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BAB IV 

HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

4.1 Profil Perusahaan 

 CV. Bagiyat Mitra Perkasa merupakan salah satu perusahaan jasa yang 

bergerak di bidang konstruksi bangunan. Perusahaan ini beralamat di Jalan Taman 

Srinindito VII/1 Semarang. Pertama kali didirikan oleh Bp. Suyatno, Bp. Sugiyono 

dan Bp. Bambang Heriyanto pada tanggal 15 September 1994 dan Surat Izin Usaha 

Jasa Konstruksi Nasional (IUJK) Nomor: 1-004311-3374-2-00664 bidang pekerjaan 

Arsitektural dengan posisi dan tanggung jawab Bp. Suyatno selaku Direktur I, Bp. 

Sugiyono selaku Komanditair dan Bp. Bambang Heriyanto selaku Direktur II. 

 Nama “Bagiyat” sendiri diambil dari nama gabungan Bp. Bambang, Bp. 

Sugiyono dan Bp. Suyatno. “Mitra Perkasa” artinya perusahaan ini dibangun atas 

pertemanan dan diharapkan menjadi perusahaan yang besar. Dari awal mula 

berdirinya perusahaan ini, tidak terlepas dari jatuh bangun dalam mengembangkan 

perusahaan hingga sampai sekarang ini. Dimulai dari proyek pertama, CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa memenangkan tender untuk membangun perumahan di kawasan 

Pudakpayung. Selanjutnya dengan gigih mereka berusaha mengikuti tender dari 

swasta maupun pemerintah agar mendapat proyek-proyek baru lagi. Namun, pada 

tahun 1998 Bp. Bambang keluar dari perusahaan dikarenakan ketidakkompakan 

beliau dalam bekerja sama.  
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Kemudian Pada tahun 1998-1999 Bp. Budi Surono bergabung ke perusahaan 

dengan posisi sebagai direktur II. Beliau yang profesinya sebagai wartawan 

membantu dalam menghubungkan perusahaan dengan proyek-proyek besar. Namun 

ketika beliau sudah tidak produktif lagi terhadap perusahaan, maka pada tahun 2007 

beliau memutuskan keluar dari CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Kemudian perusahaan 

dilanjutkan oleh Bp. Suyatno dan Bp. Sugiyono hingga sekarang ini. 

Perusahaan yang mempunyai motto “Gigih, jujur dan bertanggung jawab 

terhadap pekerjaan” ini selalu mengutamakan kesejahteraan karyawanya. Dari awal 

mula berdiri hingga sekarang ini ada sejumlah karyawan yang masih loyal dan setia 

terhadap perusahaan. Ini dikarenakan perusahaan selalu memberikan yang terbaik 

bagi karyawan. Walaupun kerap bekerja di bawah tekanan dalam arti setiap proyek  

yang dikerjakan pasti selalu ada permasalahan di lapangan, namun karyawan dan 

pemilik bekerja sama dalam menyelesaikan masalah tersebut. Sehingga tercipta 

hubungan yang baik antara pemilik dengan karyawan. 
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     4.1.1 Struktur Organisasi 

 Berikut merupakan gambar struktur organisasi CV. Bagiyat Mitra Perkasa 

yang mengatur garis wewenang dan tanggung jawab pada posisi nya masing-masing, 

sebagai berikut :  

 

 

  

 

 

                         

 

      Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV. Bagiyat Mitra Perkasa 

 CV. Bagiyat Mitra Perkasa memiliki struktur organisasi yang terdiri 2 orang 

pemilik dan 4 orang karyawan tetap. Berikut ini adalah keterangan tentang 

posisi/jabatan masing-masing personil perusahaan pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa : 

1. Direktur selaku pimpinan yang bertugas memimpin jalanya perusahaan. 

Memiliki tanggung jawab dan wewenang penuh dalam menandatangani 

suatu kontrak pekerjaan. 

Direktur 

Komanditair 

Pengawas Lapangan 

Staff Kantor Administrasi 

 

Logistik 
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2. Komanditair, bertanggung jawab atas jalanya pekerjaan di lapangan 

sekaligus mengurus fungsi pembelian pembelian bahan baku dari 

pemasok. 

3. Pengawas lapangan, bertugas mengawasi jalanya pekerjaan dan mengelola 

persediaan bahan baku di lapangan. 

4. Logistik, bertugas menerima material di lapangan, mengerjakan pekerjaan 

lapangan. 

5. Administrasi, bertugas mengurusi keuangan perusahaan. 

6. Staff kantor, bertugas membuat dan menyiapkan berkas-berkas penawaran 

lelang pekerjaan. 

4.2 Hasil analisis dan Pembahasan 

 Pada bagian ini akan dilakukan analisis pada 4 pemasok bahan baku semen, 

batu bata dan pasir pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa yaitu UD. Bagas, UD. Damai, 

UD. Ben Berkah, UD. Aman. 

 Langkah pertama adalah melakukan penyusunan indikator pertanyaan. 

Kemudian kuesioner dibagikan kepada Direktur, Komanditair, Pengawas lapangan 

dan bagian logistik karena mereka yang mengetahui keadaan stok bahan baku semen, 

batu bata dan pasir di lapangan. Kemudian dalam mengevaluasi peringkat pemasok 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Dengan menggunakan metode 
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ini maka akan dapat diketahui rating dari masing-masing pemasok. Adapun langkah-

langkahnya sebagai berikut : 

1. Menentukan masalah yang ada dalam perusahaan, dalam hal ini adalah 

pemasok terbaik 

2. Menyusun struktur penilaian pihak manajemen terhadap masing-masing 

pemasok, yaitu dari kriteria: harga, kualitas, pengiriman, ketepatan jumlah, 

customer care dan kapasitas pasokan. 

3. Memasukkan data secara multi-source dilakukan dengan melakukan rata-rata 

jumlah responden atas masing-masing dimensi kualitas pemasok dan masing-

masing pemasoknya.  

3.1 Adapun kriteria untuk masing-masing pemasok ini didapatkan dari rata-

rata jawaban responden terhadap empat pemasok yang ada berdasarkan 

masing-masing kriteria. 

