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Abstrak    
  

Dalam menghadapi persaingan dalam industri konstruksi yang semakin kompetitif, para 

kontraktor dituntut untuk memberikan kinerja yang maksimal dalam setiap pekerjaannya. 

Keberhasilan kinerja kontraktor pada suatu proyek sangat bergantung pada kerjasama seluruh pihak 

yang terlibat. Supplier bahan bangunan yang merupakan mitra bisnis sekaligus pemain dalam rantai 

pasok dalam  industri konstruksi tentunya memegang peranan sangat penting dalam menunjang 

keberhasilan kinerja kontraktor. Oleh karena itu pemilihan supplier bahan bangunan harus 

berdasarkan pada penilaian kriteria yang tepat. Pada penelitian ini dilakukan analisis pemilihan 

supplier yang ideal untuk produk U-Ditch di PT. Sokra Sana Kayaku dengan menggunakan metode 

AHP (Analytic Hierarchy Process) dengan 5 faktor kriteria yang dianggap penting oleh perusahaan 

yaitu faktor Responsiveness (48,5%), Kondisi Perusahaan (25,1%), Pengiriman (13,3%), Kualitas 

(9,6%) dan Harga (3,5%). Hasil lebih lanjut, penelitian ini menunjukkan bahwa Supplier “LCI” 

terpilih dengan bobot nilai terbesar yaitu 35,6% dibanding supplier lainnya seperti Supplier “CA” 

(33%) dan Supplier “II” (31,4%).  

  

Kata kunci: AHP, Analytic Hierarchy Process, Supplier, U-Ditch.  
 

 

1. Pendahuluan 

Sumber barang pasokan dan praktik 

pengadaan berkembang secara signifikan 

dalam 20 tahun terakhir. Sebelum tahun 1980-

an, fungsi pembelian biasanya dipandang 

sebagai kegiatan taktis yang hanya memiliki 

sedikit atau bahkan tidak memiliki dampak 

terhadap bagaimana perusahaan dapat bersaing 

di pasar. Pandangan tersebut kini telah berubah 

secara signifikan. Berdasarkan penelitian yang 

dilakukan oleh Handfield dan Pannesi, 1995; 

Monczka dkk., 1993 dan Richardson, 1993, 

ternyata supplier menjadi semakin penting 

untuk keberhasilan kompetitif dari perusahaan 

(Handfield, Walton, Sroufe & Melnyk, 2002). 

Dalam menghadapi persaingan dalam 

industri konstruksi yang semakin kompetitif, 

para kontraktor dituntut untuk memberikan 

kinerja yang maksimal dalam setiap 

pekerjaannya.  Keberhasilan kinerja kontraktor 

pada suatu proyek sangat bergantung pada 

kerjasama seluruh pihak yang terlibat dalam 

pelaksanaan kontruksi yang mana pihak-pihak 

tersebut secara tidak langsung akan 

membentuk rantai pasok kontruksi. Supplier 

bahan bangunan yang merupakan mitra bisnis 

sekaligus pemain dalam rantai pasok dalam  

industri konstruksi tentunya memegang 

peranan sangat penting dalam menjamin 

ketersediaan barang pasokan yang dibutuhkan. 

Sehingga, proses pemilihan supplier 

merupakan salah satu bagian kritis dalam 

aktivitas pembelian karena akan dapat 

berdampak pada kualitas dan ketersediaan 

bahan baku, efisiensi biaya produksi dan 

kelancaran sirkulasi keuangan perusahaan 

(Harianto & Rahmawati, 2012). Kegiatan 

pemilihan supplier yang akan dihadapi oleh 

perusahaan akan melibatkan beberapa kriteria 

yang kualitatif dan subjektif seperti misalnya 

harga, kualitas, pengiriman dan beberapa 

kriteria lainnya, sehingga kasus ini akan dapat 

diselesaikan dengan konsep MCDM (Multi 

Criteria Decision Making).  

