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Bab I Pendahuluan
I.1

Latar Belakang

Proses pengambilan keputusan merupakan hal yang menjadi bagian penting di
dalam suatu organisasi atau perusahaan. Pengambilan keputusan yang tepat
diharapkan dapat meningkatkan kinerja. Pengambilan keputusan yang tepat juga
seharusnya diimbangi dengan kecepatan dan keakuratan dari pengumpulan data,
pengolahan data sampai pada akhirnya pada tahap pengambilan keputusan.
Seringkali terjadi keputusan yang telah dibuat membutuhkan waktu yang cukup
lama dan masih menggunakan perhitungan iterasi secara manual. Oleh karena itu
dibutuhkan satu sistem yang berperan sebagai pendukung atau pembantu di dalam
pengambilan keputusan.
Sistem pendukung keputusan atau decision support system (DSS) merupakan
sistem berbasis komputer yang menggunakan data dan model analisis sebagai
komponen utama untuk membantu mengambil keputusan dalam memecahkan
masalah yang rumit yang mustahil dilakukan dengan kalkulasi manual (Sprague
dkk., 1993). Model pengambilan keputusan merupakan alat untuk membantu
manajer atau pembuat keputusan untuk membuat rencana masa depan dengan
menggunakan data kualitatif atau kuantitatif (Taslicali dan Ercan, 2006).
Perubahan yang cepat dalam lingkungan bisnis maupun masyarakat ekonomi
industri saat ini mendorong perusahan-perusahan besar, seperti Toyota, Ford,
Harley Davidson, Detroit Diesel, Black & Decker, Yamazaki Mazak, Motorola,
Bose dan Xerox mengembangkan cara-cara baru yang efektif bagi fungsi-fungsi
internal mereka dengan cara berkolaborasi dengan supplier (Asmus dkk., 1993).
Kolaborasi banyak memberi manfaat yang sangat berarti. Manfaat yang diperoleh
antara lain adalah, berkurangnya variasi karakteristik komponen, komunikasi antar
organisasi menjadi lebih efektif dan sederhana,

berkurangnya dokumen,

menurunnya biaya pemesanan, memperpendek lead time, jadwal pengiriman yang
lebih pasti, menurunnya tingkat inventory, perubahan desain menjadi lebih cepat,
dan stabilitas harga (Briers dkk., 1999).
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Dampak dari kolaborasi antara lain adalah, perusahaan merestrukturisasi hubungan
dengan supplier dengan cara melibatkan mereka menjadi strategic supplier. Hal
tersebut mengakibatkan perubahan pembagian tugas antara organisasi (pembeli)
dengan supplier (Helper, 1993). Perubahan yang terjadi antara lain, organisasi
(pembeli) dan supplier bersama-sama terlibat dalam kegiatan pengembangan
produk maupun

proses manufaktur. Selain itu dampak perubahan tersebut

mengakibatkan organisasi (pembeli) dan supplier, bersama sama merampingkan
produksi, meningkatkan keterampilan supplier, juga mengkoordinasikan dan
mengintegrasikan komponen dan produk yang mengalir dari supplier ke pelanggan
agar dapat mempersingkat waktu pengembangan, meningkatan kualitas dan
mengurangi biaya

sehingga dapat melepaskan produk baru dengan cepat

(Mathyssens dan Van den Bulte, 1994; Osiro dkk., 2014). Oleh karena itu supplier
yang akan dipilih menjadi strategic supplier, harus inovatif, memiliki kemampuan
kompetitif dan kompeten (Sheth dan Sharma, 1999; Cavusgil dkk., 1997).
Proses evaluasi dan peningkatan kinerja supplier merupakan hal yang sangat
penting untuk mengukur efektivitas manajemen bagi pertumbuhan organisasi yang
berkelanjutan (Osiro dkk. 2014). Selain itu menurut Chan dkk. (2003) evaluasi
kinerja supplier merupakan bagian penting dari perencanaan dan pengendalian
produksi. Hal ini disebabkan pada banyak organisasi manufaktur, 60 % dari biaya
produksi merupakan biaya pengadaan, sehingga diperlukan supplier yang tidak
hanya berkontribusi pada inovasi produk saja tetapi juga membantu mencapai
proses produksi yang efektif. Oleh karena itu diperlukan pengukuran kinerja
supplier yang dapat mengevaluasi peningkatan kinerja supplier. Melalui proses
evaluasi supplier akan diidentifikasi langkah-langkah perbaikan, sehingga akan
diperoleh kinerja supplier yang dapat membantu meningkatkan daya saing
organisasi (Kumar dkk., 2014).
Evaluasi supplier adalah proses manajemen melakukan pengambilan keputusan
yang membahas bagaimana organisasi memilih supplier strategis untuk
meningkatkan keunggulan kompetitif mereka (Karsak & Dursun 2015). Evaluasi
kinerja supplier terjadi setidaknya didua kejadian yang berbeda dalam proses
manajemen supplier (Junior dan Capenetti, 2016):
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Pertama, evaluasi dilakukan selama fase pemilihan supplier. Dalam hal ini,
tujuan akhir adalah untuk menentukan urutan preferensi di antara alternatif
untuk memilih mereka (De Boer dkk., 2001, Quand Barnes, 2011, Chai dkk.,
2013).
Kedua, tahap pengembangan supplier, evaluasi supplier dilakukan sehingga
beberapa praktek manajemen dapat direncanakan dan dilaksanakan bertujuan
untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan dari supplier sehingga lebih baik
memenuhi kebutuhan pasokan (Osiro dkk., 2014). Pengembangan supplier
merupakan tujuan utama dari proses evaluasi. Pengembangan supplier
dilakukan berdasarkan kesenjangan kinerja supplier antara yang nyata dan
kinerja

yang

diinginkan.

Oleh

karena

itu

pilihan

tindakan

untuk

mengembangkan supplier tertentu tergantung pada hasil evaluasi supplier
(Osiro dkk., 2014).
Saat ini kriteria mengevaluasi supplier sudah berkembang semakin luas dari kriteria
lama (tradisional) yaitu quality, cost, delivery, menjadi kriteria yang
memperhatikan kriteria-kriteria sustainability triple bottom line approach yaitu,
ekonomi, lingkungan, sosial (Kumar dkk., 2014; Liou dkk., 2014; Hasemy dkk.,
2012; Govindan dkk., 2014; Amindoust dkk., 2012). Kondisi tersebut membuat
evaluasi menjadi lebih kompleks.
Proses evaluasi supplier, menurut Ha & Krishna (2008) merupakan problem
keputusan yang memiliki banyak kriteria dan tujuan yang mengandung banyak
faktor kualitatif maupun kuantitatif. Sehingga berbagai macam teknik MCDM
banyak digunakan untuk proses seleksi maupun evaluasi supplier (Kumar dkk.,
2014).
Mengingat kompleksitas proses di dunia nyata, penelitian saat ini cenderung
mengintegrasikan beberapa teknik descision making (DM) dalam membangun
model keputusan. Teknik yang berbeda secara terpisah dapat menangani submasalah yang sesuai, sehingga secara signifikan meningkatkan kinerja pendekatan
keputusan (Chai dkk., 2012). Kecenderungan penelitian saat ini adalah membangun
model pengambilan keputusan yang efektif untuk mengatasi permasalahan yang
3

komplek dengan mempertimbangkan berbagai faktor ketidak pastian (Chai dkk.,
2012).
Saat ini metode hybrid banyak digunakan dalam penelitian dan industri (Chai dkk.,
2013). AHP dan ANP telah digabungkan secara ekstensif dengan pemrograman
linier untuk seleksi dan evaluasi supplier (Kull dan Talluri, 2008; Demirtas dan
Ustun

2008;

Demirtas

dan

Ustun,

2009).

Para

peneliti

juga

telah

mengkombinasikan fuzzy dengan teknik MADM (Multiple Attribute DecisionMaking) seperti AHP, ANP, TOPSIS dan lain-lain. Kebanyakan penelitian
menggunakan metode fuzzy, Ohdar dan Ray (2004) menggunakan fuzzy logic dan
algoritma genetic, Keskin dkk. (2010) menggunakan fuzzy Adaptive Resonance
Theory (ART), Govindan dkk. (2012) mengunakan fuzzy numbers dan TOPSIS,
Razei dan Ortt (2012) menggunakan fuzzy dan AHP, Akman (2014) menggunakan
fuzzy C means dan VIKOR, Osiro dkk. (2014) mengunakan fuzzy inference dan
fuzzy grid, Karsak dan Dursun (2015) menggunakan fuzzy dan quality function
deployment (QFD), Junior dan Carpenetti (2016) menggunakan SCORR dan fuzzy
TOPSIS. Selain fuzzy, Ho dkk. (2012) menggunakan multiple regression dan
DEMATEL, Dou dkk. (2014) menggunakan grey-ANP, Kumar dkk.2014
menggunakan AHP dan QFD, sementara Sigh (2014) menggunakan TOPSIS dan
mixed linear integer programming (MLIP), Segura dan Maroto (2016)
menggunakan AHP dan PROMETHEE atau AHP dan MAUT, Luthra (2016)
menggunakan AHP dan VIKOR.
Oleh karena itu kajian mengenai

model pengambilan keputusan untuk

mengevaluasi dan membangun hubungan dengan supplier yang bertanggung jawab
dan berkelanjutan yang sering disebut sebagai strategic supplier (Buyukozkan dan
Cifci, 2011). merupakan hal yang penting untuk dilakukan
I.1.1 Penelitian Evaluasi Supplier
Menurut Azadi dkk. (2015) pemilihan dan evaluasi kinerja supplier merupakan
faktor yang sangat penting untuk membangun hubungan strategic supplier. Dalam
membina strategic supplier, industri memerlukan proses penilaian mulai dari
seleksi, evaluasi dan pengembangan kinerja supplier. Penelitian mengenai evaluasi
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kinerja supplier dilakukan oleh Araz dan Ozkaran (2006), Sarkar dan Mohapatra
(2006), Aksoy dan Oztruck (2010), Park dkk. (2010), Bai dan Sarkis (2011),
Yousefi dkk. (2016), Ohdar dan Ray (2004), Tuzkaya dkk. (2009), Keskin dkk.
(2010), Govindan dkk. ( 2012), Razei dan Ortt (2012), Ho dkk. (2012), Akman
(2014), Dou dkk. (2014), Kumar dkk. (2014), Osiro dkk. (2014), Sigh (2014),
Karsak dan Dursun (2015), Junior dan Carpenetti (2016), Luthra dkk. (2016),
Segura dan Maroto (2016). Dari dua puluh satu penelitian tersebut penelitian
tersebut, enam penelitian pertama menggunakan single method, penelitian lainnya
mengintegrasikan teknik DM yang disebut dengan pendekatan hybrid method.
Menurut Osiro dkk. (2014), teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk
membantu mengevaluasi supplier saat ini harus bertujuan mengklasifikasikan
kinerja supplier individu terhadap tingkat kinerja yang diinginkan sehingga dapat
menyusun rencana aksi yang cocok untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan
supplier. Selain itu, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan
terhadap supplier tergantung pada dimensi evaluasi kinerja faktor jangka pendek
dan panjang dari supplier, serta pada jenis item yang akan dipasok.
Sarkar dan Mahopatra (2006) mendefinisikan dua dimensi penting untuk menilai
kemampuan supplier, yaitu performance untuk mengukur kemampuan jangka
pendek dan capability untuk mengukur kemampuan jangka panjang. Penelitian
selanjutnya Kumar dkk. (2014) melakukan hal yang sama seperti dilakukan oleh
Sarkar dan Mahopatra (2006), penelitian Park dkk. (2010) menambahkan dengan
dimensi relationship. Ho dkk. (2012) melihat dari performance dan importance,
sementara penelitian Razei dan Ortt (2012) melihat dari dimensi capability dan
willingness. Penelitian Dou dkk. (2014), Osiro dkk. (2014), dan Junior dan
Carpenetti (2016) hanya melihat dimensi performance, sementara Segura dan
Maroto (2016) melihat dari sisi critical performance dan strategic performance dan
penelitian mengenai evaluasi supplier lainnya tidak secara spesifik mendefinisikan
dimensi performance dan capability.
Berdasarkan penelitian terdahulu, maka pada saat ini kriteria evaluasi supplier
sudah berkembang dari kriteria tradisional, yaitu quality, cost, delivery, menjadi
kriteria sustainability, yaitu economic, environment dan social. Pada studi
5

pendahuluan yang telah dilakukan, kebanyakan peneliti pada tahapan pengukuran
evaluasi kinerja dan pengembangan masih menggunakan kriteria cost, quality, time,
kriteria tersebut bagian dari kiteria ekonomi (Ohdar dan Rey, 2004; Araz dan
Ozkaran, 2006; Sarkar dan Mohapatra, 2006; Aksoy dan Oztruck, 2010; Park dkk.,
2010; Keskin dkk., 2010; Bai dan Sarkis, 2011; Ho dkk., 2012; Razei dan Ortt,
2012; Osiro dkk., 2014; Sigh, 2014; Karsak dan Dursun, 2015; Junior dkk., 2016,
Yousefi dkk., 2016, Segura dan Maroto, 2016) hanya penelitian Govindan dkk.
(2012), Kumar dkk. (2014) dan Luthra dkk. (2016) yang menggunakan kriteria
sustainability triple bottom line approach, yaitu ekonomi, lingkungan dan sosial.
Agar dapat berkompetisi dan berlanjut di masa yang akan datang maka kriteria
lingkungan dan sosial perlu diperhatikan.
Hasil penelitian terdahulu mengenai evaluasi supplier ada yang berupa rangking
berdasarkan evaluasi kinerja supplier (Ohdar dan Ray, 2004; Govindan dkk., 2012;
Karsak dan Dursun 2015; Yousefi dkk., 2016), rangking dan hubungan sebab akibat
dari kriteria pembentuk rangking (kumar dkk., 2014), rangking dan alokasi
permintaan (Sigh 2014), klasifikasi/segmentasi supplier (Araz dan Ozkaran, 2006;
Sarkar dan Mohapatra, 2006; Aksoy dan Oztruck, 2010; Park dkk., 2010; Keskin
dkk., 2010; Bai dan Sarkis, 2011; Razei dan Ortt, 2012), klasifikasi sampai tindak
lanjut pengembangan yang harus dilakukan (Ho dkk., 2012; Dou dkk., 2014; Osiro
dkk., 2014; Junior dkk., 2016; Segura dan Maroto, 2016).
Banyak peneliti melakukan evaluasi dengan hanya melihat performansi dari
supplier, beberapa peneliti seperti Park dkk.(2010) dan Osiro dkk. (2014) tidak
hanya melihat evaluasi terhadap supplier tetapi juga melakukan evaluasi terhadap
material/item,

sehingga

tahapan

klasifikasi

supplier

dan

tindak

lanjut

pengembangan mempertimbangkan hasil evaluasi yang dilakukan terhadap
material.

I.1.2. Evaluasi Supplier di Indonesia
Studi pendahuluan dilakukan dengan mengunjungi PT. Nissan Motor Indonesia
yang telah melakukan partnership, untuk mengamati implementasi evaluasi
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supplier. PT. Nissan Motor Indonesia merupakan salah satu perusahaan otomotif
yang memproduksi berbagai jenis mobil di Indonesia. Proses produksi

jenis

kendaraan roda empat, memerlukan kurang lebih 150 ribu komponen, yang dipasok
oleh kurang lebih 150 supplier. PT. Nissan Motor Indonesia membagi dua kategori
komponen, yaitu:
1. In house

: komponen body dan power train, merupakan original design
dari Nissan Jepang.

2. Outsource

: komponen lain yang biasa disebut component bought of part
diproduksi oleh partner (supplier).

Objek penelitian ini adalah komponen yang disebut sebagai component bought of
part. Pada component bought of part, terjadi proses pemilihan, monitoring dan
evaluasi terhadap partner. Pada komponen in house tidak terjadi seleksi, karena
sepenuhnya dikerjakan oleh PT. Nissan Motor Indonesia maupun Nissan Jepang.
Pemilihan partner pada PT. Nissan Motor Indonesia melibatkan: bagian
purchasing, SCM, R&D dan Engineering. Secara singkat ada 3 tahap pemilihan
partner (supplier) di PT. Nissan Motor Indonesia:
1.

Sourcing (seleksi)
Kriteria pemilihan, dipilih berdasarkan 3 kategori besar yaitu quality, cost, time.
Quality: memperhatikan quality manangement system (quality product,quality
process, safety & environment), design, development (R and D), process
capability.
Cost: hanya memperhatikan cost competitiveness comparison, tidak hanya
memilih supplier lokal tetapi Asean sebagai benchmark.
Time: Ketepatan waktu, baik dari sisi delivery, development dan counter
measure problem, capacity dan availability.

2. Development (monitoring)
Pada tahap ini dilakukan berbagai kriteria pengecekan, juga SQD (Supplier Quality
Development) apakah part yang diganti atau bahkan partner yang diganti, apabila
tidak dapat memenuhi berbagai kiteria yang telah ditetapkan. Pada tahap ini
disimulasikan berbagai macam kondisi (skenario misal: pengantaran komponen
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malam) sehingga akan diperoleh, ukuran pengiriman, waktu pengiriman, frekuensi
pengiriman (delivery time table).
3.

Mass Production (evaluasi)
Partner sudah siap untuk melakukan mass production. Pada tahapan ini Nissan
tetap

melakukan

kunjungan

lapangan

kepada

partner,

baik

untuk

meningkatkan kualitas maupun kapasitas. Untuk evaluasi, terdiri dari laporan
3 bulanan dan annual meeting, untuk memberikan penghargaan. (Untuk lebih
rinci bagaimana proses pemilihan partner yang dilakukan oleh PT. Nissan
Motor Indonesia pada Lampiran 3)
Saat ini PT. Nissan Indonesia, belum memiliki sistem pengambilan keputusan
dalam melakukan evaluasi supplier, dan proses evaluasi baru sampai tahap menilai
saja, belum melakukan klasifikasi dan pengembangan supplier, kriteria penilaian
yang digunakan hanya kriteria ekonomi (quality, cost, dan delivery) belum
mengunakan kriteria yang memperhatikan sustainability. Dalam melakukan
evaluasi dan pengambilan keputusan penilaian supplier PT. Nissan Indonesia sudah
melibatkan beberapa departmen terkait (multi stakeholder).
I.2 Perumusan Masalah
Menurut Osiro dkk. (2014), teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk
membantu mengevaluasi supplier saat ini harus bertujuan mengklasifikasikan
kinerja supplier individu terhadap tingkat kinerja yang diinginkan sehingga dapat
menyusun rencana aksi yang cocok untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan
supplier. Selain itu, pengambilan keputusan yang berkaitan dengan tindakan
terhadap supplier tergantung pada dimensi evaluasi kinerja faktor jangka pendek
dan panjang dari supplier, serta pada jenis item yang akan dipasok
Pada saat ini PT. Nissan Motor Indonesia sudah melakukan evaluasi kepada para
suppliernya dengan menggunakan kriteria quality, cost, delivery. Hanya saja
evaluasi yang dilakukan baru sampai tahap menilai saja, belum sampai pada
tahapan klasifikasi dan tindak lanjut pengembangan.
Berdasarkan penelitian terdahulu dan studi pendahuluan pada perusahaan,
permasalahan utama dalam penelitian ini adalah : bagaimana rancangan model
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pengambilan keputusan (group multi criteria decision making) yang tepat
untuk

evaluasi

dan

pengembangan

strategic

supplier

dengan

mempertimbangkan kriteria sustainability?
Untuk menjawab rumusan masalah tersebut, maka pertanyaan penelitian adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimanakah rancangan kerangka kerja pengambilan keputusan evaluasi
dan pengembangan strategic supplier?
2. Apa saja kriteria untuk mengevaluasi material dan evaluasi supplier yang
mempertimbangkan sustainability untuk kerangka kerja di atas, yang
relevan untuk mengevaluasi kinerja strategic supplier pada suatu industri
otomotif?
3. Bagaimana rancangan model group multi criteria decision making evaluasi
strategic supplier yang mepertimbangkan kriteria sustainability pada
industri otomotif?
I.3 Tujuan Penelitian
1. Merancang kerangka kerja pengambilan keputusan evaluasi

dan

pengembangan strategic supplier.
2. Mengidentifikasi kriteria evaluasi material dan kriteria evaluasi strategic
supplier pada industri otomotif yang mempertimbangkan sustainability.
3. Membuat rancangan model pengambilan keputusan evaluasi kinerja
strategic supplier pada industri otomotif dan merancang program
pengembangan atau tindak lanjut dari evaluasi kinerja strategic supplier
pada industri otomotif.

I.4

Ruang Lingkup Penelitian
1. Unit analisis penelitian ini adalah perusahaan automotif.
2. Metode penelitian menggunakan studi kasus (direncanakan pada salah satu
perusahaan otomotif di Indonesia).

1.5 Metodologi Penelitian
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Penelitian evaluasi strategic supplier akan dilakukan sesuai alur pada Gambar I.1.

1.

Perumusan Masalah

Pada tahap ini berdasarkan studi literatur dan studi pendahuluan yang dilakukan
pada salah satu perusahaan otomotif di Indonesia, maka dapat dirumuskan masalah
pada penelitian yang akan diusulkan, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian,
batasan penelitian. Selanjutnya berdasarkan penelitian terdahulu maka dibuatlah
taxonomi penelitiaan, setelah itu dapat dibuat peta posisi penelitian terhadap
penelitian-penelitian terdahulu, sehingga diperoleh celah penelitian.
Studi literatur pada perumusan masalah ini diarahkan pada kajian yang mendalam
terhadap penelitian sebelumnya mengenai mengenai model-model pengambilan
keputusan evaluasi supplier, teori-teori pengadaan, evaluasi material, penilaian
supplier, dan kriteria sustainability. Hal tersebut dilakukan agar dapat memperoleh
gambaran yang lengkap mengenai perkembangan evaluasi dan tindak lanjut
pengembangan supplier.
Studi pendahuluan dilakukan agar dapat lebih memamahi dan memperolah
gambaran nyata proses evaluasi supplier untuk industri otomotif. Studi dilakukan
dengan mengunjungi pabrik otomotif dan melakukan wawancara dengan pihak
yang berkompeten dengan proses pengadaan dan proses evaluasi supplier.
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Perumusan Masalah:
Latar belakang masalah, taxonomi, posisi penelitian,
rumusan masalah, novelty penelitian

Studi Pendahulua
Melakukan wawancara, tinajauan lokasi,
menggambarkan sistem nyata proses
seleksi dan evaluasi kinerja supplier pada
perusahaan otomotif

PENGEMBANGAN MODEL

Merancang Kerangka Kerja
Pengambilan keputusan evaluasi dan
pengembangan strategic supplier

STUDI LITERATUR
Model-Model Pengambilan Keputusan dan
Penelitian-Penelitian
Evaluasi Supplier,Pengembangan supplier,
Kriteria evaluasi supplier, kriteria evaluasi
material

Mengidentifikasi kriteria:
Evaluasi material
Evaluasi supplier (sustainability)

Teknik-teknik Pengambilan Keputusan
Merancang Model Pengambilan
Keputusan

Modifikasi
Kerangka Kerja, kriteria,
model pengambilan keputusan

Studi lapangan/Pengumpulan data
Wawancara, pengumpulan data item dan
supplier

Validasi/Uji coba
Menguji model usulan terhadap sistem nyata

Kerangka kerja, kriteria dan model usulan

Analisis dan Intrepretasi Hasil

Kesimpulan dan Rekomendasi

Gambar I.1 Metodologi Penelitian
2.

Pengembangan Model


Merancang kerangka kerja pengambilan keputusan evaluasi dan
pengembangan strategic supplier. Kerangka kerja dirancang dengan
melakukan elaborasi terhadap studi literatur model-model pengambilan
keputusan evaluasi supplier dan strategic supplier dan teknik-teknik
pengambilan keputusan, serta hasil studi pendahuluan yang dilakukan.
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Mengidentifikasi kriteria awal untuk evaluasi material dan evaluasi
supplier dengan kriteria sustainability berdasarkan studi literatur.



Merancang model Pengambilan Keputusan, berdasarkan kerangka kerja
dan kriteria material maupun supplier.



Pengembangan/Modifikasi terhadap kerangka kerja, kriteria dan model
pengambilan keputusan dilakukan setelah melakuan elaborasi studi
literatur dan studi lapangan.

3. Validasi dan uji coba kerangka kerja, kriteria dan model pengambilan
keputusan terhadap industri otomotif menjadi kajian penelitian.
4. Kerangka Kerja, kriteria dan model usulan diperoleh setelah melakukan
perbaikan berdasarkan hasil validasi di lapangan.
5. Analisis dan intepretasi hasil
Analisi

dilakukan terhadap model usulan terhadap model-model yang

sudah ada dan system nyata yang menjadi kajian penelitian.
6. Kesimpulan dan rekomendasi terhadap hasil penelitian dari sisi studi
literatur maupun studi lapangan yang dilakukan

I.6

Taksonomi dan Posisi Penelitian

I.6.1 Taksonomi Penelitian
1. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka hasil evaluasi supplier
adalah sebagai berikut: (Tabel I.3)
a)

Urutan/Rangking supplier berdasarkan evaluasi kinerja supplier (Ohdar
dan Ray, 2004; Govindan dkk., 2012; Karsak dan Dursun 2015; Yousefi
dkk., 2016), rangking dan hubungan sebab akibat dari kriteria pembentuk
rangking (kumar dkk., 2014), rangking dan alokasi permintaan (Sigh
2014).

b)

Melakukan assessment, kemudian melakukan pengelompokan/klasifikasi
berdasarkan item maupun supplier (Araz dan Ozkaran, 2006; Sarkar dan
Mohapatra, 2006; Aksoy dan Oztruck, 2010; Keskin dkk., 2010; Bai dan
Sarkis, 2011; Razei dan ortt, 2012; Junior dkk., 2016).
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c)

Melakukan

assessment,

pengelompokan

sehingga

melakukan

pengembangan (development) sesuai pengelompokan dan hasil evaluasi.
(Park dkk., 2010; Ho dkk., 2012; Dou dkk., 2014; Osiro dkk., 2014; Junior
dan Carpenetti, 2016; Segura dan Maroto, 2016).
2. Penelitian Sarkar dkk. (2006) mengukur dua dimensi penting dari supplier

yaitu:
a) Pencapaian tujuan jangka pendek rantai pasokan yang diukur dengan kinerja
(performace) supplier.
b) Pencapaian tujuan jangka panjang yang diukur dengan kemampuan
(capability) supplier.
Penelitian Park dkk. (2010) mengukur dari dimensi performance, capability,
relationship, Razei dan Ort (2012) menggunakan dimensi capability dan
willingness, Dou dkk. (2014) mengukur performance, Kumar dkk. (2014)
mengukur performance dan capability, Osiro dkk. (2014) mengukur dari
dimensi performance dan potensial for partnership, Junior dkk. (2014) hanya
mengukur dari dimensi performance, Segura dan Maroto (2016) mengukur
critical performance dan strategic performance. Berdasarkan penelitian
terdahulu taksonomi evaluasi supplier dibuat untuk jangka pendek dan jangka
panjang. Jangka pendek diukur dari dimensi performance, sementara untuk
jangka panjang dapat diukur menggunakan dimensi capability, willingness dan
relationship.
3. Saat ini kriteria untuk memilih supplier maupun mengevaluasi supplier sudah
berkembang semakin luas dari kriteria lama (tradisional) yaitu quality, cost,
delivery, menjadi kriteria yang memperhatikan faktor-faktor sustainability
triple bottom line approach yaitu, ekonomi, lingkungan, sosial (Kumar dkk.,
2014; Govindan dkk., 2014; Luthra dkk., 2016)
4. Pengambil keputusan dalam model pengambilan keputusan dapat pengambil
keputusan tunggal atau banyak. (single atau multi stakeholder). Multi
Stakeholder memperhatikan siapa/departmen mana saja yang berkepentingan
atau sebagai stakeholder dalam melakukan evaluasi terhadap supplier.
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5. Berdasarkan studi literatur yang telah dilakukan, maka taksonomi penelitian
mengenai metode yang digunakan mengevaluasi supplier merujuk pada:
a) Penelitian Osiro dkk. (2014) mengenai review terhadap teknik DM dalam
pengambilan keputusan.
b) Junior dan Carpenetti (2016)yang melakukan tinjauan yang mirip dengan
dilakukan oleh Osiro dkk. (2014), yaitu membagi pendekatan teknik DM
untuk evaluasi supplier menjadi dua yaitu pendekatan single method dan
hybrid method.
Memperhatikan hal-hal tersebut di atas dan studi literatur yang dilakukan maka
taksonomi mengenai penelitian evaluasi supplier dapat dilihat pada Gambar I.4
(Catatan kotak berwarna hijau adalah penelitian yang akan dilakukan) dan
penjelasan mengenai siapa saja peneliti yang melakukan penelitian dapat dilihat
pada Tabel I.1 Posisi penelitian evaluasi performanasi supplier.
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Model Pengambilan Keputusan Evaluasi
Strategic Partner