3.2 Secara rata-rata, nilai pentingnya tiap dimensi pemasok terlihat sebagai 

berikut: 

Tabel 4.1 Kriteria Kepentingan Dimensi Pemasok 

Dimensi Pemasok Nilai 
Harga 5,33 
Kualitas 8,66 
Ketepatan Pengiriman 4,50 
Ketepatan Jumlah 5,50 
Customer Care 3,50 
Kapasitas Pasokan 4,83 

                    Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 



 

67 
 

   Nilai di atas diperoleh dari rata-rata untuk pertanyaan kriteria 

kepentingan dimensi pemasok untuk 6 responden pada penelitian ini, 

untuk harga mendapatkan nilai sebesar 5,33 kemudian untuk kualitas 

mendapatkan nilai sebesar 8,66 untuk ketepatan pengiriman mendapatkan 

nilai sebesar 4,50 untuk ketepatan jumlah mendapatkan nilai sebesar 5,50 

untuk customer care mendapatkan nilai sebesar 3,50 dan untuk kapasitas 

pasokan mendapatkan nilai sebesar 4,83. 

   Nilai tersebut berarti bahwa dimensi pemasok yang memliki 

tingkat kepentingan tertinggi menurut responden yaitu kualitas dengan 

nilai sebesar 8,66 disusul dengan ketepatan jumlah, harga, kapasitas 

pasokan, ketepatan pengiriman dan customer care. Kualitas menjadi hal 

yang paling penting karena dari bahan baku yang berkualitas maka 

nantinya tercipta bangunan yang berkualitas pula. Ketepatan jumlah 

menjadi nilai tertinggi kedua dikarenakan bahwa dengan ketepatan 

jumlah bahan baku yang dikirim, tidak membuang waktu CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa untuk berproduksi. Kemudian harga menjadi nilai tertinggi 

ketiga, dikarenakan harga bahan baku relatif hanya terpaut sedikit antara 

pemasok satu dengan yang lain (pemasok tidak mencari untung yang 

banyak). Yang keempat, kapasitas pasokan merupakan hal yang tidak 

begitu penting karena apabila terjadi keterbatasan stok bahan baku pada 

pemasok maka CV. Bagiyat Mitra Perkasa akan segera membeli ke 
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pemasok lain. Ketepatan pengiriman adalah nilai tertinggi kelima 

dikarenakan apabila pemasok terlambat mengirim maka pihak CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa akan segera beralih ke pemasok lain. Dan yang 

terakhir customer care cenderung dianggap kurang penting karena yang 

dibutuhkan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa adalah bahan baku yang 

berkualitas dan sesuai spesifikasi yang diinginkan, maka pelayanan dari 

pihak pemasok dianggap kurang penting. 

3.3 Sedangkan nilai empat pemasok yang ada berdasarkan pada 6 dimensinya 

adalah sebagai berikut: 

Tabel 4.2 Nilai Pemasok Semen Berdasarkan Dimensinya 

 Harga Kualitas Ketepatan 
Pengiriman 

Ketepatan 
Jumlah 

Customer 
Care 

Kapasitas 
Pasokan 

UD. Bagas 3,33 7,67 4,83 2,17 10,17 2,67 
UD. Damai 3,83 7,67 3,83 3,00 9,00 2,67 
UD. Ben 
Berkah 

2,33 8,17 4,17 2,67 9,67 2,50 

UD. Aman 2,83 7,83 5,00 2,67 9,83 2,83 
Sumber: Data Primer yang diolah (2012) 

   Nilai untuk masing pemasok semen di atas berdasarkan pada 

nilai rata-rata dari penjumlahan untuk 6 orang responden pada penelitian 

ini adalah untuk dimensi harga yang mendapatkan  nilai tertinggi yaitu 

UD. Damai (3,83), pada urutan kedua yaitu UD. Bagas (3,33), lalu pada 

urutan ketiga yaitu UD. Aman (2,83) dan pada urutan yang terakhir yaitu 

UD. Ben Berkah (2,33). Cara perhitungan yang sama juga dilakukan pada 
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variabel dimensi yang lain yaitu, kualitas, ketepatan pengiriman, 

ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. 

   Ini artinya UD. Damai pada dimensi harga dianggap yang 

terbaik dimana harga yang diberikan UD. Damai dianggap lebih murah 

dibanding pemasok semen yang lain sedangkan UD. Ben Berkah 

dianggap memberikan harga yang lebih mahal. Sedangkan pada dimensi 

kualitas, UD. Ben berkah justru mendapatkan nilai tertinggi, ini berarti 

dengan harga yang mahal kualitas semen pada UD. Ben Berkah justru 

lebih baik dibanding dengan pemasok yang lain. Pada dimensi ketepatan 

pengiriman dan kapasitas pasokan, UD. Aman paling tinggi nilainya, 

maka UD. Aman dikatakan paling tepat waktu dalam pengiriman dan 

mempunyai jumlah stok semen yang paling banyak dibanding dengan 

pemasok yang lain. Untuk dimensi ketepatan jumlah UD. Damai 

dianggap paling tepat jumlahnya dalam pengiriman semen, namun juga 

cukup berimbang antara UD. Ben Berkah dan UD. Aman yang nilainnya 

berada pada kisaran 2,67 - 3,00 sehingga dapat dikatakan ketiganya cukup 

sama tepat dalam ketepatan jumlah pengiriman. Untuk customer care, 

UD. Bagas dianggap paling baik pelayanan konsumenya dibanding 

pemasok yang lain. 
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Tabel 4.3 Nilai Pemasok Batu Bata Berdasarkan Dimensinya  

 Harga Kualitas Ketepatan 
Pengiriman 

Ketepatan 
Jumlah 

Customer 
Care 

Kapasitas 
Pasokan 

UD. Bagas 3,50 7,50 4,50 2,67 10,00 2,33 
UD. Damai 3,67 6,83 4,17 2,67 10,17 2,67 
UD. Ben 
Berkah 

2,67 7,00 4,50 2,50 9,33 2,33 

UD. Aman 3,17 7,17 4,67 3,00 10,00 2,83 
Sumber: Data Primer yang diolah (2012)  

   Nilai untuk masing-masing pemasok batu bata diatas 

berdasarkan pada nilai rata-rata nilai rata-rata dari penjumlahan untuk 6 

orang responden pada penelitian ini adalah untuk dimensi harga yang 

mendapatkan nilai tertinggi yaitu UD. Damai (3,67), pada urutan kedua 

yaitu UD. Bagas (3,50), urutan ketiga yaitu UD. Aman (3,17) dan pada 

urutan terakhir yaitu UD. Ben Berkah (2,67). Cara perhitungan yang sama 

juga dilakukan untuk variabel dimensi yang lain yaitu kualitas, ketepatan 

pengiriman, ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. 

