurnal penelitian mengenai perancangan sistem 

penilaian dan seleksi supplier menggunakan multi kriteria menyebutkan, 

berdasarkan pada jurnal Saaty (1998), kriteria yang digunakan dalam evaluasi 

supplier, meliputi: kualitas (quality), harga (price), keandalan (delivery), 

flexibility (perubahan kuantitas, kualitas, dan desain produk), dan responsiveness. 

Anggraini (2006) menyebutkan dalam penelitiannya mengenai identifikasi 

sistem manajemen supply chain dan rancangan evaluasi kinerja supplier pada PT. 

Ciputra Surya Tbk. Surabaya, kriteria penilaian/ evaluasi terhadap kinerja supplier 

adalah Flexibility yang berkaitan dengan kemampuan memenuhi permintaan 

perubahan jumlah dan perubahan waktu pengiriman, relationship berhubungan 

dengan hubungan jangka panjang dan pengalaman hubungan masa lalu antara 
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supplier dengan perusahaan, responsiveness yang berkaitan dengan respon 

terhadap komplain masalah dan kecepatan reaksi dalam menangani adanya 

permintaan mendadak, dan yang terakhir adalah quality control yang  terdiri dari 

penanganan cepat terhadap kecacatan produk dan tanpa inspeksi. 

Pada penelitian berikut ini akan digunakan data historis sebagai dasar 

pengukuran, sehingga didapat hasil yang lebih objektif. Data historis digunakan 

untuk menentukan penggunaan variabel-variabel yang sesuai dengan kondisi 

sebenarnya, termasuk di dalamnya adalah kualitas produk yang dipasok, ketepatan 

waktu pengiriman, ketepatan jumlah pengiriman, kondisi dari produk saat 

diterima, harga produk, dan proses klaim. Penelitian ini menetapkan 5 variabel 

yang dikaji, yaitu quality, delivery, responsiveness, flexibility, dan price.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PR. Trubus Alami Malang - Jawa Timur, 

dengan periode waktu mulai 1 Oktober 2010 hingga 31 Desember 2010. 

Pengolahan data dilakukan di Laboratorium Komputasi dan Analisis Sistem, 

Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas 

Brawijaya Malang. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan berdasarkan tahap-tahap dalam 

kerangka penelitian yang tersusun secara sistematis dan terarah berdasarkan 

permasalahan yang ditinjau. Tahapan pertama dalam penelitian ini adalah dengan 

melakukan survey pendahuluan untuk mengetahui permasalahan yang terdapat 

pada divisi pembelian (purchasing) bahan baku terkait dengan supplier yang 

kemudian diangkat menjadi topik penelitian. Permasalahan yang muncul adalah 

sering terjadi pegiriman bahan baku pengemas primer yaitu kertas Etiket yang 

tidak sesuai dengan standar kualitas perusahaan, jumlah bahan pengemas yang 

dikirimkan tidak sama jumlahnya dengan yang dipesan dan waktu pengiriman 

yang terlalu cepat sehingga mengganggu kegiatan penyimpanan bahan baku 

pengemas. Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi tambahan dan 

landasan teori yang mendukung penelitian. Literatur yang dibutuhkan adalah 

informasi mengenai evaluasi kinerja supplier, kriteria- kriteria yang dibutuhkan 
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sebagai kerangka VPI (Vendor Performance Indicator), serta metode pembobotan 

dan penilaian Analytical Network Process (ANP) yang digunakan untuk evaluasi 

kinerja supplier. Literatur diperoleh dari buku-buku, majalah atau jurnal-jurnal 

yang mendukung penelitian. Literatur pada penelitian secara khusus digunakan 

sebagai dasar alasan mengapa evaluasi supplier perlu dilakukan dengan 

menggunakan metode ANP. Pengambilan literatur dilakukan dari sesuatu yang 

umum terlebih dahulu, yaitu dari posisi supplier dalam supply chain management, 

kegiatan evaluasi supplier secara umum dengan variabel-varibel kerja dan metode 

yang digunakan. Setelah itu, akan dipersempit dengan penggunaan variabel 

tertentu (quality, delivery, price, flexibility, dan responsiveness) dan metode 

tertentu, yaitu ANP. Kerangka tahapan penelitian tergambarkan pada Gambar 2. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kerangka Tahapan Penelitian 

Identifikasi Masalah 

 

Survey Pendahuluan Studi Literatur 

Pendefinisian Sistem 

Penentuan batasan Masalah, Variabel, Parameter dan Asumsi 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 

Pengumpulan Data 
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3.2.1 Identifikasi Permasalahan 

Pada tahap ini peninjauan awal dilakukan untuk mengetahui permasalahan 

dalam sistem yang telah berjalan di divisi pembelian PR. Trubus Alami, kemudian 

akan dicari penyebab terjadinya penyimpangan-penyimpangan dari kondisi 

normal dengan cara yang sistematik. Gejala permasalahan yang terjadi 

berdasarkan survey pendahuluan adalah terganggunya kegiatan penyimpanan 

bahan pengemas. Pada tahapan ini, teridentifikasi bahwa salah satu permasalahan 

yang menyebabkan terganggunya kegiatan penyimpanan di PR. Trubus Alami 

adalah perilaku supplier yang tidak konsisten terhadap waktu kedatangan dalam 

memasok bahan baku pengemas primer kertas Etiket. Usulan yang ditawarkan 

pada penelitian ini adalah evaluasi kinerja supplier dengan cara mengubah setiap 

variabel/ kriteria pada sistem pengadaan Kertas Etiket, menjadi terminologi 

kuantitasi Vendor Performance Indicator (VPI) dan melakukan pembobotan pada 

setiap indikatornya. 

 

3.2.2 Pendefinisian Permasalahan 

 Evaluasi kinerja supplier adalah suatu kegiatan penilaian terhadap kinerja 

supplier kertas Etiket, sehingga supplier dapat memperbaiki kinerjanya secara 

keseluruhan dalam menanggapi permintaan perusahaan. Sistem evaluasi kinerja 

supplier ini terdiri dari beberapa elemen yaitu perilaku perusahaan, supplier dan 

bahan pengemas kertas Etiket.  Elemen- elemen sistem tersebut memiliki atribut 

yang saling berelasi fungsi untuk mencapai tujuan dari sistem evaluasi kinerja 

supplier. Elemen-elemen dan atribut dalam sistem dapat dilihat pada Tabel 2. 
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Tabel 2. Elemen-elemen dan atribut pada sistem evaluasi kinerja supplier 

No Elemen Atribut 

1. Perusahaan - Memiliki standar kualitas Kertas Etiket yang dipasok 

dari dari supplier. 

- Memiliki standar harga Kertas Etiket dari supplier. 

- Penetapan waktu pengiriman dan volume bahan baku 

yang harus dikirim. 

- Mempunyai hak melakukan komplain kepada 

supplier. 

- Memiliki hak mengembalikan kertas Etiket yang 

telah dipasok oleh supplier. 

2. Supplier - Kemampuan memenuhi standar kualitas Kertas 

Etiket perusahaan. 

- Kemampuan memenuhi volume kebutuhan Kertas 

Etiket perusahaan. 

- Kemampuan menanggapi komplain dari perusahaan 

terkait kualitas, volume pengiriman dan waktu 

pengiriman. 

- Kemampuan memenuhi perubahan volume 

pengiriman. 

- Kemampuan memberikan harga yang bersaing 

kepada perusahaan. 

3 Bahan pengemas - Kualitas Kertas Etiket 

- Harga 

 

3.2.3  Penentuan Batasan Masalah, Variabel, Parameter dan Asumsi 

 Penentuan batasan masalah perlu dilakukan dalam suatu penelitian, 

sehingga pembahasan pada penelitian tersebut dapat fokus pada tujuan penelitian. 

Batasan masalah yang digunakan adalah penelitian ini dilakukan pada supplier 

bahan pengemas kertas Etiket pembungkus rokok. Pengukuran dilakukan 

berdasarkan kinerja pada Januari - Desember 2010. Pada kegiatan evaluasi kinerja 

supplier diperlukan variabel-variabel kerja dan parameter-parameter yang dapat 

dinilai. Variabel dan paramater tersebut ditentukan berdasarkan pada data historis 

perusahaan, terkait dengan kinerja supplier yang sering menjadi permasalahan dan 

akan dievaluasikan. Variabel-variabel kerja tersebut akan menjadi variabel 

penilaian pada sistem evaluasi kinerja supplier kertas Etiket. Parameter kerja 
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adalah Vendor Performance Indicator (VPI) dari masing-masing kriteria atau 

variabel yang teridentifikasi. Selain variabel dan perameter, asumsi juga 

digunakan pada penelitian ini agar hasil penelitian sesuai dengan sistem yang 

nyata. Asumsi yang digunakan adalah manajemen yang terlibat langsung dalam 

penelitian ini dianggap mengetahui dan berkompeten untuk menilai aktivitas atau 

kinerja supplier. Variabel dan parameter yang akan diajukan dalam penelitian ini 

dapat dilihat pada Tabel 3. 

Tabel 3. Variabel kerja dan parameter supplier bahan pengemas 

No. Variabel Parameter 

1 Quality - Pengujian fisik kertas Etiket (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan kertas Etiket (VPI 2) 

2 Delivery - Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 

- Ketepatan waktu kedatangan kertas Etiket (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman  (VPI 5) 

3 Flexibility - Prosedur Puschasing Order (VPI 6) 

- Fleksibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 

4 Responsiveness - Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

5 Price - Kesesuaian harga pemasok dengan standar perusahaan (VPI 11) 

 

3.2.4 Pengumpulan Data 

 Pada penelitian ini menggunakan 3 metode pengumpulan data, metode-

metode tersebut dijabarkan pada halaman selanjutnya, yang terdiri dari: 

1. Organizational Record 

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari sejumlah informasi yang 

terdapat dalam dokumen-dokumen perusahaan yang erat hubunganya dengan 

perusahaan dan kegiatan perusahaan. Informasi- informasi yang dibutuhkan 

adalah data aktivitas pembelian bahan baku pengemas dari supplier periode lalu. 