OUTPUT

Assesment (rangking)

DIMENSI

Jangka pendek:
Performance

KRITERIA

Economic

STAKEHOLDER

Klasifikasi

Pengembangan :

Jangka panjang:
Capability, Realationship, Willingness

Green

Single

Sustainability

Multi

METODE

Single

Mathematical
-AHP
- ANP
-Grey Set Theory
-

Hybrid

Artificial
Intelegent(AI):
- Fuzzy Inference
-Based on trapezoidL
fuzzy number
-Neural Network
-Comparison of fuzzy
number

-Multiple Regresion + DEMATEL
-Fuzzy c-means + VIKOR
-Grey+ANP
-ANP+VIKOR
-Fuzzy+ANP+VIKOR
-Fuzzy c-means+rough set theory
-Fuzzy+ANP
-Fuzzy ahp+fuzzy TOPSIS+DEA
QFD+AHP
QFD+Fuzzy
SCORR model+FUzzy

Gambar I.2 Taksonomi penelitian pengambilan keputusan evaluasi supplier
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Bab II Tinjauan Pustaka

II.1 Pengambilan Keputusan
Proses pengambilan keputusan tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sehari-hari, baik
pada tingkat individu, organisasi, maupun tingkat yang lebih luas. Pengambilan
keputusan berkaitan dengan pemilihan tindakan dari sekian alternatif yang ada untuk
mencapai sasaran yang diinginkan. Faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam
penambilan keputusan ini meliputi tujuan yang ingin dicapai, pembatas yang ada,
pihak-pihak yang dipengaruhi oleh keputusan. Kualitas keputusan sangat dipengaruhi
oleh ketersediaan informasi dan kualitas dai pengambil keputusan itu sendiri (Taslicali
dan Ercan, 2006).
Proses pengambilan keputusan sangat mendominasi aktivitas manajerial. Pada
organisasi yang kecil dan pada level manajerial yang rendah, keputusan sering diambil
oleh individu. Sementara sebagian besar keputusan dalam organisasi besar diambil oleh
kelompok. Keputusan yang diambil sering saling bertentangan, khususnya untuk
kelompok.
Seiring dengan perubahan yang sangat pesat dalam segala bidang serta semakin
tingginya persaingan membuat proses pengambilan keputusan menjadi semakin
kompleks. Proses pengambilan keputusan menjadi semain sulit karena semakin banyak
alternatif yang tersedia, semakin mahal biaya yang ditimbulkan karena kesalahan,
semakin banyak informasi yang perlu dipertimbangkan serta semakin tinggi ketidak
pastian dimasa yang akan datang. Oleh karena itu pendekatan coba-coba tidak dapat
lagi digunakan. Pengambil keputusan harus memahami alat atau teknik yang tepat
untuk membantu dalam pengambilan keputusan. Menurut Chai dkk. (2012) maka
teknik evaluasi pengambilan keputusan terdiri dari tiga teknik, yaitu :
1. Multi Criteria Decision Making (MCDM)
2. Mathematical Programing
3. Artificial Intelligent
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II.1.1 Sistem Pendukung Keputusan
Seiring dengan semakin komplek pengambilan keputusan, maka kebutuhan terhadap
suatu alat yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan sangat diperlukan.
Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) dapat
mempercepat dan mempermudah pengambilan keputusan, sistem ini bukan untuk
menggantikan manusia mengambil keputusan tetapi membantu manusia dalam
mengambil keputusan.
II.1.2 Definisi Sistem Pendukung Keputusan
Little (1970) mendefinisikan SPK adalah sekumpulan prosedur berbasis model untuk
data pemrosesan dan penilaian guna membantu para manager mengambil keputusan.
Ukuran keberhasilan tersebut keputusan haruslah sederhana, cepat, mudah dikontrol,
adaptif, lengkap dengan isu-isu penting, mudah berkomunikasi.
Bonczek dkk. (1980) mendefinsikan SPK sebagai sistem berbasis komputer yang
terdiri dari tiga komponen yang saling berinteraksi yaitu: sistem bahasa (mekanisme
untuk memberikan komunikasi antara pengguna dan komponen SPK lain), sistem
pengetahuan (repository pengetahuan domain masalah yang ada pada SPK baik sebagai
data atau sebagai prosedur), dan sistem pemrosesan masalah (hubungan antara dua
komponen lainnya, terdiri dari satu atau lebih kapabilitas manipulasi masalah umum
yang diperlukan untuk pengambilan keputusan).
Keen (1980) mendefinisikan SPK sebagai suatu produk dari proses pengembangan
dimana pengguna SPK, pembangun SPK, dan SPK itu sendiri mampu mempengaruhi
satu dengan yang lainnya, dan menghasilkan evolusi sistem dan pola-pola penggunaan.
SPK adalah sistem interaktif berbasis komputer, yang membantu pembuat keputusan
dengan menggunakan data dan model untuk menyelesaikan masalah yang tidak
terstruktur.
Dari berbagai definisi yang ada maka SPK adalah :
1. Alat untuk membantu mengambil keputusan.
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2. Sistem pendukung keputusan meliputi model, data dan dialog untuk memperbaiki
kualitas keputusan.
3. Sistem pendukung keputusan digunakan pada permasalahan semi struktur dan tidak
terstruktur.
II.2 Definisi Strategic Sourcing, Strategic Supplier Selection, Strategic Partner,
Strategic Supplier, Partnership, Kolaborasi, `Strategic Supplier Relationship.
Pada era sekarang ini hubungan tradisional customer-supplier telah bergeser menjadi
Strategic Supplier Relationship (SSR), Tabel II.1 menjelaskan perbedaan antara
hubungan tradisional dan SSR.
Tabel II.1. Perbandingan antara Hubungan Tradisional dan Strategic Relationship
(Sumber: Briers dkk., 1999)

Hubungan tradisional customer-supplier

Strategic Supplier Relationship

– Strategi dan rencana pengembangan
yang independen
– Berbagi informasi secara terbatas
– Secara terbatas memecahkan
masalah bersama
– Terpisah dan tidak sinkron antara
accounting, pengukuran dan sistem
penghargaan
– Tidak saling mengetahui kebutuhan
dan keterbatasan satu pihak dengan
pihak lain
– Utilisasi sumber daya yang tidak
efisien
Para peneliti memberikan definisi yang

– Bisnis dan perencanaan operasional
yang terkoordinasi
– Berbagai informasi secara luas
– Memecahkan masalah bersama
sama
– Konsistensi accounting,
pengukuran dan sistem
penghargaan
– Proses yang konsultatif untuk
menentukan spesifikasi barang/jasa
yang akan ditransfer
– Berbagi sumber daya
beragam mengenai, strategic sourcing,

strategic supplier selection, strategic partner, strategic supplier, partnership,
kolaborasi, strategic supplier relationship. Menurut Cristian (2014), strategic sourcing
adalah proses yang sistematis dan terstruktur untuk mendapatkan supplier, dengan
tujuan mengurangi total biaya eksternal membeli bahan, barang, dan jasa dengan tetap
menjaga tingkat kualitas, layanan, dan teknologi. Tujuannya adalah untuk memenuhi
kebutuhan bisnis perusahaan dari pasar pasokan eksternal.
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Strategic sourcing adalah proses sistematis untuk mendapatkan supplier terbaik yang
fokus pada pencapaian maksimasi keuntungan, biaya, proses, kualitas dan teknologi,
dengan memanfaatkan daya beli perusahaan sehingga terbina hubungan yang dapat
memaksimalkan nilai suatu organisasi. Strategic sourcing melibatkan hubungan
berkelanjutan antara pembeli dan supplier, hal tersebut merupakan kolaborasi yang
menguntungkan bagi kedua belah pihak dari sisi biaya dan kualitas barang atau jasa
yang dibeli dan memberi dampak langsung pada keuangan dan operasional organisasi
(Aksoy dkk., 2013).
Implementasi strategic sourcing memberikan dampak, perusahaan dapat mengurangi
waktu, mengurangi persediaan, meningkatkan fleksibilitas dan arus kas, dan bersamasama melakukan inovasi, pengembangan, perencanaan jangka panjang. Manfaat lebih
besar dapat diperoleh melalui mediasi peran stakeholder dalam collaborative
partnership (Spekman, 1988; Lock, 1998). Keberhasilan hubungan tersebut
memerlukan waktu, pemikiran dan sumber daya (Akso dkk., 2013).
Strategic sourcing dapat didefinisikan sebagai proses sistematis dan terstruktur untuk
mendapatkan supplier (Cristian, 2014; Aksoy dkk., 2013) yang mampu membina
hubungan jangka panjang sehingga dapat mengurangi total biaya eksternal membeli
bahan, barang, dan jasa (Cristian, 2014), dengan tetap dapat menjaga serta
meningkatkan tingkat kualitas, teknologi (Cristian, 2014, Aksoy dkk., 2013) dan
layanan (Cristian, 2014), sehingga tercapai keuntungan maksimum. Dengan
memanfaatkan daya beli perusahaan sehingga terbina hubungan berkelanjutan yang
dapat memaksimalkan nilai suatu organisasi (Aksoy dkk., 2013).

Ho dkk. (2011) menjelaskan strategic supplier selection, berbeda dengan pemilihan
konvensional yang hanya memilih satu supplier dengan biaya terendah. Strategic
supplier selection adalah pemilihan supplier yang bertujuan untuk membina hubungan
jangka panjang dengan supplier barang-barang strategis dan penting agar mendapatkan
wawasan baru, pengembangan produk, dan bisa bersama-sama menyelesaikan
berbagai masalah operasional. Pemilihannya harus melibatkan berbagai stake holder
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internal (kualitas, manufaktur, keuangan, pemasaran) maupun stake holder eksternal
(pemerintah nasional/lokal, pembuat kebijakan, kelompok pemerhati lingkungan,
masyarakat dll). Keterlibatan stake holder akan berdampak memberikan pertimbangan
yang seimbang dari berbagai konflik yang timbul dari suara pelanggan dan merupakan
mekanisme komunikasi tacit knowledge, dari pengetahuan individu maupun
departemen. Pendekatan multi-stakeholder dan multi-perspektif merupakan bantuan
personil manajemen pasokan untuk memahami persyaratan utama dari berbagai
departemen dan membuat keputusan sourcing yang lebih efektif. Ngai dkk. (2014)
mendefinisikan strategic supplier selection adalah pemilihan supplier strategis yang
secara komprehensif mempertimbangkan berbagai kriteria, seperti kualitas supplier,
harga, serta strategi perusahaan, lingkungan tidak pasti, dan faktor manusia.
Strategic supplier selection adalah memilih strategic supplier (Ngai dkk., 2014), yang
berbeda dengan pemilihan konvensional yang hanya memilih satu supplier dengan
biaya terendah (Ho dkk., 2011). Pemilihan strategic supplier mempertimbangkan
berbagai faktor seperti kualitas supplier, strategi perusahaan, lingkungan yang tidak
pasti dan faktor manusia (Ngai, dkk 2014). Pemilihan ini bertujuan untuk membina
hubungan jangka panjang dengan supplier barang-barang strategis dan penting agar
mendapatkan wawasan baru maupun pengembangan produk, dan dapat bersama-sama
menyelesaikan berbagai masalah operasional (Ho dkk., 2011). Pemilihan strategic
supplier harus melibatkan berbagai stake holder, agar dapat memberikan pertimbangan
yang seimbang dari berbagai konflik yang timbul dari suara stake holder.
Strategic partner menurut Sarkis, (2002) merupakan supplier yang dapat memberikan
produk, komponen, dan bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan efektif untuk
membantu mempertahankan keunggulan kompetitif. Mathyssens dan Van den Bulte
(1994) mendefinisikan strategic partner adalah supplier yang bersama-sama pembeli
(organisasi) dapat merampingkan produksi, meningkatkan keterampilan supplier, juga
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan komponen dan produk yang mengalir dari
supplier ke pelanggan. Menurut Sheth dan Sharma (1999); Cavusgil dkk.(1997)
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supplier yang akan

dipilih menjadi strategic partner, harus inovatif, memiliki

kemampuan kompetitif dan kompeten.
Strategic supplier adalah supplier yang dapat memberikan produk, komponen, dan
bahan yang diperlukan pada waktu yang tepat dan efektif (Sarkis 2002), inovatif (Sheth
dan Sharma, 1999; Cavusgil dkk., 1997),
kompetitif

kompeten dan memiliki kemampuan

(Mathyssens dan Van den Bulte, 1994) dan bersama sama pembeli

(organisasi) dapat merampingkan produksi, meningkatkan keterampilan supplier, juga
mengkoordinasikan dan mengintegrasikan komponen dan produk yang mengalir dari
supplier ke pelanggan (Mathyssens dan Van den Bulte, 1994) untuk membantu
mempertahankan keunggulan kompetitif (Sarkis, 2002).
Partnership menurut Dyer dan Singh (1998); Gulati (1995) danWilliamson (1985)
adalah hubungan yang istimewa melalui investasi dalam aset tertentu, berbagi
pengetahuan, saling melengkapi aset, dengan mekanisme yang efektif. Sheth dan
Sharma (1999); Quinn dan Hilmer (1994); Asmus dkk. (1993) mendefinisikan
partnership, sebagai hubungan supplier bersama-sama terlibat dalam kegiatan
pengembangan produk maupun

proses manufaktur dan distribusi. Blois (1996)

mendefinisikan sebagai hubungan jangka panjang dengan supplier yang lebih mirip
kemitraan dibandingkan transaksi pasar. Menurut Andersen dan Christensen (2000);
Trent dan Monczka (1999) partnership, merupakan hubungan antara organisasi dan
supplier yang bersama-sama fokus untuk meningkatkan kinerja bisnis, melakukan
pengembangan bersama, meningkatkan

keterampilan bersama dan menanggung

resiko bersama. Partnership menciptakan hubungan saling percaya dengan supplier
(Macbeth and Ferguson, 1994).
Partnership adalah hubungan kemitraan jangka panjang dengan supplier (Blois, 1996),
yang bersama-sama fokus untuk meningkatkan kinerja bisnis, melakukan
pengembangan, meningkatkan

keterampilan dan menanggung resiko bersama

(Andersen dan Christensen, 2000; Trent dan Monczka, 1999) berbagi pengetahuan,
saling melengkapi aset, sehingga tercipta hubungan saling percaya dengan supplier
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(Macbeth

and Ferguson, 1994). Hal tersebut dilakukan bersama-sama dengan

mekanisme yang efektif (Dyer dan Singh, 1998; Gulati, 1995; Williamson, 1985).
Kolaborasi adalah proses dimana mitra mengadopsi kerjasama tingkat tinggi untuk
menjaga hubungan perdagangan dalam jangka panjang (Spekman., 1988). Definisi
kolaborasi menurut Briers dkk.

(1999) adalah hubungan yang dikelola dengan

manajemen kontrol terhadap kepercayaan, sosialisasi dan mekanisme manajemen
keuangan.
Kolaborasi adalah kerjasama tingkat tinggi untuk menjaga hubungan dengan para
supplier (Spekman., 1988) dalam lingkungan bisnis yang kompetitif (Ellram, 1995).
Hubungan tersebut dikelola dengan manajemen kontrol terhadap kepercayaan,
sosialisasi, dan mekanisme manajemen keuangan (Briers dkk. 1999) untuk bersamasama meningkatkan kemampuan melakukan inovasi (Lewis, 1995)
Ellram 1990 mendefinisikan strategic partnership sebagai kemitraan strategis antara
perusahaan atau pembeli dengan supplier, melibatkan komitmen timbal balik yang
saling menguntungkan bagi kedua belah pihak dalam

waktu tertentu. Strategic

partnership menurut Li dkk. (2006) adalah hubungan dengan supplier penting yang
bersedia untuk berbagi tanggung jawab terhadap keberhasilan produksi perusahaan,
sehingga perusahaan dapat bekerja lebih efektif. Kunci dari kemitraan ini adalah
bagaimana mengelola link ke supplier agar dapat fokus menuju keberlanjutan.
Strategic partnership adalah komitmen timbal balik yang saling menguntungkan
antara

pembeli dan supplier dalam waktu tertentu (Ellram, 1990). Strategic

partnership memungkinkan organisasi untuk bekerja lebih efektif dengan supplier
penting yang bersedia untuk berbagi tanggung jawab untuk keberhasilan produksi
perusahaan pembelian itu (Li dkk., 2006).
Briers dkk. (1999) mendefinisikan strategic supplier relationship sebagai hubungan
bisnis dan perencanaan operasional yang terkoordinasi, sehingga dapat saling berbagi
informasi secara luas, memecahkan masalah bersama, berbagi sumber daya,
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konsistensi accounting, melakukan pengukukuran dan sistem penghargaan, proses
yang konsultatif untuk menentukan spesifikasi barang/jasa yang akan di transfer. Selain
itu, kesepakatan jangka panjang dengan supplier yang telah disetujui, secara bersama
sama menyediakan pelatihan supplier dan program peningkatan keterampilan.
Strategic supplier relationship (SSR) adalah situasi dimana transfer barang dan jasa
subkontrak dengan imbalan moneter sebagai satu-satunya titik kontak antara pembeli
dan supplier beralih menjadi hubungan bilateral jangka panjang dimana supplier
menjadi mitra yang terlibat dalam proses. Dengan cara ini, SSR menggabungkan
gagasan belajar bilateral dalam jangka panjang dengan penekanan pada transfer
pengetahuan, keterampilan, pendanaan, dan aset. Sehingga SSR perusahaan memiliki
nilai potensial dalam memperkuat hubungan pelanggan-supplier dengan penekanan
jangka panjang dalam bentuk kolaboratif.
II.3 Seleksi Supplier
Untuk memilih supplier yang tepat, maka penting melakukan evaluasi dan seleksi.
Pemilihan supplier yang baik memberikan perbedaan yang signifikan untuk masa
depan organisasi karena dapat mengurangi biaya operasional dan meningkatkan
kualitas produk akhir. Saat ini dalam pasar global banyak perusahan penting berusaha
mencari keunggulan kompetitif dengan fokus pada pembelian bahan baku dan
komponen yang merupakan persentase terbesar dari total biaya produk. Pembelian
bahan baku produk berteknologi tinggi seperti kendaraan bermotor, peralatan
transportasi kereta api, mesin & peralatan komponen, mencapai hingga 80% dari biaya
total produk (Zeydan dkk., 2010). Oleh karena itu, memilih supplier yang tepat adalah
kunci untuk proses pengadaan dan merupakan kesempatan besar bagi perusahaan untuk
mengurangi biaya. Memilih supplier yang salah dapat menyebabkan masalah
operasional dan keuangan (Benton, 1991).
Pemilihan strategic supplier berbeda dengan supplier konvensional, yang hanya
mempertimbangkan biaya yang minimum. Dengan semakin berkembangnya
orgasisasi, harus membina hubungan jangka panjang dengan supplier untuk
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mendapatkan isu-isu pengembangan produk baru dan memecahkan berbagai masalah
operasional pada item-item krusial dan strategic. Dalam pemilihan supplier tidak
hanya memperhatikan harga saja tetapi juga memperhatikan kriteria kualitatif dan
kuantitatif tidak hanya harga saja (Ho dkk., 2010).
Pemilihan strategic partner telah menjadi perhatian besar bagi akademisi dan praktisi
(Arranz dan Fdez.de Arroyabe, 2008; Li, 2010). Banyak upaya telah diambil untuk
mengembangkan pedoman untuk memilih mitra yang tepat (Ariño dkk., 1997; Ellram,
1990; Geringer dan Hebert, 1991;. Hitt dkk., 2000; Li dan Rowley, 2002; Luo, 1998;
Pidduck, 2006) dengan mengidentifikasi kriteria efektif untuk keputusan pemilihan
mitra (Brouthersetal, 1995; Dacin dkk, 1997; Geringer, 1991).

Menurut Sarkis (2002) salah satu tantangan penting yang dihadapi oleh manajer
pembelian adalah pemilihan strategic supplier yaitu supplier yang dapat memberikan
produk yang diperlukan, komponen, dan bahan pada waktu yang tepat dan efektif untuk
membantu mempertahankan keunggulan kompetitif. Bagi supplier bahan-bahan kritis
atau organisasi yang melakukan inovasi baru dalam rantai pasok, hubungan pembelisupplier yang hanya memperhatikan faktor harga tidak lagi diterima, tetapi harus
memperhatikan berbagai faktor strategis dan operasional penting lainnya seperti
kualitas, pengiriman, dan fleksibilitas. Hubungan strategis juga merupakan peran
penting untuk jangka panjang kesejahteraan dari rantai pasokan.
Portofolio strategic supplier memungkinkan perusahaan untuk memperhitungkan
berbagai hubungan saling ketergantungan dengan supplier, menangung resiko
bersama, berbagi kemampuan, dan karakteristik lainnya seperti, mengalokasikan
kapasitas manajemen, tenaga kerja administrasi, waktu, dan dana keuangan secara
selektif sehingga perusahaan dapat melestarikan dan mengoptimalkan sumber daya
yang terbatas. Untuk mengetahui manfaat dari portofolio strategic supplier, perusahaan
harus memahami dan mengembangkan alat kunci yang melibatkan seleksi, evaluasi
dan pengembangan supplier secara terintegrasi.
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Menurut Briers dkk. (1999), bagi perusahaan yang akan mengimplementasikan
hubungan strategic supplier, maka perlu melakukan seleksi terhadap para supplier dan
mengevaluasi supplier yang sudah ada dengan berbagai macam kriteria seperti,
bagaimanakah indikator kinerja utama, tingkat kinerja potensial, teknologi,
kompentensi, budaya organisasi dan lain-lain. Tahapan selanjutnya bagaimana
mengatur hubungan jangka panjang dengan para supplier terpilih, dengan
melaksanakan pemberian pelatihan dan progam peningkatan kinerja.
II. 4 Evaluasi Kinerja Supplier
Selain proses seleksi supplier, menurut Liou dkk. (2014) dan Kumar dkk. (2014) proses
evaluasi kinerja supplier juga merupakan hal yang penting. Berdasarkan hasil
penelitian terdahulu penelitian yang berkaitan dengan pemilihan supplier sudah
dilakukan antara lain oleh Azadi dkk. (2015), Liou dkk. (2014), Karsak dan Dursun
(2014), Amindoust dkk. (2012), Adzania dkk. (2012),

Vinodh dkk. (2011),

Buyukozkan dan Cifci (2011), Bai dan Sarkis (2010) dan Lopez (2007), dan masih
banyak lagi peneliti lainnya. Penelitian mengenai evaluasi kinerja supplier dilakukan
Araz dan Ozkaran (2006), Sarkar dan Mohapatra (2006), Aksoy dan Oztruck (2010),
Park dkk. (2010), Bai dan Sarkis (2011), Yousefi dkk. (2016), Ohdar dan Ray (2004),
Tuzkaya dkk. (2009), Keskin dkk. (2010), Govindan dkk. (2012), Razei dan Ortt
(2012), Ho dkk. (2012), Akman (2014), Dou dkk. (2014), Kumar dkk. (2014), Osiro
dkk. (2014), Sigh (2014), Karsak dan Dursun (2015), Junior dkk. (2016).
Evaluasi supplier adalah keputusan multi-tujuan dan kriteria membuat masalah yang
mengandung banyak faktor kuantitatif dan kualitatif karena ada biasanya lebih dari satu
kriteria (sikap) perlu dipertimbangkan dalam mengevaluasi persediaan sumber. Semua
sumber pasokan difokuskan pada kinerja mereka seperti sebagai pengiriman, kualitas,
layanan dan harga sebagai faktor utama yang semua perusahaan digunakan untuk
mengevaluasi sumber pasokan (Ha & Krishnan, 2008).
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II.5 Literature Review
Berdasarkan taksonomi, dan siapa saja yang melakukan penelitian pada area yang
berada pada taksonomi tersebut (Gambar I.1 dan Tabel I.4), maka hasil dari berbagai
penelitian mengenai evaluasi supplier ada yang hanya berupa pengurutan supplier,
seperti penelitian yang dilakukan oleh Karsak dan Dursun (2015). Penelitian Kumar
dkk. (2014) hasilnya selain berupa rangking juga melihat hubungan sebab akibat antara
kriteria, sedangkan penelitian Sigh (2014) selain rangking juga berupa keputusan
mngenai alokasi demand diantara supplier.
II.5.1 Klasifikasi Supplier.
Penelitian Araz dan Ozkaran (2006) mengklasifikasikan supplier menjadi prunning,
competitive, promising, strategic supplier. Sarkar dan Mohapatra, (2006)
mengklasifikasikan supplier menjadi motivated dan demotivated supplier. Aksoy dan
Oztruck (2010) mengklasifikasikan supplier menjadi, A: terus bekerja sama, B:
memerlukan pengembangan, C: putus hubungan.. Bai dan Sarkis (2011) membagi
menjadi verry low, low, high, verry high. Keskin dkk. (2010) A: prefered, B:
recommended, C: not Recommended. Razei dan Ortt (2012) melakukan segmentasi
supplier, menjadi empat kelompok, yaitu: menjadi supplier terburuk, supplier yang
memiliki kemauan yang tinggi untuk bekerja sama, supplier yang memiliki kempuan
yang rendah, supplier terbaik. Akman (2014) melakukan perangkingan terhadap
supplier dilanjutkan dengan klasifikasi terhadap supplier, klasifikasi dalam penelitian
Akman (2014) adalah poor, medium, good supplier.
Beberapa penelitian tidak hanya memberikan penilaian dan pengelompokan tetapi
dilanjutkan dengan proses pengembangan (tindak lanjut) yang harus dilakukan
terhadap supplier berdasarkan hasil evaluasi. Park dkk. (2010) tidak hanya melakukan
evaluasi terhadap supplier kemudian mengklasifikasikan supplier menjadi tiga
kategori yaitu Bad, Good, Excellent, tetapi juga melakukan evaluasi terhadap
material/item. Langkah pengembangan terhadap supplier dalam penelitian Park dkk.
(2010) adalah improvement, maintenance, collaboration dan prime.
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Ho dkk. (2012) tidak hanya melakukan klasifikasi terhadap supplier, tetapi dilanjutkan
dengan tindak lanjut yang harus dilakukan terhadap supplier. Tindak lanjut
pengembangan yang dilakukan berdasarkan penilaian performance (sumbu x) dan
importance (sumbu y) adalah low priority, posibble overskill, consentrate here dan
keep up the good work. Penelitian Dou dkk. (2014) mengenai evaluasi green supplier,
setelah mengevaluasi supplier untuk melakukan tindak lanjut pengembangan maka
supplier dikelompokan kedalam 9 kelompok green supplier development.
Penelitian Osiro dkk. (2014), dimulai dengan mengklasifikasikan item,seperti yang
Park dkk. (2010) kemudian dilanjutkan dengan mengevaluasi supplier berdasarkan
delivery performance (sumbu x) dan potensial for partnership (sumbu y). Berdasarkan
gap antara hasil evaluasi performance dan performance yang diharapkan maka akan
diperoleh tindak lanjut terhadap supplier, yaitu allocate strategics item, develop follow
up program, support new development programs, sustain relationship, replace
supplier.
Junior dan Carpenetti (2016) melakukan evaluasi terhadap supplier berdasarkan
evaluasi terhadap cost (sumbu x) dan delivery performance (sumbu y). Tindak lanjut
dari evaluasi terhadap supplier tersebut adalah maintain buyer-supplier relationship,
in need of cost reduction, in need of delivery performance improvement, replace
supplier.
II.5.2 Evaluasi Material/item
Beberapa peneliti yang telah melakukan evaluasi supplier yang sampai dengan tahap
pengembangan kebanyakan hanya melakukan evaluasi penilaian terhadap kinerja
supplier. Park dkk (2010), Osiro dkk. (2014) tidak hanya mengevaluasi supplier tetapi
juga mengevaluasi item/material (Karljic, 1983). Penelitian Segura dan Maroto (2016)
melakukan evaluasi terhadap produk berdasarkan critical performance dan strategic
performace, tidak seperti yang dilakukan oleh Park dkk.(2010) dan Osiro dkk. (2014)
yang mengacu pada penelitian Kraljic (1998). Langkah selanjutnya dilakukan evaluasi
terhadap supplier berdasarkan