AHP (Analytical Hierarchy Process) 

awalnya dirancang oleh Saaty (1980) untuk 

menyediakan sebuah kerangka kerja dalam 

memecahkan berbagai jenis masalah keputusan 

multikriteria berdasarkan prioritas relatif yang 

ditetapkan untuk setiap peran kriteria dalam 

mencapai tujuan yang ditentukan. AHP adalah 

sebuah model pengukuran scoring yang 

bergantung pada input penilaian subjektif 

manajerial pada beberapa kriteria yang 

ditentukan. Input tersebut ini diubah menjadi 

skor yang kemudian digunakan untuk 

mengevaluasi setiap kemungkinan dari 

alternatif keputusan (Handfield, Walton, Sroufe 

& Melnyk, 2002). AHP dapat memecahkan 

suatu situasi yang komplek dan tidak 
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terstruktur kedalam beberapa komponen dalam 

sebuah  susunan hirarki. Penerapan metode 

AHP ini diharapkan akan dapat membantu 

perusahaan dalam  menentukan pihak supplier 

yang tepat dan memenuhi kriteria yang 

dipersyaratkan oleh perusahaan. 

 

2. Landasan Teori 

2.1  AHP (Analytical Hierarchy Process) 

AHP (Analyrical Hierarchy Process) 

adalah teori pengukuran umum yang 

digunakan untuk menurunkan skala rasio dari 

perbandingan berpasangan baik diskrit maupun 

kontinyu di dalam struktur hirarki bertingkat. 

Perbandingan ini dapat diambil dari 

pengukuran aktual atau dari skala fundamental 

yang mencerminkan preferensi dan perasaan 

yang relatif. AHP adalah kerangka kerja 

nonlinier untuk melakukan pemikiran deduktif 

dan induktif tanpa menggunakan silogisme. 

AHP  mempertimbangkan beberapa faktor 

secara bersamaan dan membuat pertukaran 

numerik untuk sampai pada sintesis atau 

kesimpulan. Dalam menggunakan AHP untuk 

memodelkan masalah, seseorang 

membutuhkan hirarki atau struktur jaringan 

untuk merepresentasikan masalah itu, serta 

perbandingan berpasangan untuk membangun 

hubungan dalam struktur (Saaty& Vargas, 

1993).  

 

 
Gambar 2.1 Hirarki 3 Tingkat 

 

Sebuah keputusan perlu diuraikan dengan 

cara yang terorganisasi untuk menghasilkan 

prioritas. Langkah-langkah dijelaskan sebagai 

berikut (Saaty, 2008) : 

1. Definisikan masalah dan tentukan jenis 

pengetahuan yang dicari. 

2. Membuat struktur hirarki keputusan dari 

atas dengan tujuan keputusan, lalu 

tingkat tingkat menengah yang berupa 

kriteria-kriteria dan kemudian ke tingkat 

terendah yang biasanya merupakan 

sekumpulan alternatif keputusan. 

3. Buat set matriks perbandingan 

berpasangan pada elemen di setiap 

tingkat. 

4. Gunakan prioritas yang diperoleh dari 

perbandingan untuk menimbang 

prioritas pada tingkat di bawahnya. 

Lakukan ini untuk setiap elemen. 

Kemudian untuk masing-masing elemen 

di tingkat di bawah tambahkan nilai 

yang ditimbang dan dapatkan prioritas 

keseluruhan atau globalnya. Lanjutkan 

proses penimbangan dan penambahan ini 

hingga prioritas akhir dari alternatif di 

tingkat paling bawah diperoleh. 

Skala angka yang menunjukkan berapa kali 

elemen yang lebih penting atau dominan 

berada di atas elemen lain sehubungan dengan 

kriteria atau properti yang dibandingkan sangat 

diperlukan dalam membuat sebuah 

perbandingan berpasangan. Skala penilaian 

ditunjukkan pada Tabel 2.1 sebagai berikut. 