   Ini berarti, untuk dimensi harga UD. Damai dianggap 

memberikan harga paling murah dibanding dengan yang lain, namun 

kepantasan harga yang diberikan cukup berimbang dengan UD. Bagas 

yang mendapat urutan kedua dengan kisaran nilai yang hampir mendekati 

yaitu 3,50 - 3,67. UD. Bagas juga dianggap memberikan kualitas batu 

bata yang paling baik dengan mutu yang konsisten (berdasarkan 

wawancara singkat oleh peneliti). Untuk dimensi ketepatan pengiriman, 
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ketepatan jumlah, kapasitas pasokan UD. Aman dikatakan paling baik 

karena tepat waktu (jarang terlambat) dalam pengiriman dan tepat jumlah 

dalam pengiriman batu bata nya, karena setiap batu bata yang datang akan 

dihitung oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa, juga mempunyai kapasitas stok 

batu bata yang banyak dibanding dengan pemasok yang lain. Pada 

dimensi customer care, UD. Damai kembali mendapat nilai tertinggi, 

namun nilainya tidak berbeda jauh dengan UD. Bagas dan UD. Aman. 

Sehingga dapat dikatakan setiap pemasok saling berusaha memberikan 

layanan yang terbaik terhadap CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

 Tabel 4.4 Nilai Pemasok Pasir Berdasarkan Dimensinya  

 Harga Kualitas Ketepatan 
Pengiriman 

Ketepatan 
Jumlah 

Customer 
Care 

Kapasitas 
Pasokan 

UD. Bagas 4,00 7,50 4,17 2,50 10,83 2,83 
UD. Damai 3,00 7,33 4,00 3,00 9,67 2,67 
UD. Ben 
Berkah 

2,00 7,50 4,17 2,83 9,17 2,33 

UD. Aman 2,83 7,00 5,00 2,83 9,67 2,50 
Sumber: Data Primer yang diolah (2012)  

Nilai untuk masing-masing pemasok pasir diatas berdasarkan 

pada nilai rata-rata nilai rata-rata dari penjumlahan untuk 6 orang 

responden pada penelitian ini adalah untuk dimensi harga yang 

mendapatkan nilai tertinggi yaitu UD. Bagas (4,00), pada urutan kedua 

yaitu UD. Damai (3,00), urutan ketiga yaitu UD. Aman (2,83) dan pada 

urutan terakhir yaitu UD. Ben Berkah (2,00). Cara perhitungan yang sama 
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juga dilakukan untuk variabel dimensi yang lain yaitu kualitas, ketepatan 

pengiriman, ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. 

Artinya, dilihat dari tabel diatas dimensi harga, customer care 

dan kapasitas pasokan UD. Bagas dianggap yang terbaik dimana harga 

yang diberikan UD. Bagas dianggap pantas serta pelayanan UD. Bagas 

yang baik pada CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Dalam hal kapasitas pasokan, 

UD. Bagas dianggap paling mampu memenuhi kebutuhan pasir CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa. Sedangkan pada dimensi kualitas, UD. Bagas dan 

UD. Ben Berkah mendapat nilai tertinggi yang sama dengan nilai 7,50. 

Ini berarti kedua pemasok tersebut masing-masing mempunyai kualitas 

pasir yang baik dan konsisten, serta pilihan pasir terbaik yaitu pasir 

muntilan. Untuk dimensi ketepatan pengiriman UD. Aman dianggap 

mempunyai ketepatan waktu pengiriman paling baik dibanding dengan 

yang lain. Dimensi ketepatan jumlah paling tinggi nilanya adalah UD. 

Damai, UD Damai dianggap paling tepat jumlahnya dalam pengiriman 

pasir sehingga memperlancar proses produksi CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

4. Menghitung matriks untuk masing-masing pemasok dan pertimbangan 

prioritas kriteria: 

4.1 Dalam melakukan perhitungan matriks ini, digunakan komparasi 

antara masing-masing dimensi pemasok dan juga masing-masing 

pemasoknya. 
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4.2 Adapun jika dibandingkan matriks antara dimensi pemasoknya 

adalah sebagai berikut: 

       Tabel 4.5 Matriks Prioritas Dimensi Pemasok 

 Harga Kualitas Ketepatan 
Pengiriman 

Ketepatan 
Jumlah 

Customer 
Care 

Kapasitas 
Pasokan 

Harga - 0,62 1,18 0,97 1,52 1,10 
Kualitas  - 1,92 1,57 2,47 1,79 
Ketepatan 
Pengiriman 

  - 0,82 1,29 0,93 

Ketepatan Jumlah    - 1,57 1,14 
Customer Care     - 0,72 
Kapasitas 
Pasokan 

     - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Misalnya dalam tabel untuk nilai harga terhadap kualitas 

diperoleh 0,62 yaitu dengan membandingkan antara rata-rata harga 

dengan kualitas yaitu 5,33/8,66 dengan pembulatan sehingga hasilnya 

0,62 (data diperoleh dari tabel 4.1). Begitu juga cara perhitungan untuk 

harga dibandingkan ketepatan pengiriman, ketepatan jumalah, customer 

care dan kapasitas pasokan. 

Terlihat pada matriks di atas bahwa harga dibandingkan 

kualitas dan ketepatan jumlah, maka prioritasnya akan cenderung pada 

kualitas dan ketepatan jumlah karena nilainya kurang dari 1, sebaliknya 

harga dengan dengan ketepatan pengiriman, customer care dan kapasitas 

pasokan prioritasnya lebih ke harga karena nilainya lebih dari 1. Begitu 
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juga dengan kualitas dibandingkan dengan ketepatan jumlah, ketepatan 

pengiriman, customer care dan kapasitas pasokan terlihat bahwa nilainya 

lebih dari 1-3, ini berarti kriteria dimensi kualitas lebih dipersepsikan 

memiliki prioritas yang lebih tinggi dibandingkan dimensi lain.  

Kemudian dimensi ketepatan pengiriman dianggap kurang 

diprioritaskan apabila dibandingkan dengan ketepatan jumlah (0,82) dan 

kapasitas pasokan (0,93), namun lebih diprioritaskan ketika dibandingkan 

dengan customer care (1,29). Lalu dimensi ketepatan jumlah cenderung 

lebih prioritas dibandingkan dengan customer care dan kapasitas pasokan 

karena nilainya lebih besar dari 1. Dan pada dimensi customer care 

dibandingkan dengan kapasitas pasokan, dengan nilai kurang dari 1 maka 

dipersepsikan bahwa customer care kurang diprioritaskan dibandingkan 

dengan kapasitas pasokan.  