critical performance (sumbu y) dan strategic
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performace (sumbu x), sehinnga akan diperoleh tindak lanjut hubungan dengan
supplier yaitu partners, long-term, price dan remove.
II.5.3 Dimensi
Memperhatikan dimensi, penelitian Sarkar dan Mohapatra (2006) dan Kumar dkk.
(2014) memperhatikan dimensi performance (kinerja jangka pendek) dan capability
(kinerja jangka panjang), penelitian Park dkk. (2010) menambahkannya dimensi
relationship, sementara Razei dan Ort (2012) mengukur dimensi capability dan
willingness, penelitian Dou dkk. (2014), Osiro dkk. (2014), Sigh (2014) Karsak dan
Dursun (2015), Junior dan Carpenetti (2016) hanya mengukur dimensi performance
saja. Penelitian Araz dan Ozkaran (2006), Aksoy dan Oztruck (2010), Ho dkk. (2012)
dan Akman (2014) tidak menggunakan dimensi performance maupun capability, tetapi
langsung menggunakan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi supplier.
II.5.4 Kriteria Evaluasi
Berdasarkan kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi supplier, penelitian Araz dan
Ozkaran (2006), Sarkar dan Mohapatra, (2006), Aksoy dan Oztruck (2010), Park dkk.
(2010), Bai dan Sarkis (2011), Yousefi dkk. (2016), Ho dkk. (2012), Osiro dkk. (2014),
Sigh (2014) Karsak dan Dursun (2015),Junior dan Carpenetti (2016) lebih mengarah
kearah ekonomi, Tuzkaya dkk. (2009), Dou dkk. (2014) mengevaluasi performansi
green supplier. Penelitian Govindan dkk. (2012), Kumar dkk. (2014), Yousefi dkk.
(2016) dan Luthra dkk. (2016) telah melakukan evaluasi menggunakan kriteria
sustainability, tetapi hanya sampai urutan/rangking supplier tidak sampai tahap
pengembangan.
II.5.5 Metode- Multi Criteria Decisions Making (MCDM)
Teknik pengambilan keputusan yang digunakan untuk membantu mengevaluasi
supplier saat ini harus bertujuan mengklasifikasikan kinerja supplier individu terhadap
tingkat kinerja yang diinginkan sehingga dapat menyusun rencana aksi yang cocok
untuk meningkatkan kinerja dan kemampuan supplier (Osiro dkk., 2014).
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Selain itu, pengambilan keputusan juga berkaitan dengan tindakan apa yang perlu
dilakukan terhadap supplier tertentu tergantung pada evaluasi faktor jangka pendek dan
panjang dari kinerja supplier, serta pada jenis item yang akan dipasok (Sarkar dkk.,
2006). Metode pengurutan supplier, digunakan untuk pra-pemilihan supplier dan
kadang-kadang dilihat sebagai metode untuk mengurangi basis pasokan (Osiro dkk.,
2014).
Dari studi literatur yang dilakukan (Tabel I.2) penelitian Park dkk. (2010) mengunakan
single method dengan AHP, penelitian Ho dkk. (2012), Dou dkk. (2014), Osiro dkk.
(2014) menggunakan metode Hybryd. Park dkk. (2010) menggunakan untuk AHP,
membentuk strategi pembelian, pemilihan supplier kemudian melakuan penilaian
hubungan supplier, dan selanjutnya langkah pengembangan supplier menggunakan
portofolio strategic imoprtace dari Kraljic (1983) dan relationship attractiveness dari
Olesen dan Ellram (1997)
Ho dkk. (2012) menggunakan metodologi Supplier Quality Performance Assesment
(SQPA), untuk menganalisis lima supplier kuarsa perusahaan K. Penelitian Ho dkk.
(2012) mengunakan modifikasi dari Importatance Performance Analysis (IPA) dengan
mengintegrasikan model mulitiple regresi dan DEMATEL.
Penelitian Dou dkk. (2014) mengunakan grey analytical network process-based (grey
ANP-based) untuk mengidentifikasi program pengembangan green supplier yang
efektif dan peningkatan kinerja supplier.
Osiro dkk. (2014) mengusulkan prosedur untuk pola klasifikasi sampai kategorikan
item dan supplier. Kategorisasi supplier untuk pembangunan tergantung pada evaluasi
supplier, serta pada kategorisasi item. Penelitian Osiro dkk. (2014) mengusulkan
pendekatan fuzzy inference dikombinasikan dengan simple fuzzy grid untuk evaluasi
pengembangan supplier.
Dalam memberikan hasil evaluasi terhadap kinerja supplier, maka ada penelitian yang
hanya memutuskan dengan single stakeholder dan penelitian yang menggunakan multi
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stakeholder. Penelitian Araz dan Ozkaran (2006), Sarkar dan Mohapatra, (2006),
Aksoy dan Oztruck (2010), Park dkk. (2010), Yousefi dkk. (2016), Ohdar dan Ray
(2004), Tuzkaya dkk. (2009), Keskin dkk. (2010), Razei dan Ortt (2012), Ho dkk.
(2012), Akman (2014) Dou dkk. (2014), Junior dan Carpenetti (2016) mengunakan
single stake holder. Penelitian Govindan dkk. (2012), Kumar dkk. (2014), Sigh (2014)
Osiro dkk. (2014), Karsak dan Dursun (2015) menggunakan multistakeholder. Dalam
proses pengambilan keputusan evaluasi supplier sampai dengan tahap pengembangan
yang dilakukan oleh Ho dkk. (2012), Dou dkk. (2014), dan Osiro dkk. (2014)
pengambil keputusan adalah single stakeholder.
II. 5. 6 Metodologi Evaluasi Kinerja Supplier

a. Penelitian Park dkk. (2012)
Park dkk. (2012)

merancang supplier assessment and development. Assessment

bertujuan untuk melakukan segmentasi/klasifikasi hubungan dengan supplier dan
mengembangkan supplier sesuai hasil segmentasi dari supplier (Gambar II.3). Tujuan
untuk segmentasi supplier adalah: pertama, untuk menentukan tingkat kepentingan
strategis dari material; kedua, untuk membangun tingkat hubungan antara supplier dan
pembeli; dan ketiga, untuk mengevaluasi supplier.
1. Evaluasi strategic material.
Evaluasi bahan strategis ditentukan oleh kepentingnan strategis (strategic importane)
dan dengan daya tarik hubungan (Gambar II.4 ).
Langkah 1. Evaluasi kepentingan strategis.
Menggunakan strategi portofolio Kraljic, (1983) untuk membagi kategori ke item nonkritis, leverage item, bottleneck item, dan strategic item. (Gambar II.1)
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Leverage items:
-Standar, sustainable
-Alternative suppliers
-high cost or volume

Strategic item:
Strategically important
Subtitution difficult
No Alternative supplier
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-Subtitution difficult
-Monopoli market
Critical item

Low

Non-critical items:
-Standar,subsitunable
-Alternative supplier
-Low volume or cost

Low

High

Supply Risk

Gambar II.1 Portofolio Classification Purchasing Material Kraljick
(Sumber: Kraljick, 1983)

Langkah 2. Evaluasi daya tarik hubungan (Evaluation of relationship attaractiveness).
Hubungan daya tarik ditentukan oleh daya tarik relatif dari supplier (relative supplier
attractiveness) dan kekuatan hubungan (strength of relation), dibagi menjadi lack
attractiveness, buyer attractiveness, supplier attractiveness, dan mutual attractiveness
(Gambar II.2). Faktor-faktor yang mempengaruhi daya tarik supplier relatif adalah
terdiri dari faktor keuangan, kinerja, teknologi, organisasi, dan strategis. Faktor-faktor
yang menjelaskan kekuatan hubungan terdiri dari faktor ekonomi, karakteristik
hubungan pertukaran, kerjasama antara pembeli dan supplier, dan jarak antara pembeli
dan supplier.
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Gambar II. 2 Relationship attractiveness
(Sumber: Olsen dan Elram, 1997)
Langkah 3. Evaluasi bahan strategis (strategic material evaluation)
Hasil evaluasi bahan strategis dibagi menjadi tiga kelompok hubungan: transaksional,
kolaboratif, dan strategis. Masing-masing tiga hubungan ini digambarkan sebagai
sumbu (Y-axis) dalam hubungan supplier penilaian matriks (Gambar II.3).
2. Evaluasi supplier (Evaluation supplier).
Evaluasi

supplier

dilakukan

berdasarkan

kemampuan

(capability),

kinerja

(performance), dan hubungan kolaborasi (collaboration). Hasil evaluasi, supplier
dibagi menjadi kelompok supplier yang buruk, baik, dan sangat baik. Kelompokkelompok ini membentuk sumbu x hubungan supplier penilaian matriks (Gambar II.4).
Kriteria penting untuk setiap proses evaluasi :
Capability: sistem kualitas, kemampuan teknologi, kemampuan finasial, lokasi
geografis, organisasi, kapasitas produsksi, dan keterbukaan komunikasi.
Performance: quality, cost, delivery.
Collaborative relationship: mutually, bekerjasama, komitmen, kepercayaan, konfik,
mengatasi konflik.
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Gambar II.3 Kerangka kerja evaluasi strategic material
(Sumber: Park dkk., 2010)

3. Penilaian hubungan supplier (Supplier relationship assessment).
Sebuah penilaian hubungan supplier adalah ditentukan oleh dua sumbu. Salah satunya
adalah bahan evaluasi strategis (strategic material evaluation) (y-axis), dan lainnya
adalah evaluasi supplier (x-axis) (Gambar II.4). Di sini, supplier dibagi menjadi empat
kelompok: perbaikan (improvement), pemeliharaan (maintenance), kolaborasi
(collaboration), dan kelompok utama (Prime).
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Gambar II.4 Kerangka kerja supplier assesment and development
(Sumber: Park dkk., 2010)

4. Pengembangan supplier (Supplier development).
Pengembangan supplier adalah proses yang meningkatkan kinerja supplier. Untuk
tujuan ini, perusahaan-perusahaan mengurangi basis supplier dan meningkatkan
efisiensi supplier yang tersisa. Penelitian Park (2010) mendefinisikan empat kelompok
program pembangunan:
1. Kelompok utama, supplier diberikan insentif yang kuat dan membangun
kepercayaan hubungan jangka panjang.
2. Kelompok kolaborasi, memperkuat dan saling meningkatkan kerjasama untuk
meningkatkan manfaat dengan supplier.
3. Kelompok pemeliharaan mempertahankan status quo dan bertujuan saling
menguntungkan.
4. Kelompok peningkatan berfokus pada supplier melalui inspeksi dan perbaikan
kegiatan.
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b. Ho dkk. (2012)
Penelitian Ho dkk. (2012) mengembangkan Importance-Performance Analysis (IPA)
yang menggunakan mulitiple regresion dan teknik (DEMATEL). Penelitian yang
dilakukan menciptakan nilai kualitas kinerja bagi semua supplier dan mengoptimasi
siapa pemenangnya. Kualifikasi dilakukan untuk mempromosikan peningkatan
kualitas dan memecahkan masalah kompleks dengan menggunakan hubungan sebabakibat.
Dengan menggunakan DEMATEL pada IPA maka, teknik DEMATEL dapat
mengetahui hubungan sebab dan akibat karakteristik kualitas dan menentukan solusi
pada suatu masalah rumit dan saling bertentangan dengan csebab akibat yang saling
berhubungan. Selain itu, manfaat dari memperkenalkan IPA ke SQPA, pembeli akan
mendapatkan banyak informasi untuk mengambil tindakan pembelian dan supplier
akan memahami arah yang tepat untuk terus menerus perbaikan mutu.
Modifikasi dari matrik IPA yang dilakukan oleh Ho dkk. (2012) dapt dilihat pada
gambar II.5
1. Concentrate here: organisasi percaya bahwa karakteristik kualitas sangat penting
tetapi menunjukkan kinerja supplier yang rendah.
2. Keep up good work: organisasi percaya bahwa karakteristik kualitas yang sangat
penting dan menunjukkan kinerja supplier tinggi.
3. Low priority: kinerja supplier dalam hal karakteristik kualitas rendah, tetapi
organisasi tidak menganggap hal tersebut penting.
4. Possible overskill: supplier untuk menjadi lebih baik dalam karakteristik kualitas
tetapi bagi organisasi bukan merupakan supplier yang sukup penting.
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Gambar II.5 Modifikasi importance–performance MAP
(Sumber: Ho dkk., 2012)
c. Osiro dkk. (2014)
Menurut Osiro dkk. (2014), evaluasi supplier merupakan kegiatan fundamental untuk
mengelola hubungan buyer-supplier. Setidaknya ada dua tahap yang berbeda dalam
proses manajemen pasokan di mana evaluasi supplier terjadi. Pertama, evaluasi
dilakukan selama proses seleksi. Dalam hal ini, tujuan akhir dari proses evaluasi adalah
untuk menentukan urutan preferensi antara supplier potensial sehingga dapat memilih
supplier yang sesuai. Setelah memilih, dalam tahap pengembangan supplier, evaluasi
supplier dibuat secara teratur dengan tujuan mengelola dan meningkatkan hubungan
pembeli-supplier.
Pada tahap pengembangan, tujuannya utama adalah untuk menilai supplier individu
untuk merencanakan dan melaksanakan inisiatif yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja dan kemampuan supplier sehingga lebih baik memenuhi kebutuhan pasokan.
Tidak seperti tahap seleksi, titik utama dari evaluasi dalam tahap pengembangan adalah
untuk menilai kinerja supplier individu dibandingkan dengan tingkat kinerja yang
diinginkan.
Rancangan kerangka kerja Osiro dkk. (2014) untuk evaluasi supplier dapat dilihat pada
gambar II.6, adapun tahapan yang dilakukan adalah sebagai berikut:
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Item definition

Supplier
base

Decision criteria

Linguistics items

Rule base

Item and Supplier
Assesment (crisp values)

Fuzzy inference for item
classification : complexity of
supply market x Importance
of item

A

Yes
Critical
Item?
No

Fuzzy inference for item
classification : potential for
partnership x performance

Gap analysis of
supplier performance
based on item
classification

Directives for supplier
development action
plans

Feedback to supplier

A

Step 1
Criteria Formulation

Step 2
Item and Supplier Classificatin

Step 3
Gap Analysis, directives for development and feedback

Gambar II.6 Kerangka kerja evaluasi supplier
(Sumber: Osiro dkk., 2014)
Pada langkah pertama, formulasi kriteria, set kriteria yang digunakan untuk klasifikasi
item dan supplier yang didefinisikan berdasarkan dimensi diusulkan untuk item dan
klasifikasi supplier, serta persyaratan yang timbul oleh hubungan pembeli-supplier.
Langkah kedua, klasifikasi item dan supplier berdasarkan pada model dua dimensi
untuk item serta klasifikas yang berada pada gambar II.7. Klasifikasi item berdasarkan
dimensi yang diusulkan oleh Kraljic (1983) dapat dilihat pada Gambar II.7a, yaitu,
kompleksitas pasar pasokan (compelexity of supply market) dan pentingnya item
(importance of item). Adapun klasifikasi supplier, dari dimensi yang diusulkan terkait
dengan kinerja pengiriman (jangka pendek) dan potensi jangka panjang untuk
kemitraan (Gambar II.7b).
Klasifikasi item (langkah 2) adalah hasil dari dua sistem inferensi fuzzy
dikombinasikan dengan metode simple fuzzy grid. Sistem pertama dikelompokan
berdasarkan kompleksitas pasar pasokan barang tertentu sebagai baik tinggi atau
rendah. Sistem kedua dikelompokkan pentingnya pembelian untuk item tertentu juga
baik sebagai tinggi atau rendah. Kombinasi dari spesifikasi klasifikasi dua sistem

37

inferensi ini menghasilkan item kategorisasi seperti yang diusulkan oleh Kraljic (1983),
yang strategis (strategic), hambatan (bottleneck), leverage dan barang-barang nonkritis (non-critical). Selanjutnya, evaluasi supplier hasil dari proses fuzzy inference
dikombinasikan dengan metode simple fuzzy grid. Sistem ketiga mengkategorikan
potensial supplier untuk kemitraan baik sebagai rendah, sedang atau tinggi. Sistem
keempat mengkategorikan kinerja pengiriman supplier juga sebagai baik rendah,
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III
Botleneck
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I
Noncritical

IV
Strategic

Low

II
Leverage

Delivery performance

High
Low

Importance performance

sedang atau tinggi.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Low Medium High
Potensial for partnership

High

Complexcity of supply market

Gambar II.7 B

Gambar II.7 A

Gambar II.7 Klasifikasi item dan supplier
(Sumber: Osiro dkk.,2014)
Dalam langkah ketiga dari kerangka kerja yang disusulkan pada gambar II.6, untuk
merekomendasikan arahan untuk pengembangan supplier berdasarkan pada analisis
kesenjangan antara kinerja supplier nyata dan diinginkan. Seperti diilustrasikan pada
Gambar. II.8, yang perkiraan performansi supplier tergantung jenis item dengan
pedoman sebagai berikut:


Untuk item yang strategis (strategic item) supplier harus diklasifikasikan
dalam sel no 3. Jika tidak, supplier membutuhkan pengawasan atau diganti.



Untuk item leverage, penawaran yang kompetitif dapat dipertahankan ketika
supplier diklasifikasikan dalam sel satu atau empat. Jika dalam di sel dua atau
enam, mengembangkan program pembangunan baru, sehingga dapat
meningkatkan peluang supplier barang strategis. Jika diklasifikasikan ke
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dalam sel tiga, barang strategis bisa berada untuk supplier ini. Jika tidak,
supplier memerlukan pengawasan lebih dekat atau harus diganti.


Untuk

item

bottleneck,

mempertahankan

hubungan

jika

supplier

diklasifikasikan ke dalam sel dua, lima atau enam. Jika itu adalah
diklasifikasikan dalam sel tiga, barang strategis bisa ditemukan untuk supplier
ini. Jika tidak, supplier kebutuhan pengawasan lebih dekat seperti dalam
kebanyakan situasi itu tidak mungkin untuk dengan mudah mengganti supplier
barang bottleneck.


Dalam kasus item noncritical, tingkat kepentingan rendah dan ada banyak
supplier yang dapat memasok barang-barang, upaya harus diarahkan terutama
untuk memilih supplier alternatif daripada mencoba untuk mengembangkan
supplier saat ini. Oleh karena itu, dalam langkah ketiga dari metode yang
diusulkan, supplier barang non-kritis tidak dievaluasi dengan tujuan
perencanaan inisiatif pembangunan tetapi hanya untuk memberikan umpan
balik kepada mereka.
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Gambar II.8 Pengembangan supplier berdasarkan jenis item
(Sumber: Osiro dkk.,2014)

II.6 Kriteria Evaluasi Kinerja Supplier
Pendekatan tradisional untuk memilih supplier hanya pada dasar harga telah terjadi
selama bertahun-tahun. Saat ini pemilihan telah berubah dari kriteria tunggal harga
menjadi lebih komprehensif dengan melibatkan berbagai kriteria, seperti lingkungan,
sosial, politik, dan kepuasan pelanggan, biaya pengiriman, biaya pelayanan sehingga
teknik pemilihan mejadi lebih kompleks. Selain dapat mengurangi biaya, bekerja sama
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dengan supplier dapat mengurangi waktu pengembangan produk, meningkatkan
kualitas produk dan fleksibilitas, mengurangi lead time (Zeydan dkk., 2010).
Pengembangan kemitraan (partnership) dengan supplier secara luas diakui saat ini
sebagai alat ampuh untuk perbaikan rantai pasokan (Sarkar dan Mohapatra, 2006).
Penelitian Sarkar dan Mahopatra (2006) mengasumsikan dua dimensi penting dari
supplier yaitu kinerja (performance) dan kemampuan (capabiliity). Kinerja
(performance) supplier merupakan efek jangka pendek pada pencapaian rantai pasokan
tujuan sementara kemampuan (capability) supplier menunjukkan efek jangka panjang.
Kumar dkk. (2014) juga menggunakan dimensi yang sama yaitu performance dan
capability, tetapi dengan kriteria yang berbeda. Dou dkk. (2014) dan Junior dkk.
(2016) hanya melihat dimensi performance. Penelitian Razei dan Ortt (2012) melihat
dari dimensi capability dan willingness. Penelitian Osiro dkk. (2014) melihat dari
delivery of performance dan potensial for partnership. Penelitian Park dkk. (2010)
tidak hanya melihat dari performance dan capability, tetapi menambahan dengan
relationship. Berbagai kriteria performance, capability, willingness, relationship dan
potensial for partnership dapat dilihat pada Tabel L.1 (lampiran ).
II. 7 Klasifikasi Supplier (Scuh dkk., 2012)
Terlepas dari industri, ukuran perusahaan, atau berbagai faktor lainnya, menurut Scuh
dkk. (2012) supplier cenderung jatuh ke dalam tiga kelompok yang berbeda, yaitu:


Critical cluster yang dapat berkontribusi untuk keunggulan kompetitif, dengan
memelihara hubungan.



Ordinaries cluster memberikan yang dibutuhkan, tetapi produk atau jasa
bersifat umum yang dapat dibeli dari banyak lainnya sumber.



Problematic cluster sumber yang berguna untuk pasokan tetapi menimbulkan
masalah serius yang perlu diperbaiki atau mengganti supplier.

Menurut Schuh dkk. (2012) distribusi supplier dari ketiga cluster diatas dapat dilihat
pada gambar III.3. Schuh dkk. (2012) mengidentifikasi formula model yang menjadi
ciri True SRM dengan mengembangkan sembilan cara untuk berinteraksi dengan
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supplier (gambar III.4). Setiap model sampai ke titik apa yang harus dilakukan untuk
setiap hubungan agar mencapai sukses bersama.

Performance

High

Majority of supplier

Low
Low

Of suppliers

Strategic Potensial

Of suppliers

Gambar III.3 Perkiraan distribusi supplier
(Sumber: Schuh dkk. 2012)
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Gambar III. 4 Framework TrueSRM
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High

(Sumber: Schuh dkk. 2012)
Cluster kritis (integrate, influence, invest)
Ketiga kategori hubungan supplier yang termasuk cluster kritis, termasuk supplier
yang menawarkan hal yang sangat menjanjikan yang memiliki hubungan yang baik.
1.

Integrate: memerlukan komitmen
Pada hubungan ini maka kedua organisasi memiliki hubungan yang terintegrasi dan
bekerja sama sebagai mitra (partnership) dengan hubungan multiyears. Bersamasama supplier menciptakan ekosistem untuk membentuk pasar, dan membuat
perusahaan menjadi organisasi yang mampu bersaing, dan bersama-sama
menciptakan peluang dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan
atau bahkan reshaping the industri .

2.

Influence: bersama melakukan pengembangan dan penawaran baru.
Supplier pada posisi ini merupaka supplier yang memberikan pelayanan maupun
produk yang sempurna. Supplier menawarkan potensi untuk bersama-sama
mengembangkan atau melakukan inovasi untuk produk maupun jasa, sehingga
terjalin hubungan dengan supplier. Tetapi supplier pada posisi ini memiliki banyak
buyer yang membutuhkannya, sehingga mereka tidak akan mendukung salah satu
buyer (pelanggan), yang membuat kita tidak dapat lebih unggul dari pesaing. Jika
kita melakukan kesalahan dalam mengelola hubungan dengan supplier pada posisi
ini dapat mengakibatkan kita kalah bersaing dengan pesaing kita yang dipasok oleh
supplier yang sama yang mungkin menangani mereka lebih baik.

3. Invest: menjanjikan Kemampuan
Supplier yang menawarkan inovasi dan ide-ide cemerlang, tetapi memiliki
kekurangan mendasar seperti pasokan yang kontinyu atau konsistensi dari kualitas.
Suplier pada kategori ini memiliki masa depan yang baik bahkan memiki potensi
untuk ditingkatkan menjadi integrate. Peningkatan potensi supplier akan sangat
tergantung dari bagaimana kita membangun hubungan dan bagaimana respon dari
supplier. Usaha yang dibutuhkan oleh buyer untuk meningkatkan potensi supplier
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memerlukan investasi waktu, biaya, dan sumber daya agar kemampuan supplier
sesuai keinginan buyer sehingga supplier akan menjadikan kita sebagai buyer
utama.
Cluster Ordinaries: (harvest, sustain, improve)
Tiga jenis supplier yang masuk pada kategori ini pada umumnya lebih banyak dari sisi
jumlah. Memperlakukan mereka harus hati-hati jangan sampai kita terkecoh karena
salah

melakukan

tindakan.

Melakukan

tindakan

yang

sederhana

untuk

mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka akan memberikan hasil positif
yang cukup besar. Kategori harvest dan improve tidak akan dikaji lebih lanjut.
1. Sustain: memerlukan continuous improvement
Supplier pada posisi ini memiliki kinerja rata-rata tetapi dilihat dari sisi hubungan
memiliki hubungan yang lebih dari sebagian supplier. Diperlukan perbaikan secara
incremental dan investai yang tidak terlalu besar untuk memperbaiki kinerja supplier
secara terus menerus (continuous improvement) agar bisa bersaing dan memberikan
keuntungan untuk buyer.

Cluster Problematic Supplier: Perbaikan serius (mitigate, develop, bailout)
Pada kelompok ini memutuskan hubungan dengan supplier lalu menyewa supplier
baru, bukan solusi. Mencoba melihat dari dekat dan belajar dari kesalahan yang terjadi
sehingga dapat memperbaiki hubungan dan menjamin investasi yang telah dikeluarkan.
Perbaikan dilakukan dengan menjaga komunikasi terbuka dari kedua belah pihak.
Kategori mitigate tidak akan dikaji lebih lanjut.
1.

Develop: calon sumber ideal
Mencoba membangun keunggulan kompetitif dan manfaat operasional dengan
supplier yang memiliki kinerja rendah. Pada tahapan ini harus benar-benar selektif
untuk melihat supplier yang memiliki potensi dasar untuk berkembang.
Kembangkan supplier denagn memngelola supplier dengan baik. Contoh banyak
produsen memelihara negara yang memilih negara yang memiliki ongkos produksi
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murah sebagai supplier dengan menyediakan bantuan teknik maupun teknologi
agar mereka dapat memenuhi kecepatan sebagai supplier komponen.
2.

Bail Out: melangkah apabila diperlukan
Terjadi apabila supplier utama melakukan kesalahan fatal sehinnga memerlukan
triase (memilih berdasarkan prioritas dengan konsekuensi ancaman hidup), kondisi
ini membahayakan rantai pasokan. Tindakan yang harus dilakukan adalah
menstabilkan kinerja supplier, terutama supplier penting, dan tindakan ini
merupakan tindakan sementara untuk meningkatkan hubungan supplier secara
keseluruhan.