 
Tabel 2.1 Skala Penilaian 

Tingkat 

Kepentingan 
Definisi 

1 A sama pentingnya dengan B 

3 A sedikit lebih penting dari B 

5 A signifikan lebih penting dari B 

7 A jauh lebih penting dari B 

9 A mutlak lebih penting dari B 

2,4,6,8 
Diberikan bila terdapat keraguan 

antara penilaian yang berdekatan 

 

Matriks penilaian yang terbentuk adalah positif 

dan resiprokal atau berlawanan dimana aij = 

1/aji. 

 

2.2  Penilaian Perbandingan Multi 

Partisipan  

Saaty (1993) memberikan metode 

perataan jawaban partisipan dengan metode 

Geometric Mean untuk menyelesaikan 

masalah survey penilaian yang dilakukan oleh 

banyak partisipan. Penilaian dari setiap 

partisipan tentunya akan berbeda satu sama 

lain, akan tetapi AHP hanya membutuhkan 

satu jawaban untuk satu matriks perbandingan. 

Geometric Mean Theory menyatakan bahwa 

jika terdapat n partisipan melakukan 

perbandingan berpasangan, maka terdapat n 

jawaban (nilai) numerik untuk setiap pasangan.  

Untuk mendapatkan satu nilai tertentu dari 

semua nilai tersebut, masing-masing nilai 

harus dikalikan satu sama lain, kemudian hasil 

perkalian dipangkatkan dengan 1/n.  Secara 
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matematis dapat dituliskan seperti persamaan 

berikut :  

𝑎𝑖𝑗 =  (𝑍1 𝑥 𝑍2 𝑥 𝑍3 𝑥 …  𝑥 𝑍𝑛)
1

𝑛   

    (2.1) 

Dimana 𝑎𝑖𝑗 adalah nilai rata-rata perbandingan 

antara kriteria i dengan kriteria j untuk n 

partisipan. 𝑍𝑘 adalah nilai perbandingan antara 

kriteria i dengan kriteria j untuk partisipan ke-

k. n adalah total jumlah partisipan. 

 

3. Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan analisis pemilihan 

Supplier U-Ditch PT.Sokra Sana Kayaku, 

berikut ini pada Gambar 3.1 merupakan 

gambaran singkat mengenai metodologi yang 

dilakukan yang digambarkan dalam diagram 

alir penelitian. 

 

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian. 

 

Penjelasan dari diagram alir pada 

Gambar 3.1 adalah sebagai berikut: 

1. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Mengidentifikasi dan merumuskan 

permasalahan utama PT. Sokra Sana 

Kayaku mengenai pemilihan supplier U-

Ditch untuk mengidentifikasi tujuan yang 

ingin di capai dari penyelesaian 

permasalahan yang ada. 

2. Studi Literatur 

Setelah mendiskusikan permasalahan dan 

tujuan yang ingin dicapai maka dilakukan 

studi literatur terkait penanganan 

permasalahan yang serupa dan mencari 

berbagai landasan teori terkait mengenai 

metode yang dapat membantu 

memecahkan permasalahan yang dihadapi 

PT. Sokra Sana Kayaku. Pada Penelitian 

ini akan digunakan Metode AHP 

(Analytical Hierarchy Process). 

3. Pengumpulan Data 

Berdasarkan metode yang akan digunakan 

dalam penelitian maka dapat diketahui 

jenis data yang dibutuhkan untuk 

menyelesaikan permasalahan. 

Pengumpulan data dilakukan dengan 

melakukan brainstorming untuk 

menentukan kriteria-kriteria pemilihan 

supplier yang sesuai dengan kebutuhan 

perusahaan. Selain itu, dilakukan survey 

wawancara untuk melakukan penilaian 

terhadap kriteria-kriteria dan supplier yang 

ditelah ditentukan. 