Data tersebut akan digunakan sebagai pembanding dan penguat pada penilaian 

subyektif yang dilakukan oleh pihak manajemen perusahaan. 
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2. Kuesioner 

Metode ini dilakukan dengan cara menyebarkan kuesioner kepada 

responden melalui cara mengisi formulir isian secara obyektif. Jenis kuesioner 

yang disebarkan adalah kuesioner tertutup (Lampiran 1). Pada penelitian ini jenis 

data yang dibutuhkan yaitu data kualitatif yang diangkakan. Responden diminta 

untuk menilai tingkat kepentingan keterkaitan antar cluster dan node. Responden 

yang dipilih untuk menilai supplier dalam penelitian ini adalah pihak yang 

dianggap berkompeten atau terlibat langsung dengan supplier. Skala yang 

digunakan pada kuesioner perbandingan berpasangan sesuai dengan skala 

penilaian yang ditetapkan oleh Saaty (2008). Tiap bagian VPI yang ada ditentukan 

pembobotannya oleh responden yang berbeda-beda sesuai dengan tugas dan 

tanggung jawabnya pada divisi masing-masing (Lampiran 7) yang terkait dengan 

penilaian VPI. Responden tersebut dapat dilihat pada Tabel 4. 

Tabel 4. Daftar Responden dan Jenis Kuesioner 
No Responden Jenis kuesioner 

1 Manajer PPIC - Pembobotan variabel Goal. 

- Pembobotan keterkaitan pengaruh antar cluster 

- Pembobotan keterkaitan pengaruh antar node target perusahaan 

dengan  seluruh node VPI. 

- Pembobotan variabel supplier. 

2 Warehousing staff - Pembobotan antara node supplier dengan node (VPI 3, VPI 4, 

VPI 5, VPI 6, VPI 7, VPI 8, VPI 9, VPI 10, VPI 11) 

- Pembobotan keterkaitan antara node (VPI 3, VPI 4, VPI 5, VPI 

6, VPI 7, VPI 8, VPI 9, VPI 10, VPI 11) dengan node cluster 

Supplier. 

3 QC  Team - Pembobotan antara node supplier dengan node (VPI 1 dan VPI 

2) 

- Pembobotan keterkaitan antara node (VPI 1 dan VPI 2) dengan 

node cluster Supplier. 
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Skala penilaian yang digunakan dalam kuesioner ini adalah dengan 

menggunakan skala 1 sampai 9. Skala penilaian dalam penggunaan kuesioner 

menurut Saaty (2008) dapat dilihat pada Tabel 5: 

Tabel 5. Skala penilaian kuesioner 

3.  Wawancara 

Wawancara dilakukan melalui tanya jawab dengan narasumber yang 

terkait yaitu pemilik dan manajer operasional perusahaan untuk menunjang 

perolehan data dan informasi. Informasi yang dibutuhkan adalah standar 

perusahaan terhadap VPI yang dipergunakan untuk evaluasi kinerja supplier 

secara keseluruhan. 

3.2.5 Analisis Data 

 Pada penelitian ini akan dilakukan analisa data dengan memanfaatkan data 

yang diperoleh pada saat penelitian. Tahapan analisis data yang dilakukan pada 

penelitian ini antara lain: pemodelan sistem evaluasi kinerja supplier, pembobotan 

Skala 

Penilaian 
Definisi Penjelasan 

1 Sama pentingnya 
Kedua aktivitas menyumbangkan sama pada 

tujuan 

3 

Agak lebih penting 

yang satu atas 

lainnya 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan 

sedikit kesukaan atas satu aktifitas lebih dari 

yang lain 

5 Cukup penting 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan 

kesukaan atas satu aktifitas lebih dari yang 

lain 

7 sangat penting 

Pengalaman dan keputusan menunjukkan 

kesukaan yang kuat atas satu aktifitas lebih 

dari yang lain 

9 Mutlak penting 
Bukti menyukai satu aktifitas atas yang lain 

sangat kuat 

2,4,6,8 

Nilai tengah di 

antara dua nilai 

keputusan yang 

berdekatan 
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pada keterkaitan antar cluster dan keterkaitan antar node, pengolahan hasil 

pembobotan pada cluster matrix dan unweighted supermatrix, dan yang terakhir 

adalah normalisasi dari limit matriks.  

Hasil pada salah satu keterkaitan antar node akan menghasilkan bobot 

prioritas supplier berdasarkan pencapaian VPI-nya. Bobot ini pada akhirnya akan 

digunakan sebagai pendekatan untuk mengetahui bobot prioritas masing-masing 

supplier berdasarkan variabel-variabel kerjanya. Sementara itu, hasil dari limit 

matriks dan normalisasi limit matrik merupakan hasil akhir bobot kinerja pada 

masing- masing supplier dan bobot akhir seluruh VPI supplier secara umum 

setelah disesuaikan dengan kinerja nyata supplier. Tahapan analisis data dapat 

dilihat pada Gambar 3 pada halaman selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3. Tahapan Analisis Data 

Pemodelan 

Pembobotan dengan ANP 

Bobot Prioritas Keterkaitan antar 

Node 

Bobot Prioritas Keterkaitan antar 

cluster 

Unweighted Supermatrix Matrix Cluster 

Limiting Matrix 

Normalisasi Limiting Matrix 

 

Bobot Prioritas akhir VPI dan Supplier 

Weighted 

Supermatrix 
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a. Tahap Pemodelan 

Pemodelan akan menjadi dasar pembuatan kuesioner untuk menentukan 

bobot prioritas pada seluruh keterkaitan yang ada. Tahap pemodelan sendiri terdiri 

dari beberapa langkah, yaitu menentukan cluster dan node yang digunakan, 

kemudian menentukan keterkaitan yang terjadi antar cluster dan node yang telah 

teridentifikasi, dan yang terakhir adalah menggambarkan model jaringannya. 

Jaringan dalam model tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang terjadi antar 

cluster dan node yang telah teridentifikasi. 

Tahap berikutnya pada pemodelan sistem adalah menentukan keterkaitan 

antar cluster dan node.  Keterkaitan antar cluster terjadi karena adanya keterkaitan 

antar node. Keterkaitan berikutnya adalah keterkaitan antar node. Keterkaitan 

antar node ini akan digunakan sebagai input pengolahan data pada supermatrix.  

Seluruh keterkaitan antar node akan dibandingkan secara berpasangan. Sedangkan 

node yang hanya memiliki satu keterkaitan node antar cluster yang berbeda 

memiliki bobot 1. Keterkaitan antar cluster dan antar node yang telah 

teridentifikasi kemudian digambarkan model jaringannya. Keterkaitan antar 

cluster dan node akan digambarkan dalam bentuk jaringan. Model jaringan 

diperlukan karena keterkaitan di antara cluster dan node pada sistem evaluasi 

kinerja supplier merupakan keterkaitan yang memiliki hubungan timbal balik 

(feed back). 

b. Tahap Pembobotan 

Pembobotan dilakukan pada seluruh keterkaitan antar cluster dan antar 

node yang memiliki lebih dari satu keterkaitan pada setiap cluster. Metode 



35 

 

pembobotan yang digunakan sama seperti pada metode pembobotan pada AHP. 

Hasil bobot prioritas yang diolah terlebih dahulu adalah hasil pembobotan 

keterkaitan antar cluster. Bobot prioritas yang diperoleh akan disusun pada cluster 

matrix. Setelah itu, pembobotan dilanjutkan pada keterkaitan antar node. Hasil 

pembobotan akan disusun pada unweighted supermatrix. Masing- masing nilai 

bobot pada unweighted supermatrix akan dikalikan dengan nilai setiap blok dari 

matrix cluster. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan bobot prioritas global pada 

weighted supermatrix. Setelah diperoleh supermatrik berbobot, maka langkah 

selanjutnya adalah mencari limiting matrix-nya.  Limiting matrix diperoleh dengan 

cara memangkatkan supermatrik dengan dirinya sendiri hingga nilai bobot 

dinyatakan stabil.  Nilai bobot dinyatakan stabil bila dominasi antar elemen telah 

terdistribusi pada keseluruhan matriks.   

c. Tahap Normalisasi limiting matrix  

Tahap akhir adalah dengan menormalisasi limiting matrik. Normalisasi 

dilakukan untuk mengetahui kontribusi nilai bobot prioritas akhir seluruh node 

VPI dan node supplier pada cluster-nya masing- masing. Penetapan nilai 

unweighted supermatrix, weighted supermatrix, limiting matrix, dan normalisasi 

limiting matrix dilakukan menggunakan bantuan software Super Decisision 2.0.8. 

Diagram jaringan sistem evaluasi kinerja supplier bahan pengemas di PR Trubus 

Alami dapet dilihat pada Gambar 4. 

3.3 Data Historis 

 Penelitian ini menggunakan data historis untuk membandingkan antara 

hasil yang didapati dari evaluasi kinerja supplier dengan kondisi sebenarnya, 
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termasuk di dalamnya adalah kualitas produk yang dipasok, ketepatan waktu 

pengiriman, ketepatan jumlah pengiriman, pelayanan perbaikan, harga produk, 

dan fleksibilitas penjadwalan. Ke- 5 variabel yang digunakan dalam evaluasi 

kinerja supplier ini adalah: quality, delivery, responsiveness, flexibility, dan price.  
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 Gambar 4. Diagram Jaringan Sistem Evaluasi Kinerja Supplier  
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IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Profil Perusahaan 

  Induk Perusahaan Rokok (PR) Trubus Alami pada awalnya didirikan oleh 

bapak Purwanto pada tahun 2005 di Tulung Agung dengan nama Trubus Tulung 

Agung dengan bentuk awal adalah UKM (Usaha Kecil Menengah) yang berupa 

usaha keluarga berskala industri rumah tangga. Seiring pesatnya kemajuan 

perusahaan ini dibidang produksi dan pemasaran, sehingga diperlukan pabrik 

yang lebih besar. Dalam waktu kurang lebih 5 tahun, PR. Trubus Tulungagung 

dapat mengembangkan daerah pemasaran dan kapasitas produksi serta membuka 

lapangan kerja yang baru bagi penduduk sekitar pabrik. 