III.2.6 Tahap Pengembangan Terhadap Strategic Supplier
Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kinerja supplier. Pengembangan
dilakukan berdasarkan kelompok hubungan supplier dengan mempertimbangkan
kriteria sustainability. Pada tahap pengembangan lebih lanjut maka kelompok
yang tidak akan dilakukan tindak lanjut pengembangan adalah :
a. Supplier material yang kelompok T (transaksional) tidak akan dievaluasi lebih
lanjut pengembangan apa yang sebaiknya dilakukan, karena penelitian ini akan
mengevaluasi strategic supplier.
b. Supplier pada posisi integrate, memang sudah sangat baik.
Tindal lanjut pembangunan evaluasi supplier yang dilakukan memperhatikan nilainilai dari kriteria sustainability ( Gambar III.4)
1. Develop, mencoba membangun keunggulan kompetitif dan manfaat
operasional dengan supplier yang memiliki kinerja rendah (Schuh dkk., 2012).
Maka pengembanganakan dilihat

dengan melihat nilai economic,

environment, social, mana yang prioritas perllu dikembangkan sehingga
langkah pengembangan yang diambil tepat.
2. Sustain, diperlukan perbaikan secara incremental dan investai yang tidak
terlalu besar untuk memperbaiki kinerja supplier secara terus menerus
(continuous improvement) agar bisa bersaing dan memberikan keuntungan
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untuk buyer (Schuh dkk., 2012). Perbaikan berdasarkan nilai-nilai mana pada
kriteria sustainability yang perlu untuk diperbaiki/ditingkatkan terlebih dahulu.
3. Influence, supplier pada posisi ini memiliki nilai evaluasi yang tinggi dan
banyak buyer yang membutuhkannya, sehingga mereka tidak akan mendukung
salah satu buyer (pelanggan), yang membuat kita tidak dapat lebih unggul dari
pesaing. Tindak lanjut yang diperlukan terhadap supplier pada posisi ini
adalah meningkatkan hubungan menjadi strategic dengan tetap menjaga agar
nilai evaluasi tetap tinggi, agar supplier memprioritaskan kita, atau tetap dalam
posisi kolaborasi hanya kita sebagai buyer menangani supplier pada posisi ini
dengan baik agar kita dapat berkompetisi dengan pesaing.
4. Bailout terjadi apabila supplier utama melakukan kesalahan fatal, memgganti
supplier di tengah operasi bukan hal yang mudah (Schuh dkk., 2012). Tindak
lanjut pembangunan yang dilakukan bila supplier akan dipertahankan adalah
membina supplier secara serius, prioritas mana yang perlu diperbaiki dari
kriteria sustainability, agar dapat menaikan performansinya.
5. Invest, supplier pada posisi ini menawarkan inovasi dan ide-ide cemerlang,
tetapi memiliki kekurangan mendasar. Peningkatan potensi supplier akan
sangat tergantung dari bagaimana kita membangun hubungan dan bagaimana
respon dari supplier (Schuh dkk., 2012). Tindak lanjut yang perlu dilakukan
memperbaiki secara incremental, hal apa terlebih dahulu yang perlu
diprioritaskan untuk ditingkatkan berdasarkan nilai-nilai kriteria sustainability.
Dari keenam langkah tersebut di atas, maka framework untuk penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar III.5
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II.7 Quality Function Deployment (QFD)
Dalam pengambilan keputusan pada industri apapun, salah satu pengambil keputusan
yang paling istimewa adalah pelanggan. Memuaskan kebutuhan dan harapan
pelanggan merupakan hal yang sangat penting bagi organisasi (Buyuzkozkan dan Cifci,
2013). Banyak perusahaan mengadopsi berbagai pendekatan untuk meningkatkan
kualitas produk agar dapat memuaskan pelanggan. Di antara berbagai pendekatan,
Quality Function Deployment (QFD) merupakan alat perencanaan yang sangat efektif
dan terstruktur yang berkaitan dengan permintaan pelanggan yang secara sistematis
dan tepat dapat menentukan kebutuhan mereka (Johnson dan Gustafsson, 2000).
QFD adalah teknik untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam langkahlangkah praktis. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan untuk menjadi proaktif
untuk masalah kualitas daripada mengambil posisi reaktif dengan bertindak pada
keluhan pelanggan (Buyuzkozkan dan Cifci, 2013).
QFD adalah alat desain strategis yang berfokus pada pengembangan pendekatan sistem
holistik untuk membantu perencanaan dan realisasi produk atau jasa pada tingkat
kualitas yang akan memenuhi atau melebihi harapan pelanggan dengan menjembatani
kesenjangan komunikasi antara pelanggan dan tim desain. QFD memfasilitasi
informasi untuk disampaikan secara efektif dan sistematis. Hal ini bertujuan untuk
memberikan nilai dengan memperhatikan kebutuhan pelanggan dan kemudian
menyebarkan informasi ini ke seluruh proses pembangunan. Manfaat yang dilaporkan
QFD produk atau jasa yang lebih baik yang sangat terfokus dan responsif sesuai
dengan kebutuhan pelanggan, dikembangkan dalam waktu yang lebih singkat dengan
sumber daya lebih sedikit (Karsak dan Dursun , 2014).
QFD memungkinkan perusahaan menjadi proaktif untuk masalah kualitas daripada
mengambil posisi reaktif, dalam bertindak mengatasi keluhan pelanggan. Hal ini
membatu

mengevaluasi

keputusan

yang

47

diperlukan

untuk

perbaikan

dan

perkembangan di awal mulai tahap desain produk, sehingga dapat meminimalkan
perbaikan selama seluruh proses pembangunan (Sozer, & Alptekin, 2003).
QFD adalah teknik untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan ke dalam langkahlangkah praktis. Pendekatan ini memungkinkan perusahaan menjadi proaktif untuk
masalah kualitas daripada mengambil posisi reaktif dengan bertindak pada keluhan
pelanggan. QFD terdiri dari poses pengambilan keputusan kelompok kelompok (GDM
= Group Decision Making). QFD merupakan alat untuk membantu organisasi mencari
baik kebutuhan lisan dan tak terucapkan, menerjemahkan kebutuhan tersebut menjadi
tindakan dan desain, dan fokus pada berbagai fungsi bisnis untuk mencapai tujuan
bersama ini, sehingga memberdayakan organisasi untuk untuk mencapai target terus
melakukan perbaikan (Buyuzkozkan dan Cifci, 2014).
QFD memungkinkan bagi perusahaan untuk mengalokasikan sumber daya dan
mengkoordinasikan keterampilan berdasarkan kebutuhan pelanggan, dan dengan
demikian, membantu menurunkan biaya produksi dan mengurangi waktu siklus. QFD
dapat mengevaluasi keputusan yang diperlukan untuk perubahan dan pengembangan
pada awal tahap desain produk dan meminimalkan koreksi selama seluruh proses
pembangunan (Karsak dan Dursun, 2014; Sozer, & Alptekin, 2003).
II.7.1 Tahapan QFD
Metode QFD menurut Cohen (1995) memiliki beberapa tahap perencanaan dan
pengembangan yang disebut empat fase model QFD . Tahap perencanaan dan
pengembangan fase model QFD dapat disebut juga matriks, adapun matriks
perencanaan dan pengembangan QFD adalah sebagai berikut: Model empat fase dalam
metodologi QFD (Cohen, 1995) terdiri dari :
1. Matriks perencanaan produk (house of quality) .
Menjelaskan

tentang

customer

needs,

technical

requirements,

co-

relationship, relationship, customer competitive evaluation, competitive
technical assement, dan targets. HOQ terdiri dari tujuh bagian utama tersebut.
2. Matriks perencanaan part (part of deployment) .
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Merupakan faktor-faktor teknis yang critical terhadap pengembangan produk.
Penyebaran desain (design deployment) yang dimulai dengan adanya
perencanaan produk yang dikembangkan menjadi spesifikasi produk dan
komponennya. Pada tahap ini bentuk asli (prototype) produk dibuat dan diuji
3. Matriks perencanaan proses (process planning) .
Merupakan matriks proses pembuatan pengembangan suatu produk.
Perencanaan manufaktur (manufacturing planning) di mana proses
manufaktur dan peralatan produksi dirancang berdasarkan spesifikasi produk
dan komponennya.
4. Matriks perencanaan produksi (production plannning)
Memaparkan tindakan yang perlu diambil didalam perbaikan kualitas produk.
Perencanaan mengenai pengontrolan proses manufaktur dan peralatan
produksi yang digunakan dalam pembuatan produk
QFD menggunakan matriks komprehensif untuk mendokumentasikan informasi,
persepsi dan keputusan atau yang disebut House of Quality (HOQ) (Cohen, 1995) dan
sering dianggap sebagai keseluruhan proses dari QFD. HOQ digunakan untuk
menterjemahkan serangkaian kebutuhan pelanggan, tingkat kepentingan pelanggan
serta tingkat keuasan pelanggan terhadap produk/jasa yang didapat dari penelitian
pasar dan data yang berasal dari proses studi banding (benchmarking) menjadi prioritas
target teknikal yang dibutuhkan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan tersebut.
Terdapat berbagai macam versi HOQ yang tidak jauh berbeda dengan yang lainnya.
Kemampuannya untuk diadaptasi berdasarkan kebutuhan dari jenis masalah tertentu
adalah salah satu kelebihan yang dimilikinya


QFD Iterasi 1
QFD iterasi 1 mengkombinasikan voice of customer atau kebutuhan pelanggan

dengan karakteristik teknis yang dibuat tim pengembang untuk memenuhi kebutuhan
pelanggan. Pengolahan QFD iterasi pada 1 menggunakan bagan house of quality
seperti gamabr II.9 .:
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Gambar II.9 House Of Quality
Sumber : L Cohen (1995)
Bagian A. Matriks kebutuhan pelanggan/ customer needs and benefits.
Matriks ini berisi daftar kebutuhan pelanggan secara terstruktur yang langsung
diterjemahkan dari kata-kata pelanggan, sering disebut juga voice of customers
Langkah-langkah mendapatkan voice of customers:
1.

Mendapatkan suara pelanggan melalui wawancara, kuisioner terbuka,
komplain pelanggan.

2.

Sortir Voice of Customer ke dalam beberapa kategori (need/benefit, dimensi
kualitas, dll)

3.

Masukkan ke dalam matriks kebutuhan pelanggan.

Bagian B. Matriks perencanaan/ planning matrix
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Menurut Cohen,1995 menjelakan bahwa matriks Perencanaan merupakan alat yang
dapat

membantu

tim

pengembangan

untuk

memprioritaskan

kebutuhan

pelanggan.Matriks ini mencatat seberapa penting masing-masing kebutuhan atau
keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan kepada pelanggan berdasarkan
interpretasi tim pengembang dan data hasil penelitian. Kondisi ini mempengaruhi
keseimbangan antara prioritas perusahaan dan prioritas pelanggan.
Adapun bagian- bagian dari Matriks Perencanaan adalah sebagai berikut:
1. Tingkat kepentingan pelanggan(Important to Customer)
Kolom tingkat kepentingan pelanggan merupakan tempat dimana hasil
pengambilan data mengemai seberapa penting yang suatu atribut kebutuhan.
2. Tingkat kepuasan pelanggan(Customer Satisfaction Performance)
Tingkat kepuasan pelanggan merupakan persepsi pelanggan mengenai
seberapa baik suatu produk atau layanan dapat memenuhi kebutuhan
pelanggan.
3. Tingkat kepuasan pelanggan pesaing(Competitive Satisfaction Performance)
Tingkat kepuasan pelanggan merupakan persepsi pelanggan mengenai
seberapa baik suatu produk atau layanan kompetitor dapat memenuhi
kebutuhan pelanggan.
4. Goal
Goal merupakan target kepuasan pelanggan yang ingin dicapai oleh perusahaan
berdasarkan kondisi tingkat kepuasan sebenarnya. Penentuan Goal kepuasan
pelanggan dalam matriks perencanaan memberikan efek yang besar dalam
prioritas sepanjang proyek pengembangan.
5. Improvement ratio
Kombinasi dari Customer Satisfaction Performance dan Goal menghasilkan
sebuah niali yang disebut Improvement ratio. Improvement ratio merupakan
perkalian faktor Goal dan tingkat kepuasan pelanggan (Customer Satisfaction
Performance).
6. Sales point
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Sales point adalah daya jual yang dimiliki oleh sebuah produk berdasarkan
seberapa baik kebutuhan pelanggan terpenuhi. Sales point mempunyai nilai dari
salah satu diantara tiganilai berikut: 1.0, 1.2, dan 1.5. Arti dari ketiga nilai
tersebut adalah sebagai berikut:
1

= Atribut tidak memiliki daya jual (daya jual rendah)

1.2

= Atribut memiliki daya jual sedang

1.5

= Atribut memiliki daya jual tinggi

7. Raw weight
Kolom Raw weight berisi nilai dari data dan keputusan yang diambil dari
kolom-kolom bagian matriks perencanaan sebelumnya. Nilai raw weight adalah
sebagai berikut:
Raw weight = (important to customer)x(improvement ratio)x(sales point)
8. Normalized raw weight
Normalized raw weight merupakan presentase nilai raw weigh dari masing
masing atribut kebutuhan.
9. Cumulative normalized raw weight.

Bagian C. Matriks karakteristik teknis/ substitute quality characteristics
Matriks ini memuat karakteristik teknis yang merupakan bagian dimana perusahaan
melakukan penerapan metode yang mungkin untuk direalisasikan dalam usaha
memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen. Dalam technical response, perusahaan
mentranslasikan kebutuhan konsumen menjadi substitute quality characteristics.
Perlu ditentukan arah peningkatan atau target terbaik yang dapat dicapai, yaitu:
1. ↑ semakin besar nilainya, semakin baik
2. ↓ semakin kecil nilainya, semakin baik
3. nilai target yang ditentukan adalah yang terbaik
Bagian D. Matriks hubungan/ relationship

52

Matriks ini menentukan hubungan antara VOC dengan SQC dan kemudian
menerjemahkannya menjadi suatu nilai yang menyatakan kekuatan hubungan tersebut
(impact). Dari hubungan ini ada 4 kemungkinan yang terjadi, yaitu :
1. Tidak berhubungan (nilai=0)
2. Sedikit hubungan = Δ (nilai=1)
3. Hubungan biasa = (nilai=3)
4. Sangat berhubungan = © (nilai 5,7,9 atau 10 tergantung pemilihan tim perancang)

Bagian E. Matriks korelasi karakteristik teknis / technical correlation
Matriks ini menggambarkan peta saling ketergantungan (independancy) dan saling
berhubungan (interrelationship) antara SQC.
Ada 5 tingkat pengaruh teknis pada bagian ini, yaitu (cohen 1998) :
1. √√ pengaruh positif kuat
2. √ pengaruh positif sedang
3. <> tidak ada hubungan
4. X pengaruh negatif sedang
5. XX pengaruh negatif kuat
Bagian F. Matriks teknis
Matriks ini berisi tiga jenis informasi, yaitu :
1. Kontribusi karakteristik teknis kepada performansi produk atau jasa secara
keseluruhan.
Kontribusi ini didapat dengan mengurutkan peringkat karakteristik teknis,
berdasarkan bobot kepentingan dan kebutuhan pelanggan pada bagian B serta
hubungan antara karakteristik teknis dan kebutuhan pelanggan pada bagian D.
2. Technical benchmark yang menguraikan informasi pengetahuan mengenai
keunggulan karakteristik pesaing. Dilakukan dengan membandingkan masingmasing SQC
3. Target untuk SQC diekspresikan sebagai ukuran performansi fungsi dari SQC,
yang selanjutnya akan menjadi target aktivitas pengembangan.
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Proses dari QFD menggunakan beberapa matriks yang disebut juga ‘quality tables’,
dimana setiap matriks menunjukkan tahapan dari QFD, yaitu:
1. Matriks perencanaan produk
2. Matriks perencanaan komponen
3. Matriks perencanaan proses
4. Matriks perencanaan produksi
Matriks pertama QFD dinamakan House of Quality (HOQ), karena bentuknya
yang menyerupai rumah dengan adanya atap dari matriks tersebut. Dalam HOQ,
menggambarkan keinginan atau kebutuhan konsumen ditempatkan paling kiri gambar
dan karakteristik teknik (technical response) ditempatkan di bagian atas.

II.7.2 QFD dan Analytic Hierarchy Process (AHP)
Dalam proses pemilihan supplier/strategic sourcing, metode QFD dapat digunakan,
dengan mengembangkan QFD-AHP (Scott dkk., 2013). QFD dapat menterjemahkan
isue-isue kebutuhan penting stakeholder, mulai dari kebutuhan konseptual menjadi
beberapa evaluasi kriteria untuk pemilihan supplier yang dapat dijadikan acuan bagi
supplier (Scott dkk., 2013).
Informasi yang paling penting bahwa dengan QFD maka bobot evaluasi kriteria
diturunkan dari peringkat pentingnya kebutuhan stakeholder bersama-sama dengan
bobot hubungan antara persyaratan stakeholder dan kriteria evaluasi. Pada umumnya,
kedua peringkat pentingnya persyaratan stakeholder dan hubungan bobot ditentukan
oleh pengambil keputusan sewenang-wenang. Hal ini dapat mengakibatkan
inkonsistensi, dengan menggunakan AHP maka evaluasi dapat dilakukan secara
konsisten. Sehingga metode the QFD-AHP memastikan bahwa supplier yang dipilih
dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang saling bertentangan yang diangkat dari
berbagai stake holder (Scott dkk., 2013). (penjelasan Gambar 2)
Menurut Buyuzkozkan dan Cifci, (2014) proses keputusan dalam QFD merupakan
poses pengambilan keputusan kelompok utama (GDM = Group Decision Making).
Pendekatan QFD melibatkan beberapa pengambil keputusan, sehingga masalah-
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masalah dalam memecahkan dan mengevaluasi keingingan customer (stakeholder)
merupakan keputusan kelompok. Dengan keputusan kelompok, maka dapat
meminimalkan meminimalkan keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan
(Buyukozkan dan O. Feyzio, 2005)
Metode QFD dan AHP dapat digunakan dalam pemilihan supplier. Ho dkk., dalam
penelitiannya menggabungkan Quality Function Deployment (QFD) dan pendekatan
Analytic Hierarchy Process (AHP), bertujuan untuk mengevaluasi dan memilih third
party logistic service providers (3PLS) yang optimal. Dalam pendekatan ini, beberapa
evaluasi kriteria diambil dari stakeholder requirements dalam perusahaan dengan
menerapkan konsep House of Quality (HOQ). Pentingnya evaluasi kriteria yang
diprioritaskan dihubungankan dengan tingkat pencapaian stakeholder requirements
menggunakan Fuzzy AHP. Berdasarkan peringkat kriteria, alternatif 3PLs dievaluasi
dan dibandingkan satu sama lain menggunakan Fuzzy AHP untuk membuat pilihan
yang optimal. (Ho dkk., 2012)
Informasi yang paling penting bahwa dengan QFD maka bobot evaluasi kriteria
diturunkan dari peringkat pentingnya kebutuhan stakeholder bersama-sama dengan
bobot hubungan antara persyaratan stakeholder dan kriteria evaluasi. Pada umumnya,
kedua peringkat pentingnya persyaratan stakeholder dan hubungan bobot ditentukan
oleh pengambil keputusan sewenang-wenang. Hal ini dapat mengakibatkan
inkonsistensi, dengan menggunakan AHP maka evaluasi dapat dilakukan secara
konsisten. Sehingga metode the QFD-AHP memastikan bahwa supplier yang dipilih
dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang saling bertentangan yang diangkat dari
berbagai stake holder (Scott dkk., 2013). (penjelasan Gambar II.)
1.

Proses ini memungkinkan kelompok stakeholder yang berbeda untuk
mengekspresikan dan peringkat persyaratan mereka di HOQ1,

2.

Menilai pentingnya berbagai kriteria evaluasi dalam hal memenuhi persyaratan
pemangku kepentingan di HOQ2.
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3.

Pembobotan pentingnya kriteria evaluasi dapat digunakan untuk patokan dan
memilih strategic supplier.

Langkah langkah yang dilakukan :
1. Identifikasi kelompok stakeholder.
2. Tentukan Peringkat pentingnya setiap kelompok pemangku kepentingan.
3. Mengidentifikasi persyaratan stakeholder.
4. Tentukan bobot hubungan antara kelompok pemegang kepentingan dan
kebutuhan pemangku kepentingan menggunakan AHP

56

Stakeholder
requirements

Evaluating criteria

Requirement
Importance rating

House of Quality 1

Evaluating criteria
Importance rating

House of Quality 2

Gambar II. 10 QFD-AHP
(sumber: Ho dkk.,2012)
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BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

3.1. Posisi Penelitian
Penelitian evaluasi supplier terdahulu kebanyakan hanya mengkaji evaluasi supplier,
tidak spesifik mendefinisikan evaluasi terhadap strategic supplier. Hanya penelitian
Kumar dkk., (2014) yang mengatakan mengevaluasi strategic supplier, penelitian Araz
dan Ozkaran (2006) mengkaji evaluasi supplier untuk strategic sourcing.
Hasil penelitian evaluasi supplier ada yang hanya berupa rangking, assessment
kemudian melakukan klasifikasi, assessment kemudian klasifikasi sampai dengan
tahap pengembangan (Tabel I.1). Penelitian yang melakukan evaluasi sampai dengan
tahap pengembangan dilakukan oleh Park dkk., (2010), Ho dkk., (2012), Dou dkk.,
(2014), Osiro dkk., (2014), Junior dan Carpenetti, (2016), Segura dan Maroto, (2016).
Penelitian ini akan mengevaluasi strategic supplier sampai dengan tahap
pengembangan. Oleh karena itu kajian selanjutnya hanya akan fokus pada supplier
yang melakukan evaluasi sampai tahapan pengembangan.
Tahapan evaluasi yang dilakukan para peneliti ada yang hanya mengevaluasi
performansi dari supplier yaitu penelitian Ho dkk., (2012), Dou dkk., (2014), Junior
dan Carpenetti, (2016). Penelitian Park dkk., (2010), Osiro dkk., (2014) dan Segura
dan Maroto, (2016) tidak hanya mengevaluasi performansi terhadap supplier tetapi
juga melakukan evaluasi terhadap material, sehingga proses tindak lanjut
pengembangan dilakukan dengan memperhatikan evaluasi terhadap material dan
evaluasi terhadap performansi supplier.
Kriteria yang digunakan untuk melakukan evaluasi performasi supplier saat ini sudah
berkembang dari kriteria lama yaitu ekonomi menjadi kriteria sustainability triple
bottom line approach (ekonomi, lingkungan, sosial). Penelitian evaluasi supplier
sampai dengan tahap pengembangan belum ada yang menggunakan kriteria
sustainability. Penelitian Kumar dkk., (2014), Govindan dkk., (2014), Luthra dkk.,
59

(2016) sudah mengkaji evaluasi dengan kriteria sustainability, hanya saja tahapan
evaluasi yang mereka lakukan tidak sampai tahap pengembangan. Penelitian ini akan
mengkaji evaluasi supplier sampai tahap pengembangan dengan kriteria sustainability.
Pengambil keputusan dalam model pengambilan keputusan pada penelitian terdahulu
kebanyakan single stakeholder. Pengambil keputusan multi stakeholder hanya dikaji
oleh Osiro dkk., (2014). Penelitian ini akan mengkaji evaluasi strategic supplier
sampai dengan tahap pengembangan dengan pengambil keputusan multi stakeholder.
Posisi penelitian diantara penelitan evaluasi supplier sampai tahap pengembangan
dapat dilihat pada Tabel I.2. Dari tabel terlihat bahwa penelitian evaluasi strategic
supplier dengan kritria sustainability sampai tahap pengembangan, dengan pengambil
keputusan multi stakeholder belum pernah dilakuan.
3.2 Tujuan Penelitian
Penelitian ini akan akan mengisi celah penelitian evaluasi supplier sampai tahap
pengembangan, yaitu:
1. Penelitian ini akan mengkaji strategic supplier.
2. Proses evaluasi dilakukan terhadap material maupun performansi supplier
dengan kriteria sustainability.
3. Tahap pengembangan yang dilakukan akan lebih komprehensif dengan
mempertimbangkan kriteria sustainability.
4. Pengambil keputusan dalam model pengambilan keputusan adalah multi
stakeholder
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Tabel I.1 Kajian penelitian evaluasi supplier terdahulu

Peneliti
NO

Pendekatan
Single

StakeHolder

Metode

Hybrid

Single

1

Araz dan Ozkaran
(2006)

√

PROMETHEE

√

2

Sarkar dan
Mohapatra,
(2006)

√

Comparison of
fuzzy number

√

3

Aksoy dan
Oztruck (2010)

√

ANN

√

4

Park dkk. (2010)

5

Bai dan Sarkis
(2011)

√

AHP

√

Rough set
theory

P

C

Multi

√

√
(D1,D
2, ...
D3)
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Output

Objek

√

Klasifikasi
supplier

CI
manufactu
re

√

Klasifikasi
supplier

Ilustrasi

√

Klasifikasi
supplier

JIT
productio
n system

√

Klasifikasi
supplier,
pengembangan

semicondu
c-tor mnfg
korea

√

Klasifikasi
supplier

Ilustrasi

Ec

√

√

Kriteria

Lain2

√

√

Relationship

Env

S

Tabel Lanjutan Kajian penelitian evaluasi supplier terdahulu

Peneliti
NO
6

Pendekatan
Single

Yousefi dkk.
(2016)

Hybrid

√

StakeHolder

Metode

Single
D-DEA

P

C

Kriteria

Lain2

Multi

Output

Objek

√

Rangking
supplier

Shoa
Industry,
Iran

Rangking
supplier
perform
ance

Pabrik

√

Klasifika
si
supplier

Ilustrasi

√

Rangking
supplier
dalam
berbagai
alternatif
kondisi

Ilustrasi

Segmentasi
Supplier

Broiler
company

E

√

7

Ohdar dan Ray
(2004)

√

Fuzzy logic dan
GA

√

√

9

Keskin dkk.
(2010)

√

Fuzzy ART
algoritma

√

√

10

Govindan dkk.
(2012)

√

Fuzzy numbers
& TOPSIS

11

Razei dan Ortt
(2012)

√

Fuzzy dan AHP

√
(D1,D
2, D3)

√

√

√
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Willingness

G

S

√

Tabel Kajian penelitian evaluasi supplier terdahulu

Peneliti
NO

Pendekatan
Single

StakeHolder

Metode

Hybrid

Single

12

Ho dkk. (2012)

√

Multiple
Regression dan
DEMATEL

√

13

Akman (2014)

√

Fuzzy C means
& VIKOR

√

14

Dou dkk. (2014)

√

Grey-ANP

√

15

Kumar dkk.
(2014)

√

AHP dan QFD

P

C

Kriteria

Lain2

Multi

Ec

Importance

√

√
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√

Output

√

√

√

√

√

Objek

S

√

√

√ (7
Dept)

E

√

Klasifikasi &
langkah
pengemb
angan
yang
harus
dilakuka
n
Urutan
dan
Klasifikasi
supplier
Pengelompokan
supplier
dalam 9
program
GSD
Rangking
supplier
dan
hubungan sebab
akibat
antara
kriteria,

Industri
komputer

Automobile

Pivot, China
manufacturing

Manufacturing karpet
di UK

Tabel Kajian penelitian evaluasi supplier terdahulu

Peneliti
NO

16

Pendekatan
Single

Osiro dkk. (2014)

StakeHolder

Metode

Hybrid

Single

√

fuzzy inference
& fuzzy grid

17

Sigh (2014)

√

TOPSIS &
MLIP

18

Karsak dan
Dursun (2015)

√

Fuzzy dan QFD

19

Junior dan
Carpenetti (2016)

√

SCORR & fuzzy

20

Luthra dkk.
(2016)

√

AHP dan
VIKOR

P

Multi

√

√
(D1,D
2,...
D4)
√
(D1,D
2,...
D5)
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E

Output

Objek

S
Klasifika
si item,
klasifika
si
supplier,
dan
tindak
lanjut
pengemb
angan
Rangkin
g dan
alokasi
demand

√

√

√

√

Kriteria

Lain2
Ec

√

√

C

Manufacturing

Ilustrasi

√

Rangking
supplier

RS di
Istambul

√

Klasifikasi
supplier

Ilustrasi

√

Rangking

Industry
automobile
India

Tabel Lanjutan Kajian penelitian evaluasi supplier terdahulu

Peneliti
NO
21

22

Pendekatan
Single

Segura dan
MAroto

Penelitian

Metode

Hybrid
√

StakeHolder
Single

P

C

Multi

AHP &
PROMETHEE/
MAUT

√
√

Keterangan:
E: Economic, G: Green (environment), S: Social
P: Performance, C: Capability, D: Decision maker
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Output

Objek

√

Segmentasi

Perushaan
Multinasional

√

Evaluasi
dan
pengembangan
strategic
supplier

Ec

√

√

Kriteria

Lain2

√
Relationship

E

√

S

√

Manufaktur
perusahaan
automotif

Tabel I.2 Posisi penelitian
( Berdasarkan: Hasil evaluasi sampai dengan pengembangan)
No

1

2

3

4

Peneliti

Park dkk. (2010)

Kajian
Strategic
Supplier
supplier
√

Evaluasi
Material Supplier
Kraljic
(1983),
Olsen &
Elram
(2012)

√

Kriteria

Pengambil
Keputusan

Ekonomi

Single
stakeholder

Single
stakeholder

Ho dkk. (2012)

√

Ekonomi

Dou dkk. (2014)

√

Green (ekonomi Single
dan lingkungan) stakeholder

Osiro dkk. (2014)

√

√

Kraljic
(1983)

Ekonomi
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Multi
stakeholder

Metode

AHP

IPA/
DEMATEL

Pengembangan

Improvement,
maintenance,
collaboration,
Prime

Low
priority,
posibble overskill,
consentrate here,
keep up the good
work.
Grey ANP 9 Green supplier
development
Allocate
strategics
item,
develop follow up
Fuzzy
program, support
new development
programs, sustain
relationship,
replace supplier.