4. Analisis dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan dan 

analisis untuk menjawab permasalahan PT. 

Sokra Sana Kayaku. 

5. Kesimpulan 

Pada tahap ini akan ditentukan supplier 

mana yang akan menjadi pemasok U-Ditch 

PT. Sokra Sana Kayaku. 

 

4. Analisis dan Pembahasan 

Sistem Pendukung Keputusan dengan 

menggunakan metode AHP ini dimaksudkan 

untuk membantu dalam pengambilan 

keputusan untuk menentukan supplier U-Ditch 

di PT. Sokra Sana Kayaku, Surabaya. Dalam 

penentuannya, ada 5 kriteria yang diperoleh 

dari hasil wawancara pihak perusahaan yaitu 

kualitas, kondisi perusahaan, pengiriman, 

harga dan responsiveness. Kriteria tersebut 

kemudian diuraikan kembali kedalam 11 sub 

kriteria yang dapat dilihat pada Tabel 4.1 

sebagai berikut. 

 
Tabel 4.1 Kriteria dan Sub Kriteria Penilaian 

Supplier 

Kriteria Sub Kriteria 

Kualitas 
1. Kondisi barang yang dikirim 

2. Kesesuaian dengan spesifikasi 

yang dijanjikan 

Kondisi 

Perusahaan 

1. Kapasitas produksi yang 

memadai 

2. Lokasi pabrik 

Pengiriman 

1. Ketersediaan armada 

pengiriman yang lengkap 

2. Ketepatan waktu pengiriman 

3.Ketepatan jumlah barang yang 

dikirim 

Harga 
1. Harga yang kompetitif 

2. Kestabilan harga 

Responsiveness 

1. Tanggap akan keluhan 

2. Kesanggupan dalam memenuhi 

pesanan 
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Terdapat 3 alternatif supplier yang 

dipertimbangkan oleh PT. Sokra Sana Kayaku, 

seluruh kriteria dan alternatif keputusan  

tersebut kemudian disusun menjadi hirarki yang 

dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut. 

 

 
Gambar 4.1 Struktur Hirarki 

 

Penilaian dilakukan oleh 3 

responden/partisipan yang memiliki peranan 

dalam proses pengadaan barang di PT.Sokra 

Sana Kayaku. Seluruh hasil penilaian yang 

berupa matriks perbandingan berpasangan dari 

ketiga responden tersebut kemudian di rata-rata 

terlebih dahulu dengan menggunakan persamaan 

(2.1) agar diperoleh 1 matriks  perbandingan 

berpasangan untuk kemudian dianalisis. Matriks 

perbandingan berpasangan pada level kriteria 

dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut: 

 
Tabel 4.2 Rata-rata Geometrik Matriks  Perbandingan 

Berpasangan pada Level Kriteria 

Kriteria Kualitas 
Kondisi 

Perusahaan 
Pengiriman Harga Responsiveness 

Kualitas 1 0.141 0.147 2.080 0.212 

Kondisi 

Perusahaan 7.114 1 6.257 5.593 0.131 

Pengiriman 6.804 0.160 1 1.817 0.147 

Harga 0.481 0.179 0.585 1 0.131 

Responsive-

ness 4.380 6.804 6.804 7.612 1 

Jumlah 19.778 8.283 14.793 18.102 1.622 

 

Selanjutnya adalah melakukan normalisasi 

dan perhitungan bobot pada level kriteria. 