Jadi jika diringkas, dimensi yang paling penting adalah 

dimensi kualitas, harga, ketepatan jumlah, kapasitas pasokan, ketepatan 

pengiriman dan yang terakhir customer care. 
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4.3 Sedangkan untuk masing-masing pemasok adalah sebagai berikut: 

a. Semen 

    Tabel 4.6 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Harga 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,87 1,43 1,18 
UD. Damai  - 1,64 1,35 
UD. Ben Berkah   - 0,82 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

   Cara perhitunganya sama yaitu misalnya untuk UD. Bagas 

dibandingkan dengan UD. Damai 3,33/3,83= 0,87 untuk dimensi harga 

(data diperoleh dari tabel 4.2). Cara yang sama berlaku untuk dimensi 

kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, customer care dan 

kapasitas pasokan. 

   Pada tabel 4.6 apabila nilai perbandingan lebih dari 1,00 maka 

yang terbaik jatuh pada pemasok kolom tabel sebelah kiri. Sebaliknya, 

jika nilai perbandingan kurang dari 1,00 maka yang terbaik jatuh pada 

pemasok pada kolom tabel sebelah atas. Sebagai contoh antara UD. Bagas 

dengan UD. Ben berkah maka yang lebih baik dalam dimensi harga 

adalah UD. Bagas karena mendapat nilai 1,43. 

Tabel 4.7 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Kualitas 
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  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,00 0,94 0,98 
UD. Damai  - 0,94 0,98 
UD. Ben Berkah   - 1,04 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

        Pada dimensi kualitas, terlihat bahwa kualitas UD. Bagas 

dibandingkan dengan UD. Damai mempunyai nilai 1,00. Itu artinya, 

kualitas yang diberikan antara UD. Bagas an UD. Damai adalah sama. 

 Tabel 4.8 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Ketepatan Pengiriman 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,26 1,16 0,97 
UD. Damai  - 0,92 0,77 
UD. Ben Berkah   - 0,83 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

  Untuk dimensi ketepatan pengiriman, antara UD. Bagas 

dibandingkan dengan UD. Damai mempunyai nilai 1,26 yang berarti  UD. 

Bagas lebih baik dalam ketepatan pengirimanya dibanding UD. Damai 

karena nilainya lebih dari 1,00. 
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     Tabel 4.9 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Ketepatan Jumlah 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,72 0,81 0,81 
UD. Damai  - 1,12 1,12 
UD. Ben Berkah   - 1,00 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Pada dimensi ketepatan jumlah, UD. Bagas dibanding UD. 

Damai mendapat nilai 0,72 yang berarti ketepatan jumlah yang 

diberikan UD. Damai lebih baik daripada UD. Bagas karena nilainya 

kurang dari 1. 

      Tabel 4.10 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Customer Care 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,13 1,05 1,03 
UD. Damai  - 0,93 0,92 
UD. Ben Berkah   - 0,98 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Pada dimensi customer care perbandingan antara UD. Damai 

berbanding dengan UD. Ben berkah dan UD. Damai berbanding 

dengan UD. Aman terdapat selisih yang sangat topis yaitu 0,01. Ini 

berarti UD. Ben Berkah dan UD. Aman lebih baik dibandingkan 
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dengan UD. Damai namun UD. Aman lebih baik lagi dibandingkan 

dengan UD. Ben berkah dalam customer care. 

 Tabel 4.11 Matriks Prioritas Pemasok Semen Dimensi Kapasitas Pasokan 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,00 1,07 0,94 
UD. Damai  - 1,07 0,94 
UD. Ben Berkah   - 0,88 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Pada dimensi kapasitas pasokan, terdapat kesamaan nilai antara 

UD. Bagas dengan UD. Ben berkah, UD. Damai dengan UD. Ben 

berkah. Ini berarti kedua pemasok tersebut bersaing dalam hal 

kapasitas pasokan, karena nilai yang didapat sama baik.   

b. Batu bata 

 Tabel 4.12 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Harga 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,95 1,31 1,10 
UD. Damai  - 1,37 1,16 
UD. Ben Berkah   - 0,84 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 
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   Cara perhitunganya sama yaitu misalnya untuk UD. Bagas 

dibandingkan dengan UD. Damai 3,50/3,67= 0,95 untuk dimensi harga 

(data diperoleh dari tabel 4.3). Cara yang sama berlaku untuk dimensi 

kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, customer care dan 

kapasitas pasokan.  

   Pada tabel 4.12 apabila nilai perbandingan lebih dari 

1,00 maka yang terbaik jatuh pada pemasok kolom tabel sebelah kiri. 

Sebaliknya, jika nilai perbandingan kurang dari 1,00 maka yang 

terbaik jatuh pada pemasok pada kolom tabel sebelah atas. Sebagai 

contoh antara UD. Bagas dengan UD. Ben berkah maka yang lebih 

baik dalam dimensi harga adalah UD. Bagas karena mendapat nilai 

1,31. 

Tabel 4.13 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Kualitas 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,10 1,07 1,05 
UD. Damai  - 0,98 0,95 
UD. Ben Berkah   - 0,98 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Untuk dimensi kualitas, dengan nilai 0,98 perbandingan antara UD. 

Damai dengan UD. Ben Berkah, lebih dipilih pada UD. Ben Berkah namun 
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perbandingan antara UD. Ben Berkah dengan UD. Aman lebih dipilih pada 

UD. Aman.  

 Tabel 4.14 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Ketepatan Pengiriman 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,08 1,00 0,96 
UD. Damai  - 0,93 0,89 
UD. Ben Berkah   - 0,96 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Nilai perbandingan pada dimensi ketepatan pengiriman antara 

UD. Bagas dengan UD. Aman kemudian UD. Ben Berkah dengan UD. 

Aman adalah 0,96 yang berarti UD. Aman lebih baik dalam ketepatan 

pengiriman daripada kedua pemasok perbandingan tersebut. 

  Tabel 4.15 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Ketepatan Jumlah 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,00 1,07 0,89 
UD. Damai  - 1,07 0,89 
UD. Ben Berkah   - 0,83 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 
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Dalam hal ketepatan jumlah,  UD. Bagas dan UD. Damai 

seimbang dalam perolehan nilai yaitu 1,00 yang berati kedua pemasok 

sama baik dalam ketepatan jumlah. 