Tabel Lanjutan Ringkasan posisi penelitian
No

Peneliti

5

Junior
dan
Carpenetti (2016)

6

Segura dan MAroto
(2016)

Dimensi evaluasi kinerja
Jangka
Jangka
Pendek
Panjang

Evaluasi
Material Supplier

√

Penelitian ini

√

√

Pengambil
Keputusan

Ekonomi

Single
stakeholder

Ekonomi

Single
stakeholder

Ekonomi,
lingkungan,
social
(sustainability)

Multi
stakeholder

√

Produk

7

Kriteria

Material
Kraljic
(1983)
Relation
-ship
Olsen &
Elram
(2012)

√
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Metode

Pengembangan

Maintain buyersupplier
relationship,
in
SCORR
need
of
cost
&
reduction, in need
TOPSIS
of
delivery
performance
improvement,
replace supplier
AHP & partners,
longPROMET term, price dan
HEE/
remove
MAUT
Mitigate, improve,
harvest, develop,
sustain, influence,
bailout,
invest,
integrate
(Schuh
dkk.,
2012)
Pengembangan
lanjutan
yang
mempertimbanhg
kan sustainability

3.3.Manfaat Penelitian
Penelitian mengenai rancangan model pengambilan keputusan (group multi criteria
decision making) evaluasi dan pengembangan strategic supplier diharapkan dapat
berkontribusi secara keilmuan maupun praktis. Secara keilmuan kontribusi penelitian
ini adalah :
1. Merancang kerangka kerja evaluasi strategic supplier (kriteria sustainability)
dan tahap pengembangan strategic supplier yang komprehensif dengan
mempertimbangkan:
a. Evaluasi strategic material berdasarkan klasifikasi item dan hubungan buyersupplier.
b. Evaluasi strategic supplier berdasarkan kriteria sustainability.
c. Tahap pengelompokan supplier berdasarkan hasil langkah a dan b kemudian
melakukan

tindak

lanjut

pengembangan

strategic

supplier

yang

mempertimbangkan kriteria sustainability.
2. Merancang model pengambilan keputusan (group multi criteria decision)
dengan model hybrid untuk evaluasi dan pengembangan strategic supplier
salah satu industri otomotif di Indonesia.
Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi untuk melakukan evaluasi
strategic supplier pada industri otomotif

khususnya di Indonesia sehingga baik

perusahan dan para strategic supplier dapat menjalin partnership agar dapat menjaga
keberlanjutan yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak.
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BAB IV Metodologi Penelitian

Bab ini akan menguraikan penyusunan kerangka pengembangan model. Diawali
dengan tahapan pengembangan model, tahapan rancangan kerangka kerja yang akan
dijadikan dasar pengembangan model penelitian, beserta penjelasan masing-masing
tahapan dan hubungan antar tahapan dan rancangan kerangka kerja.
III.1 Tahapan pengembangan model dan kerangka kerja
Tahapan pengembangan model dan kerangka kerja akan dilakukan sesuai dengan
flowchart pada Gambar III.1
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Strategic material Evaluation
Mengevaluasi
material
Osiro dkk. (2014)
Park dkk. (2009)

Mengevaluasi
hubungan buyersupplier
Park (2009)

Relationship:
Strategic
Collaborative
Transactional
Park (2009)

Transaksional dari item
nonritical

STOP

T
Supplier Evaluation
Kriteria
sustainability triple bottom line approach
(Govindan dkk., 2013; Kumar dkk.,2014; Luthra dkk., 2016, studi
lapangan)

Performansi:
Bad/low
Good/medium
Excellent/high

Analisis Gap
Performansi supplier

Y
STOP

Mitigate, improve, harvest ?

Pengelompokan hubungan supplier
Mitigate, Improve, Harvest, Develop, Sustain,
Influence, Bailout, Invest, Integrate
Schuh dkk. (2012)

T

Program pengembangan dengan
memperhatikan sustainability

Gambar III.1 Flow Chart Pengembangan Model
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III.2 Rancangan Framework/ Kerangka Kerja Penelitian
Framework pada penelitian ini mengacu pada framework penelitian Park dkk. (2009)
dan Osiro dkk. (2014). Beberapa peneliti selain Park dkk. (2009) dan Osiro dkk. (2014)
membuat framework evaluasi dan pengembangan supplier. Framework pengembangan
dari peneliti selain Park dkk. (2009) dan Osiro dkk. (2014) adalah sebagai berikut:
1. Ho dkk. (2012), melakukan evaluasi terhadap supplier berdasarkan
performance dan importance. Pengembangan atau tindak lanjut dari evaluasi
adalah low priority, concentrate here, possible overskill, keep up the good
work.
2.

Dou dkk. (2014), melakukan evaluasi terhadap supplier dengan mengukur
performance

(strategic

operational

performance,

organizational,

environment). Proses pengembangan dilakukan, supplier dikelompokan dalam
9 kelompok green supplier development.
3. Junior dan Carpenetti (2016), melakukan evaluasi berdasarkan cost dan
delivery performance sehingga supplier dapat diklasifikasikan memjadi 4
klasifikasi yaitu: follow up to maintain relationship, in need cost reduction, in
need of delivery performance improvement, replace supplier.
4. Marina dan Segura (2016), mengevaluasi produk kemudian diklasifikan
menjadi dua kategori, yaitu critical performance dan strategic performance
(per supplier). Tahapan selanjutnya melakukan evaluasi supplier, sehinnga
diperoleh 4 langkah tindak lanjut yang harus dilakukan: partners, remove,
price, long-term.
5. Luthra dkk. (2016), setelah melakukan evaluasi hanya melakukan
perangkingan saja.
Dari 5 penelitian diatas, maka hanya Marina dan Segura (2016) yang melakukan
evaluasi terhadap produk, sebelum melakukan evaluasi terhadap supplier. Penelitian
Marina dan Segura (2016)

tidak seperti Park dkk. (2009) dan Osiro dkk. (2014),

evaluasi terhadap material yang dilakukan oleh Marina dan Segura (2016) dengan
mengklasifikasikan produk menjadi 2 kategori yaitu critical performance dan strategic
performance. Penelitian Park dkk. (2009) dan Osiro dkk. (2014) lebih komprehensif
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dibandingka kelima penelitian lainnya mengenai evaluasi supplier sampai dengan
tahap pengembangan, selain mengevaluasi kinerja supplier evaluasi juga dilakukan
terhadap strategic item.
Penelitian Park dkk. (2009) dan Osiro dkk. (2014), melakukan evaluasi tidak hanya
terhadap

supplier tetapi juga terhadap material. Hal tersebut dapat menghindari

kesalahan pengambilan keputusan, seperti supplier yang memiliki performansi tinggi
diajak bermitra, padahal tidak semua supplier performansi tinggi harus kita ajak
bermitra, ada juga yang cukup dengan pola hubungan transaksional saja.
Park dkk. (2009) selain mengklasifikasikan items/material, juga menilai hubungan
antara buyer supplier, yang disebut relationship attractiveness, penilaian tersebut
merujuk pada penelitian Olsen dan Elram (1997). Berdasarkan klasifikasi material dan
relationship attractiveness maka Park dkk. (2009)

membuat keputusan apakah

hubungannya transactional, collaborative atau strategic.
Menurut Osiro dkk. (2014), evaluasi supplier merupakan kegiatan fundamental untuk
mengelola hubungan buyer-supplier. Setidaknya ada dua tahap yang berbeda dalam
proses manajemen pasokan di mana evaluasi supplier terjadi. Pertama, evaluasi
dilakukan selama proses seleksi. Dalam hal ini, tujuan akhir dari proses evaluasi adalah
untuk menentukan urutan preferensi antara supplier potensial sehingga dapat memilih
supplier yang sesuai. Setelah memilih, dalam tahap pengembangan supplier, evaluasi
supplier dibuat secara teratur dengan tujuan mengelola dan meningkatkan hubungan
buyer-supplier.
Berdasarkan uraian di atas penelitian ini akan menjadikan penelitian Park dkk. (2009)
dan Osiro dkk. (2014) sebagai acuan membuat framework evaluasi dan pegembangan
strategic supplier. Tahapan framework dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
III.2.1 Evaluasi Strategic Item/Material
Olsen dan Ellram (1997) melakukan penelitian mengenai supplier relationship, dalam
penelitian tersebut terdapat evaluasi strategic item, yang digunakan oleh Park dkk.
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(2009) dan Osiro dkk. (2014) (Gambar III.2). Kriteria evaluasi item yang digunakan
dalam penelitian ini merujuk dari penelitian yang dilakukan oleh Olsen dan Ellram
(1997), yang dibangun dari penelitian Fiocca (1982) dan Kraljic (1983). Evaluasi
strategic item, dilihat dari strategic importance of purchase (x) dan difficulty of
managing the purchase situation (y).
Penelitian terdahulu mengenai klasifikasi item/material dilakukan oleh Kraljic (1983).
Penelitian Kraljic (1983) berdasarkan complexcity of supply market (sebagai sumbu x)
dan important of purchasing (sebagai sumbu y) membagi procurement focus kedalam
4 kriteria, yaitu noncritical items, leverage items, bottleneck items, dan strategic items.
Park dkk. (2009) membagi item sama dengan Kraljic (1983), hanya Park dkk. (2009)
melakukan klasifikasi item berdasarkan supply risk (pada sumbu x) dan profit impact
(pada sumbu Y). Osiro dkk. (2014) membagi item sama persis dengan yang dilakukan
Kraljic (1983) berdasarkan complexcity of market (sumbu x) dan important of purchase
(sumbu y).
Olsen dan Ellram (1997) mengambarkan hubungan kekuatan buyer-supplier yang
diadopsi dari model Fiocca (1982), yang diukur dari strength of relationship (x) dan
relative supplier attractiveness (sumby y). Penelitan Olsen dan Ellram (1997) juga
membuat portofolio model pembelian seperti yang dilakukan oleh Kraljic (1983).
Penelitian Bensaou (1999), pada industri otomotif, penelitian Bensaou (1999) agak
berbeda dengan peneitan terdahulu yang membuat protofolio pembelian, yang
membagi menjadi non crtical, leverage, bottle neck dan strategic. Penelitian Bensou
(1999), melihat hubungan buyer supplier berdasarkan buyer’s specific investments
(sumbu y), supplier’s specific investments (sumbu x). Bensaou (1999) membagi
menjadi market exchange (non critical item), captive supplier (bottle neck), captive
buyer (leverage), strategic partnership.
Segura dan Moroto (2016) melakukan evaluasi untuk produk berdasarkan critical
performance dan strategic performance. Penelitian yang dilakukan Segura dan Moroto
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(2016) melihat produk kritis berdasarkan critical performance dan strategic
performance.
Kriteria klasifikasi item berdasarkan portofolio hubungan buyer supplier oleh Kraljic
(1983) digunakan oleh Olsen dan Ellram (1997) dan Osiro dkk. (2014). Klasifikasi item
tersebut dilakukan berdasarkan complexcity of market (sumbu x) dan important of
purchase (sumbu y). Penelitian Park dkk. (2009) mengklasifikasikan item dengan
melihat supply risk (pada sumbu x) dan profit impact (pada sumbu Y). Penelitian
Bensaou (1999) membagi berdasarkan buyer’s specific investments (sumbu y),
supplier’s specific investments (sumbu x). Penelitian Bensaou (1999), sulit
implementasikan dalam bahasa operasional untuk bagian purchasing maupun
engineering (Nellro, 2000), penelitian Park dkk. (2009) melihat supply risk, yang mirip
dengan complexcity of market (Kraljic, 1983) dan profit impact yang merupakan
bagian dari important of purchase (Kraljic, 1983). Oleh karena itu penelitian ini akan
menggunakan complexcity of market (sumbu x) dan strategic importance of purchase
(sumbu y) yang lebih komprehensif yang mengacu pada model portofolio Kraljic
(1983) ,Olsen dan Ellram (1997), dan Osiro dkk. (2014). Variabel untuk mengukur
complexcity of market dan strategic importance of purchase dapat dilihat pada Tabel
III.1.
Kriteria-kriteria complexcity of market (x):
1. Karakteristik produk adalah fakktor yang diperhatikan dalam membeli item, termasuk
novelty/kebaruan dan kerumitan (kompleksitas) item yang dibeli. Jika item yang dibeli
baru atau komplek, maka sebaiknya memberikan perhatian yang lebih untuk supplier
relationship. Sub kriteria dari kriteria karakteristik adalah:
a. Novelty

b. Complexcity
2. Kriteria karakteristik supply market adalah sejauh mana karakteristik supply
market dapat memberikan jaminan untuk memberikan perhatian yang besar.
Karakteristik tersebut diukur dari sub kriteria sebagai berikut:
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a. Kekuatan supplier yang diukur dari ukuran perusahaan, ketersediaan
supplier lain yang dapat mensuplai item tersebut dan ketersediaan item
pengganti/subsitusi di pasar.
b. Kompetensi teknis dan komersial supplier.
3. Kriteria karakteristik lingkungan mencakup seluruh penilaian risiko dan
ketidakpastian terkait dengan situasi pembelian. Terdapat dua jenis risiko yaitu,
resiko komersial dan teknologi.
a. Resiko, terdapat dua resiko yaitu resiko komersial dan resiko teknologi.
Risiko komersial meliputi probabilitas menemukan celah harga-kinerja di
pasar. Resiko teknologi menggambarkan probabilitas membawa teknologi
ke pasar.
b. Ketidakpastian yang tergantung berbagai solusi yang ditawarkan oleh pasar
dan cara penyelesaiannya dari solusi tersebut.
Kriteria-kriteria strategic importance of purchase (y):
1. Kompetensi : menggambarkan sejauh mana item yang dibeli merupakan
kompetensi inti dari perusahaan. Kompetensi inti meliputi: keunggulan teknik,
mengetahui dan bagaimana keunggulan/kelebihan, investasi khusus. Semakin
dekat dengan kompetensi inti semakin besar kepentingan strategis dari item
yang dibeli. Mengukur kompetensi menurut Olsen dan Ellram (1997)
memperhatikan kriteria berikut:
a) Sejauh mana pembelian item merupakan bagian dari kompetensi inti
perusahaan.
b) Pembelian item meningkatkan pengetahuan pembelian bagi organisasi
pembeli.
c) Pembelian meningkatkan kekuatan teknologi kemampuan organisasi
pembeli.
2. Ekonomi: adalah kriteria-kriteria yang menjelaskan menjelaskan pentingnya
pembelian item tersebut dari segi nilai uang dan volume yang berdampak pada
keuntungan perusahaan. Agar menggambarkan saling ketergantungan antara
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pembelian, kriteria ekonomi juga harus mencakup evaluasi sejauh mana item
yang dibeli sangat penting, dan mendapatkan kesempatan

dengan supplier

untuk membeli item lainnya. Kriteria-kriteria yang menggambarkan pembelian
untuk hubungan anatara pelanggan dan supplier:
a.

Volume nilai uang terhadap pembelian

b. Pembelian item yang merupakan bagian dari produk akhir memberikan nilai
tambah
c. Pembelian item meningkatkan profitabilitas.
d. Pembelian item memberi pengaruh untuk membeli item lainnya dari supplier
tersebut.
3. Image merupakan kriteria yang menjelaskan pentingnya pembelian item
tersebut mempengaruhi image/citra antara pelanggan dan supplier.
a. Image/citra dari supplier .
b. Perhatian terhadap faktor potensial dari lingkungan atau keselamatan.
Tabel III.1 Evaluasi strategic material
Complexcity of market (sumbu x)
No
1
2

Kriteria

Refensi

Entry barriers
Co development product specification

3
Market concentration
4
Product uniqueness
Important of purchase (sumbu (y)
no
1
2
3

Kriteria

Kraljic (1983), Osiro dkk. (2014)
Nellore and Soderquist (2000);
Luzini dkk. (2012), Osiro dkk.
(2014)
Kraljic (1983), Osiro dkk. (2014)
Kraljic (1983)
Refensi

Environment contribution
Alligmnet with the core competencies
of buyer
Value Added Profile

Pagell dkk., (2010)
Olsen dan Ellram (1997)
Olsen dan Ellram (1997)

III.2.2 Evaluasi Hubungan Buyer-Supplier
Evaluasi dilakukan seperti penelitian yang dilakukan oleh Olsen dan Ellram (1997) dan
diikuti oleh Park dkk. (2009) (Gambar III.2). Evaluasi hubungan buyer-supplier dilihat
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relationship attractiveness yang diukur dari strength of relationship (sumbu x) dan
relative supplier attractiveness(sumbu (y).
Kriteria-kriteria strength of relationship (sumbu x) adalah

kriteria kriteria yang

menciptakan ikatan antara dua perusahaan, yaitu:
1. Ekonomi:
a. Volume/nilai uang.
b. Pentingnya buyer bagi supplier
2. Hubungan timbal balik
a. Tipe pertukaran, seberapa jauh pembelian item juga memberikan dampak
pertukaran pengetahuan.
b. Jumlah personal yang terlibat dalam pembelian item.
c. Seberapa banyak supplier lain yang dapat memsupplai item yang sama.
d. Durasi hubungan dengan supplier.
3. Kerjasama antara buyer dan supplier.
a. Kerjasama dalam pengembangan.
b. Koordinasi teknis.
c. Integrasi manajemen.
4. Jarak antara buyer dan supplier
a. Sosial adalah bagaimana kesamaan cara berinteraksi baik secara individu maupun
sosial antara buyer dan supplier.

b. Budaya adalah bagaimana kesamaan norma dan budaya antara buyer dan supplier.
c. Teknologi adalah bagaimana kesamaan tingkat teknologi produk maupun proses
antara buyer dan supplier.

d. Waktu adalah bagaimana kedekatan lokasi antara buyer dan supplier.
Kriteria-kriteria relative supplier attractiveness (sumbu (y) menggambarkan kriteriakriteria yang membuat perusahaan memilih supplier tertentu. Hal ini penting

menggunakan pendekatan kontingensi, karena kriteria dan terutama kepentingan akan
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berdeda untuk setiap perusahaan. Berikut adalah kriteria-kriteria untuk mengukur
relative supplier attractiveness(sumbu (y).
1. Ekonomi dan finansial, diukur oleh sub kriteria berikut:
a. Margin supplier.
b. Stabilitas finansial supplier.
c. Pengalaman supplier.
d. Hambatan supplier.
2. Performance
a. Delivery
b. Quality
c. Price
3. Teknologi
a. Kerjasama dalam pengembangan
b. Tipe kemapuan teknologi sekarang dan yang akan datang
c. Utilisasi kapasitas supplier
d. Kemampuan design
e. Kecepatan pengembangan supplier
f. Proteksi patent supplier
4. Organizatinal, cultural, strategic
a.

Pengaruh posisi jaringan perusahaan

b.

Integrasi internal dan eksternal supplier

c.

Kesesuaian strategis antara pembeli dan supplier

d.

Sikap/pandangan manajemen untuk masa depan

e.

Kemampuan manajemen puncak

f.

Kompatibilitas di tingkat dan fungsi perusahaan pembeli dan supplier

g.

Risiko umum dan ketidakpastian dalam berurusan dengan supplier

h.

Merasa percaya dalam hubungannya dengan supplier
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Tabel III.3 Faktor-faktor dari kriteria strength of relationship dan relative supplier
attractiveness (Olsen dan Ellram, 1997, Park dkk., 2009)
.
Strenght of relationship
Economic : mengambarkan
1
Vomume/Dollar value of purchase
2
Importance of the buyer to the supplier
Character of the exchange relationship
1
Types of exchange (product/sevice, knowledge)
2
Level and number of personal contact
3
Number of other partner
4
Duration the exchange relationship
Cooperation between buyer and supplier
1
Cooperation in development
2
Technical coordination
3
Integration of management
Distance
1
Social (sejauh mana interaksi baik secara individu maupun organisasi yang tidak
saling mengenal dengan cara kerja masing-masing)
2
Cultural (perbedaan norma dan nilai dari kedua perusahaan)
3
Technological (perbedaan teknologi produk maupun proses)
4
Time (perbedaan waktu pesanan dan transfer actual produk atau layanan)

Tabel Lanjutan Faktor-faktor dari kriteria strength of relationship dan relative supplier
attractiveness (Olsen dan Ellram, 1997, Park dkk., 2009)
Relative supplier attractivenes
Comprised of finacial
1
The supplier’s margins
2
The supplier’s financial stability
3
The supplier’s scale of experience
4
Barriers to supplier’s entry and exit
Performance factor
1
Delivery
2
Quality
3
Price
Technological factors
1
The ability to cope with changes in technology
2
The types and depth of supplier’s current and future technological capabilities
3
The supplier’s current and future capacity utulization
4
The supplier’s design capabilities
5
The supplier’s speed in development
The supplier’s patent protection
Organizational
1
Influence on the company’s network position
2
The internal and external integration of the supplier

80

3
Top management capability
Strategic
1
General risk and uncertainty of delaing with supplier
2
Feeling of trust in relation with supplier
3
Strategig fit between buyer and supplier

III.2.3 Hasil Evaluasi Strategic Material
Berdasarkan evaluasi terhadap item dan hubungan buyer supplier seperti yang
dilakukan Park dkk. (2009), maka akan diperoleh framework strategic material
evaluation. Hasil evaluasi strategic material akan diperoleh apakah supplier item
tersebut masuk ke dalam kelompok hubungan transactional, collaborative, strategic
(untuk item-item yang masuk kategori non critical tidak dilanjutkan untuk tahap
berikutnya) (Gambar III.2). Kajian penelitian adalah evaluasi strategic supplier,
sehingga untuk kelompok evaluasi material transaksional tidak akan dibahas lebih
lanjut.
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Gambar III. 2 Evaluasi strategic material
III.2.4 Evaluasi Supplier
Evaluasi supplier dengan memperhatikan kriteria sustainability, sehinga akan
diperoleh gap dari performansi supplier. Berdasarkan gap tersebut kita akan dapat
memberikan

penilaian

terhadap

supplier

apakah

low/bad,

medium/good/,

high/excellent. Penelitian ini menggunakan kriteria sustainability yang digunakan
Luthra dkk. (2016) sebagai tahap awal, yang diaplikasikan pada indutri automobile di
India dan dielaborasi lebih lanjut setelah melakukan studi literatur dan lapangan
lanjutan pada salah satu perusahaan otomotif di Indonesia.
Berikut adalah kriteria yang digunakan untuk mengevaluasi supplier
1. Kriteria Ekonomi yang diukur dari sub kriteria sebagai berikut:
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a. Harga merupakan kemampuan memsuplai produk dengan harga yang wajar
b. Profit on product adalah menetapkan profit yang wajar untuk produk.
c. Qualitity of product merupakan kualitas sesuai dengan spesifikasi yang
ditetapkan.
d. Flexibility adalah supplier fleksibel untuk menangani perubahan pasar.
e. Technological and Financial capability merupakan teknologi dan
kemampuan keuangan supplier.
f. Delivery and service product adalah delivery dan pelayanan produk tepat
waktu.
g. Lead Time required.
h. Transportation cost merupakan pengiriman produk dengan biaya
transportasi minimum.
2. Kriteria Lingkungan, yang terdiri dari subkriteria sebagai berikut:
a. Environment management systems adalah Struktur, perencanaan dan
pelaksanaan kebijakan supplier untuk perlindungan lingkungan.
b. Green design and purchasing adalah mengakomodir praktek ramah
lingkungan pada tahap desain dan pembelian.
c. Green manufacturing adalah konsumsi bahan bakar dan energi harus
minimum saat mengkonsumsi produk.
d. Green managemet kemampuan produk untuk memaksimalkan manajemen
dan performansi/kinerja limgkungngan.
e. Green packing and labeling merupakan kemampuan managemen untuk
melibatkan lingkungan dalamkondisi packing dan labelling.
f. Waste management and pollution adalah meminimumkan bahan baku yang
dapat meninbulkan polusi dan kemubajiran dalam proses produksi.
g. Enviromental competencies merupakan kemampuan supplier menggunakan
material yang ramah lingkungan, mengimplementasikan clean technologies,
dan mengurangi efek polusi.
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h. Green

R&D

menggunakan

and

innovation

material

yang

merupakan

bersahabat

kemampuan

dengan

supplier:

lingkungan,

dan

mengunakan clean technology dan mengurangi polusi.
3. Sosial yang terdiri dari subkriteria sebagai berikut:
a. Occupation Health adalah keselamatan, kesehatan dan kesejahteraan
karyawan di tempat supplier.
b. The interest and right employee adalah memperhatikan kriteria-kriteria
yang terkait dengan karyawan dan pesyaratan untuk mencapai efektivitas
yang berlanjut untuk jangka panjang.
c. The right stakeholder adalah memperhatikan nilai-nilai moral yang baik
dari dari pemilik saham.
d. Information disclosure adalah keterbukaan memberikan informasi kepada
stake holder maupun customer mengenai materi/bahan yang digunakan,
emisi karbon dan racun yang dilepaskan selama produksi
Tabel III. 3 menjelaskan kriteria dan sub krtieria evaluasi supplier dan berbagai
peneliti yang menggunakan kriteria tersebut dalam penelitiannya.

Tabel III.3 Kriteria evaluasi supplier

No
1

Sub kriterian
Harga

2

Profit on product

3

Qualitity of product

Kriteria Economic/Ekonomi
Peneliti/Referensi
Luthra dkk. (2016), Junior dan Carpinetti (2016), Osiro
dkk. (2014), Kumar dkk. (2014), Akman (2014),
Govindan dkk. (2013), Liou dkk. (2014), Dou dkk.
(2013), Omurca (2013), Razei dan Ortt (2013), Ho dkk.
(2012), Park dkk. (2012), Araz dan Ozkrahan (2007),
Sarkar dan Mahopatra (2006).
Luthra dkk. (2016), Osiro dkk. (2014), Liou dkk.
(2014), Omurca (2013), Ho dkk. (2012), Araz dan
Ozkrahan (2007), Sarkar dan Mahopatra (2006).
Luthra dkk. (2016), Osiro dkk. (2014), Kumar dkk.
(2014), Akman (2014), Govindan dkk. (2013), Liou
dkk. (2014), Dou dkk. (2013), Omurca (2013), Razei
dan Ortt (2013), Ho dkk. (2012), Park dkk. (2012), Araz
dan Ozkrahan (2007), Sarkar dan Mahopatra (2006).
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4

20

Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Dou dkk.
(2013).
Technological
Luthra dkk. (2016), Osiro dkk. (2014), Liou dkk.
capability
(2014), Omurca (2013), Ho dkk. (2012), Araz dan
Ozkrahan (2007), Sarkar dan Mahopatra (2006).
Financial capability
Luthra dkk. (2016), Junior dan Carpinetti (2016), Osiro
dkk. (2014), Govindan dkk. (2013), Dou dkk. (2013),
Omurca (2013), Razei dan Ortt (2013), Ho dkk. (2012),
Park dkk. (2012), Araz dan Ozkrahan (2007), Sarkar
dan Mahopatra (2006).
Delivery and service Luthra dkk. (2016), Junior dan Carpinetti (2016), Osiro
product
dkk. (2014), Kumar dkk. (2014), Akman (2014),
Govindan dkk. (2013), Liou dkk. (2014), Sarkar dan
Mahopatra (2006).
Lead Time required
Luthra dkk. (2016), Junior dan Carpinetti (2016),
Kumar dkk. (2014), Govindan dkk. (2013),
Transportation cost
Luthra dkk. (2016), Govindan dkk. (2013).
Environment/lingkungan
Environment
Luthra dkk. (2016), Akman (2014), Govindan dkk.
management systems
(2013).
Green design and Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Akman
purchasing
(2014), Govindan dkk. (2013).
Green manufacturing
Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Akman
(2014).
Green managemet
Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Akman
(2014), Govindan dkk. (2013).
Green packing and Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014).
labeling
Waste
management Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Akman
and pollution
(2014), Govindan dkk. (2013).
Enviromental
Luthra dkk. (2016).
competencies
Green R & D and Luthra dkk. (2016).
inovation
Social/sosial
Occupation Health
Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Govindan
dkk. (2013).
The interest and right Luthra dkk. (2016), Kumar dkk. (2014), Govindan
employee
dkk. (2013).
The right stakeholder
Luthra dkk. (2016), Govindan dkk. (2013).

21

Information disclosure

5

6

7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19

Flexibility

Luthra dkk. (2016).
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III.2.5 Pengelompokan Hubungan Supplier
Berdasarkan evaluasi terhadap material pada langkah 3, maka pada sumbu (y) adalah
pengelompokan hubungan supplier berdasarkan strategic material (strategic material
evaluation) yaitu strategic, collaborative, (Park dkk., 2010). Sumbu (x) adalah
performansi yang merupakan hasil evaluasi terhadap supplier pada langkah 4.
Berdasarkan strategic potensial pada sumbu (y) dan performasi supplier pada sumbu
(x) maka akan diperoleh enam kelompok hubungan supplier.
Framework Park dkk. (2010) mengelompokan hubungan tersebut menjadi
improvement, maintenance, collaboration, dan prime. Schuh dkk. (2012)
mengelompokan menjadi sembilan kelompok hubungan supplier. Pengelompokan
yang dilakukan Schuh dkk. (2012) berdasarkan performance (y) dan strategic potensial
pada sumbu (x). Strategis potensial pada penelitian ini yaitu transactional,
collaborative, strategic.
Berdasarkan model pengelompokan terhadap supplier pada penelitian mengenai
framework True SRM yang dilakukan oleh Scuh dkk. (2012), maka penelitian ini akan
menggunakan pengelompokan yang dilakukan Scuh dkk. (2012). Hasil performansi
evaluasi performansi supplier pada sumbu (x) pada penelitian ini merupakan
performance pada penelitian Scuh dkk. (2012) dan hasil evaluasi terhadap material
yaitu collaborative, strategic pada sumbu (y) merupakan strategic potensial pada
penelitian Scuh dkk. (2012). Penelitian ini hanya mengkaji strategic supplier shingga
kelompok dari material yang transaksional tidak akan dibahas lebih lanjut.
Terlepas dari industri, ukuran perusahaan, atau berbagai kriteria lainnya, menurut
Scuh dkk. (2012) supplier cenderung jatuh ke dalam tiga kelompok yang berbeda,
yaitu:


Critical cluster yang dapat berkontribusi untuk keunggulan kompetitif, dengan
memelihara hubungan.
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Ordinaries cluster memberikan yang dibutuhkan, tetapi produk atau jasa
bersifat umum yang dapat dibeli dari banyak lainnya sumber.



Problematic cluster sumber yang berguna untuk pasokan tetapi menimbulkan
masalah serius yang perlu diperbaiki atau mengganti supplier.