PR. Trubus Alami Malang pada tahun 2005, awalnya merupakan tempat 

pengolahan tembakau (produksi tembakau) dari PR. Trubus Tulungagung yang  

memproduksi rokok Alami yang berpusat di Tulungagung. Seiring dengan 

meningkatnya permintaan pasar akan rokok Alami, produksi tidak hanya 

dilakukan di Tulungagung tetapi juga dibangun pabrik di Malang. Pada tahun 

2007 didirikan PR. Trubus Alami Malang dengan jumlah tenaga kerja mencapai 

lebih dari 200 orang, hingga saat ini PR. Trubus Alami memiliki 3 lokasi pabrik 

yang digunakan untuk produksi rokok, yaitu 1 di Tulung Agung dan 2 di Malang.  

Bentuk PR. Trubus Alami sejak awal berdiri hingga saat ini adalah 

perusahaan perseorangan, dimana keseluruhan modal dan asetnya dimiliki oleh 

satu orang yaitu pendiri perusahaan, Bapak Purwanto. Bentuk ini dipertahankan 

dengan alasan besarnya modal, ukuran perusahaan, dan kemudahan dalam 



39 

 

pengelolaan perusahaan. Perusahaan Rokok Alami memiliki jumlah modal dan 

ukuran perusahaan yang masih relatif kecil namun memiliki kapasitas produksi 

yang skala menengah. Oleh karena itu, dirasa lebih mudah jika dimiliki dan 

dikelola oleh perseorangan. Alasan memilih rokok kretek sebagai produk 

perusahaan karena proses pembuatannya lebih mudah dari pada rokok filter yang 

menggunakan mesin. Selain itu rokok kretek juga lebih diminati oleh kalangan 

menengah ke bawah yang dinilai sebagai pasar potensial oleh pemilik saat itu. 

PR. Trubus Alami Malang pada saat ini mampu memproduksi rata-rata 

sebanyak 180.000 pack rokok tiap harinya dan memiliki 2 produk unggulan, yaitu 

Rokok Kretek Trubus Alami dan Sejuk Alami. Pemenuhan kebutuhan bahan 

pengemas primer berupa kertas Etiket dipenuhi oleh PR. Trubus Alami dengan 

memiliki 3 supplier pemasok, yaitu: PT. S dari Surabaya, PT. K dari Kepanjen, 

dan PT. M dari Malang. 

 

4.2 Profil Supplier 

Seiring dengan permintaan pasar yang semakin meningkat di kalangan 

konsumen menengah ke bawah, PR. Trubus Alami membutuhkan kecukupan 

pasokan bahan pengemas agar kegiatan produksi tidak terganggu atau berhenti. 

PR. Trubus Alami sejak tahun 2007 telah menjalin hubungan dengan beberapa 

supplier, khususnya supplier kertas Etiket. Pasokan bahan baku pengemas kertas 

Etiket di PR. Trubus Alami dipenuhi dari pabrik-pabrik penghasil bahan 

pengemas yang berada di Jawa Timur, yaitu Surabaya, Kota Malang dan 

Kepanjen.  
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Hingga saat ini PR. Trubus Alami telah menjalin kerjasama dengan 3 

supplier pemasok kertas Etiket, diantaranya adalah PT. “S” dari Surabaya, PT. 

“K” dari Kepanjen, dan PT. “M” dari Kota Malang. Tiap tiap supplier telah 

menjalin hubungan kerjasama selama ±3 tahun sejak tahun 2007 dan 

mengirimkan dengan rata-rata jumlah yang berbeda-beda. Program kemitraan 

supplier adalah salah satu langkah untuk menghasilkan hubungan baik antar 

kedua perusahaan dan merupakan program jangka panjang yang dilakukan oleh 

PR. Trubus Alami. Menurut Ballou (2004), kemitraan yang dilakukan antara 

industri dengan pemasok dapat menghadirkan keuntungan yang besar bagi kedua 

belah pihak. Profil supplier PR. Trubus Alami secara lengkap dapat dilihat pada 

Tabel 6. 

Tabel 6. Profil supplier kertas Etiket PR. Trubus Alami Malang. 

 

 

 

 

PR. Trubus Alami telah menjalin hubungan dengan ketiga pihak supplier sejak 

tahun 2007, yaitu sejak perkembangan pertamanya dari pabrik pengolahan 

tembakau menjadi produksen rokok. Tiap supplier melakukan pengiriman bahan 

baku dengan menggunakan truk box pengangkut berkapasitas 1.500 Kg dan 4.000 

Kg. Tiap-tiap supplier yang memenuhi pasokan di PR Trubus Alami memiliki 

tingkat rata-rata pengiriman yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan adalah jumlah 

dan kapasitas kendaraan pengangkut yang dimiliki oleh supplier . 

 

No 
Nama 

Supplier 
Lokasi 

Rata-rata 

Pengiriman 

(Lembar/bulan) 

Tahun 

Bekerja 

sama 

1 PT. ”S” Surabaya 2.000.000 2007 

2 PT. ”K” Kepanjen 1.300.000 2007 

3 PT. ”M” Malang 1.500.000 2007 
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4.3 Kinerja Supplier 

 Pada proses analisis evaluasi kinerja supplier ini, tahapan  yang dilakukan 

adalah dengan melakukan pembobotan pada keterkaitan antar cluster yang dapat 

dilihat pada Lampiran 2. Agarwal (2005) dalam jurnalnya mengatakan, dalam 

skala dari 1 sampai 9 responden memberikan penilaian dari perbandingan antara 2 

variabel untuk sebuah standar kontrol yang lebih tinggi, ditambahkan pula oleh 

Dağdeviren (2007) bahwa pengambil keputusan diberikan pertanyaan dalam 

pembobotan dimana 2 elemen atau 2 komponen dalam satu waktu akan 

dibandingkan dalam kerangka berpikir bagaimana supplier berkontribusi dalam 

target perusahaan.   

Keterkaitan cluster yang dibandingkan adalah antara Goal- variabel dan 

Supplier- variabel. Hasil dari pembandingan tersebut adalah dapat mengetahui 

apakah kinerja supplier bila dilihat dari variabel-variabel yang dibandingkan telah 

memenuhi target perusahaan atau belum dan pembobotan prioritas yang 

diterjemahkan ke dalam bentuk angka menunjukkan variabel apa yang menjadi 

prioritas dari perusahaan dalam menilai kinerja supplier.  

Hasil pembobotan variabel keterkaitan antar cluster pada variable Goal 

perusahaan dan kinerja supplier secara lebih jelas dapat dilihat pada Tabel 7. 

Tabel 7. Bobot keterkaitan variabel Goal perusahaan dan variabel Supplier 

Goal Variabel 

(Target Perusahaan) 

Supplier Variabel 

(Kinerja nyata Supplier) 

Cluster Bobot Cluster Bobot 

Quality 0.609 Quality 0.647 

Delivery 0.187 Delivery 0.147 

Flexibility 0.053 Flexibility 0.059 

Responsiveness 0.048 Responsiveness 0.034 

Price 0.103 Price 0.113 
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Pada pembobotan variabel di atas, dapat diketahui bahwa penilaian yang 

diprioritaskan oleh perusahaan adalah Quality, kualitas pasokan sangat 

diperhatikan karena pada kertas Etiket terdapat desain perusahaan yang menjadi 

identitas rokok Trubus Alami. Hal ini didukung oleh Baiman et al., (2000), yang 

mengatakan kualitas produk dari suatu perusahaan tidak hanya tergantung pada 

perusahaan itu sendiri, akan tetapi juga dipengaruhi oleh pasokan bahan baku dari 

supplier.  

Pengujian kualitas kertas Etiket dilakukan oleh tim Quality control dan 

kemudian memberikan keputusan apakah menerima atau menolak kertas yang 

dikirimkan. Kertas dikatakan baik apabila memiliki ukuran panjang 15 cm dan 

lebar 11,2 cm dengan batas toleransi sebesar 0,1 cm, sedangkan untuk 

kenampakan kertas memiliki warna yang tidak buram, tulisan jelas dan tidak 

miring (Lampiran 9). Pengujian fisik kertas dilakukan dengan mengukur dimensi 

panjang dan lebar sisi kertas, sampel diambil sebanyak 5 - 7 lembar pada setiap 

kedatangan dengan membuka beberapa lot kertas secara acak. Pengujian ini 

dilakukan dengan mengambil beberapa sampel secara acak pada beberapa lot, 

yaitu 10 – 15 lembar pada tiap kedatangan dengan mengamati bentuk desain pada 

kertas Etiket untuk menghindari adanya cetakan yang berwarna buram, tulisan 

yang tidak jelas dan cetakan miring.  

 Bobot kinerja supplier pada pemenuhan bobot target perusahaan cluster 

Quality telah terpenuhi dan memiliki bobot yang melebihi target. Pada keadaan 

dilapang jarang ditemukan kertas Etiket yang tidak lolos uji, selain itu pihak 

supplier juga telah mengestimasi kertas yang mengalami kecacatan dengan 
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mengirimkan jumlah kertas yang dipesan dengan penambahan sejumlah tertentu 

kertas reject bulan sebelumnya, sehingga penerimaan kertas yang berkurang 

karena tidak lolos uji tidak sampai mengganggu kegiatan produksi. 

 Bobot kinerja supplier pada variabel Delivery berada di bawah bobot 

target dari perusahaan. Pada kondisi lapangan, supplier sering melakukan 

pengiriman lebih cepat dari yang dijadwalkan oleh perusahaan yang tercantum 

pada Purchasing Order (PO). Menurut catatan bagian PPIC, rentang kedatangan 

kertas Etiket dengan waktu yang dijadwalkan dapat berbeda hingga 4-5 hari, hal 

ini lah yang sering dikeluhkan karena pada saat kedatangan tidak tersedianya 

karyawan gudang yang melakukan penurunan barang dan terjadi penumpukan 

kertas Etiket di luar gudang.  