 Tabel 4.16 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Customer Care 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,98 1,07 1,00 
UD. Damai  - 1,09 1,02 
UD. Ben Berkah   - 0,93 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Pada dimensi customer care, selisih antara UD. Damai dan 

UD. Bagas sebesar 0,02. Keduanya bersaing namun UD. Damai 

mempunyai kelebihan dalam kemudahan dalam pemesanan. 

  Tabel 4.17 Matriks Prioritas Pemasok Batu Bata Dimensi Kapasitas Pasokan 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,87 1,00 0,82 
UD. Damai  - 1,15 0,94 
UD. Ben Berkah   - 0,82 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 
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Untuk dimensi kapasitas pasokan, UD. Aman lebih baik 

dibandingan dengan UD. Bagas dan UD. Ben Berkah karena nilai 

perbandingan yang didapat kurang dari 1,00 yaitu 0,82. 

c. Pasir 

Tabel 4.18 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Harga 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,33 2,00 1,41 
UD. Damai  - 1,50 1,06 
UD. Ben Berkah   - 0,71 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

   Cara perhitunganya sama yaitu misalnya untuk UD. Bagas 

dibandingkan dengan UD. Damai 4,00/3,00= 1,33 untuk dimensi harga 

(data diperoleh dari tabel 4.4). Bagas Cara yang sama berlaku untuk 

dimensi kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, customer care 

dan kapasitas pasokan.  

   Pada tabel 4.18 terlihat bahwa apabila nilai perbandingan lebih 

dari 1,00 maka yang terbaik jatuh pada pemasok kolom tabel sebelah kiri. 

Sebaliknya, jika nilai perbandingan kurang dari 1,00 maka yang terbaik 

jatuh pada pemasok pada kolom tabel sebelah atas. Seperti pada pemasok 
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UD. Bagas dibandingkan ketiga pemasok lain paling baik dalam dimensi 

harga karena memperoleh nilai perbandingan paling tinggi yaitu 2,00. 

Tabel 4.19 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Kualitas 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,02 1,00 1,07 
UD. Damai  - 0,98 1,05 
UD. Ben Berkah   - 1,07 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Untuk dimensi kualitas, antara UD. Bagas dan UD. Ben berkah 

nilai perbandinganya sama yaitu 1,00 yang berarti kualitas yang 

diberikan keduanya sama baik.  

 Tabel 4.20 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Ketepatan Pengiriman 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,04 1,00 0,83 
UD. Damai  - 0,96 0,80 
UD. Ben Berkah   - 0,83 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Untuk dimensi ketepatan pengiriman, UD. Aman lebih baik 

dibandingan dengan UD. Bagas dan UD. Ben Berkah karena nilai 

perbandingan yang didapat kurang dari 1 yaitu 0,83.  
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      Tabel 4.21 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Ketepatan Jumlah 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 0,83 0,88 0,88 
UD. Damai  - 1,06 1,06 
UD. Ben Berkah   - 1,00 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

UD. Damai merupakan pemasok dengan ketepatan jumlah 

yang paling tepat diantara UD. Ben berkah dan UD. Aman karena 

sama-sama mendapat 1,06 dari hasil perbandingan.  

     Tabel 4.22 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Customer Care 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,12 1,18 1,12 
UD. Damai  - 1,05 1,00 
UD. Ben Berkah   - 0,95 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Pada dimensi customer care, UD. Bagas merupakan pemasok 

yang paling baik diantara UD. Damai dan UD. Aman karena sama-

sama mendapat 1,12 dari hasil perbandingan.  
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    Tabel 4.23 Matriks Prioritas Pemasok Pasir Dimensi Kapasitas Pasokan 

  UD. 
Bagas 

UD. Damai UD. Ben 
Berkah 

UD. Aman 

UD. Bagas - 1,06 1,21 1,13 
UD. Damai  - 1,15 1,07 
UD. Ben Berkah   - 0,93 
UD. Aman    - 

Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Dalam hal kapasitas pasokan, UD. Bagas nilainya 

perbandinganya paling tinggi diantara ketiga pemasok lain yaitu 

sebesar 1,21 yang berarti paling maksimal dalam memasok bahan 

baku pasir.  

5. Melakukan sintesis hirarki dengan bobot rata-rata tertimbang. Gambar untuk 

Model Hirarki Evaluasi Pemasok Semen, Batu bata dan Pasir adalah seperti di 

bawah ini dibuat dengan level atas berupa tujuan kemudian level kedua dimensi 

kriteria sekaligus dicantumkan hasil pembobotan dan level terakhir alternatif 

pemasok beserta hasil pembobotan. 
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   Gambar 4.2 Model Hirarki Pemeringkatan Pemasok Semen, Batu bata dan Pasir 

 
 Dalam model hirarki di atas, terdapat 3 level hirarki sebagai berikut:  
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dari alternatif pemasok yang diusulkan. Kriteria-keriteria dimensi 

tersebut terdiri dari harga, kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan 

jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. 

c. Level III:  Pada tingkatan ketiga, diusulkan alternatif pemasok untuk semen, 

batu bata dan pasir. 

6. Membuat perbandingan berpasangan, konsisten diidentifikasi oleh 

penggunaan eigenvalue λmax, untuk menghitung indeks.  

    6.1   Adapun untuk melakukan sintesis ini menggunakan bantuan 

program Expert Coice 2000 di mana hasil pembobotan tiap dimensi 

pemasok dimasukkan terlebih dahulu atau dengan istilah Pairwise 

Verbal Comparison di mana diasumsikan setiap kenaikan 0,3 maka 

dinaikkan tingkat kepentingan untuk dimensi pemasok bersangkutan 

dengan ketentuan nilai inconsitency tidak lebih dari 0,1. Sebagai 

contoh, misalnya untuk dimensi harga berbanding dengan kualitas 

memliki nilai 0,62 yang artinya, dimensi kualitas akan lebih 

diprioritaskan satu garis ke bawah antara equal dan moderate.  

Terlihat pada hasil bobot prioritas untuk masing-masing 

dimensi pemasok bahwa prioritas yang utama adalah kualitas (0,399), 

kemudian harga (0,166), ketepatan jumlah (0,155), kapasitas pasokan 

(0,125), ketepatan pengiriman (0,098), dan customer care (0,056). 