Normalisasi dilakukan dengan membagi nilai 

pada setiap kolom dengan total kolomnya dan 

bobot diperoleh dari hasil total baris dibagi 

dengan total jumlah kriteria yang dibandingkan, 

perhitungan bobot ini dilakukan untuk 

menemukan prioritas pada level kriteria. Hasil 

normalisasi dan perhitungan bobot dapat dilihat 

pada Tabel 4.3 dan Tabel 4.4 berikut: 
 

Tabel 4.3 Normalisasi Matriks pada Level Kriteria 

   Kriteria Kualitas 
Kondisi 

Perusahaan 
Pengiriman Harga 

Respon-

siveness 
Jumlah 

      Kualitas 0.051 0.017 0.010 0.115 0.131 0.323 

      Kondisi  

Perusahaan 
0.360 0.121 0.423 0.309 0.081 1.293 

Pengiriman 0.344 0.019 0.068 0.100 0.091 0.622 

  Harga 0.024 0.022 0.040 0.055 0.081 0.222 

Responsiveness 0.221 0.821 0.460 0.420 0.617 2.540 

     Jumlah 1 1 1 1 1 - 

 

Tabel 4.4 Perhitungan Bobot dan Penentuan Prioritas 

pada Level Kriteria 

Kriteria 
Bobot Level 

Kriteria 
Prioritas 

Kualitas 0.065 4 

Kondisi 

Perusahaan 
0.259 2 

Pengiriman 0.124 3 

Harga 0.044 5 

Responsiveness 0.508 1 

 

Setelah melakukan perhitungan pada level 

kriteria, maka perhitungan juga dilakukan di 

level hirarki selanjutnya yaitu level sub kriteria. 

Berikut pada Tabel 4.5, 4.6 dan 4.7 adalah 

contoh perhitungan pada level sub kriteria pada 

kriteria kualitas. 

 
Tabel 4.5 Rata-rata Geometrik Matriks  Perbandingan 

Berpasangan pada Level Sub Kriteria Kualitas 

Sub Kriteria 

Kualitas 

Kondisi 

barang yang 

dikirim 

Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

yang 

dijanjikan 

Kondisi barang 

yang dikirim 
1 1.651 

Kesesuaian 

dengan spesifikasi 

yang dijanjikan 

0.606 1 

JUMLAH 1.606 2.651 
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Tabel 4.6 Normalisasi Matriks pada Level Sub 

Kriteria Kualitas 

Sub 

Kriteria 

Kualitas 

Kondisi 

barang 

yang 

dikirim 

Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi yang 

dijanjikan 

Jumlah 

Kondisi 

barang yang 

dikirim 

0.623 0.623 1.246 

Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi 

yang 

dijanjikan 

0.377 0.377 0.754 

JUMLAH 1 1 - 

 
Tabel 4.7 Perhitungan Bobot dan Penentuan Prioritas 

pada Level Sub Kriteria Kualitas 

Sub Kriteria 

Kualitas 

Bobot Level 

Sub 

Kriteria 

Kualitas 

Prioritas 

Kondisi barang 

yang dikirim 
0.623 1 

Kesesuaian 

dengan 

spesifikasi yang 

dijanjikan 

0.377 2 

 

Perhitungan serupa dilakukan untuk setiap 

sub kriteria pada masing-masing kriteria lainnya. 

Setelah semua perhitungan pada level sub kriteria 

telah dilakukan, maka perhitungan dilanjutkan ke 

level selanjutnya yaitu perbandingan 

berpasangan setiap alternatif supplier pada 

masing-masing sub kriteria yang ditentukan. 

Berikut pada Tabel 4.8, 4.9 dan 4.10 adalah 

contoh perhitungan pada level alternatif supplier 

untuk sub kriteria kualitas yaitu kondisi barang 

yang dikirim. 
 