Cluster kritis (integrate, influence, invest)
Ketiga kategori hubungan supplier yang termasuk cluster kritis, termasuk supplier
yang menawarkan hal yang sangat menjanjikan yang memiliki hubungan yang baik.
4.

Integrate: memerlukan komitmen
Pada hubungan ini maka kedua organisasi memiliki hubungan yang terintegrasi dan
bekerja sama sebagai mitra (partnership) dengan hubungan multiyears. Bersamasama supplier menciptakan ekosistem untuk membentuk pasar, dan membuat
perusahaan menjadi organisasi yang mampu bersaing, dan bersama-sama
menciptakan peluang dan meningkatkan pertumbuhan pendapatan dan keuntungan
atau bahkan reshaping the industri .

5.

Influence: bersama melakukan pengembangan dan penawaran baru.
Supplier pada posisi ini merupaka supplier yang memberikan pelayanan maupun
produk yang sempurna. Supplier menawarkan potensi untuk bersama-sama
mengembangkan atau melakukan inovasi untuk produk maupun jasa, sehingga
terjalin hubungan dengan supplier. Tetapi supplier pada posisi ini memiliki banyak
buyer yang membutuhkannya, sehingga mereka tidak akan mendukung salah satu
buyer (pelanggan), yang membuat kita tidak dapat lebih unggul dari pesaing. Jika
kita melakukan kesalahan dalam mengelola hubungan dengan supplier pada posisi
ini dapat mengakibatkan kita kalah bersaing dengan pesaing kita yang dipasok oleh
supplier yang sama yang mungkin menangani mereka lebih baik.

6. Invest: menjanjikan Kemampuan
Supplier yang menawarkan inovasi dan ide-ide cemerlang, tetapi memiliki
kekurangan mendasar seperti pasokan yang kontinyu atau konsistensi dari kualitas.
Suplier pada kategori ini memiliki masa depan yang baik bahkan memiki potensi
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untuk ditingkatkan menjadi integrate. Peningkatan potensi supplier akan sangat
tergantung dari bagaimana kita membangun hubungan dan bagaimana respon dari
supplier. Usaha yang dibutuhkan oleh buyer untuk meningkatkan potensi supplier
memerlukan investasi waktu, biaya, dan sumber daya agar kemampuan supplier
sesuai keinginan buyer sehingga supplier akan menjadikan kita sebagai buyer
utama.
Cluster Ordinaries: (harvest, sustain, improve)
Tiga jenis supplier yang masuk pada kategori ini pada umumnya lebih banyak dari sisi
jumlah. Memperlakukan mereka harus hati-hati jangan sampai kita terkecoh karena
salah

melakukan

tindakan.

Melakukan

tindakan

yang

sederhana

untuk

mempertahankan atau meningkatkan kinerja mereka akan memberikan hasil positif
yang cukup besar. Kategori harvest dan improve tidak akan dikaji lebih lanjut.
2. Sustain: memerlukan continuous improvement
Supplier pada posisi ini memiliki kinerja rata-rata tetapi dilihat dari sisi hubungan
memiliki hubungan yang lebih dari sebagian supplier. Diperlukan perbaikan secara
incremental dan investai yang tidak terlalu besar untuk memperbaiki kinerja supplier
secara terus menerus (continuous improvement) agar bisa bersaing dan memberikan
keuntungan untuk buyer.

Cluster Problematic Supplier: Perbaikan serius (mitigate, develop, bailout)
Pada kelompok ini memutuskan hubungan dengan supplier lalu menyewa supplier
baru, bukan solusi. Mencoba melihat dari dekat dan belajar dari kesalahan yang terjadi
sehingga dapat memperbaiki hubungan dan menjamin investasi yang telah dikeluarkan.
Perbaikan dilakukan dengan menjaga komunikasi terbuka dari kedua belah pihak.
Kategori mitigate tidak akan dikaji lebih lanjut.
3.

Develop: calon sumber ideal
Mencoba membangun keunggulan kompetitif dan manfaat operasional dengan
supplier yang memiliki kinerja rendah. Pada tahapan ini harus benar-benar selektif
untuk melihat supplier yang memiliki potensi dasar untuk berkembang.
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Kembangkan supplier denagn memngelola supplier dengan baik. Contoh banyak
produsen memelihara negara yang memilih negara yang memiliki ongkos produksi
murah sebagai supplier dengan menyediakan bantuan teknik maupun teknologi
agar mereka dapat memenuhi kecepatan sebagai supplier komponen.
4.

Bail Out: melangkah apabila diperlukan
Terjadi apabila supplier utama melakukan kesalahan fatal sehinnga memerlukan
triase (memilih berdasarkan prioritas dengan konsekuensi ancaman hidup), kondisi
ini membahayakan rantai pasokan. Tindakan yang harus dilakukan adalah
menstabilkan kinerja supplier, terutama supplier penting, dan tindakan ini
merupakan tindakan sementara untuk meningkatkan hubungan supplier secara
keseluruhan.

III.2.6 Tahap Pengembangan Terhadap Strategic Supplier
Pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kinerja supplier. Pengembangan
dilakukan berdasarkan kelompok hubungan supplier dengan mempertimbangkan
kriteria sustainability. Pada tahap pengembangan lebih lanjut maka kelompok
yang tidak akan dilakukan tindak lanjut pengembangan adalah :
c. Supplier material yang kelompok T (transaksional) tidak akan dievaluasi lebih
lanjut pengembangan apa yang sebaiknya dilakukan, karena penelitian ini akan
mengevaluasi strategic supplier.
d. Supplier pada posisi integrate, memang sudah sangat baik.
Tindal lanjut pembangunan evaluasi supplier yang dilakukan memperhatikan nilainilai dari kriteria sustainability ( Gambar III.4)
6. Develop, mencoba membangun keunggulan kompetitif dan manfaat
operasional dengan supplier yang memiliki kinerja rendah (Schuh dkk., 2012).
Maka pengembanganakan dilihat

dengan melihat nilai economic,

environment, social, mana yang prioritas perllu dikembangkan sehingga
langkah pengembangan yang diambil tepat.

89

7. Sustain, diperlukan perbaikan secara incremental dan investai yang tidak
terlalu besar untuk memperbaiki kinerja supplier secara terus menerus
(continuous improvement) agar bisa bersaing dan memberikan keuntungan
untuk buyer (Schuh dkk., 2012). Perbaikan berdasarkan nilai-nilai mana pada
kriteria sustainability yang perlu untuk diperbaiki/ditingkatkan terlebih dahulu.
8. Influence, supplier pada posisi ini memiliki nilai evaluasi yang tinggi dan
banyak buyer yang membutuhkannya, sehingga mereka tidak akan mendukung
salah satu buyer (pelanggan), yang membuat kita tidak dapat lebih unggul dari
pesaing. Tindak lanjut yang diperlukan terhadap supplier pada posisi ini
adalah meningkatkan hubungan menjadi strategic dengan tetap menjaga agar
nilai evaluasi tetap tinggi, agar supplier memprioritaskan kita, atau tetap dalam
posisi kolaborasi hanya kita sebagai buyer menangani supplier pada posisi ini
dengan baik agar kita dapat berkompetisi dengan pesaing.
9. Bailout terjadi apabila supplier utama melakukan kesalahan fatal, memgganti
supplier di tengah operasi bukan hal yang mudah (Schuh dkk., 2012). Tindak
lanjut pembangunan yang dilakukan bila supplier akan dipertahankan adalah
membina supplier secara serius, prioritas mana yang perlu diperbaiki dari
kriteria sustainability, agar dapat menaikan performansinya.
10. Invest, supplier pada posisi ini menawarkan inovasi dan ide-ide cemerlang,
tetapi memiliki kekurangan mendasar. Peningkatan potensi supplier akan
sangat tergantung dari bagaimana kita membangun hubungan dan bagaimana
respon dari supplier (Schuh dkk., 2012). Tindak lanjut yang perlu dilakukan
memperbaiki secara incremental, hal apa terlebih dahulu yang perlu
diprioritaskan untuk ditingkatkan berdasarkan nilai-nilai kriteria sustainability.
Dari keenam langkah tersebut di atas, maka framework untuk penelitian ini dapat
dilihat pada Gambar III.5
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Strategic material evaluation

Model Supplier Relationship
Strategic Potensial
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Gambar III.5 Framework penelitian evaluasi dan pengembangan strategic supplier
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III.3 Metode Pengambilan Keputusan
Dalam proses pemilihan supplier/strategic sourcing, metode QFD dapat digunakan,
dengan mengembangkan QFD-AHP (Scott dkk., 2013). QFD dapat menterjemahkan
isue-isue kebutuhan penting stakeholder, mulai dari kebutuhan konseptual menjadi
beberapa evaluasi kriteria untuk pemilihan supplier yang dapat dijadikan acuan bagi
buyer (Scott dkk., 2013).
Menurut Buyuzkozkan dan Cifci, (2014) proses keputusan dalam QFD merupakan
poses pengambilan keputusan kelompok utama (GDM = Group Decision Making).
Pendekatan QFD melibatkan beberapa pengambil keputusan, sehingga masalahmasalah dalam memecahkan dan mengevaluasi keingingan customer (stakeholder)
merupakan keputusan kelompok. Dengan keputusan kelompok, maka dapat
meminimalkan meminimalkan keberpihakan dalam proses pengambilan keputusan
(Buyukozkan dan O. Feyzio, 2005).
Penelitian ini akan mengevaluasi strategic supplier, yang akan mempertimbangkan
kepentingan berbagai stakeholder yang terlibat, sehingga proses pengambilan
keputusan bukan oleh single stake holder. QFD dapat membantu menterjemahkan
keingina para stake holder sehingga penelitian ini akan menggunakan pendekatan
QFD-AHP untuk proses evaluasi strategic supplier.
Metode MCDM yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Evaluasi strategic material:
a. Klasifikasi/pengelompokan material, menggunakan AHP
b. Klasifikasi hubungan buyer-supplier, menggunakan AHP
2. Evaluasi performansi supplier, menggunakan AHP-QFD
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Bab IV HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI
Pada bab ini akan diuraikan bagaimana proses verifikasi framework/model yang
sudah dibuat berdasarkan studi literatur dibandingkan terhadap framework proses
evaluasi di PT NMI berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan. Pada tahapan
ini proses verifikasi baru dilakukan terhadap satu perusahaan otomotif yaitu PT.
Nissan Motor Indonesia dan perusahaan manufaktur PT. Mandom. Tahap selanjutnya
verifikasi akan ditambahkan dengan meneliti pada perusahaan automotif lain ya yaitu
PT KYB agar dapat memodelkan evaluasi strategic supplier untuk automotif di
Indonesia.
4.1. Hasil Studi Lapangan
Studi lapangan pertama dilakukan dengan mengunjungi perusahaan automotif PT
NMI, pada 13 November 2014 untuk melihat real system dan mendapatkan gambaran
sistem secara umum. Kegiatan yang dilakukan adalah wawancara dan FGD mengenai
proses procurement dan evaluasi supplier PT.NMI dengan: Purchasing Director,
General Manager Production Control, Senior Manager Logistictics Local Part and
Supplier Risk Management.
Tahap selanjutnya studi lapangan dilakukan untuk memverifikasi model yang dibuat
sampai dengan tahapan SK1. Pada tahap verifikasi model, studi lapangan dilakukan
dengan beberapa kali FGD, pengisian kuesioner, diskusi dengan cara wawancara
melalui email maupun langsung. Berikut adalah kegiatan studi lapangan yang
dilakukan untuk memverifikasi model. (Tabel 4.1 menjelaskan kapan saja aktifitas
pengambilan data yang dilakukan):
1. Memberikan kuesiner pendahuluan untuk mengetahui informasi awal
mengenai evaluasi supplier yang dilakukan oleh PT NMI.
2. Melakukan FGD dan wawancara untuk memverifikasi framework penelitian.
3. Memberikan

kuesioner

tahap

dua

untuk

memverifikasi

variabel

penelitian/kriteria evaluasi strategic material dan strategic supplier.
4. Melakukan FGD dan wawancara untuk memverifikasi:


Framework evaluasi supplier PT NMI (berdasarkan data langkah 1, 2, 3).



Kriteria evaluasi strategic item dan strategic supplier
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Tabel IV.1 Aktivitas proses studi lapangan
No
1

Tanggal
Kegiatan
13/10/2-14 Pemaparan,
wawancara

Pihak PT NMI
Deputy Purchasing
Director, General
Manager Production
Control, Senior
Manager Logistictics
Local Part and Supplier
Risk Management

Hasil
Gambaran umum
proses procurement
PT NMI

2

Senior Manager
Logistictics Local Part
and Supplier Risk
Management

Gambaran Umum
proses evaluasi PT
NMI

3

Diberikan
via email:
29/10/17
10
kuesioner
jawaban
sampai
pada
tanggal
10/11/17
13/11/17

4.

14/11/17

Memberikan
kuesioner
pendahuluan untuk
mendapatkan
gambaran umum
proses evaluasi
supplier di PT NMI

Pemaparan, FGD,
wawancara,

Deputy Director
Purchasing,SCM, and
CBU Import & Export,
GM Production
Control, Senior
Manager Logistic Local
Part Control and
Supplier Risk
Management, Senior
Manager Inventory
Control, Manager
Supplier Quality
Assurance, Supervisor
Supplier Risk
Management
Melalui
email Supervisor Supplier Risk
memberikan
Management,
kuesioner tahap 2 SupervisorPurchasing
(verifikasi variabel Buyer
penelitian)
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Gambaran rinci
proses evaluasi,
data-data proses
evaluasi supplier,
alat ukur dan
kriteria yang
digunakan untuk
melakukan evaluasi
supplier di PT
NMI.

Memverifikasi
kriteria evaluasi
strategic material
dan evaluasi
strategic supplier
melalui kuesioner

Lanjutan Tabel IV.1 Aktivitas proses studi lapangan
5

08-01-17

FGD, Wawancara

6

03-01-17

Wawancara

Senior Manager
Logistic Local Part
Control and Supplier
Risk Management,
Supervisor Supplier
Risk Management,
SupervisorPurchasingB
uyer

Memverifikasi
kriteria evaluasi
strategic material
dan evaluasi
strategic supplier
(jawaban kuesioner
tahap 2), frame
work evaluasi
supplier
berdasarkan hasil
penelitian lapangan
General manager Act Memverifikasi
Plant Manager
kriteria evaluasi
strategic material
dan evaluasi
strategic supplier
(jawaban kuesioner
tahap 2), frame work evaluasi
supplier berasarkan
hasil penelitian
lapangan diPT
NMI

4.1.1 Data Verifikasi: Hasil Kuesioner Pendahuluan
Kuesioner pendahuluan berisi pertanyaan terbuka mengenai evaluasi supplier yang
dilakukan oleh PT NMI secara umum. Diawali dengan memberikan kuesioner
pendahuluan melalui Senior Manager Logistictics Local Part and Supplier Risk
Management, untuk diberikan kepada yang pernah serta mengetahui proses evaluasi
supplier . Senior Manager LLP yang memilih siapa yang akan mengisi, karena Senior
Manager LLP lebih mengetaui siapa yang paham proses evaluasi supplier PT NMI.
(kembali 10 kuesioner). Data responden kuesioner pendahuluan dapat dilihat pada
Tabel 4.2, sedangkan hasil kuesioner pendahuluan dapat dilihat pada tabel 4.3.Berikut
hasil dari kuesioner pendahuluan yang diisi oleh: 1 orang Manager Supplier Quality
Assurance, 1 orang Supervisor Supplier Risk Management, 8 orang Staff Logistic
Local Part.
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Tabel IV.2 Data responden kuesioner pendahuluan
No
1
2
3

Responden
Manager Supplier Quality
Assurance
Supervisor
Supplier
Risk
Management
Staff Logistic Local Part.
Total

Jumlah (orang)
1
1
8
10

Tabel 4.3. Hasil kuesioner pendahuluan
No
1

Apakah dimungkinkan satu
supplier mensuplai lebih dari
satu jenis item

Ya

Penelitian/
literature review
Ya

2

Apakah perusahaan
melakukan evaluasi terhadap
supplier?
Bagian mana sajakah yang
terlibat dalam memberikan
evaluasi terhadap supplier?

Ya

Ya

Purchasing (Cost),
Quality (Kualitas
product) dan Production
Control ( Delivery
Performance)
Purchasing, LLP,
Quality, Engineering,
R&D, SCM
Tidak sama,
tetapi saat ini blm
ada satu laporan
yg komprehensif
yang merangkum
dari semua
departmen.
Laporan masih
dari masingmasing
departmen.
Ya rutin satu bulan, di
released pada supplier
perquarter, dan ada
evauasi tahunan

Multi
stakeholder
tergantung
kebutuhan.

3

Pertanyaan

4

Apakah setiap bagian/dept
memiliki preferensi yang
sama saat memberikan
evaluasi? Jika tidak sama
berapa masing-masing bobot
setiap departemen?

5

Apakah evaluasi dilakukan
secara rutin/periodik? Jika
ya, berapa frekuensi
evaluasi dalam satu tahun.

NMI
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Ya masingmasing
meberikan
preferensi yang
berbeda

Ya

Lanjutan Tabel 4.2. Hasil Kuesioner Pendahuluan
6

7

8

Apakah sajakah kriteria yang
Q, C(cost reduction),
digunakan untuk melakukan
T
evaluasi terhadap supplier?
Setelah proses evaluasi
1. Supplier
terhadap supplier, tindak
Performance
lanjut apakah yang dilakukan
Improvement
terhadap hasil evaluasi
Activity/ Supplier
supplier?
development
2. Yearly Supplier
Award
3. Penilaian dan
memecahkan
masalah, jika sudah
dalam kategori
sering problemnya,
maka dilaksanakan
meeting dengan
supplier
4. Supplier
Development
(improvement
activity)
5. Jika tidak bisa
diperbaiki lagi,
maka, diajukan di
sourcing decision
committee untuk di
putuskan supplier
tersebut
mendapatkan project
atau tidak
Adakah pengelompokan/
Tiap bagian memiliki
klasifikasi terhadap supplier pengelompokan, jika
berdasarkan hasil evaluasi?
based on T (Time),
Jika ada, bagaimanakah cara supplier
pengelompokan tersebut?
diklasifikasikan top 10
worst supplier untuk
dilakukan proses
improvment
Dikelompokan dalam
kategori merah dan
hijau dari hasil proses
evaluasi.
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Sustainability

Development
(pengembangan)
sesuai dengan nilai
dari evaluasi
material dan
evaluasi
performansi
supplier yaitu:
develop, sustain,
influence, bailout,
invest, integrate

Hasil dari evaluasi
performansi
dikelompokan
dalam kategori
low/bad, medium,
high.
Selanjutnya
dikelompokan ke
dalam enam
kelompok, yaitu
develop, sustain,
influence, bailout,
invest, integrate

Lanjutan Tabel 4.2. Hasil Kuesioner Pendahuluan
9

Apakah perusahaan
melakukan klasifikasi
terhadap material?
Jika ya bagaimana
klasifikasi dilakukan.?

Melakukan
pengklasifikasian
material berdasarkan
berdasarkan fungsi
(setelah FGD)

Ada berdasarkan
hasil evaluasi item

4.1.2 Data verifikasi: Hasil FGD dan Studi ke PT NMI
FGD dan wawancara kepada orang yang memahami proses evauasi supplier di PT
NMI adalah salah satu cara yang dilakukan untuk melakukan verifikasi terhadap
framework penelitian evaluasi kinerja untuk pengembangan strategic supplier.
Pemilihan siapa saja yang terlibat dalam proses FGD dan wawancara, diputuskan
melalui diskusi dengan Deputy Director Purchasing. Tim yang akan membantu
proses verifikasi ditunjuk oleh Deputy Director Purchasing, tim bertugas untuk
menyediakan data baik melalui FGD, wawancara, maupun file-file data pendulung.
Kegiatan pengumpulan data untuk melakukan verifikasi model/framework, dilakukan
sebagai berikut:
1. Studi/kunjungan lapangan kedua
Studi/kunjungan lapangan ke PT NMI dilakukan pada 23 November 2017 dengan
melakukan wawancara dan FGD selama 4 jam dengan:
a.

Deputy Director Purchasing,SCM, and CBU Import & Export

b.

GM Production Control

c.

Senior Manager Logistic Local Part Control and Supplier Risk Management
(memiliki sertifikasi audit international)

d.

Senior Manager Inventory Control

e.

Manager Supplier Quality Assurance (memiliki sertifikasi audit international)

f.

Supervisor Supplier Risk Management (memiliki sertifikasi audit international)

FGD dilakukan dengan bagian yang terkait dengan proses evaluasi supplier sesuai
saran Deputy Director Purchasing, setelah peneliti memaparkan model penelitian
pada Deputy Director Purchasing dan SM Logistic Local Part Control and Supplier
Risk Management, Manager Supplier Quality Assurance, Supervisor Supplier Risk
Management.
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Kegiatan proses diskusi (± 4 jam), yang dilakukan selama penelitan lapangan:
a. Mengajukan pertanyaan pendahuluan (tanya jawab).
b. Memaparkan hasil penelitian yang sudah dilakukan.
c. PT NMI memaparkan bagaimana proses evaluasi supplier mulai dari tahap
seleksi, proses evaluasi rutin yang mereka lalukan, dan bagaimana proses
supplier development.
d. Diskusi dan tanya jawab.
2.

Memberikan kuesioner tahap kedua melalui email, yang sebelumnya sudah
diberikan juga pada saat kunjungan kedua. Hasil kuesioner diberikan juga
melalui email.

3.

Kunjungan ketiga (8 Januari 2018), melakukan FGD dengan: Senior Manager
Logistic Local Part Control and Supplier Risk Management dan Supervisor
Supplier Risk Management.
Pada kunjungan ketiga, kegiatan yang dilakukan adalah wawancara dan diskusi
hasil dari framework evaluasi supplier PT NMI berdasarkan hasil pengamatan.
Output yang dihasilkan adalah dapat melihat perbedaan antara kondis aktual di
lapangan dan model yang diusulkan, mengetahui framework evaluasi yang
dilakukan NMI beserta kriteria evaluasi. Pada kunjungan ini juga dilakukan
verifikasi jawaban pertayaan kuesioner tahap kedua, mengenai kriteria evaluasi
strategic item dan evaluasi strategic supplier.

4.

Wawancara dan diskusi bersama General Manager Plant Manager, untuk
diskusi mengenai model penelitian dan framework evaluasi di PT NMI dan
pengisian kuesioner tahap dua untuk GM Plant Manager.

Dari hasil diskusi kunjungan ke dua dan tiga beserta diskusi melalui email dan
wawancara, maka diperoleh gambaran proses evaluasi yang dilakukan oleh NMI
pada tiga tahap, yaitu sourcing, development dan mass production. Masing-masing
tahap memiliki alat/metode evaluasi tersendiri, dapat dilihat pada gambar IV.1 dan
IV.2
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Gambar IV.2 Tahapan Evaluasi Supplier di PT NMI
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Gambar IV.3 Flow chart Proses Evaluasi PT NMI
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Gambar IV.3 menjelaskan tahapan dan keputusan apa saja dalam proses evaluasi supplier di PT
NMI, mulai dari sourcing sampai tahapan mass production. Alat ukur evaluasi/metode yang
digunakan untuk mengevaluasi supplier pada setiap tahap dan setiap kriteria akan berbeda, hal
tersebut dapat dilihat pada gambar IV.3 maupun penjelasan berikut.
1. Sourcing
Sourcing dalah proses seleksi supplier yang akan mensuplai bahan baku/ kompoenen/part/item
pembentuk mobil ke PT NMI. Supplier yang akan mensupplai item ke PT NMI jika belum berbisnis
dengan NMI maka akan diaudit/evaluasi dengan ASES (Alliance Supplier Evaluation Standard).
JIka sudah pernah berbisnis dengan Nissan maka supplier akan di evaluasi dengan alat ukur yang
disebut PESES.
ASES, merupakan metode evaluasi untuk quality assurance system dan organisasi yang biasa
dilakukan oleh Renault dan Nissan. ASES bertujuan mengevaluasi supplier quality system pada fase
sourcing sebelum menjalin hubungan bisnis dengan NMI. Tahapan ini biasanya membutuhkan
waktu 6 bulan. Cara penilaian QA system dievaluasi dengan total dari process indicator dan result
indicator. Process indicator merupakan evaluasi implementasi quality system dengan hasil a, b, c,
d, (Gambar IV.3). Result indicator mengevaluasi: warranty claim occurance rate, delivery reject
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rate, delivery reject rate. Berdasarkan process indicator dan result indicator, maka supplier
dikelompokan menjadi A: excellent; B: Satisfactory; C: Marginal; D: Need improve. A, B, C: lolos
untuk menjadi supplier tier satu, D tidak acceptable, tetapi dapat ditingkatkan performansinya
dengan program Rank up Activity untuk 1 kali kesempatan.

Gambar IV.3 Cara evaluasi pada tahap ASES
Sumber: NMI 2018
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Evaluasi PESES ini disebut sebagai manufacturing competence, mengevaluas capability dan
performance manufacturing supplier. Pada tahap ini dievaluasi seberapa mampu supplier membuat
part dari sisi kualitas apakah sesuai dengan spesifikasi yang diberikan PT. NMI. Hasil Evaluasi
PESES digunakan untuk mengetahui support apa yang bisa diberikan NISSAN kepada supplier,
agar supplier bisa mensuplai sesuai dengan spesifikasi Q, C, T (Quality, Cost, Time/Delivery).
Proses supporting ini dimulai setelah melalui proses kesepakatan antara PT.NMI dan supplier.
Hasil sourcing setelah diramu dalam sourcing decision/post decision dengan mempertimbangkan
konfirmasi semua departemen internal dengan global, berupa keputusan yang akan dijadikan bahan
diskusi dalam meeting global (meeting Nissan seluruh dunia untuk Indonesia menginduk ke
Jepang). Meeting Global Nissan yang akan memutuskan apakah supplier akan diterima (counter
partner di Jepang yang akan memutuskan), untuk berbisnis dengan PT. NMI. Gambar IV.4a dan
gambar IV.4b. menjelaskan aliran aktifitas PESES, akan dilakukan mulai dari proses sourcing,
setelah dievaluasi maka aka dilakukan support (development) kepada supplier sesuai hasil evaluasi
PESES sampai sebelum SOP (start of production/ mass production).
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Gambar IV.4a Aliran aktifitas PESES
Sumber: NMI 2018
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Gambar IV.4b. Aliran Evaluasi PESES
Sumber: NMI 2018

Pada proses sourcing ini, Nissan akan mensupport supplier dengan kategori:
1. New supplier
2. Supplier yang performansinya kurang.
Monozukuri (shop floor) akan mendefinisikan performansi dan Know-How secara teknis
maupun cumulative engineering experience , yang dibagi menjadi tiga bagian:


Production preparative capability

Kemampuan (system, scheme, dll) untuk persiapan produksi untuk produk baru dan juga
implemetasi yang tepat, dalam kondisi aktual. Persiapan berupa: die, jig dan peralatan,
peralatan, sumber daya manusia dan lain-lain berdasarkan Jadwal Induk/Master schedule.


Process control capability

Kinerja produksi secara keseluruhan dari desain proses (fasilitas, tata ruang, dll) hingga
kontrol proses sehari-hari (item teknologi unik, kriteria dan kondisi jaminan / kontrol) agar
sesuai dengan karakteristik yang dibutuhkan oleh spesifikasi part.


Production control capability
107

Perencanaan produksi, manajemen produksi harian pada proses, mempelajari kemampuan
produksi, pengendalian perubahan desain.
2. Development
Development adalah masa pendampingan terhadap supplier terpilih, agar supplier mempunyai
spesifikasi, Q, C, T sesuai denngan spesifikasi Nissan. Setelah disetujui oleh Nissan Global dan
keluar kontrak, sebelum SOP (Start of Production) akan dilakukan pendampingan terhadap para
supplier terpilih agar dapat mensuplai sesuai dengan kebutuhan/ spesifikasi Nissan. Umur kontrak
dengan supplier biasanya berkisar 10 tahun atau selama lifetime model. Proses development ini
berlangsung selama 2 tahun sebelum sampai SOP.
Pada saat masa sourcing apabila secara Q, C, T sudah memenuhi syarat maka evaluasi menggunakan
SRES (Supplier Risk Evaluation Sheet), untuk mengetahui dan mengatasi resiko-resiko yang akan
terjadi sehingga bisa diatasi pada masa ini sebelum SOP. Apabila ada kasus-kasus khusus maka
evaluasi menggunakan PES (Performance Evaluation Sheet). Setelah memenuhi syarat-syarat,
maka keluarlah SFVC (Supplier Full Volume Confirmation), untuk siap-siap melakukan mass
production. Dalam prosesnya apabila pada fase ini ada performance yang kurang maka dilakukan
evaluasi PES (Performance evaluation Sheet) report terhadap supplier.
108

3.

Start of production

Evaluasi yang dilakukan saat produksi masal sudah berjalan secara rutin dilakukan:
1. Monthly
2. Yearly

Monthly Evaluation
Pada proses monthly evaluasi, setiap supplier akan dinilai :
1.