Hasil perhitunganya dapat dilihat di lampiran 6. 
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Dimensi kualitas menjadi prioritas utama yang diinginkan oleh 

responden karena kualitas bahan baku merupakan penentu dari produk 

yang dihasilkan. Apabila kualitas tidak sesuai dengan spesifikasi yang 

diinginkan perusahaan, maka produk bangunan yang dihasilkan pun 

menjadi kurang baik (bangunan kurang kokoh, mudah retak, dan 

sebagainya) dan dapat mengakibatkan kepuasan konsumen menjadi 

berkurang. Dimensi yang tidak kalah pentingnya adalah harga dan 

ketepatan jumlah yang artinya perusahaan mengharapkan harga yang 

pantas untuk setiap pembelian bahan baku karena setiap pemasok 

memberikan harga yang berbeda-beda. Selain itu dalam kondisi 

ekonomi yang tidak menentu, harga menjadi sangat sensitive terhadap 

penjualan. Demikian juga dengan ketetapan jumlah, perusahaan 

memperhatikan setiap detail jumlah bahan baku yang dikirim 

pemasok, mengingat pembelian bahan baku material dalam jumlah 

yang banyak. Karena apabila sampai kurang, akan merugikan 

perusahaan karena akan menghambat proses produksi padahal sistim 

kerja di lapangan adalah cepat. Sedangkan kapasitas pasokan, 

ketepatan pengiriman dan customer care menjadi kurang begitu 

dominan prioritasnya karena ketepatan pengiriman dan customer care 

dari masing-masing pemasok relatif sama. Namun perusahaan lebih 

memprioritaskan pada kapasitas pasokan dibanding dengan ketepatan 

pengiriman dan customer care karena beberapa pemasok mempunyai 
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stok bahan baku yang terbatas sedangkan perusahaan membutuhkan 

bahan baku yang maksimal sehingga pekerjaan cepat selesai sesuai 

kontrak. 

6.2   Untuk masing-masing pemasok juga dilakukan hal yang 

serupa, yaitu secara Pairwise Verbal Comparison dimana diasumsikan 

setiap kenaikan 0,1 maka dinaikkan pula tingkat kepentingan pemasok 

dalam dimensi yang bersangkutan.  

a. Semen  

 Untuk dimensi harga, UD. Bagas dibandingkan dengan UD. 

Damai memiliki nilai 0,87 yang artinya, UD. Damai akan lebih 

diprioritaskan 1 garis ke arah bawah (antara equal dan moderate) 

daripada UD. Bagas. Hasil perhitungan dapat dilihat di lampiran 7.  

Dari hasil perhitungan terlihat bahwa pemasok semen yang  dipilih 

adalah UD. Damai dengan nilai evaluasi keseluruhan sebesar 26,4 

yang berarti dengan mempertimbangkan tingkat prioritas masing-

masing dimensi pemasok serta kinerja yang dimiliki olehnya, maka 

UD. Damai adalah pemasok semen terbaik bagi CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa. Namun hasilnya sangat berbeda tipis dengan UD. Aman 

yang memperoleh nilai 26,3 kemudian yang ketiga UD. Ben Berkah 

24,7; dan UD. Bagas 22,6). 
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b. Batu bata 

Pemasok batu bata yang dipilih adalah UD. Bagas dengan nilai 

evaluasi keseluruhan sebesar 31,5 yang berarti dengan 

mempertimbangkan tingkat prioritas masing-masing dimensi 

pemasok serta kinerja yang dimiliki olehnya, maka UD. Bagas adalah 

pemasok Batu bata terbaik bagi CV. Bagiyat Mitra Perkasa 

dibandingkan dengan ketiga pemasok lainya (masing-masing nilai 

untuk UD. Aman 27,2; UD. Damai 24,5 dan UD. Ben Berkah 16,8). 

Hasil perhitungan dapat dilihat pada lampiran 8. 

c. Pasir  

Pemasok Pasir yang dipilih adalah UD. Bagas dengan nilai 

evaluasi keseluruhan sebesar 30,7 yang berarti dengan 

mempertimbangkan tingkat prioritas masing-masing dimensi 

pemasok serta kinerja yang dimiliki olehnya, maka UD. Bagas adalah 

pemasok pasir terbaik bagi CV. Bagiyat Mitra Perkasa dibandingkan 

dengan ketiga pemasok lainya (masing-masing nilai untuk UD. 

Aman 28,7; UD. Ben Berkah 21,6 dan UD. Damai 19,0). Hasil 

perhitungan dapat dilihat pada lampiran 9. 

7. Sedangkan untuk tes konsistensi secara keseluruhan terlihat bahwa CR 

masing-masing bahan baku sebagai berikut: 
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a. Semen  

Dari hasil uji konsistensi menunjukkan bahwa Inconsistancy atau CR 

sebesar 0,01. Ini artinya penilaian matriks konsisten karena nilai CR < 0,1. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan tersebut dapat digunakan 

sebagai hasil yang dapat dipercaya atau valid. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Sedangkan urutan prioritas pemasok dari yang terbaik adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.24 Urutan Pemasok Semen 

Nama Pemasok Nilai Urutan 
UD. Damai 0,264 1 
UD. Aman 0,263 2 
UD. Ben Berkah 0,247 3 
UD. Bagas  0,226 4 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Maka berdasarkan pada hasil pengolahan data perhitungan analisis 

tersebut dapat dilihat urutan pemasok semen terbaik bagi CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa adalah UD. Damai dengan nilai evaluasi keseluruhan terbesar yaitu 

0,264 yang dilihat dari dimensi harga, kualitas, ketepatan pengiriman, 

ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. Setelah itu pada 

urutan kedua dengan perolehan yang sangat berbeda tipis diperoleh UD. 

Aman dengan nilai sebesar 0,263 kemudian yang ketiga adalah UD. Ben 
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Berkah dengan nilai 0,247 dan urutan yang terakhir adalah UD. Bagas dengan 

nilai sebesar 0,226. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka UD. Ben berkah 

merupakan pemasok semen yang mendapat prioritas utama ditinjau dari 

berbagai dimensi: 

1. Berdasarkan dimensi kualitas yang merupakan dimensi pemasok 

yang menjadi prioritas utama dalam evaluasi pemasok menurut 

CV. Bagiyat Mitra Perkasa, UD. Damai mendapat nilai dimensi 

kualitas sebesar 7,67. Nilai tersebut berarti kualitas semen yang 

diberikan UD. Ben Berkah selalu cukup baik namun juga tidak 

terlalu buruk. 

2. Pada dimensi ketepatan jumlah dan harga, merupakan dimensi 

yang juga diprioritaskan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Nilai 

UD. Damai paling unggul diantara ketiga pemasok lain. Ini 

merupakan kelebihan pada UD. Damai yaitu mempunyai harga 

yang lebh murah dibanding dengan yang lain serta selalu tepat 

jumlahnya dalam mengirim semen.  