Tabel 4.8 Rata-rata Geometrik Matriks  Perbandingan 

Berpasangan pada Level Alternatif Supplier untuk 

Sub Kriteria Kualitas “Kondisi barang yang dikirim” 

Kondisi barang 

yang dikirim 

Supplier 

“CA” 

Supplier 

“LCI” 

Supplier 

“II” 

Supplier “CA” 0.333 0.009 0.002 

Supplier “LCI” 12.000 0.333 0.003 

Supplier “II” 58.333 41.667 0.333 

Jumlah 70.667 42.009 0.338 

 
 

 

 

 

Tabel 4.9 Normalisasi Matriks pada Level Alternatif 

Supplier untuk Sub Kriteria Kualitas “Kondisi barang 

yang dikirim” 

Kondisi 

barang yang 

dikirim 

Supplier 

“CA” 

Supplier 

“LCI” 

Supplier 

“II” 
Jumlah 

Supplier 

“CA” 
0.005 0.000 0.006 0.011 

Supplier 

“LCI” 
0.170 0.008 0.008 0.186 

Supplier 

“II” 
0.825 0.992 0.986 2.804 

Jumlah 1 1 1 - 

 
Tabel 4.10 Perhitungan Bobot dan Penentuan 

Prioritas pada Level Alternatif Supplier untuk Sub 

Kriteria Kualitas “Kondisi barang yang dikirim” 

Kondisi barang 

yang dikirim 

Bobot Level Sub 

Kriteria Kualitas 

“Kondisi barang 

yang dikirim” 

Prioritas 

Supplier “CA” 0.004 3 

Supplier “LCI” 0.062 2 

Supplier “II” 0.935 1 

 

Perbandingan supplier tersebut dilakukan 

untuk sub kriteria pada seluruh kriteria. Setelah 

semua perhitungan pada level alternatif supplier 

telah dilakukan, maka akan dilakukan peritungan 

bobot akhir untuk mengetahui supplier terbaik 

yang terpilih berdasarkan penilaian pada kriteria 

yang ditentukan oleh perusahaan. Pada tahap ini 

akan dilakukan perhitungan bobot global sub 

kriteria yang merupakan hasil perkalian antara 

bobot sub kriteria dengan bobot kriteria yang 

bersangkutan. Hasil perhitungan bobot global sub 

kriteria dapat dilihat pada Tabel 4.11 berikut: 
 

Tabel 4.11 Bobot Global Sub Kriteria dan Prioritas 

Global Sub Kriteria 

Kriteria 

Bobot 

Level 

Kriteria 

Sub Kriteria 

Bobot 

Level  

Sub 

Kriteria 

Bobot 

Global 

Sub 

Kriteria 

Prioritas 

Global 

Sub 

Kriteria 

Kualitas 0.096 

1. Kondisi 

barang yang 

dikirim 
0.623 0.060 5 

2. Kesesuaian 

barang dengan 

spesifikasi 

yang dijanjikan 

0.377 0.036 8 

Kondisi 

Perusahaan 0.251 

1. Kapasitas 

Produksi yang 

memadai 
0.147 0.037 7 

2. Lokasi 

pabrik 
0.853 0.214 2 

Pengiriman 0.133 

1. Ketersediaan 

armada 

pengiriman 
0.417 0.056 6 

2. Ketepatan 

waktu 

pengiriman 
0.478 0.064 3 

3.Ketepatan 

jumlah barang 

yang dikirim 
0.105 0.014 10 
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Kriteria 

Bobot 

Level 

Kriteria 

Sub Kriteria 

Bobot 

Level  

Sub 

Kriteria 

Bobot 

Global 

Sub 

Kriteria 

Prioritas 

Global 

Sub 

Kriteria 

Harga 0.035 

1. Harga yang 

kompetitif 
0.160 0.006 11 

2. Kestabilan 

Harga 
0.840 0.029 9 

Responsiveness 0.485 

1. Tanggap 

akan keluhan 
0.875 0.424 1 

2. 

Kesanggupan 

dalam 

memenuhi 

pesanan 

0.125 0.061 4 

 

Tahap selanjutnya adalah melakukan 

perhitungan bobot global pada level alternatif 

dengan cara mengalikan bobot global sub kriteria 

pada Tabel 4.11 dengan bobot level alternatif 

untuk setiap sub kriteria yang dapat dilihat pada 

Tabel 4.12. Hasil perhitungan bobot global pada 

level alternatif diberikan pada Tabel 4.13 

dibawah ini. 