Bobot kinerja supplier pada variabel Flexibility telah memenuhi bobot 

target perusahaan, pihak supplier memiliki jadwal pengiriman yang fleksibel 

mengikuti perusahaan dan selalu mampu memenuhi volume permintaan 

perusahaan. Pada bobot variabel Responsiveness, kinerja supplier berada di bawah 

target perusahaan. Berdasarkan penilaian di lapangan, komplain terhadap kertas 

Etiket yang tidak lolos uji telah dilakukan, namun tindakan perbaikan berupa 

penggantian kertas reject dilakukan pada saat pengiriman selanjutnya dilakukan 

dan dikirimkan kertas Etiket pengganti sejumlah yang ditolak perusahaan. Sistem 

respon komplain seperti ini dilakukan PR. Trubus Alami untuk menjaga baiknya 

hubungan perusahaan dengan supplier. Kinerja supplier pada variabel Price telah 

melebihi target perusahaan, hal ini dikarenakan harga kertas Etiket yang diberikan 
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oleh tiap supplier selalu sesuai dengan standar perusahaan dan sejak tahun 2007 

tidak mengalami kondisi harga yang fluktuatif. 

Selain bobot keterkaitan pengaruh antara variabel Goal dengan Supplier, 

terdapat juga pembobotan keterkaitan pengaruh antar cluster Quality, Delivery, 

Flexibility, Responsiveness, dan Price. nilai pembobotan supplier pada variabel-

variabel ini dapat dilihat pada tabel supermatrix pada lampiran 6. Menurut 

Dağdeviren (2007), untuk mendapatkan prioritas global dalam sebuah sistem 

dengan pengaruh saling ketergantungan, prioritas yang ada dimasukkan dalam 

kolom matrik. Sebagai hasilnya, supermatrix sesungguhnya adalah matrik yang 

terpisah, dimana tiap segmen matrik mewakilkan sebuah hubungan diantara 2 

node (komponen atau cluster) dalam sebuah sistem. Hasil pembobotan keterkaitan 

pengaruh antar cluster dapat dilihat pada Tabel 8.  

Tabel 8. Bobot Keterkaitan Pengaruh antar Cluster 

CLUSTER Quality Delivery Flexibility Responsiveness Price 

Quality - - - - 0.625 

Delivery - - - - - 

Flexibility - 0.250 - - 0.113 

Responsiveness - - 0.250 - 0.065 

Price - - - - - 

Supplier 1 0.750 0.750 1 0.197 

 

Agarwal (2005) menuliskan, perbandingan variabel-variabel yang saling 

berpengaruh menggambarkan keterkaitan diantara semua variabelnya dalam 

sebuah sistem perbandingan sehingga dapat dianalisa. Berdasarkan hasil 

pembobotan keterkaitan pengaruh (Tabel 8), cluster Quality, Delivery, Flexibility, 

dan Responsiveness sangat dipengaruhi oleh cluster Suplier (cetak tebal), 

sehingga dapat diketahui bahwa cluster Supplier merupakan faktor utama yang 
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mempengaruhi variabel Quality, Delivery, Flexibility, dan Responsiveness dimana 

artinya ketika PR. Trubus Alami mempertimbangkan keempat variabel tersebut 

dalam order kertas Etiket, sangat dipengaruhi oleh variabel supplier. Sehingga 

tepat dilakukan sebuah evaluasi kinerja untuk supplier, karena kedudukannya 

yang sangat berpengaruh terhadap variabel lainnya. Bagi perusahaan yang tidak 

membuat sendiri bahan bakunya dalam artian bahan baku diperoleh dari pihak 

ketiga (supplier), maka kualitas material dari supplier harus menjadi pengawasan 

yang utama demi menghasilkan produk yang bermutu (Mauidzoh, 2000).  

Pada cluster Price faktor yang paling berpengaruh adalah cluster Quality, 

artinya harga dipengaruhi oleh kualitas kertas yang dipesan. Selain itu pula, 

dengan mengetahui bobot variable ini dapat mempengaruhi terhadap biaya yang 

dikeluarkan oleh perusahaan. Di PR. Trubus Alami sering kertas yang dating tidak 

sesuai jadwal, sehingga pada saat akan diturunkan tidak ada tenaga kerja yang 

tersedia untuk memindahkan sehingga menggunakan tenaga borongan yang 

mengeluarkan biaya harian. 
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Quality

0.250 0.250

0.333

0.250

Pengujian Fisik

0.750 0.750

0.667

0.750
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0.333
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0.667
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0.106 0.333
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0.661

Ketepatan 

Waktu 
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Kelancaran 

Pengiriman

1.000 1.000

1.000

1.000

Kesesuaian 

Harga

Price

Supplier

Supplier “S”

Supplier “K”
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Target Perusahaan

GOAL

Keterangan:

Bobot Kinerja Supplier “S” :

Bobot Kinerja Supplier “K”:

Bobot Kinerja Supplier “M”:

0.250

 

Gambar 5. Perbandingan nilai vector prioritas Target perusahaan dengan vector prioritas kinerja VPI Supplier 
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Selain keterkaitan antar cluster, dilakukan juga penilaian terhadap vector 

prioritas antar node. Vector prioritas node yang ditentukan nilai prioritasnya 

adalah node target perusahaan dengan tiap VPI pada seluruh variabel dan vector 

prioritas node tiap supplier dengan VPI tiap variabelnya. Hasil dari penilaian 

vector prioritas antar node adalah prioritas VPI target perusahaan dan VPI 

berdasarkan kinerja nyata supplier dan tersusun dalam unweighted supematrix 

(Lampiran 6). Perbandingan vector prioritas target perusahaan dengan VPI kinerja 

nyata supplier diperlihatkan secara lengkap pada Gambar 5.  

Berdasarkan Gambar 5, dapat dilihat kenampakan dari kertas Etiket 

menjadi prioritas utama dalam cluster Quality, sedangkan pada cluster Delivery 

ketepatan waktu kedatangan menjadi yang utama. Pada cluster Flexibility, 

fleksibilitas jadwal pengiriman adalah bobot terbesar yang artinya menjadi VPI 

yang utama. Pada cluster Responsiveness, kemampuan memenuhi permintaan 

mendadak memiliki prioritas terbesar dan dicluster Price kesesuaian harga 

menjadi satu-satunya yang utama. 

 Pada Gambar 5, dapat dilihat pula nilai kinerja VPI yang dicapai tiap 

supplier pada tiap variabelnya.  Kedudukan supplier “S” mampu memenuhi target 

perusahaan pada variabel Quality, Responsiveness, dan Price namun pencapaian 

target pada node ketepatan waktu pengiriman dalam variabel Delivery, prosedur 

PO dan kemampuan memenuhi volume pemesanan dalam variabel Flexibility 

masih berada dibawah target. Supplier “K” hanya memenuhi target perusahaan 

pada variabel Price, sedangkan target variabel lainnya tidak tercapai sepenuhnya 

seperti kenampakan kertas, ketepatan waktu pengiriman, prosedur PO, 
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fleksibilitas jadwal, dan respon komplain. Walaupun demikian, pencapaian target 

Supplier “K” pada pengujian fisik kertas Etiket dan kemampuan pemenuhan 

volume adalah yang tertinggi. Supplier “M” mampu memenuhi target secara 

penuh pada variabel Quality dan Price, namun pencapaian pada veriabel Delivery, 

Flexibility, dan Responsivenes masih belum tercapai sepenuhnya, yaitu ketepatan 

waktu, prosedur PO, dan respon. 

 Vector prioritas antar node dalam sistem evaluasi kinerja tidak hanya 

menghasilkan perbandingan antara target perusahaan dengan kinerja nyata 

supplier yang kemudian dibandingkan, tetapi juga menghasilkan nilai kinerja awal 

supplier yang didapat dari penilaian vector prioritas node-node pada variabel 

dengan tiap-tiap supplier (Agarwal, 2005). Nilai kinerja awal supplier dapat di 

lihat pada Gambar 6. Berdasarkan keterkaitan antar node ini dihasilkan nilai 

prioritas awal kinerja supplier yang dilakukan hanya bedasarkan pada pencapaian 

VPI-nya. 

Berdasarkan Gambar 6 tersebut dapat disimpulkan keunggulan masing-

masing supplier berdasarkan pada frekuensi pencapaian kinerjanya.  Supplier ”S” 

memiliki keunggulan kinerja seluruh VPI pada variabel Delivery dan Price, 

pencapaian lainnya yaitu memiliki kelebihan lain pada VPI pengujian fisik, 

kemampuan memenuhi volume dan prosedur PO. Supplier ”K” adalah supplier 

yang paling sedikit mendapatkan kriteria terbaik di setiap variabelnya, namun 

supplier ini unggul di dalam ketepatan jumlah pengiriman, kemudahan 

pengiriman, merespon komplain, prosedur PO, dan kemampuan memenuhi 

volume. Kemampuan tiap supplier dapat dilihat di lampiran 8. 
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Gambar 6. Nilai Kinerja Awal Supplier
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Supplier ”M” memiliki keunggulan pada variabel Quality dan Responsiveness, 

pada kedua variabel tersebut  kinerja supplier ”M” paling tinggi, supplier ini 

memiliki keunggulan lain pada node ketepatan jumlah pengiriman, kemudahan 

pengiriman dan fleksibilitas jadwal, namun  paling rendah dalam node kesesuaian 

harga dengan perusahaan. 

Tahapan selanjutnya dalam evaluasi kinerja supplier kertas Etiket adalah 

pembobotan VPI akhir supplier secara umum dan pembobotan kinerja supplier.  

Tahap perhitungan dapat dilihat pada supermatrik di Lampiran 6 dengan 

mengalikan unweighted supermatrix dengan cluster matrix.  Hasil akhir VPI 

supplier secara global akan menunjukkan ranking VPI supplier secara umum. 