3. Untuk Dimensi kapasitas pasokan dan ketepatan pengiriman, yang 

merupakan dimensi yang cukup diprioritaskan, rata-rata nilai yang 

didapat dari masing-masing pemasok adalah relatif sama. Begitu 

juga dengan UD. Damai, meskipun bukan yang menjadi tertinggi 
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namun UD. Damai tetap mampu memberikan ketepatan 

pengiriman yang relatif tidak terlalu mengganggu aktivitas 

produksi CV. Bagiyat Mitra Perkasa dan mampu memberi 

kapasitas pasokan semen relatif cukup. 

4. Untuk dimensi customer care, merupakan dimensi yang kurang 

diprioritaskan atau dianggap tidak penting bagi CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa. Nilai yang diberikan masing-masing pemasok juga relatif 

sama. Untuk dimensi ini, CV. Bagiyat Mitra Perkasa 

mempersepsikan  bahwa keempat pemasok memiliki prioritas yang 

sama. Masing-masing relatif seimbang kinerja pelayananya 

terhadap CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

b. Batu bata 

Dari hasil uji konsistensi menunjukkan bahwa Inconsistancy atau CR 

sebesar 0,01. Ini artinya penilaian matriks konsisten karena nilai CR < 0,1. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan tersebut dapat digunakan 

sebagai hasil yang dapat dipercaya atau valid. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Sedangkan urutan prioritas pemasok dari yang terbaik adalah sebagai 

berikut: 
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Tabel 4.25 Urutan Pemasok Batu bata 

Nama Pemasok Nilai Urutan 
UD. Bagas 0,315 1 
UD. Aman 0,272 2 
UD. Damai 0,245      3 
UD. Ben Berkah 0,168 4 

 Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 

Maka berdasarkan pada hasil pengolahan data perhitungan analisis 

tersebut dapat dilihat urutan pemasok batu bata terbaik bagi CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa adalah UD. Bagas dengan nilai evaluasi keseluruhan terbesar 

yaitu 0,315 yang dilihat dari dimensi harga, kualitas, ketepatan pengiriman, 

ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. Setelah itu pada 

urutan kedua diperoleh UD. Aman dengan nilai sebesar 0,272 kemudian yang 

ketiga adalah UD. Damai dengan nilai 0,245 dan urutan yang terakhir adalah 

UD. Ben Berkah dengan nilai sebesar 0,168. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka UD. Bagas merupakan 

pemasok batu bata yang mendapat prioritas utama ditinjau dari berbagai 

dimensi: 

1. Berdasarkan dimensi kualitas yang merupakan dimensi pemasok 

yang menjadi prioritas utama dalam evaluasi pemasok menurut 

CV. Bagiyat Mitra Perkasa, UD. Bagas mendapat nilai dimensi 

kualitas tertinggi sebesar 7,50. Nilai tersebut berarti kualitas batu 
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bata yang diberikan UD. Ben Berkah selalu baik, diantaranya batu 

bata selalu utuh dan sesuai spesifikasi yang diinginkan CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa dan konsisten terhadap kualitas yang 

diberikan. 

2. Pada dimensi ketepatan jumlah dan harga, merupakan dimensi 

yang juga diprioritaskan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Nilai 

dimensi ketepatan jumlah UD. Bagas berada di urutan kedua, 

namun sebenarnya nilai ketiga pemasok yang lain relatif sama. Ini 

berarti masing-masing pemasok mengirim batu bata dengan 

jumlah yang tepat sesuai dengan pesanan CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa. Pada dimensi harga pun juga demikian, nilai antara 

masing-masing pemasok hanya terpaut sedikit nilai. Ini 

dikarenakan harga diantara pemasok bersaing ketat.  

3. Untuk Dimensi kapasitas pasokan dan ketepatan pengiriman, UD. 

Bagas dan UD. Ben Berkah mendapatkan nilai yang sama yaitu 

4,50 untuk ketepatan pengiriman dan 2,33 untuk kapasitas 

pasokan. Dalam hal ini, kedua pemasok tersebut sama-sama cukup 

baik dalam hal ketepatan pengiriman dan mempunyai kapasitas 

stok batu bata dalam jumlah yang sama. 

4. Untuk dimensi customer care, merupakan dimensi yang kurang 

diprioritaskan bagi CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Nilai yang 

diberikan masing-masing pemasok juga relatif sama. UD. Bagas 
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dan UD. Aman pun mendapat nilai yang sama yaitu 10,00. Untuk 

dimensi ini, CV. Bagiyat Mitra Perkasa mempersepsikan  bahwa 

keempat pemasok memiliki prioritas yang sama. Masing-masing 

mampu memberikan pelayanan dan komunikasi yang baik 

terhadap CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

 

c. Pasir  

Dari hasil uji konsistensi menunjukkan bahwa Inconsistancy atau CR 

sebesar 0,01. Ini artinya penilaian matriks konsisten karena nilai CR < 0,1. 

Hal ini menunjukkan bahwa hasil perhitungan tersebut dapat digunakan 

sebagai hasil yang dapat dipercaya atau valid. Hasil perhitungan dapat dilihat 

pada lampiran 10. 

Sedangkan urutan prioritas pemasok dari yang terbaik adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 4.26 Urutan Pemasok Pasir 

Nama Pemasok Nilai Urutan 
UD. Bagas 0,307 1 
UD. Aman 0,287 2 
UD. Ben Berkah 0,216 3 
UD. Damai  0,190 4 
Sumber: Data Primer yang Diolah (2012) 
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Maka berdasarkan pada hasil pengolahan data perhitungan analisis 

tersebut dapat dilihat urutan pemasok pasir terbaik bagi CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa adalah UD. Bagas dengan nilai evaluasi keseluruhan terbesar yaitu 

0,307 yang dilihat dari dimensi harga, kualitas, ketepatan pengiriman, 

ketepatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. Setelah itu pada 

urutan kedua diperoleh UD. Aman dengan nilai sebesar 0,287 kemudian yang 

ketiga adalah UD. Ben Berkah dengan nilai 0,216 dan urutan yang terakhir 

adalah UD. Damai dengan nilai sebesar 0,190. 