 
Tabel 4.12 Bobot pada Level Alternatif 

Sub Kriteria 

Bobot Level Alternatif  

Supplier 

“CA” 

Supplier 

“LCI” 

Supplier 

“II” 

Kondisi barang yang 
dikirim 

0.004 0.062 0.935 

Kesesuaian barang 

dengan spesifikasi yang 

dijanjikan 

0.039 0.101 0.859 

Kapasitas Produksi yang 
memadai 

0.010 0.055 0.934 

Lokasi pabrik 0.880 0.004 0.116 

Ketersediaan armada 

pengiriman 
0.013 0.117 0.870 

Ketepatan waktu 
pengiriman 

0.010 0.210 0.780 

Ketepatan jumlah barang 

yang dikirim 
0.050 0.127 0.823 

Harga yang kompetitif 0.248 0.751 0.001 

Kestabilan Harga 0.322 0.672 0.006 

Tanggap akan keluhan 0.296 0.690 0.014 

Kesanggupan dalam 
memenuhi pesanan 

0.021 0.123 0.856 

 

 
Tabel 4.13 Bobot Global pada Level Alternatif 

Sub Kriteria 

Bobot Global Level Alternatif  

Supplier 

“CA” 

Supplier 

“LCI” 

Supplier 

“II” 

Kondisi barang yang 

dikirim 
0.000 0.004 0.056 

Kesesuaian barang 

dengan spesifikasi yang 
dijanjikan 

0.001 0.004 0.031 

Kapasitas Produksi yang 

memadai 
0.000 0.002 0.034 

Lokasi pabrik 0.188 0.001 0.025 

Ketersediaan armada 
pengiriman 

0.001 0.007 0.048 

Ketepatan waktu 

pengiriman 
0.001 0.013 0.050 

Sub Kriteria 

Bobot Global Level Alternatif  

Supplier 

“CA” 

Supplier 

“LCI” 

Supplier 

“II” 

Ketepatan jumlah barang 

yang dikirim 
0.001 0.002 0.012 

Harga yang kompetitif 0.001 0.004 0.000 

Kestabilan Harga 0.009 0.020 0.000 

Tanggap akan keluhan 0.126 0.293 0.006 

Kesanggupan dalam 

memenuhi pesanan 
0.001 0.007 0.052 

Jumlah (Bobot Akhir) 0.330 0.356 0.314 

Prioritas 2 1 3 

 

Berdasarkan perhitungan bobot akhir pada 

Tabel 4.13 diatas dapat dilihat bahwa Supplier 

“LCI” terpilih karena memiliki bobot terbesar 

yaitu sebesar 35,6%. Meski begitu, dapat dilihat 

bahwa bobot akhir yang diperoleh untuk setiap 

alternatif supplier tidakmemiliki selisih yang 

terlampau jauh. 

 

5. Kesimpulan 

Metode AHP (Analytical Hierarchy Process) 

sangat mempermudah proses pengambilan 

keputusan pada permasalahan yang semua sangat 

kualitatif dan subjektif menjadi perhitungan 

kuantitatif yang terstruktur. Hasil dari analisis 

pemilihan supplier untuk produk U-Ditch di PT. 

Sokra Sana Kayaku adalah 5 faktor kriteria yang 

dianggap penting oleh perusahaan yaitu faktor 

Responsiveness (48,5%), Kondisi Perusahaan 

(25,1%), Pengiriman (13,3%), Kualitas (9,6%) 

dan Harga (3,5%). Hasil lebih lanjut, penelitian 

ini menunjukkan bahwa Supplier “LCI” terpilih 

dengan bobot nilai terbesar yaitu 35,6% 

dibanding supplier lainnya seperti Supplier “CA” 

(33%) dan Supplier “II” (31,4%).  
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