Q % NG ratio part yang didelivery dengan PPM (part per million)

2. Timing nya NG (target timing 100%).
Apabila tidak sesuai maka akan ada CAR (corrective action report). Hasil dari montly akan menjadi
masukan untuk laporan empat bulanan kepada supplier, kemudian juga digunakan untuk penilaian
secara yearly. Penilaian secara monthly dibagi menjadi Red atau Green untuk setiap kriteria Q, T,
apabila berdasarkan evaluasi setiap bulan sehingga pada saat penilaian tahunan supplier akan
mendapat nilai merah atau hijau. Untuk C dievaluasi tahunan berdasarkan cost reduction, setiap
tahun supplier harus mampu menurunkan cost reduction sebesar 4 %. Supplier yang mendapatkan
nilai merah maka akan dievaluasi:
1. Untuk T :Timing nya NG (target timing 100%) lakukan PES
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2. Quality quality improvement/genba improvement-ASAS-P

PES (Performance Evaluation Sheet)
Bila supplier masuk kategori merah untuk kriteria T maka dievaluasi mengunakan PES report.
Evaluasi menngunakan PES (ada sekitar 200 pertanyan), berikut adalah kriteria yang akan
dievaluasi:
1. Bussines plan (1 sub kriteria)
2. Making “production plan” based on cust demand (12 sub kriteria).
3. Inventory Control (3 sub kriteria).
4. Bought of part control (part production plan) (4 sub kriteria).
5. Production progress (4 sub kriteria).
6. Part Packing (3 sub kriteria).
7. Transportation (3 sub kriteria).
8. Area/warehouse/material handling (6 sub kriteria).
9. Operator (3 sub kriteria).
10. Machine (1 sub kriteria).
11. Design change control (1 sub kriteria).
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Cara evaluasi PES:
1. Supplier yang mendapatkan nilai merah untuk kriteria T, diminta untuk menilai kondisi mereka
saat ini menurut mereka (self assessment), dan auditor dari NMI juga akan memberikan
penilaian (gambar IV.5).
2. Tahap selanjutnya dibandingkan terhadap target, apabila masih ada GAP, maka supplier harus
melakukan improvement. Jika tidak, maka tidak perlu dilakukan improvement, audit cukup
dilakukan 1 kali saja.
3. Audit kedua juga melakuan hal yang sama, supplier melakukan self assessment dan auditor NMI
memberikan penilaian, tetapi berdasarkan catatan perbaikan dari audit pertama. Kemudian
membandingkan terhadap target, jika GAP tidak ada, maka tidak dilakukan lagi audit
berikutnya. Audit hanya sampai dua kali, apabila masih tidak sesuai maka biasa supplier tidak
akan lagi diberikan proyek berikutnya. (Miss: Supplier tersebut mensuplai part A untuk type
mobil L, maka tidak akan diberikan kesempatan untuk mensuplai part A untuk type mobil yang
lain, hubungan buyer-supplier akan berjalan sampai dengan habis kontrak).
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Gambar IV.5a. PES (hasil PES)

Gambar IV.5b. PES (cara pengisian)

ASAS-P (Alliance Supplier Audit Standard in Production phase)
ASAS-P melakukan audit terhadap quality assurance: sistem, proses dan produk selama fase mass
production. Evaluasi dengan menggunakan ASAS_P bertujuan untuk menjaga standar klarifikasi
prosedur operasi bagi supplier pada saat mass production.
Kriteria ASAS-P:
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Quality Management System
1. Quality Assurance system
a) Quality policy and quality assurance system
2. Analysis of the Quality concern for current product
a) Target control
b) Information analysis for warranty claim
c) Case analysis
d) Prevention of recurrence
e) Progress control of target defects
f)

Quality assurance at production stage

g) Modification management for process/plant change
h) Process maintenance/control
i) Training
j) Inpection/storage
k) Delivery
l) Storage condition
m) Process Maintenance Control
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n) Process Assurance
o) Management of nonconforming part
p) Unusual product situation
q) Safety characteristic
r) Tracebiliity
s) Continous improvement
3. Control of Sub-suppliers
a) QA standard
b) Sub-supplier quality performance
c) Planning for sub-suppliers audit and assistance
d) Modification management

4.1.3 Data Verifikasi: Kuesioner Tahap Dua untuk Verifikasi Variabel Penelitian/Kriteria
Evaluasi
Hasil kuesiner tahap kedua untuk mencoba meverifikasi kriteria yang didefinisikan dalam penelitian
berdasarkan studi literatur, diperlukan oleh industri automotif. Kuesioner ini diberikan kepada
Senior Manager Logistic Local Part Control and Supplier Risk Management dan Manager Supplier
115

Quality Assurance dan Supervisor Supplier Risk Management. Manager Supplier Quality
Assurance dan Supervisor Supplier Risk Management memberikan kepada 3 orang supervisor
Purchasing-Buyer dan 1 orang Supervisor Supplier Risk Management (yang memiliki sertifikasi
internasional untuk evaluasi dari sisi T). Pada saat wawancara dengan GM Plant Manager, selain
diskusi Gm tersebut juga mengisikuesioner tersebut, karena beliau mengetahui proses evaluasi dan
memahami sistem secara keseluruhan. Dua lagi kuesioner lagi dari SM LLP dan Manager Supplier
Quality Assurance dan Supervisor Supplier Risk Management sedang dalam proses, sudah
mendapatkan konfirmasi akan segera dikirimkan (karena saat ini NMI sedang padat karena akan
launching produk baru). Tabel IV. Menjelaskan respondenyang mengisi kuesioner tahap kedua
Tabel IV.3 Data responden kuesioner tahap kedua
No
1
2
3
4
5

Jabatan
GM Plant Manager
Supervisor Supplier Risk Management
SupervisorPurchasing-Buyer
SupervisorPurchasing-Buyer
SupervisorPurchasing-Buyer

Lama Kerja
15 tahun
7 tahun
6 tahun
6 tahun
4 th 11 bulan

Nilai pada kuesioner kedua sudah diisi dengan nilai sebagai berikut:
1. Sangat tidak perlu/penting.
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2. Sedikit perlu/penting
3. Cukup perlu/penting
4. Perlu/penting dilakukan
5. Sangat penting/ perlu dilakukan

Tabel IV. 4 Hasil kuesioner tahap kedua (Tahap I
Pendahuluan)
Modus

Responden

Pertanyaan
1. Apakah penting melakukan evaluasi terhadap
seluruh supplier?
2. Apakah penting melakukan eva;uasi terhadap
stratgegic supplier
3. Apakah penting melakukan development terhadap
supplier?
4. Apakah perlu/perlu melakukan evaluasi terhadap
supplier?
5. Apakah perlu melakukan klasifikasi/pengelompokan
terhadap material/item/komponen?
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1

2

3

4

5

5

5

5

5

5

5

4

3

5

5

4

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

3

4

3

5

3

5

6. Apakah perlu memperhatikan hal selain quality, cost,
delivery dalam mengevaluasi supplier?

4

3

4

3

5

3

7. Apakah perlu memperhatikan aspek lingkungan
dalam memilih supplier?

3

4

4

4

4

4

8. Apakah perlu/penting mengevaluasi hubungan
buyer/supplier?

4

4

3

3

4

4

Tabel IV. 5 Hasil kuesioner tahap kedua (Tahap II Evaluasi Supplier)
Modus

Responden

Pertanyaan

1

2

3

4

5

1. Kemampuan supplier memsuplai produknya dengan
harga yang wajar

4

5

5

5

5

5

2. Supplier menetapkan profit yang wajar untuk produk

4

5

5

5

5

5

3. Kualitas barang yang dikirimkan oleh supplier apakah
sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.

5

5

5

5

5

5

4. Supplier fleksibel untuk menangani perubahan pasar

5

4

5

5

5

5

5. Kemampuan ekonomi supplier

4

5

5

5

5

5

6. Kemampuan finansial Supplier

4

5

5

5

5

5

7. Kemampuan finansial Supplier

4

5

5

5

5

5
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8. Pengiriman produk dengan biaya transportasi yang
minimum
9. Apakah perlu memperhatikan aspek social dalam
mengevaluasi supplier?
10. Struktur kebijakan supplier untuk perlindungan
lingkungan..
11. Perencanaan dan pelaksaaan kebijakan supplier
terhadap perlindungan lingkungan.
12. Supplier melakukan praktek ramah lingkungan pada
tahap desain
13. Supplier melakukan praktek ramah lingkungan pada
saat membeli bahan baku.
14. Konsumsi bahan bakar dan energy yang minimum saat
pembuatan produk.
15. Supplier mensuplai produk yang mampu memberikan
kontribusi yang memaksimalkan kinerja manajemen
lingkungan
16. Supplier mensuplai produk yang mampu memberikan
kontribusi yang memaksimalkan kinerja manajemen
lingkungan
17. Supplier dalam proses produksinya meminimumkan
dampak polusi dan waste
18. Kemampuan supplier menggunakan material yang
ramah lingkungan.
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4

5

5

5

5

5

3

4

4

5

4

4

3

4

3

5

4

3

3

4

3

5

3

3

3

4

4

4

5

4

3

5

4

4

5

4

4

5

4

4

5

4

3

4

3

4

4

4

3

4

3

4

4

4

4

5

4

4

4

4

4

5

5

5

4

5

19. Kemampuan supplier mengimplementasikan clean
technologies
20. Supplier memperhatikan kesehatan karyawannya
21. Supplier memperhatikan keselamatan kerja di tempat
supplier
22. Supplier memperhatikan kesejahteraan kerja di tempat
supplier
23. Supplier memperhatikan karyawan dan bagaimana
pencapaian efektivitas untuk jangka panjang
24. Supplier memperhatikan nilai-nilai moral yang baik dari
pemilik saham
25. Keterbukaan supplier memberikan informasi kepada
stakeholder maupun customer mengenai bahan yang
digunakan
26. Keterbukaan supplier memberikan informasi kepada
stakeholder maupun customer mengenai emisi karbon
dan racun yang dilepaskan selama proses produksi

4

4

5

5

3

4

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

4

5

5

5

5

4

5

5

5

5

3

4

4

5

4

4

4

4

5

4

4

5

3

4

4

4
4

4

4

Tabel IV. 6 Hasil kuesioner tahap kedua (Tahap III Evaluasi
Material/ Hubungan Buyer Supplier)
Modus

Responden

Pertanyaan

1
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2

3

4

5

1. Volume pembelian/nilai pembelian dalam kekuatan
hubungan buyer-supplier
2. Pengaruh buyer dalam membeli
item/komponen/part
3. Hubungan timbal balik buyer supplier

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

3

5

5

5

5

4. Pertukaran item dengan supplier
5. Banyaknya jumlah personal yang terlibat dalam
pembelian item
6. Banyak supplier lain yang dapat mensuplai item yang
sama
7. Lama hubungan dengan supplier yang mensuplai
item
8. Kerjasama dalam pengembangan
item/komponen/part
9. Kerjasama teknis integrasi majamen antara supplier
dan buyer
10. Kesamaan cara berinteraksi baik secara individu
maupun sosial antara buyer dan supplier
11. Kesamaan norma dan budaya antara buyer dan
supplier
12. Kesamaan tingkat teknologi produk maupun proses
antara buyer dan supplier

3

4

4

3

4

4

3

4

3

5

4

3

4

4

4

4

4

4

4

5

3

3

4

3

3

4

5

5

4

4

4

4

4

4

5

4

4

4

3

2

5

4

4

3

3

2

3

3

4

4

3

3

5

3

13. Kedekatan lokasi Antara buyer dan supplier

4

4

3

3

4

4

14. Menilai margin supplier item

4

4

3

3

4

4
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4

15. Pengalamannya dalam mensuplai item

4

5

3

3

5

3

16. Mengetahui stabilitas keuangan supplier
17. Performansi supplier dalam ketepatan waktu
pengiriman item
18. Performansi supplier dalam kualitas item yang
dikirimkan
19. Performansi supplier dalam kompetitif harga item
yang ditawarkan

3

5

4

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

4

5

5

5

5

5

20. Menilai Teknologi supplier

4

5

3

4

5

4

21. Adaptasi supplier dalam perubahan teknologi

4

5

3

5

5

5

22. Kapabilitas teknologi supplier item saat ini maupun
yang akan datang

4

4

4

5

5

4

5

4

5

5

5

23. Efektifitas utilasasi kapasitas teknologi supplier item
saat ini dan yang akan datang

3

24. rancangan kapabiltas teknologi supplier item

4

5

4

4

4

4

25. Kecepatan pengembangan supplier item

4

5

4

4

5

4

26. Kekuatan proteksi patent supplier item

4

4

4

5

4

4

27. Menilai Organisasi supplier

4

4

3

4

4

4

28. Integrasi internal

4

4

4

4

4

4

29. Integrasi EKSternal

4

4

4

4

5

4

30. Kapabilitas dari Top manajemen supplier

4

5

5

5

5

5

31. Ketetapan dengan supplier item mengenai resiko
dan ketidakpastian

4

5

5

5

5

5
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32. Kesesuaian antara buyer dan supplier item

4

5

5

5

5

5

Tabel IV. 7 Hasil kuesioner tahap kedua (Tahap IV Evaluasi
Material/Item )
Modus

Responden

Pertanyaan

1

2

3

4

5

4

4

4

4

5

4

5

5

4

4

5

5

3

4

4

4

5

4

3

4

3

3

4

3

5. Nilai dalam volume/nilai uang yang dibelikan untuk item
6. Pembelian item ini meningkatkan nilai tambah produk
akhir
7. Pembelian item ini meningkatkan profitabilitas

4

5

4

4

5

4

4

4

4

4

4

4

5

5

4

5

5

5

8. Image supplier

4

5

4

4

5

4

9. Pengaruh item tersebut terhadap lingkungan

4

4

4

4

5

4

10. Pengaruh item tersebut terhadap keselamatan

4

5

4

5

4

4

1.

Memperhatikan kompleksitas pasar

2. Item yang dibeli merupakan kompetensi inti dari
perusahaan
3. Pembelian item ini akan meningkatkan knowledge
perusahaan
4. Pembelian item ini akan meningkatkan kekuatan
teknologi perusahaan
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11. Item memiliki kebaruan

3

4

3

3

4

3

12. Kompleksitas item

4

4

3

3

4

4

13. Mempertimbangkan supply market

4

5

4

4

5

4

14. Kekuatan supplier item

4

5

4

5

5

5

15. Kompetensi teknis supplier

4

5

4

4

4

4

16. Kompetensi komersialteknis supplier

4

5

4

4

4

4

4.2 Verifikasi Model
Verifikasi akan dilakukan untuk setiap tahap pegumpulan data hasil studi lapangan terhadap
framework evaluasi kinerja untuk pengembangan strategic supplier.
4.2.1 Analisi hasil kuesioner tahap 1 (pendahuluan):
1. Supplier PT NMI memungkinkan satu supplier mensuplai lebih dari satu item, sesuai dengan
model penelitian.
2. PT. NMI melakukan evaluasi terhadap supplier, dengan melihat quality (98 %), waktu harus
tepat, jika tidak maka supplier harus membayar biaya keterlambatan yang dihitung dari lama
waktu x kecepatan produksi kendaraan x biaya produksi/kendaraan. Kriteria cost dilihat dari
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cost reduction, pertahun 4 %. Kriteria yang dilakukan berbeda dengan yang ditetapkan pada
penelitian, yaitu yang menggunakan kriteria sustainability.
3. Dalam melakukan evaluasi PT NMI melibatkan beberapa departemen terkait, sama halnya
dengan model dalam penelitian akan menggunakan multistakeholder.
4. Setiap departemen terkait memiliki bobot yang berbeda dalam proses pengambilan
keputusan untuk mengevaluasi supplier, model penelitian ini juga menggunakan preferensi
yang berbeda beda untuk stakeholder yang berbeda.
5. PT NMI melakukan evaluasi secara rutin dan periodik, sama halnya dengan model dalam
penelitian ini.
6. Kriteria yang digunakan PT NMI adalah Q,C,T sementara dalam model penelitian ini lebih
luas yaitu sustainability (economic, environment dan social).
6. Tindak lanjut yang dilakukan PT NMI antara lain setelah proses evaluasi adalah Supplier
Performance Improvement Activity/ Supplier development, jika sudah dalam kategori sering
masalahnya, maka dilaksanakan meeting dengan supplier. Dalam model penelitian tindak
lanjut pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap strategic item dan
performansi supplier, sehingga supplier akan dikategorikan dalam kategori: develop,
sustain, influence, bailout, invest, integrate.
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7. Pengelompokan supplier berdasarkan hasil evaluasi T dan Q dikelompokan secara terpisah,
sehinnga pengelompokan supplier untuk hasil evaluasi berdasarkan T dikelompokan
kedalam 10 worst supplier yang perlu dilakukan improvement, berbeda dengan Q. dalam
penelitian

pengelompokan supplier berdasarkan evaluasi strategic item dan evaluasi

performansi.
8. PT. NMI melakukan klasifikasi item berdasarkan fungsinya, dalam model penelitian item
dikelompokan berdasarkan evaluasi strategic material

yang mempertimbangkan

complexcity of market dan important of purchase, juga hubungan relative buyer supplier
Pada saat yang bersamaan diberikan juga kuesioner untuk penilaian item, mereka mengisi untuk
item yang berbeda dan supplier yang berbeda. Dari kuesioner ini tidak bisa dibuatkan kesimpulan,
karena mereka menilai untuk item yang berbeda. Berdasarkan hasil kuesioner pendahuluan dan
konfirmasi saat melakukan FGD mereka tidak melakukan evaluasi strategic material/item untuk
mengklasifikasikan material. Klasifikasi material dilakukan berdasarkan fungsi. Hasil perbandingan
studi lapangan kuesioner pendahuluan dapat dilihat pada tabel IV.8
Tabel IV.8 Hasil FGD dan studi lapangan
No

NMI
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Penelitian

1

Klasifikasi Material

Berdasarkan fungsi,
Jika berdasarkan part:

Berdasarkan hasil evaluasi
strategic material, sehingga

Berdasarkan part yang menempel pada akan didaptkan apakah item
mobil dibagi menjadi dua:
tersebut:
1. Line part (di assy di line production) 
harus disapproval oleh Nissan Global.
1. Strategic
2. Accesoories part (dipasang bukan di
2. Collaborative
line, tetapi di PDC= Pre delivery Centre)
 bisa disapproval oleh Presdir NMI
atau Purchasing Director.
Fungsi dalam mobil
Important A: berhubungan dengan safety
level 1 : contoh jika rem rusak, atau airbag
rusak fatal, safety belt.
Important B: safety level 2: jok.
Important C: styling: karpet
Pengklasifikasian Partmis, Top 50,
strategic, dllbukan berdasrakan evaluasi
tapi fungsi.
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Lanjutan Tabel IV.8 Hasil FGD dan studi lapangan
2

3

Proses Evaluasi

Ya, bulanan, empat bulan untuk laporan

dilakukan secara rutin

ke supplier dan tahunan untuk annual

dan periodik

award, dan improvement.

Kriteria Evaluasi

Untuk bulanan: Q, T

YA

Sustainability

Untuk annual: Q, T, C
4

Pengelompokan

Ya,

Develop, sustain, influence,

supplier setelah

Untuk Q: Red dan Green

bailout, invest, integrate

evaluasi

Untuk T: Red dan Green
Setelah klasifikasi Red dan Green barulah
dilakukan improvement yang tepat.

5

Tindak lanjut setelah

Untuk kategori Green, maka bisa

Proses tindak lanjut sesuai

pengembangan

mengikuti award (tahunan), atau

dengan kategori

mengikuti program THANKS (cost

pengelompokan supplier

reduction)

dan mempertimbangakan

Bagi kategori Red, maka:

kriteria sustainability

Untuk Q akan dievaluasi dengan ASASP.
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Untuk T dievaluasi dengan PES

4.2.2. Analisis FGD dan Studi Lapangan
Menurut, Junior dan Capenetti (2016) evaluasi kinerja supplier terjadi setidaknya didua kejadian
yang berbeda dalam proses manajemen supplier:
Pertama, evaluasi dilakukan selama fase pemilihan supplier. Dalam hal ini, tujuan akhir adalah
untuk menentukan urutan preferensi di antara alternatif untuk memilih mereka (De Boer dkk.,
2001, Quand Barnes, 2011, Chai dkk., 2013).
Kedua, tahap pengembangan supplier, evaluasi supplier dilakukan sehingga beberapa praktek
manajemen dapat direncanakan dan dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan
kemampuan dari supplier sehingga lebih baik memenuhi kebutuhan pasokan (Osiro dkk., 2014).
Pengembangan supplier merupakan tujuan utama dari proses evaluasi. Pengembangan supplier
dilakukan berdasarkan kesenjangan kinerja supplier antara yang nyata dan kinerja yang
diinginkan. Oleh karena itu pilihan tindakan untuk mengembangkan supplier tertentu tergantung
pada hasil evaluasi supplier (Osiro dkk., 2014).
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PT NMI sudah melakukan evaluasi seperti yang dikatakan Junior dan Capenetti (2016), bahwa
evaluasi dilakuakn pada dua tahap, dan proses pengembangan supplier merupakan tujuan utama dari
proses evaluasi. Saat proses sourcing PT NMI melakukan evaluasi dan jugan pengebangan/
development. Proses development dilakukan NMI pada tahapan sourcing yaitu setelah seleksi
supplier dan supplier mendapatkan LOA (letter of acceptance). Proses development untuk new
model, dilakukan selama 2 tahun sebelum SFVC (Supplier Full Volume confirmation). Proses
development untuk minor atau major change memerlukan waktu enam bulan sampai dengan satu
tahun. Hal ini dilakukan agar supplier mensuplai sesuai dengan kebutuhan PT. NMI baik secara
kualitas, cara pengiriman tepat waktu dan cost. Dan proses evaluasi pada saat mass production
dilakukan oleh PT NMI secara periodik setelah itu dilakukan improvement terhadap kinerja
supplier.
4.2.3

Analisis Klasifikasi material

Klasifikasi item tidak dibuat berdasarkan hasil evaluasi seperti yang Osiro dkk.(2014), Park dkk.
(2009), tetapi berdasarkan fungsi dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tidak berhubungan dengan
Q,C, T tetapi berhubungan dengan fungsi dalam mobil. Strategic item untuk NMI mereka tetapkan
berdasarkan fungsi, contoh:
1. ECU (Engine Control Unit), hanya ada di USA untuk membuat ECU.
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2. Engine dan tranmition, karena untuk membuat engine dan transmition karena investasi untuk
membuat plant sangat mahal, maka untuk kawasan Asia hanya 1 plant yang bisa mensuplai.
3. Seat, supplier seat tidak bisa diganti, karena PT NMI sudah melakukan investasi yang besar
karena sudah membawa jig, tools, sehinnga yang paling memungkinkan adalah terus melakukan
improvement.
Klasifikasi item berdasrkan fungsi, dari 3000 part/item, diklasifikasikan mulai dari yang paling tidak
stratejik (less strategic) 50 part, kemudian 100 part sampai paling akhir strategic part. Tapi tidak
ada batasan pembagian yang jelas. Sehingga diperlukan klasifikasi material. Menurut Kraljic (1983),
Olsen dan Ellram (1997), Park dkk. (2009), Osiro dkk.(2014), perlu melakukan evaluasi item agar
dapat mengklasifikasikan item untuk evaluasi supplier. Selain itu penelitian Bensaou (1999) dan
Nellore (2000) yang melakukan penelitian pada industri otomotif juga memandang perlu untuk
melakukan klasifikasi item.
4.2.4

Analisis Kriteria Evaluasi Supplier

Analisa hasil Tahap 1 (Evaluasi Supplier)


Menurut mereka penting untuk melakukan evaluasi terhadap supplier (1).



Ada jawaban 4 dan 3 untuk no 2 karena bagi mereka semua supplier penting.
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Klasifikasi/pengelompokan item tidk penting untuk mereka dan tidak mempengaruhi evaluasi
karena klasifikasi item berdasarkan fungsi dan sudah ditetapkan dari awal (5).



Bagi NMI saat massproduction mereka hanya melihat Q, C, T (6).



Aspek lingkungan sudah dievaluasi pada phase sourcing (7).



Bagi mereka tidak penting melakukan evauasi buyer-supplier, hal tersebut mereka sudah
lakukan pada masa sourcing (8).



Aspek sosial dan lingkungan bagi NMI bukan merupakan hal yang sangat penting, (9,10,11)
karena aspek tersebut sudah dilakukan pada phase sourcing.



Pertanyaan nomer 12,13, 14, juga merupakan aspek lingkungan yang tidak terlalu penting
pada phase mass production. Karena sudah dilakukan pada phase sourcing.



Pertanyaan nomer 15, 16, dan 19 juga merupakan aspek social, yang menurut menurut mereka
cukup, atau penting saja bukan merupakan hal yang sangat penting, karena sudah dilakukan
pada phase sourcing.


Pertanyaan nomer 24 Nilai moral yang merupakan bagian dari aspek social, bukan hal
yang sangat penting untuk dievaluasi karena hal tersebut sudah dilakukan pada phase
sourcing.



Pertanyaan nomer 25,26 juga merupakan aspek lingkungan yang tidak terlalu penting
pada phase mass production. Karena sudah dilakukan pada phase sourcing.
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Kriteria-kriteria yang mendapatkan nilai 4, 3 dan 2, menurut hasil diskusi dan analisa, dikarenakan
supplier sudah mengalami proses sourcing selama 6 bulan dan development sebelum mass
production selama 2 tahun. Pada fase itulah bagaimana kriteria environment dan social pada
sustainability sudah dievaluasi dengan ketat. Lamanya proses development selama 2 tahun untuk
new model dan 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk perubahan minor atau major membuat
perusahaan sudah melakukan investasi yang besar untuk melakukan improvement terhadap para
suppliernya. Hal ini dilakukan agar semua part sesuai keinginan dan spesifikasi Nissan baik secara
Q, C, T, M (Managemen, diukur dengan kapasitas). Sehingga pada saat mass production resiko
yang akan terjadi adalah seminimal mungkin. Supplier-suplier yang telah lolos untuk mensuplai
hampir tidak pernah turun performansinya sampai bad (sangat rendah). Tersedia departemen
khusus yang menjaga dan terus melakukan improvement, sampai saat ini baru terjadi satu kejadian
yang performansinya turun sampai bad pada saat mass production. Tindakan yang dilakukan PT.
NMI adalah terus melakukan improvement terhadap supplier agar bisa menyelesaikan masa kontrak.