Selain itu, pada perhitungan juga dihasilkan bobot VPI normal yang dapat 

digunakan untuk perbandingan dengan bobot VPI target perusahaan. Hal ini 

sesuai dengan pernyataan oleh Büyükyazici (2003) yang mengatakan bobot 

prioritas dari alternatif yang ada dapat ditemukan dalam kolom normalisasi 

supermatrix, alternatif dengan bobot prioritas keseluruhan terbesar adalah 

alternatif yang harus dipilih. Bobot VPI global merupakan bobot yang diperoleh 

dari hasil limiting matrix, sedangkan bobot normal diperoleh dari hasil normalisasi 

matrik. Bobot VPI secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 9. Berdasarkan 

bobot VPI global pada Tabel 9, dapat diketahui kontribusi bobot prioritas node-

node VPI terhadap cluster-nya.  Bobot- bobot tersebut dapat digunakan sebagai 

dasar dan indikator dalam evaluasi kinerja supplier. Evaluasi dilakukan dengan 

membandingkan bobot prioritas akhir tersebut dengan target VPI pada 

perusahaan. dapat disimpulkan secara umum kenampakan kertas prioritas utama 
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para supplier.  Kenampakan kertas menjadi penting karena saat rokok telah 

dipacking, desain kertas Etiket menjadi identitas produk. Prioritas terkecil dari 

para supplier adalah respon komplain, hal ini terjadi karena pihak supplier dengan 

perusahaan terbiasa melakukan respon komplain/ pelayanan perbaikan dengan 

melakukan pengiriman pengganti kertas sebulan kemudian pada saat pengiriman 

selanjutnya. 

Tabel 9.  Vector Prioritas VPI Target Perusahaan dan VPI Akhir Kinerja 

Supplier  

Cluster Node VPI 

Vector 

Prioritas 

VPI Target 

Perusahaan 

Bobot VPI Supplier 

Bobot 

VPI 

Normal 

Bobot 

VPI 

Global 

Quality Pengujian Fisik 0.250 0.267 0.090 

Kenampakan Kertas 0.750 0.733 0.246 

Delivery Ketepatan Jumlah 0.106 0.271 0.019 

Ketepatan Waktu 0.701 0.475 0.033 

Kelancaran Pengiriman 0.193 0.254 0.017 

Flexibility Prosedur PO 0.250 0.125 0.006 

Fleksibilitas Jadwal 0.594 0.547 0.028 

Kemempuan Memenuhi 

Volume 

0.157 0.328 0.017 

Responsiveness Respon Komplain 0.750 0.490 0.012 

Penanganan pemintaan 

Mendadak 

0.250 0.510 0.012 

Price Kesesuaian Harga 1.000 1.000 0.053 

 

 

4.4  Bobot Akhir Supplier 

Pada sistem evaluasi kinerja supplier ini, hasil akhir adalah berupa 

penentuan peringkat supplier yang telah menjalin hubungan dengan perusahaan. 

Bobot akhir supplier diperoleh dari hasil normalisasi matrik yang dapat dilihat 

pada lampiran 6.3. Bobot akhir supplier Kertas  Etiket PR. Trubus Alami dapat 

dilihat secaralengkap pada Tabel 10. 



52 

 

 

 

Tabel 10.  Nilai Terbobot Akhir supplier Kertas  Etiket PR. Trubus Alami 

 

Berdasarkan Tabel 10, dapat diambil kesimpulan bahwa supplier yang 

memiliki bobot paling tinggi adalah Supplier ”M” dengan bobot sebesar 0.211, 

kemudian Supplier ”S” dengan  bobot 0.151, dan terakhir Supplier ”K” yang 

memiliki bobot 0.106. Dengan bobot yang telah diketahui ini, diharapkan  bagi 

Supplier ”K” untuk memperbaiki kinerjanya agar dapat bersaing dengan supplier 

yang lainnya. 

 

4.5 Analisa Hasil dengan Data Historis 

 Pada penelitian evaluasi kinerja supplier ini dilakukan analisa hasil 

komputasi data dengan data historis dari perusahaan. Data hasil akan 

dibandingkan dengan data historis sebagai kondisi yang sebenarnya terjadi di 

lapangan. Hasil penelitian yang dibandingkan adalah hasil bobot capaian kinerja 

nyata supplier yang terdapat pada Gambar 5. Variabel Quality, Delivery, 

Flexibility, dan Responsiveness akan dibandingkan dengan data lapang yang 

terdapat pada lampiran 8, sedangkan pada variabel Price dilakukan penjabaran 

dengan hasil wawancara. 

 

4.5.1 Variabel Quality 

 Variabel Quality berdasarkan hasil pembobotan adalah variabel yang 

paling menjadi prioritas. Pada hasil komputasi, pencapaian tertinggi kinerja node 

No Supplier Bobot Kinerja  

1 Supplier ”S” 0.151 

2 Supplier ”K” 0.106 

3 Supplier ”M” 0.211 
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pengujian fisik (VPI 1) dicapai oleh supplier ”K” kemudian diikuti Supplier 

”S”dan ”M”, sedangkan pada node kenampakan kertas Etiket (VPI 2) dicapai oleh 

Supplier ”S” dan ”M” kemudian diikuti Supplier ”K”. Di lapangan, sebagian 

supplier dapat memenuhi kriteria kualitas kertas Etiket, namun ditemukan pula 

sebagian kecil kertas reject yang tidak lolos uji fisik (dimensi) dan uji 

kenampakan (warna dan keburaman). Berdasarkan Lampiran 8, dapat diketahui 

jumlah kertas reject supplier pada kolom komplain/ pelayanan perbaikan. 

Perbandingan kertas reject dengan total pengiriman tiap supplier secara lengkap 

terdapat pada Tabel 11. 

Tabel 11. Perbandingan Total Pengiriman dengan Produk Reject 

 Supplier ”S” Supplier ”K” Supplier ”M” 

Total Reject (lembar) 364.700 293.000 228.800 

Total Pengiriman (lembar) 13.376.500 8.640.000 12.400.000 

Persen (%) 2.73 3,39 1,85 

 

Dari Tabel 11, supplier dengan angka reject terkecil adalah Supplier ”M” 

sebanyak 228.800 lembar, kemudian Supplier ”S” sebanyak 364.700 lembar, dan 

terakhir Supplier ”K” sebanyak 293.000 lembar. Pada node pengujian fisik, 

capaian Supplier ”K” adalah tertinggi, namun dikarenakan kertas reject lebih 

banyak disebabkan kenampakan desain, maka pada variabel ini capaian terendah 

diperoleh Supplier ”K”, dapat disimpulkan bahwa hasil komputasi data dengan 

kondisi lapangan adalah identik. 

 

4.5.2  Variabel Delivery 

 Pada variabel ini dapat diketahui capaian tertinggi pada tiap node yang 

terdapat dalam cluster Delivery. Berdasarkan hasil perhitungan, target perusahaan 
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pada node Ketepatan jumlah (VPI 3) dan Kelancaran pengiriman (VPI 5) dapat 

dicapai setiap supplier, namun tidak pada node ketepatan waktu. Pada node 

ketepatan jumlah pengiriman (VPI 3) diperoleh capaian tertinggi oleh Supplier 

”S”, kemudian diikuti supplier ”K” dan Supplier ”M”, namun pada kondisi 

lapangan (Lampiran 8), diketahui terjadi kekurangan jumlah kertas dalam 

pengiriman yang dilakukan oleh Supplier ”S” sebanyak 23.500 lembar dan 

Supplier ”K” sebanyak 10.000 lembar sedangkan Supplier ”M” selalu 

mengirimkan dalam jumlah yang tepat. Hasil dari perhitungan dengan kondisi 

lapang sangat berbeda pada cluster ini, hal ini terjadi karena parameter responden 

dalam node ketepatan jumlah pengiriman ini tidak hanya pengiriman yang sesuai 

jumlah dalam PO namun juga tidak menyebabkan kekurangan stok/ persediaan 

yang dapat menyebabkan berhentinya kegiatan produksi. Kekurangan jumlah 

pengiriman kertas Etiket oleh supplier selalu dapat ditutupi oleh supplier lain dan 

pemenuhan atas kekurangan kertas/ pelayanan perbaikan dikirim pada periode 

pemesanan selanjutnya. Hal ini mempengaruhi penentuan bobot melalui kuesioner 

oleh responden. 

Pada node ketepatan waktu pegiriman (VPI 4), kinerja tertinggi dicapai 

oleh Supplier ”M”, kemudian diikuti oleh Supplier ”K” dan Supplier ”S”. Pada 

hasil perhitungan, tiap supplier belum dapat memenuhi capaian yang ditargetkan 

perusahaan, namun Supplier ”S” yang memiliki kinerja yang hampir memenuhi 

target perusahaan. Dari data perusahaan yang diperoleh (Lampiran 8), disusun 

total frekuensi pengiriman kertas di PR. Trubus Alami, pengiriman yang 

dilakukan oleh tiap supplier cenderung datang terlalu awal sehingga mengganggu 
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kelancaran proses pemindahan dan penyimpanan ke dalam gudang sehingga 

kertas tidak berada di dalam gudang. Data kondisi lapangan untuk ketepatan 

waktu pengiriman dapat dilihat pada Tabel 12. 

Tabel 12. Total Pengiriman supplier PR.Trubus Alami. 

 Frekuensi 

pengiriman/ bulan 

Frekuensi Waktu Kedatangan 

Awal Tepat waktu Terlambat 

Supplier ”S” 16 6 2 8 

Supplier ”K” 12 6 4 2 

Supplier ”M” 15 10 4 1 

 

Frekuensi waktu kedatangan awal adalah banyaknya kedatangan kertas Etiket ke 

perusahaan lebih cepat dari yang dituliskan dalam PO, frekuensi waktu 

kedatangan tepat waktu artinya adalah kedatangan kertas sesuai dengan perjanjian 

yang tertulis dalam PO, dan frekuensi waktu kedatangan terlambat adalah 

banyaknya kedatangan kertas yang terjadi setelah tanggal kedatangan seharusnya 

pada PO. Pada Tabel 12 dan dapat disimpulkan capaian dari data komputasi 

kuesioner sesuai dengan data kondisi lapang. Supplier ”S” mendapatkan capaian 

terendah dan Supplier ”M” mendapatkan capaian tertinggi terhadap ketepatan 

waktu kedatangan.  

Node Kelancaran pengiriman (VPI 5) adalah node yang menilai kinerja 

supplier dimana pengiriman dilakukan secara teratur sehingga tidak sampai 

menggangu kegiatan penyimpanan di gudang, capaian tertinggi menurut data 

komputasi diperoleh Supplier ”S” dengan berdasarkan pada data lapang 

melakukan sebanyak 16 kali pengiriman dari 9 kali PO, hal ini dilakukan untuk 

menyesuaikan dengan kapasitas gudang. Supplier ”K” adalah supplier yang 

memiliki capaian kinerja terendah pada node ini. Berdasarkan pada ketepatan 
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jumlah dan ketepatan waktu pengiriman, pihak perusahaan lebih menyenangi 

Supplier ”M” namun pada Kelancaran pengiriman perusahaan lebih menyukai 

Supplier ”S”. 