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka UD. Bagas merupakan 

pemasok pasir yang mendapat prioritas utama ditinjau dari berbagai dimensi: 

1. Dimensi kualitas merupakan dimensi pemasok yang menjadi 

prioritas utama dalam evaluasi pemasok menurut CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa, UD. Bagas mendapat nilai dimensi kualitas 

tertinggi sebesar 7,50. Dalam hal ini, UD. Ben Berkah juga 

mendapat nilai yang sama. Nilai tersebut berarti kualitas pasir 

yang diberikan UD. Bagas baik, diantaranya pasir kualitas 

terbaik dan sesuai spesifikasi yang diinginkan CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa.  

2. Pada dimensi ketepatan jumlah dan harga, merupakan dimensi 

yang juga diprioritaskan oleh CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Nilai 

dimensi ketepatan jumlah pada UD. Bagas  berada pada urutan 
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terakhir, namun pada dimensi berada pada urutan pertama. 

Harga pasir pada UD. Bagas lebih murah dibanding dengan 

ketiga pemasok lain. Harga pasir yang lebih murah dan kualitas 

yang baik menjadi hal yang membuat CV. Bagiyat Mitra 

Perkasa memilih UD. Bagas sebagai pilihan utama. 

3. Untuk Dimensi kapasitas pasokan dan ketepatan pengiriman, 

UD. Bagas mendapatkan nilai tertinggi yaitu 2,83. Ini berarti 

UD. Bagas mampu memenuhi kebutuhan pasir CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa dengan maksimal. Untuk ketepatan pengiriman 

UD. Bagas dan UD. Ben Berkah mendapat nilai yang sama 

yaitu 4,17. Dalam hal ini, kedua pemasok tersebut sama-sama 

mempunyai ketepatan dalam hal mengirim pasir sesuai tanggal 

dan waktu yang ditentukan CV. Bagiyat Mitra Perkasa. 

4. Untuk dimensi customer care, UD. Bagas mendapat nilai yang 

paling tinggi yaitu 10,83. UD. Bagas mampu memberikan 

pelayanan yang baik diantaranya memberikan informasi 

perkembangan harga, mudah dalam pemesanan, menanggapi 

keluhan dan mampu membina hubungan baik dengan CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa.  
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4.3 Implikasi Manajerial 

Berdasarkan pada hasil analisis dan pembahasan pada bagian sebelumnya, 

dapat dikatakan bahwa pemasok merupakan pihak yang melakukan supply bahan 

baku yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Pemasok memegang peranan 

penting untuk kemajuan sebuah perusahaan, sebab dengan adanya pemasok yang 

potensial maka akan mengoptimalkan laba yang diperoleh perusahaan.  

Implikasi manajerial untuk pihak CV. Bagiyat Mitra Perkasa disarankan 

dalam melakukan seleksi pemasok yang paling penting diperhatikan adalah 

dimensi kualitas. Karena berdasarkan wawancara yang dilakukan, setiap 

pemasok memberikan kualitas bahan baku yang berbeda-beda tergantung harga 

yang diberikan. Selain itu dimensi harga dan ketepatan jumlah juga tidak kalah 

pentingnya mengingat setiap pemasok memberikan harga yang berbeda-beda, 

dan dalam kondisi ekonomi pada saat ini, harga sangat mempengaruhi laba yang 

diterima CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Karena dengan menekan harga bahan baku 

maka diharapkan mendapatkan laba dari harga kontrak pekerjaan yang teah 

ditetapkan. Dalam hal ketepatan jumlah juga diharapkan pemenuhan pengiriman 

bahan baku dalam jumlah yang tepat agar CV. Bagiyat Mitra Perkasa tidak 

mengalami kekurangan bahan baku. Namun, ketiga dimensi lainya yaitu 

kapasitas pasokan, ketepatan pengiriman dan customer care relatif kurang 

diprioritaskan dibandingkan tiga dimensi pertama karena kinerja yang diberikan 

masing-masing pemasok relatif sama pada ketiga dimensi tersebut. 
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Maka berdasarkan uraian di atas, memperhatikan pemasok terbaik untuk 

masing-masing bahan baku material untuk CV. Bagiyat Mitra Perkasa dipilih 

pada: 

         Tabel 4.27 Urutan Pemasok Terbaik Masing-masing Bahan Baku 

Urutan 
Peringkat 

Semen Batu Bata Pasir 

1 UD. Damai (0,264) UD. Bagas (0,315) UD. Bagas (0,307) 
2 UD. Aman (0,263) UD. Aman (0,272) UD. Aman (0,287) 
3 UD. Ben Berkah (0,247) UD. Damai (0,245) UD. Ben Berkah (0,216) 
4 UD. Bagas (0,226) UD. Ben Berkah (0,168) UD. Damai (0,190) 

  

 Pada bahan baku material semen, pemasok yang paling potensial untuk CV. 

Bagiyat Mitra Perkasa adalah UD. Damai dengan kelebihan pada harga yang lebih 

murah dan ketepatan jumlah semen dalam pengiriman yang tidak dimiliki pemasok 

lain. Namun demikian UD. Damai nilainya sangat berbeda tipis dengan UD. Aman 

dengan selisih nilai 0,01. Nilai tersebut hampir tidak berarti namun memang 

keduanya bersaing sangat ketat. Keduanya dipilih CV. Bagiyat Mitra Perkasa sebagai 

pemasok prioritas dilihat dari frekuensi pembelian yang telah dilakukan. Kemudian 

pada peringkat ketiga adalah UD. Ben Berkah dan yang terakhir adalah UD. Bagas. 

Untuk bahan baku material batu bata, pemasok terbaik pada urutan pertama adalah 

UD. Bagas dan jika UD. Bagas tidak dapat memenuhi (misal stock habis, pengiriman 

terlambat, dan sebagainya) maka CV. Bagiyat Mitra Perkasa dapat memlilih pemasok 

urutan berikutnya yaitu UD. Aman kemudian UD. Damai Dan pada urutan terakhir 
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UD. Ben Berkah. Selanjutnya pada bahan baku material pasir, UD. Bagas kembali 

dipilih dalam pemasok terbaik dengan kelebihan pada harga yang lebih murah, 

pelayanan yang memuaskan serta tidak dibatasi dalam pembelian pasir. Namun jika 

UD. Bagas kurang dapat memenuhi (kualitas pasir kurang bagus, jumlah pasir yang 

dikirim kurang, dan sebagainya) maka CV. Bagiyat Mitra Perkasa dapat memlih 

pemasok pasir pada urutan berikutnya yaitu UD. Aman, kemudian urutan ketiga UD. 

Ben Berkah dan yang keempat UD. Damai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	SKRIPSI

	logo: 