 

 

4.5.3  Variabel Flexibility 

 Variabel Flexibility mewakili kinerja supplier pada kemampuan untuk 

mengikuti keinginan perusahaan. Node Prosedur Purchasing Order (VPI 6) 

adalah node yang menilai fleksibilitas supplier dalam proses pembelian bahan 

baku yang dilakukan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil perhitungan data 

kuesioner didapati Supplier ”M” memperoleh capaian tertinggi pada node ini, 

kemudian diikuti Supplier ”S”, dan terakhir Supplier ”K”. Berdasarkan 

wawancara dengan menajer PPIC, pihak Supplier ”M” dapat menerima PO 

melalui telepon dengan kelengkapan berkas dikirimkan setelahnya. 

 Pada node fleksibilitas jadwal (VPI 7), Supplier ”S” dan ”M” dapat 

mencapai target yang ditentukan perusahaan, namun tidak dengan Supplier ”K” 

yang memiliki kinerja dibawah taerget perusahaan. Pada node ini capaian kinerja 

tertinggi dilakukan oleh Supplier ”S”. Berdasarkan data pada Lampiran 8, tiap 

supplier dapat melakukan pengiriman pada setiap PO yang dilakukan oleh 

perusahaan, meskipun terjadi perubahan susunan waktu pemesanan dilakukan 

oleh perusahaan pada bulan menjelang akhir (Agustus - September) menjadi lebih 

awal dari bulan-bulan sebelumnya. 

Dalam kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8), supplier 

dengan capaian kinerja tertinggi hingga terendah secara berturut-turut adalah 
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adalah Supplier ”K”, Supplier ”M” dan Supplier ”S”. Hasil perhitungan kinerja 

supplier secara komputasi sesuai dengan kondisi lapang hanya pada capaian 

terendah yang diperoleh Supplier ”S”, pada Lampiran 8 juga tercatat selisih 

jumlah kertas yang dipesan dengan yang dikirimkan, dimana yang dikirimkan 

lebih sedikit dari yang dipesan. Supplier ”S” sebanyak 23.500 lembar dan supplier 

”K” sebanyak 10.000 lembar, selain itu tercatat pula pada bulan November terjadi 

komplain kertas reject sebanyak 143.300 lembar yang berdampak terhambatnya 

kegiatan produksi. 

 

4.5.4  Variabel Responsiveness 

 Menurut catatan kedatangan kertas Etiket di bagian gudang, kinerja tiap 

supplier pada variabel Responsiveness dapat memenuhi komplain yang sering 

dilakukan oleh perusahaan terkait dengan jumlah produk yang reject, namun 

pelayanan perbaikan tersebut berbeda dalam tingkat kecepatan respon supplier 

dalam melakukan pelayanan perbaikan kepada perusahaan. Reject selalu terjadi 

pada beberapa lot kertas yang dikirimkan oleh tiap supplier. Sistem pengambalian 

produk reject di PR. Trubus Alami dilakukan pada saat supplier yang sama 

melakukan pengiriman lagi sebulan kemudian. Sistem ini berisiko perusahaan 

mengalami kekurangan pasokan kertas yang menganggu produksi, namun 

keadaan ini telah diatasi dengan melakukan pemesanan kepada supplier yang 

lainnya sampai pengganti kertas reject dikirimkan kembali. Berdasarkan kondisi 

tersebut, supplier yang memiliki respon tercepat adalah yang melakukan 

pelayanan perbaikan hampir disetiap bulan pengiriman. 
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Pada hasil penilaian kinerja berdasarkan kuesioner pada node Respon 

komplain (VPI 9), Supplier ”K” menjadi peringkat pertama dalam penilaian 

kinerja, diikuti Supplier ”M” dan terakhir Supplier ”S”. Pada kondisi lapang 

dalam kolom Komplain/ pelayanan perbaikan catatan gudang di lampiran 8 

tertulis, Supplier ”K” adalah yang paling cepat melakukan pelayanan perbaikan 

dengan melakukan pelayanan perbaikan hampir setiap bulannya selain bulan Juli 

2010. Perbandingan jumlah pelayanan perbaikan oleh tiap supplier pada tahun 

2010 secara lengkap dapat dilihat pada Tabel 13.  

Tabel 13. Perbandingan Jumlah Pelayanan Perbaikan Tiap Supplier 

Supplier Frek. PO Pelayanan perbaikan 

”S” 9 5 

”K” 8 6 

”M” 10 6 

 

Berdasarkan dari data pelayanan perbaikan tersebut, dapat disimpulkan Supplier 

”K” hampir pada setiap pengiriman juga mengirimkan pengganti kertas reject 

bulan sebelumnya dan bila dibandingkan dengan supplier lain, supplier ”K” 

memiliki kecepatan respon komplain yang paling tinggi.  

Pada node Kemampuan memenuhi permintaan mendadak (VPI 10), target 

perusahaan dapat dipenuhi oleh Supplier ”S” dan Supplier ”M”, namun tidak 

dengan Supplier ”K”. Berdasarkan kondisi di lapangan, setiap supplier dapat 

melakukan pengiriman kapan saja dan perusahaan jarang melakukan permintaan 

mendadak. Pada bulan Agustus – September, PR. Trubus Alami melakukan 

perubahan jadwal periode PO tiap suppliernya, dan masing-masing supplier dapat 

memenuhi tiap pemesanan yang dilakukan. 
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4.5.5  Variabel Price 

 Pada variabel ini hanya terdapat 1 node, yaitu kesesuaian harga yang 

diberikan supplier dengan standar perusahaan. Capaian kinerja sama tiap 

suppliernya dan memenuhi target perusahaan. Pada kondisi lapang, harga yang 

diberikan tiap supplier selalu sesuai dengan standar perusahaan dan berdasarkan 

wawancara dengan pihak PPIC yang melakukan PO kepada tiap supplier tidak 

pernah terjadi fluktuasi harga selama menjalani hubungan sejak 2007. 
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V. PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Evaluasi kinerja supplier kertas Etiket di PR. Trubus Alami ini 

menghasilkan nilai parameter-parameter terbobot pada tiap kriteria yang secara 

berturut-turut dari yang tertinggi hingga terendah adalah VPI 2: 0.247, VPI 1: 

0.090, VPI 11: 0.053, VPI  4: 0.033, VPI 7: 0.028, VPI 3: 0.019, VPI 5: 0.017, 

VPI 8: 0.017, VPI 10: 0.012, VPI 9: 0.012, dan VPI 6: 0.006. 

Peringkat kinerja supplier yang pertama adalah Supplier “M” dengan nilai 

terbobot sebesar 0.211, kemudian Supplier “S” dengan nilai 0.151, dan terakhir 

Supplier “K” dengan nilai terbobot sebasar 0.106. Secara khusus, Supplier “M” 

memiliki keunggulan pada Kenampakan kertas, Ketepatan waktu, Prosedur PO, 

memenuhi permintaan mendadak, dan Kesesuaian harga. Supplier “S” memiliki 

keunggulan pada Ketepatan jumlah, kelancaran pengiriman, Fleksibilitas jadwal, 

dan Kesesuaian harga. Supplier “K” unggul pada Pengujuian fisik kertas, 

Kemampuan memenuhi volume pemesanan, Respon komplain, dan Kesesuaian 

harga. 

 

5.2 Saran 

 Pada penelitian ini, hanya mengukur kinerja dari supplier Kertas Etiket 

pembungkus rokok. Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat dilakukan 

evaluasi terkait kinerja supplier yang sama namun memasok bahan baku lain 

untuk PR. Trubus Alami. 
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LAMPIRAN 

 

Lampiran 1. Kuesioner Tingkat Kepentingan Kriteria 

JURUSAN TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN 

FAKULTAS TEKNOLOGI PERTANIAN 

UNIVERSITAS BRAWIJAYA 

 

KUESIONER TINGKAT KEPENTINGAN TIAP KRITERIA 

Tujuan Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan untuk menyelesaikan penulisan skripsi guna 

memperoleh gelar sarjana di Jurusan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknologi 

Pertanian, Universitas Brawijaya. Adapun judul penelitian ini yaitu ” Evaluasi 

Kinerja Supplier Menggunakan  Vendor Performance Indicator (VPI) dengan 

Metode Analytic Network Process (ANP) di PR. Trubus Alami Malang”. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menentukan bobot kriteria-kriteria yang 

digunakan untuk evaluasi kinerja supplier kertas Etiket dan menentukan urutan 

supplier terbaik berdasarkan kinerja di PR. Trubus Alami. Manfaat penelitian ini 

yaitu sebagai masukan bagi pihak supplier agar dapat melakukan tindakan 

perbaikan sehingga berdampak pada kestabilan pasokan kertas Etiket di PR. 

Trubus Alami. 

 Saya berharap kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam mengisi kuesioner 

ini. Atas perhatian, serta kesediaan dan waktu yang telah diberikan, saya ucapkan 

terima kasih. 

Hormat saya, 

Widi Aryo Putra 

 

Identitas Responden 

Nama   : .................................. 

Jenis Kelamin  : Laki-laki/Perempuan* 

Usia   : .................................. 

Pendidikan Terakhir : .................................. 

Jabatan  : .................................. 

Ket : * Coret yang tidak perlu 
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Tabel  Skala Penilaian Perbandingan Berpasangan  

 

Petunjuk Pengisian 

 Kriteria pada kolom paling kiri dibandingkan dengan kriteria pada kolom 

paling kanan. Bobot 9 s/d 2 (pada bagian kiri) adalah milik kriteria pada kolom 

paling kiri, sedangkan bobot 2 s/d 9 (pada bagian kanan) adalah milik kriteria 

pada kolom paling kanan. Beri tanda silang pada kolom bobot yang sesuai 

berdasarkan nilai ketergantungan yang telah dijelaskan pada tabel diatas. 

Contoh pengisian : 

Kriteria 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Kriteria 

Quality     X             Responsiveness 

Berarti Quality jelas lebih penting daripada Responsiveness 

 

Tabel variabel dan parameter (VPI) 

No. Variabel Parameter 

1 Quality - Pengujian fisik bahan pengemas (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan bahan pengemas (VPI 2) 

2 Delivery - Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 

- Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman (VPI 5) 

3 Flexibility - Prosedur Puschasing Order (VPI 6) 

- Flekibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 

4 Responsiv

eness 

- Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

5 Price - Kesesuaian harga pemasok dengan standar perusahaan (VPI 11) 

 

 

Intensitas Kepentingan Kepentingan 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada 

elemen yang lain 

5 Elemen yang satu jelas lebih penting daripada 

elemen yang lainnya 

7 Satu elemen sangat jelas lebih penting daripada 

elemen lainnya 

9 Satu elemen mutlak lebih penting daripada elemen 

lainnya 

2,4,6,8 Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan yang 

berdekatan 
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Responden: Manajer PPIC 

1. Pembobotan variabel Goal. 
Cluster 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cluster 

Delivery                  Flexibility 

Delivery                  Price 

Delivery                  Quality 

Delivery                  Responsiveness 

Flexibility                  Price 

Flexibility                  Quality 

Flexibility                  Responsiveness 

Price                  Quality 

Price                  Responsiveness 

Quality                  Responsiveness 

 

 

2. Pembobotan variabel Supplier. 
Cluster 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cluster 

Delivery                  Flexibility 

Delivery                  Price 

Delivery                  Quality 

Delivery                  Responsiveness 

Flexibility                  Price 

Flexibility                  Quality 

Flexibility                  Responsiveness 

Price                  Quality 

Price                  Responsiveness 

Quality                  Responsiveness 
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3.  Keterkaitan Pengaruh antar Cluster 

3.1 Keterkaitan antara Delivery dengan Flexibility dan Supplier 

Cluster 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cluster 

Flexibility                  Supplier 

 

3.2 Keterkaitan antara Flexibility dengan Responsiveness, dan Supplier 

Cluster 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cluster 

Responsiveness                  Supplier 

 

3.3 Keterkaitan antara Price dengan Flexibility, Responsivenes,dan Supplier 

Cluster 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Cluster 

Flexibility                  Quality 

Flexibility                  Responsiveness 

Flexibility                  Supplier 

Quality                  Responsiveness 

Quality                  Supplier 

Responsiveness                  Supplier 

 

4.   Keterkaitan antara node Target Perusahaan dengan seluruh node VPI 

4.1 Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster Quality 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 1                  VPI 2 

- Pengujian fisik bahan pengemas (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan bahan pengemas (VPI 2) 

 

4.2 Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster 

Delivery 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 3                  VPI 4 

VPI 3                  VPI 5 

VPI 4                  VPI 5 

- Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 
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- Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman (VPI 5) 

 

4.3 Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster 

Flexibility 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 7                  VPI 8 

- Flekibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 

 

4.4 Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster 

Responsiveness 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 9                  VPI 10 

- Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

 

 

Responden: Admin Gudang 

1.    Keterkaitan antara node Supplier dengan node VPI 

1.1    Keterkaitan node Supplier A dengan seluruh node VPI 

1.1.1   Keterkaitan antara node Supplier A  dengan node VPI pada Cluster 

Delivery 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 3                  VPI 4 

VPI 3                  VPI 5 

VPI 4                  VPI 5 

- Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 

- Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman (VPI 5) 

 

1.1.2 Keterkaitan antara node Supplier A dengan node VPI pada Cluster 

Flexibility 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 6                  VPI 7 
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VPI 6                  VPI 8 

VPI 7                  VPI 8 

- Prosedur Puschasing Order (VPI 6) 

- Flekibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 

 

1.1.3  Keterkaitan antara node Supplier A dengan node VPI pada Cluster 

Responsiveness 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 9                  VPI 10 

- Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

 

1.2  Keterkaitan node Supplier B dengan seluruh node VPI 

1.2.1  Keterkaitan node Supplier B dengan seluruh node VPI Cluster 

Delivery 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 3                  VPI 4 

VPI 3                  VPI 5 

VPI 4                  VPI 5 

- Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 

- Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman (VPI 5) 

 

 

1.2.2  Keterkaitan node Supplier B dengan seluruh node VPI Cluster 

Flexibility 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 6                  VPI 7 

VPI 6                  VPI 8 

VPI 7                  VPI 8 

- Prosedur Puschasing Order (VPI 6) 

- Flekibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 
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1.2.3  Keterkaitan node Supplier B dengan seluruh node VPI Cluster 

Responsiveness 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 9                  VPI 10 

- Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

 

1.3  Keterkaitan node Supplier C dengan seluruh node VPI 

1.3.1     Keterkaitan node Supplier C dengan seluruh node VPI Cluster 

Delivery 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 3                  VPI 4 

VPI 3                  VPI 5 

VPI 4                  VPI 5 

- Ketepatan jumlah unit pengiriman (VPI 3) 

- Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas (VPI 4) 

- Kelancaran dalam pengiriman (VPI 5) 

 

1.3.2  Keterkaitan node Supplier C dengan seluruh node VPI Cluster 

Flexibility 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 6                  VPI 7 

VPI 6                  VPI 8 

VPI 7                  VPI 8 

- Prosedur Puschasing Order (VPI 6) 

- Flekibilitas jadwal pengiriman (VPI 7) 

- Kemampuan memenuhi volume pemesanan (VPI 8) 

 

1.3.3  Keterkaitan node Supplier C dengan seluruh node VPI Cluster 

Responsiveness 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 9                  VPI 10 

- Kemampuan merespon komplain (pelayanan perbaikan) (VPI 9) 

- Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak. (VPI 10) 

-  
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2. Keterkaitan antara Node VPI Pada Seluruh Variabel dengan Node Cluster 

Supplier 

2.1 VPI 3 (Ketepatan jumlah unit pengiriman) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.2 VPI 4 (Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.3  VPI 5 (Kelancaran dalam pengiriman) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.4 VPI 6 (Prosedur Puschasing Order) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.5 VPI 7 (Flekibilitas jadwal pengiriman) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 
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2.6 VPI 8 (Kemampuan memenuhi volume pemesanan) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.7 VPI 9 (Kemampuan merespon komplain/ pelayanan perbaikan) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.8 VPI 10 (Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

2.9  VPI 11 (Kesesuaian harga pemasok dengan standar perusahaan) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

Responden : QC Team 

1.    Keterkaitan antara node Supplier dengan seluruh node VPI 

1.1    Keterkaitan antara node Supplier A dengan node VPI pada Cluster 

Quality 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 1                  VPI 2 

- Pengujian fisik bahan pengemas (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan bahan pengemas (VPI 2) 
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1.2.  Keterkaitan node Supplier B dengan seluruh node VPI Cluster Quality 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 1                  VPI 2 

- Pengujian fisik bahan pengemas (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan bahan pengemas (VPI 2) 

 

1.3  Keterkaitan node Supplier C dengan seluruh node VPI Cluster Quality 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

VPI 1                  VPI 2 

- Pengujian fisik bahan pengemas (VPI 1) 

- Kesesuaian kenampakan bahan pengemas (VPI 2) 

2. Keterkaitan antara Node VPI Pada Seluruh Variabel dengan Node Cluster 

Supplier 

2.1   VPI 1 (Pengujian fisik bahan pengemas) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 

 

 

2.2 VPI 2 (Kesesuaian kenampakan bahan pengemas) 

Node 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Node 

Supplier A                  Supplier B 

Supplier A                  Supplier C 

Supplier B                  Supplier C 
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Lampiran 2.  Pembobotan Keterkaitan Antar Cluster 

2.1 Keterkaitan antara cluster Goal dengan cluster seluruh variabel   

- Kuesioner 

 

- Matrix 

 

- Bobot Prioritas 
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2.2 Keterkaitan antara cluster supplier dengan cluster seluruh Variabel 

 -Kuesioner 

 

- Matrik 

 

- Bobot Prioritas 
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2.3     Keterkaitan antara Cluster  

2.3.1  Keterkaitan antara cluster Delivery dengan Flexibility dan Supplier. 

-Kuesioner 

 

-Matrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

2.3.2 Keterkaitan antara cluster Flexibility dengan Responsiveness dan Supplier. 

-Kuesioner 

 

-Matrik 
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-Bobot Prioritas 

 

 

2.3.3 Keterkaitan antara cluster Price dengan Flexibility, Responsiveness dan Supplier. 

-Kuesioner 

 

-Matrik 

 

-Bobot Prioritas 
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Lampiran 3. Keterkaitan antar node Target Perusahaan dengan seluruh node VPI 

3.1  Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster Quality 

-Kuesioner 

 

- Matrik 

 

-Bobot prioritas 

 

 

3.2  Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster Delivery 

-Kuesioner 
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- Matrik 

 

-Bobot prioritas 

 

 

 

3.3  Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster Flexibility 

-Kuesioner 

 

- Matrik 
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-Bobot prioritas 

 

 

3.4  Antara node Target Perusahaan dengan node VPI pada Cluster Responsiveness 

-Kuesioner 

 

 

- Matrik 

 

 

-Bobot prioritas 
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Lampiran 4. Keterkaitan antara node Supplier dengan seluruh node VPI 

4.1     Keterkaitan node Supplier S dengan seluruh node VPI 

4.1.1  Keterkaitan antara node Supplier S dengan node VPI pada Cluster Quality 

-Kuesioner 

 

-Matrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.1.2  Keterkaitan antara node Supplier S dengan node VPI pada Cluster Delivery 

-Kuesioner 
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-Matrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.1.3  Keterkaitan antara node Supplier S dengan node VPI pada Cluster Flexibility 

-Kuesioner 

 

-Matrik 
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-Bobot Prioritas 

 

 

4.1.4  Keterkaitan antara node Supplier S dengan node VPI pada Cluster Responsiveness 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 
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4.2     Keterkaitan node Supplier K dengan seluruh node VPI 

4.2.1  Keterkaitan antara node Supplier K dengan node VPI pada Cluster Quality 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.2.2  Keterkaitan antara node Supplier K dengan node VPI pada Cluster Delivery 

-Kuesioner 
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-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.2.3  Keterkaitan antara node Supplier K dengan node VPI pada Cluster Flexibility 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 

 

 

 

 



87 

 

  

-Bobot Prioritas 

 

 

4.2.4  Keterkaitan antara node Supplier K dengan node VPI pada Cluster 

Responsiveness 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 
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4.3     Keterkaitan node Supplier M dengan seluruh node VPI 

4.3.1  Keterkaitan antara node Supplier M dengan node VPI pada Cluster Quality 

-Kuesioner 

 

-Matrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.3.2  Keterkaitan antara node Supplier M dengan node VPI pada Cluster Delivery 

-Kuesioner 
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-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

4.3.3  Keterkaitan antara node Supplier M dengan node VPI pada Cluster 

Flexibility 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 
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-Bobot Prioritas 

 

 

4.3.4  Keterkaitan antara node Supplier M dengan node VPI pada Cluster 

Responsiveness 

-Kuesioner 

 

 

-Matrik 

 

 

-Bobot Prioritas 
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Lampiran 5.  Keterkaitan antara Node VPI Pada Seluruh Variabel dengan Node 

Cluster Supplier    

5.1 VPI 1 (Pengujian fisik bahan pengemas) 

-Kuesioner 

 
-Matrik 

 
 -Bobot Prioritas 

  

 

5.2 VPI 2 (Kesesuaian kenampakan bahan pengemas) 

-Kuesioner 
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-Matrik 

 
 

 -Bobot Prioritas 

  

 

5.3 VPI 3 (Ketepatan jumlah unit pengiriman) 

-Kuesioner 

 
-Matrik 

 
 -Bobot Prioritas 
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5.4 VPI 4 (Ketepatan waktu kedatangan bahan pengemas) 

-Kuesioner 

 

-Metrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

5.5 VPI 5 (Kelancaran pengiriman) 

-Kuesioner 
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-Metrik 

 

-Bobot Prioritas 

 

 

5.6 VPI 6 (Prosedur purchasing order) 

-Kuesioner 

 
-Metrik 

  
-Bobot Prioritas 

  



95 

 

  

5.7 VPI 7 (Fleksibilitas jadwal pengiriman) 

-Kuesioner 

 
 

-Metrik 

 
 

 -Bobot Prioritas 

 

 

5.8 VPI 8 (Kemampuan memenuhi valume pemesanan) 

-Kuesioner 
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-Metrik 

 
 

-Bobot Prioritas 

 
 

5.9 VPI 9 (Kemampuan merespon komplain/ pelayanan perbaikan) 

-Kuesioner 

 
 

-Metrik 

 
 

-Bobot Prioritas 
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5.10 VPI 10 (Kemampuan menangani adanya permintaan mendadak) 

-Kuesioner 

 
 

-Metrik 

 
 

-Bobot Prioritas 

 
 

5.11VPI 11 (Kesesuaian harga pemasok dengan standar perusahaan) 

-Kuesioner 
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-Metrik 

 
 

-Bobot Prioritas 
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Lampiran 6. Matrix 

 

6.1 Cluster Matrix 
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6.2  Supermatrix 

6.2.1 Unweighted Super Matrix 

 

6.2.2  Weighted Super Matrix 
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6.2.3 Limmiting Matrix 
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6.3 Normalisasi Limit Matrik 
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Lampiran 7. Struktur Organisasi PR Trubus Alami Malang 

 

 

 

Manager

Produksi 

Pengolahan Bahan
Maintenance Personalia

Produksi

GL dan PC
PPIC Keuangan

Mesin Listrik Tk. Harian Tk. Borongan Giling Packing Gudang I Gudang II
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Lampiran 8. Data PO, Quality, Delivery, dan Komplain 

8.1 Supplier “S” 

PERIODE 

PERSEDIAAN 

PEMESANAN REALISASI KEDATANGAN 

TANGGAL PO 
PERMINTAAN 

KEDATANGAN 
JUMLAH 

TOTAL 

PENERIMAAN 
TGL DATANG JUMLAH 

JUMLAH 

TOTAL 

KOMPLAIN/ 

PELAYANAN 

PERBAIKAN 

JANUARI 10 Desember 2009 10 Januari 2010 1,400,000 1,376,500 7 Januari 2010 1,056,000 
  

     
9 Januari 2010 320,500 1,376,500 -23,500 

FEBRUARI 10 Januari 2010 10 Februari 2010 1,400,000 1,400,000 8 Februari 2010 856,000 
  

     
10 Februari 2010 104,000 

  

     
12 Februari 2010 440,000 1,400,000 

 
MARET 10 Februari 2010 10 Maret 2010 1,400,000 1,477,000 10 Maret 2010 1,120,000 

  

     
11 Maret 2010 357,000 1,477,000 77,000 

APRIL 10 Maret 2010 10 April 2010 1,200,000 1,267,000 29 April 2010 272,000 
  

     
7 Mei 2010 995,000 1,267,000 67,000 

MEI - - - - - - - - 

JUNI 10 Mei 2010 10 Juni 2010 2,000,000 2,000,000 4 Juni 2010 2,000,000 2,000,000 - 

JULI 10 Juni 2010 10 Juli 2010 2,000,000 2,062,700 19 Juli 2010 2,062,700 2,062,700 62,700 

AGUSTUS - - - - - - - - 

SEPTEMBER 25 Agustus 2010 25 September 2010 2,000,000 2,015,700 27 September 2010 632,000 
  

     
28 September 2010 1,383,700 2,015,700 15,700 

OKTOBER - - - - - - - - 

NOVEMBER 25 Oktober 2010 25 November 2010 1,000,000 1,142,300 27 November 2010 984,000 1,142,300 142,300 

DESEMBER 25 November 2010 25 Desember 2010 1,000,000 1,000,000 3 Desember 2010 158,300 
  

     
20 Desember 2010 1,000,000 1,000,000 - 
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8.2 Supplier “K” 

PERIODE 

PERSEDIAAN 

PEMESANAN REALISASI KEDATANGAN 

TANGGAL PO 
PERMINTAAN 

KEDATANGAN 
JUMLAH 

TOTAL 

PENERIMAAN 
TGL DATANG JUMLAH JUMLAH 

KOMPLAIN/ 

PELAYANAN 

PERBAIKAN 

JANUARI 18 Desember 2009 19 Januari 2010 1,100,000 1,090,000 15 Januari 2010 1,072,000 1,072,000 -10,000 

FEBRUARI - - - - - - - - 

MARET - - - - - - - - 

APRIL 19 Maret 2010 19 April 2010 1,200,000 1,267,000 19 April 2010 272,000 
  

     
22 Mei 2010 995,000 1,267,000 67,000 

MEI 19 April 2010 19 Mei 2010 1,100,000 1,156,000 15 Mei 2010 800,000 
  

JUNI 
    

19 Mei 2010 356,000 1,156,000 56,000 

JULI 18 Juni 2010 19 Juli 2010 1,300,000 1,300,000 19 Juli 2010 1,300,000 1,300,000 - 

AGUSTUS 19 Juli 2010 19 Agustus 2010 1,000,000 1,260,000 18 Maret 2010 1,120,000 
  

     
20 Maret 2010 357,000 1,260,000 60,000 

SEPTEMBER 11 Agustus 2010 
10 September 

2010 
1,000,000 1,040,000 8 September 2010 746,000 

  

     

10 September 

2010 
294,000 1,040,000 40,000 

OKTOBER - - - - - - - - 

NOVEMBER 11 Oktober 2010 
10 November 

2010 
1,000,000 1,020,000 7 November 2010 1,320,000 1,320,000 20,000 

DESEMBER 10 November 2010 10 Desember 2010 950,000 1,000,000 3 Desember 2010 1,000,000 1,000,000 50,000 
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8.3 Supplier “M” 

PERIODE 

PERSEDIAAN 

PEMESANAN REALISASI KEDATANGAN 

TANGGAL PO 
PERMINTAAN 

KEDATANGAN 
JUMLAH 

TOTAL 

PENERIMAAN 
TGL DATANG JUMLAH JUMLAH 

KOMPLAIN/ 

PELAYANAN 

PERBAIKAN 

JANUARI 23 Desember 2009 29 Januari 2010 1,200,000 1,200,000 25 Januari 2010 800,000 
  

     
27 Januari 2010 400,000 1,200,000 - 

FEBRUARI 29 Januari 2010 26 Februari 2010 1,200,000 1,200,000 22 Februari 2010 1,200,000 1,200,000 - 

MARET 26 Februari 2010 25 Maret 2010 1,400,000 1,476,500 21 April 2010 700,000 
  

     
25 April 2010 776,000 1,476,000 76,500 

APRIL - - - - - - - - 

MEI 25 April 2010 25 Mei 2010 1,200,000 1,237,000 24 Mei 2010 1,237,000 1,237,000 37,000 

JUNI 26 Mei 2010 26 Juni 2010 1,300,000 1,330,300 24 Juni 2010 1,330,300 1,330,300 30,300 

JULI 26 Juni 2010 26 Juli 2010 1,300,000 1,325,000 22 Juli 2010 850,000 
  

     
26 Juli 2010 475,000 1,325,000 25,000 

AGUSTUS 25 Juli 2010 25 Agustus 2010 1,500,000 1,500,000 23 Agustus 2010 1,500,000 1,500,000 - 

SEPTEMBER 18 Agustus 2010 19 September 2010 1,200,000 1,200,000 19 September 2010 400,000 
  

     
20 September 2010 800,000 1,200,000 - 

OKTOBER 19 September 2010 19 Oktober 2010 1,100,000 1,120,000 18 November 2010 1,120,000 1,120,000 20,000 

NOVEMBER - - - - - - - - 

DESEMBER 20 November 2010 19 Desember 2010 1,000,000 1,540,000 17 Desember 2010 1,000,000 
  

     
19 Desember 2010 540,000 1,540,000 40,000 
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Lampiran 9. Gambar Kertas Etiket Reject dan Lolos Sortir 

 

 

 

Kertas Etiket yang Baik 

 

 

 

 

 

Kertas Etiket Reject 

 