Kriteria pada saaat mass production, hanya menetapkan Q dan T untuk montly dan Q, C, T, M untuk
yearly. Kriteria Q yang ditetapkan adalah 98 % dan Ketepatan waktu adalah 0% ketidaktepatan, C
(cost reduction) per item 4 % pertahun. Pada saat fase mass production evaluasi bulanan (monthy)
hanya melihat Q dengan mengukur, PPM dan T dengan mengukur ketepatan waktu. Proses
133

pegukuran evaluasi menjadi lebih sederhana dan mudah, hal ini sangat menguntungkan karena
banyak sekali item yang harus dievaluasi, sehingga membuat proses evaluasi menjadi effisien.
Apabila laporan empat bulanan ada yang masuk kategori Red maka dilakukan improvement.
Evaluasi tahunan akan menetukan klasifikasi dari supplier dan tindak lanjut pengembangan.
Apabila masuk dalam kategori Red untuk kriteria waktu maka akan dilakukan penilaian dengan
ASAS-P dan PES untuk T. Tindak lanjut pengembangan terhadap supplier akan tergantung dari
nilai ASAS-P dan PES supplier tersebut.
Dalam ASA-P dan PES, cukup banyak kriteria dan sub kriteria untuk melakukan evaluasi hanya
untuk kategori supplier dengan kategori Red. Supplier dengan kategori Red biasanya tidak banyak,
karena proses development yang lama membuat supplier pada saat mass production sudah bekerja
dengan performansi sesuai spesifikasi PT NMI.
Kriteria environment dan social tidak masuk sebagai kriteria pada saat evaluasi. Hal tersebut terjadi
karena sudah dievaluasi pada fase sourcing atau tahap seleksi, bahkan untuk kemasan atau
kandungan bahan yang memperhatikan lingkungan sudah ditetapkan dari awal sebagai spesifikasi.
Karakteristik industri automotif yang memiliki kecepatan produksi yang tinggi setiap harinya,
sehingga apabila stop line karena bahan baku/ komponen tidak tepat waktu maupun spesifikasi yang
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tidak tepat akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu hubungan dengan
supplier merupakan hal yang sangat penting. Supplier yang akan bermitra dan berbisnis harus dipilih
secara ketat, dan selanjutnya dilakukan improvement pada masa development yang cukup lama dan
memakan biaya yang besar. Hal tersebut dilakukan agar pada saat mass production supplier sudah
bekerja dengan baik. Evaluasi terhadap supplier tetap dilakukan untuk mengontrol dan
meningkatkan kinerja supplier agar tercapai cost reduction 4 % per tahun untuk setiap item. Pada
PT NMI apabila supplier sudah terpilih sampai tahap mass production, maka supplier tersebut akan
bermitra sampai habis masa kontrak. Apabila performansi supplier tersebut jelek, maka PT NMI
harus terus melakukan pembinaan agar kinerja supplier membaik, belum pernah ada pemutusan
hubungan supplier sebelum habis masa kontrak.
Untuk Evaluasi strategic material dan hubungan buyer-supplier, PT NMI tidak melakukan, tetapi
sebaiknya dilakukan agar pembagian klasifikasi item menjadi jelas dasar pembagiannnya.
4.3 Industri Pembanding
Studi lapangan dilakukan pada industri manufaktur selain automotif. Tahap selanjutnya
direncanakan akan dilakukan penelitian terhadap industri automotif selain PT NMI, aitu PT
KYB. Industri manufaktur yang akan menjadi objek penelitian adalah PT M, yang memproduksi
135

secara masal produk-produk kosmetik. Produk yang dihasilkan PT M antara lain, Gatsby, Pixie,
Pucelle, Tancho, Mandom, Lucido-L, Spalding, Johny Andrean, Hermina, Miraton.
Pengambilan data yang dilakukan di PT M, dilakukan melalui proses wawancara melaui email
dan kuesioner tahap 1 dan 2 dan file-file proses evaluasi yang diberikan oleh PT M.
Proses wawancara dilakukan kepada Manager Management Planning yang sudah bekeja
selama 16 tahun, dan pernah berada pada bagian Purchasing. Berdasarkan hasil wawancara dan
file-file pendukung proses evaluasi supplier, maka dapat diperoleh gambaran sistem evaluasi
yang dilakukan oleh PT M. Kuesioner diisi oleh Manager Management Planning, Manager
Production dan Section Leader Purchasing.
4.3.1 Data Verifikasi Gambaran Evaluasi Kinerja Supplier PT M
Proses penelitian dilakukan dengan, diskusi melalui email dan Wawancara dengan Management
Planning Manager, dan data diperoleh dari Team QA. Data-data pendukung berupa file-file
prosedur evaluasi merupakan pendukung utama untuk dapat menggambarkan proses evaluasi PT
M.
PT M melakukan evaluasi secara periodik untuk domestik supplier secara berkala setiap tahun 1
sekali terhadap 150 strategic supplier. Untuk bahan baku yang memerlukan supplier LN, maka
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akan di supply oleh Mandom Jepang, dan Mandom Jepang yang akan mengevaluasi kualitas dan
kompetensi supplier.
Tujuan Penilaian Kinerja Supplier di PT M adalah memberikan arahan dan pedoman Departemen
Purchasing dalam melakukan penilaian kinerja supplier untuk mendapatkan klasifikasi supplier
strategis (strategic supplier) yaitu supplier yang dapat memperlakukan perusahaan sebagai
customer yang paling diinginkan (the most favored ustomer) dan memberikan keunggulan
kompetitif (competitive edge) kepada perusahaan sehingga dapat mengungguli perusahaan lain yang
menjadi pesaing. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukan kebijakan sebagi
berikut:
1. Evaluasi kinerja supplier di lakukan secara periodik dan untuk menilai sistem manajemen yang
dimiliki oleh supplier serta menjamin mutu pasokan produk ataupun layanan.
2. Evaluasi dilakukan terhadap supplier yang tercatat dalam daftar Supplier di ERP dengan kriteria
penilaian yang telah di tentukan didalam Form Evaluasi Kinerja Supplier.
3. Evaluasi dilakukan agar bisa saling menjalin kerjasama yang saling menguntungkan untuk
menciptakan nilai tambah produk atau layanan.
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Kriteria yang di nilai untuk dalam proses evaluasi adalah quality (20%), cost (25 %), delivery (25%),
safety and environment (5%), responsiveness & manufacture (25%). Penjelasna mengenai kriteria
dan kub kriteria dapat dilihat pada Tabel IV. 9.
Tabel IV.9. Kriteria Evaluasi Performansi Supplier di PT M
No
1

Kriteria
Quality

Sub Kriteria dan Definisi
Supplier mampu menghasilkan item
sesuai dengan kualitas dan kuantitas
yang
diminta
dan
mempunyai
mekanisme perbaikan bila ada
permasalah yang terjadi (kaizen atau
continous improvement). Serta adanya
surat penghargaan dari pelanggan
lainnya (bila ada)
Supplier mempunyai kemampuan untuk
melakukan kontrol terhadap kualitas
dan kuantitas atas item yang diminta
sebelum pengiriman (QA/QC), untuk
mengurangi terjadinya barang afkir
(reject).
Supplier bersedia untuk mengganti item
apabila ada item yang tidak sesuai
dengan kualitas dan kuantitas yang
diminta. Serta kesesuaian pasokan
kemasan dengan standar kualitas yang
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Target
20 %

2

Cost

ditetapkan perusahaan dan kemampuan
memberikan pasokan kemasan dengan
kualitas yang konsisten
Supplier
mampu
menyediakan
dokumen pendukung atas item yang
diminta (CoA, MSDS, COO, Sertifikat
ISO, OHSAS, Sertifikat Halal dan/atau
yang dapat memenuhi persyaratan Halal
seperti Flow chart, surat pernyataan dan
hal lainnya yang dianggap perlu).
Supplier
mempunyai
mekanisme 25 %
perhitungan tentang harga pokok jual
item yang diminta (cost up & cost
down).
Supplier tidak meminta DP (Down
Payment/Uang Muka) dan mampu
untuk bertransaksi dengan jangka waktu
kredit atau tempo.
Fleksibilitas terhadap fluktuasi harga
dengan memberikan informasi tentang
perubahan cost, delivery dan quality
minimal 1 bulan sebelum pemesanan.
Supplier
bersedia
dilakukan
pembayaran
bertahan
apabila
spesifikasi item tidak sesuai dengan
yang diminta dan dikenakan pinalty
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sesuai dengan syarat dan kondisi yang
disepakati.

3

Delivery

Supplier mempunyai armada mandiri 25 %
dan ramah lingkungan, dibuktikan
dengan adanya stiker uji emisi (bila ada)
untuk proses pengiriman atas item yang
diminta.
Supplier dapat mengirim barang sesuai
dengan jadwal dan mampu flexible
terhadap jadwal pengiriman bila ada hal
yang urgens
Supplier dapat mengirim barang sesuai
dengan jumlah yang diminta (toleransi
± 10%) dan mampu flexible terhadap
jumlah pesanan bila ada hal urgensi.
mampu memenuhi jika ada perubahan
volume pemesanan dan perubahan
kualitas kemasan, serta menjamin
keamanan dan keselamatan dari
kemasan tersebut. jika
supplier
melakukan
proses
repacked/relabeled
tetap
wajib
diketahui identitas aslinya dan
memastikan kesesuaian nama bahan,
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4

nama produsen, negara asal produsen
dan logo halal (bila sertifikasi halal
bahan mempersyaratkan) antara yang
tertera dalam label bahan dengan yang
tertulis dalam dokumen pendukung
bahan.
Supplier
mampu
menyediakan
persediaan item yang diminta sebesar
50% dari pemakaian rata-rata dan
mampu memenuhi kebutuhan apabila
ada permintaan mendadak (urgensi) dan
mampu
menjaga
kelangsungan
pengadaan item yang diminta.
Safety
& Supplier mengerti, memahami, dan 5 %
melakukan
prosedur
peraturan
Environment
pengiriman dan mampu memjaga
kebersiihan, ketertiban dan keamanan
selama proses pengiriman dilakukan.
Supplier mampu menyediakan fasilitas
APD (Alat Pelindung Diri) untuk setiap
personilnya dan mengerti tentang hal
K3 (Kesehatan dan Keselamatan
Kerja),
JAMSOSTEK/BPJS
dll,
dibuktikan dengan sertifikat (bila ada)
Supplier mampu mengelola limbah
yang dihasilkan atas proses produksi
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5

pengiriman item yang diminta,
dibuktikan dengan sertifikat (bila ada).
Dan mempunya perhatian terhadap
lingkungan, dibuktikan dengan taman
atau dokumentasi (bila ada)
Responsiveness Kemampuan merespon komplain dan 25 %
&
Kemampuan memberikan informasi
dengan jelas. Serta kesediaan dalam
Manufacture
memberitahukan segala perubahan
yang berhubungan dengan produk yang
dipasok
Supplier
mempunyai
tempat
penyimpanan untuk produk jadi, produk
dalam proses dan bahan baku material
secara terpisah serta informasi kapasitas
produksi dan lokasi geografis
Supplier sudah/pernah mempunyai
pengalaman
dalam
mengerjakan
pengadaan
item
yang
diminta,
mempunyai sarana dan prasarana yang
memadai sesuai dengan kapasitas,
kecepatan dan teknologi yang diminta

Pedoman untuk penilaian untuk setiap kritera adalah 1, 3 dan 5, dengan penjelasan sebagai berikut:
1 = supplier tidak bisa memenuhi aspek dan syarat yang diminta.
142

3 = supplier bisa memenuhi aspek yang diminta dengan catatan
5 = supplier bisa memenuhi aspek dan syarat yang diminta.

OHSAS merupakan sertifikasi manajemen kesehatan dan leselamatan kerja
OHSAS 18001 menunjukkan pada pemangku kepentingan perusahaan bahwa perusahaan percaya
diri atas kecakapan perusahaan. Perusahaan memenuhi peraturan dan persyaratan kesehatan dan
keselamatan. Tidak hanya menggarisbawahi komitmen untuk penerapan, pemeliharaan, dan
perbaikan kebijakan kesehatan dan keselamatan, tetapi juga memberikan keunggulan kompetitif
bagi perusahaan Perusahaan.

MSDS (Material Safety Data Sheet) atau di Indonesia disebut Lembar Data Keselamatan Bahan
(LDKB) adalah dokumen yang berisi informasi mengenai potensi bahaya (kesehatan, kebakaran,
reaktifitas dan lingkungan) dan cara bekerja yang aman dengan produk kimia. Ini adalah titik awal
yang penting untuk pengembangan program keselamatan dan kesehatan yang lengkap. MSDS juga
berisi informasi tentang penggunaan, penyimpanan, penanganan dan prosedur darurat semua yang
terkait dengan material.
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Certificate Of Origin (COO) atau dalam bahasa Indonesia disebut dengan Surat Keterangan Asal
(SKA) merupakan suatu dokumen yang berdasarkan kesepakatan dalam suatu perjanjian antar
negara baik perjanjian bilateral, regional maupun multilateral. Dokumen tersebut fungsinya sebagai
“surat keterangan” yang menyatakan bahwa barang yang diekspor (atau diimpor) berasal dari suatu
negara yang telah membuat suatu kesepakatan (aggrement) dengan negara tersebut. Biasanya
aggreement tersebut berkaitan dengan skema Free Trade Area dalam perdagangan internasional.
Selain itu SKA juga berfungsi sebagai dokumen yang menerangkan bahwa barang ekspor tersebut
benar-benar berasal, dihasilkan atau diolah di negara asal yang disebutkan di dalamnya.
PROSEDUR EVALUSI
1. Petugas Divisi Purchasing mencari data referensi sebagai dasar untuk melakukan evaluasi
penilaian kinerja supplier yang diantaranya data transaksi pembelian, kategori supplier dan data
evaluasi performance supplier.

2. Divisi Purchasing menentukan daftar supplier yang akan dievaluasi.
2.1. Evaluasi kinerja supplier dilakukan 1 tahun sekali
2.2. Penilaian supplier diprioritaskan pada setidaknya 10 supplier yang mempunyai permasalahan
tertentu dan atau pada supplier yang memiliki nilai transaksi pembelian terbesar selama 1 tahun.
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2.3. Penilaian dilakukan hanya untuk supplier domestik.
2.4. Jadwal evaluasi supplier yang akan dievaluasi harus disetujui oleh Direktur, General Manager
dan atau Manager.

3. Petugas Divisi Purchasing mempersiapkan form evaluasi kinerja supplier .

4. Tim pelaksana evaluasi melakukan penilaian kinerja supplier.
4.1. Tim pelaksana evaluasi terdiri dari petugas Divisi Purchasing dan atau perwakilan salah satu
unit kerja pengguna material diantaranya seperti Departemen Packaging Development, Quality
Control atau Formula Development.
4.2. Kunjungan ke lokasi supplier untuk menilai hal-hal sebagai berikut :
4.2.a. Keamanan dan lingkungan
4.2.b. Responsiveness dan Manufacturer
4.3. Sedangkan penilaian Kualitas, Harga dan pengiriman referensi diambil dari data evaluasi
performance supplier dan pada saat kunjungan

5. Petugas Divisi Purchasing membuat resume di Form evaluasi kinerja Supplier.
5.1. Masing-masing kriteria yang dinilai akan diberi skor atau nilai dalam rentang 1-100.
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Skor atau nilai yang didapat merupakan akumulasi nilai dari kriteria yang masuk dalam
penilaian pada point diatas sekaligus mendapatkan status untuk tindak lanjut terhadap hasil
penilaian tersebut.
5.2. Total skor atau nilai yang didapat akan menentukan kategori dari masing-masing supplier.
Dimana semakin tinggi skor atau nilai yang didapat oleh supplier maka akan semakin baik dan
diharapkan dapat dijadikan sebagai strategic supplier. Adapun kategori dimaksud adalah
sebagai berikut:
Skor Nilai Status
1. 100 – 90 : Golden (Strategic Supplier) Pertahankan
2. 89 – 70 : Silver Pertahankan dengan catatan
3. 69 – 60 : Bronze Laporan perbaikan
4. 59 – 01 : Re-Evaluate (Phase out) Presentasi

5.3. Jika hasil dengan nilai Bronze dan status Laporan perbaikan maka petugas Divisi Purchasing
dapat memberikan hasil temuan masalah dalam Form Laporan
Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan kepada supplier tersebut. Kemudian supplier
tersebut harus memberikan umpan balik dengan mengisi kolom penyebab dan tindakan perbaikan
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serta pencegahannya di Form Laporan. Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan paling
lambat 21 (dua puluh satu) hari kalender setelah menerima hasil evaluasi kunjungan.

Sedangkan jika hasil dengan nilai Re-Evaluate dan status Persentasi maka petugas Divisi Purchasing
dapat memberikan hasil temuan masalah dalam Form Laporan Permintaan Tindakan Perbaikan Dan
Pencegahan kepada supplier tersebut. Kemudian supplier tersebut harus memberikan umpan balik
dengan telah mengisi kolom penyebab dan tindakan perbaikan serta pencegahannya di Form
Laporan Permintaan Tindakan Perbaikan Dan Pencegahan serta melakukan persentasi untuk
memberikan penjelasan yang lebih detail dan terperinci paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender
setelah menerima hasil evaluasi kunjungan.

5.5. Form evaluasi kinerja supplier harus disetujui oleh Director, General Manager dan atau
Manager.

6. Petugas Divisi Purchasing melakukan input data hasil evaluasi kinerja supplier.
6.1. Input hasil evaluasi kinerja supplier ke dalam jadwal evaluasi supplier.
6.2. Evaluasi kinerja supplier dijadikan pertimbangan untuk pengambilan keputusan melanjutkan
atau memutuskan status kerjasama dengan supplier.
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7. Jika supplier selama 1 tahun sebelumnya tidak ada transaksi maka akan di pertimbangkan untuk
di non aktifkan statusnya yang dilakukan di setiap awal tahun.
7.1. Pertugas purchasing memeriksa data transaksi pembelian tahun sebelumnya
7.2. Bila ada supplier yang selama 1 tahun tersebut tidak ada transaksi maka di pertimbangkan untuk
pengajuan statusnya menjadi non aktif jika memang untuk di tahun selanjutnya dipastikan tidak
akan ada transaksi lagi.
7.3. Pengajuan status non aktif supplier kepada Divisi Production Control dengan
memberikan surat Intern.
4.3.2 Data Verifaksi: Kuesioner Tahap 2
Pengambilan data kuesioner diberikan melaui email kepada Manager Management Planning,
yang kemudian memberikan Manager Production dan Section Leader Purchasing. Pemilihan
responden lain ditentukan oelh Manager Management Planning, karena lebih mengetahui sipa
yang dapat mengerti dengan tepat proses evaluasi strategic supplier PT M. Tabel IV. 10 berisi
data responden yang mengisi kuesioner tahap 2, tabel IV.11 menjelaskan hasil kuesioner.
Tabel IV.10 Data Responden
No
1

Responden

Jumlah

Manager Management Planning

1
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Lama Bekerja
16 tahun

2

Manager Production

1

18 tahun

3

Section Leader Purchasing

1

4 tahun

Tabel IV.11 Hasil kuesioner
Pertanyaan
1. Apakah penting melakukan evaluasi terhadap seluruh
supplier?
2. Apakah penting melakukan eva;uasi terhadap stratgegic
supplier
3. Apakah penting melakukan development terhadap
supplier?
4. Apakah perlu/perlu melakukan evaluasi terhadap
supplier?
5. Apakah perlu melakukan klasifikasi/pengelompokan
terhadap material/item/komponen?
6. Apakah perlu memperhatikan hal selain quality, cost,
delivery dalam mengevaluasi supplier?
7. Apakah perlu memperhatikan aspek lingkungan dalam
memilih supplier?
8. Apakah perlu/penting mengevaluasi hubungan
buyer/supplier?
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Responden
1
2
3
5
3
5

Modus
5

5

4

5

5

4

4

4

5

5

5

5

5

5

4

5

5

5

4

5

3

3

3

3

5

4

3

Tahap II Evaluasi Supplier
Pertanyaan
1. Kemampuan supplier memsuplai produknya dengan harga
yang wajar
2. Supplier menetapkan profit yang wajar untuk produk
3. Kualitas barang yang dikirimkan oleh supplier apakah
sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan.
4. Supplier fleksibel untuk menangani perubahan pasar
5. Kemampuan ekonomi supplier
6. Kemampuan finansial Supplier
7. Kemampuan finansial Supplier
8. Pengiriman produk dengan biaya transportasi yang
minimum
9. Apakah perlu memperhatikan aspek social dalam
mengevaluasi supplier?
10. Struktur kebijakan pemasok untuk perlindungan
lingkungan..
11. Perencanaan dan pelaksaaan kebijakan supplier terhadap
perlindungan lingkungan.
12. Supplier melakukan praktek ramah lingkungan pada tahap
desain
13. Supplier melakukan praktek ramah lingkungan pada saat
membeli bahan baku.
14. Konsumsi bahan bakar dan energy yang minimum saat
pembuatan produk.
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Responden
1
2
3
5
5
5

Modus
4
5

5
5

5
5

4
5

5
5

5
4
4
4
5

4
4
4
4
3

4
4
4
4
3

4
4
4
4
3

5

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

15. Supplier mensuplai produk yang mampu memberikan
kontribusi yang memaksimalkan kinerja manajemen
lingkungan
16. Supplier mensuplai produk yang mampu memberikan
kontribusi yang memaksimalkan kinerja manajemen
lingkungan
17. Supplier dalam proses produksinya meminimumkan
dampak polusi dan waste
18. Kemampuan supplier menggunakan material yang ramah
lingkungan.
19. Kemampuan supplier mengimplementasikan clean
technologies
20. Supplier memperhatikan kesehatan karyawannya
21. Supplier memperhatikan keselamatan kerja di tempat
supplier
22. Supplier memperhatikan kesejahteraan kerja di tempat
supplier
23. Supplier memperhatikan karyawan dan bagaimana
pencapaian efektivitas untuk jangka panjang

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4

3

3

3

4
4

3
3

3
3

3
3

4

3

3

3

4

3

3

3

24. Supplier memperhatikan nilai-nilai moral yang baik dari
pemilik saham
25. Keterbukaan supplier memberikan informasi kepada
stakeholder maupun customer mengenai bahan yang
digunakan

4

3

3

3

4

4

3

4
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26. Keterbukaan supplier memberikan informasi kepada
stakeholder maupun customer mengenai emisi karbon dan
racun yang dilepaskan selama proses produksi

4

3

3

3

Tahap III Evaluasi Hubungan Buyer Supplier

Pertanyaan
27. Volume pembelian/nilai pembelian dalam kekuatan
hubungan buyer-supplier
28. Pengaruh buyer dalam membeli item/komponen/part
29. Hubungan timbal balik buyer supplier
30. Pertukaran item dengan supplier
31. Banyaknya jumlah personal yang terlibat dalam
pembelian item
32. Banyak supplier lain yang dapat mensuplai item yang sama
33. Lama hubungan dengan supplier yang mensuplai item
34. Kerjasama dalam pengembangan item/komponen/part
35. Kerjasama teknis integrasi majamen antara supplier dan
buyer
36. Kesamaan cara berinteraksi baik secara individu maupun
sosial antara buyer dan supplier
37. Kesamaan norma dan budaya antara buyer dan supplier
38. Kesamaan tingkat teknologi produk maupun proses antara
buyer dan supplier
39. Kedekatan lokasi Antara buyer dan supplier
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Responden
1
2
3
5
4
3

Modus

3
3
3
3

4
4
2
2

4
3
2
2

4

5
4
4
4

3
3
4
4

3
3
3
2

3
3
4
4

4

3

1

4
4

3
3

1
1

3

3

4

2
2

3

40. Menilai margin supplier item
41. Pengalaman supplier dalam mensuplai item
42. Mengetahui stabilitas keuangan supplier
43. Performansi supplier dalam ketepatan waktu pengiriman
item
44. Performansi supplier dalam kualitas item yang dikirimkan
45. Performansi supplier dalam kompetitif harga item yang
ditawarkan
46. Menilai Teknologi supplier
47. Adaptasi supplier dalam perubahan teknologi
48. Kapabilitas teknologi supplier item saat ini maupun yang
akan datang
49. Efektifitas utilasasi kapasitas teknologi supplier item saat
ini dan yang akan datang
50. rancangan kapabiltas teknologi supplier item
51. Kecepatan pengembangan supplier item
52. Kekuatan proteksi patent supplier item
53. Menilai Organisasi supplier
54. Integrasi internal
55. Integrasi EKSternal
56. Kapabilitas dari Top manajemen supplier
57. Ketetapan dengan supplier item mengenai resiko dan
ketidakpastian
58. Kesesuaian antara buyer dan supplier item
5.
Tahap IV Evaluasi Material
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4
4
4
5

3
5
4
5

1
4
3
4

4
4
5

5
5

5
4

4
4

5
4

4
4
4

3
3
4

4
3
3

4
3
4

4

5

3

4
4
4
4
4
4
4
4

2
3
3
2
3
3
3
4

2
2
2
2
2
2
2
4

2

4

4

3

4

2

4

Pertanyaan

Responden

59. Memperhatikan kompleksitas pasar
60. item yang dibeli merupakan kompetensi inti dari
perusahaan
61. pembelian item ini akan meningkatkan knowledge
perusahaan
62. pembelian item ini akan meningkatkan kekuatan teknologi
perusahaan
63. nilai dalam volume/nilai uang yang dibelikan untuk item
64. pembelian item ini meningkatkan nilai tambah produk
akhir
65. pembelian item ini meningkatkan profitabilitas
66. Image Supplier
67. pengaruh item tersebut terhadap lingkungan
68. pengaruh item tersebut terhadap keselamatan
69. item memiliki kebaruan
70. kompleksitas item
71. Mempertimbangkan supply market
72. kekuatan supplier item
73. kompetensi teknis supplier
74. kompetensi komersial teknis supplier

4
4

3
5

2
2

4

4

3

4

4

4

3

4

5
5

4
5

1
3

5

5
4
4
4
4
4
4
4
4
4

4
3
3
5
3
3
4
3
3
3

3
3
3
3
3
3
3
3
3
2
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Modus

3
3
3
3
4
3
3
2

BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA

Pada bab ini akan diuraikan bagaimana proses verifikasi framework/model yang sudah dibuat
berdasarkan studi literatur dibandingkan terhadap framework proses evaluasi di PT NMI
berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan. Pada tahapan ini proses verifikasi baru dilakukan
terhadap satu industri otomotif yaitu PT. NMI, selanjutnya akan mengunjungi industri automotif
lainnya agar dapat memodelkan evaluasi strategic supplier untuk automotif di Indonesia.
Penelitian lapangan di PT. NMI dilakukan dengan cara wawancara, forum group iscussion (FGD)
dan pengisian kuesioner. Proses pengambilan data dilakukan dengan melakukan kunjungan
langsung maupun melalui email, maupun media elektronik lainnya (penjelasan rinci terdapat pada
tabel 6.1).
Wawancara, FGD dan pengambilan data sekunder dilakukan untuk mengetahui gambaran sistem,
sehingga dapat dibuat framework evaluasi strategic supplier PT. NMI. Pengambilan data dengan
memberikan pertanyaan melalui kuesioner kepada pihak-pihak yang berkompeten dan memahami
proses evaluasi strategic supplier di PT. NMI dilakukan untuk memverifikasi variabel evaluasi
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strategic supplier yang diperoleh berdasarkan studi literatur. Hasil studi literatur akan diverifikasi
dengan hasil penelitian lapangan baik untuk framework maupun variabel.
Tahap selanjutnya penelitian lapangan akan dilakukan di PT KYTB dan PT TMI, untuk melakukan
verifikasi framework maupun variabel evaluasi strategic supplier, sehingga akan didapatkan model
umum GMCDM evaluasi strategic supplier di industry automotif. Gambar alur proses verifikasi
model dapat dilihat pada gambar 6.1, tahapan pada kotak abu-abu belum dilaksanakan pada tahap
ini.
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Proses Verfikasi Model
(PT. NMI)

Model Usulan Awal (SK1)

Wawancara & FGD

Kuesioner

terbuka

Modeling Sistem/
Framework
sistem nyata

Analisa

Model Usulan

Verifikasi Model
(framework dan variabel)
terhadap PT KYTB

Verifikasi Model
(framework dan variabel)
terhadap PT TMI

Analisa

Model umum evaluasi startegic supplier
untuk industri auotomotif
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TAHAP SELANJUTNYA

tertutup

Verifikasi Variabel
(Kriteria evaluasi)

Gambar IVI.1. Gambar alur proses verifikasi model
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BAB 7 KESIMPULAN DAN SARAN
7.1Verifikasi Model pada tahap Mass Production
Verifikasi terhadap framework penelitian dan kriteria evaluasi yang diusulkan berdasarkan studi
literatur terhadap kondisi nyata pada perusahaan automotif. Saat ini verifikasi baru dilakukan
terhadap PT. NMI, rencana selanjutnya akan diverifikasi pada 2 perusahaan otomotif lainnya.
7.1.1 Analisi hasil kuesioner tahap 1 (pendahuluan):
9. Supplier PT NMI memungkinkan satu supplier mensuplai lebih dari satu item, sesuai dengan
model penelitian.
10. PT. NMI melakukan evaluasi terhadap supplier, dengan melihat quality (98 % sesuai
spesifikasi), ketepatan waktu (jika tidak maka supplier harus membayar biaya keterlambatan
yang dihitung dari lama waktu x kecepatan produksi kendaraan x biaya produksi/kendaraan.)
Kriteria cost dilihat dari cost reduction, pertahun 4 %. Kriteria yang dilakukan berbeda
dengan yang ditetapkan pada penelitian, yaitu yang menggunakan kriteria sustainability.
11. Dalam melakukan evaluasi PT NMI melibatkan beberapa departemen terkait, sama halnya
dengan model dalam penelitian akan menggunakan multistakeholder.
160

12. Setiap departemen terkait memiliki bobot yang berbeda dalam proses pengambilan
keputusan untuk mengevaluasi supplier, model penelitian ini juga menggunakan preferensi
yang berbeda beda untuk stakeholder yang berbeda.
13. PT NMI melakukan evaluasi secara rutin dan periodik, sama halnya dengan model dalam
penelitian ini.
14. Kriteria yang digunakan PT NMI pada saaat mas production adalah Q, C, T sementara dalam
model penelitian ini lebih luas yaitu sustainability (economic, environment dan social).
7. Tindak lanjut yang dilakukan PT NMI antara lain setelah proses evaluasi adalah Supplier
Performance Improvement Activity/ Supplier development, jika sudah dalam kategori sering
masalahnya, maka dilaksanakan meeting dengan supplier. Dalam model penelitian tindak
lanjut pengembangan yang akan dilakukan berdasarkan evaluasi terhadap strategic item dan
performansi supplier, sehingga supplier akan dikelompokan dalam kategori: develop,
sustain, influence, bailout, invest, integrate.
15. Pengelompokan supplier berdasarkan hasil evaluasi T dan Q dikelompokan secara terpisah,
kemudian dikategorikan ke dalam green, yellow dan red. Dalam penelitian pengelompokan
supplier berdasarkan evaluasi strategic item dan evaluasi performansi, kemudian
dikelompokan dalam kategori: develop, sustain, influence, bailout, invest, integrate..
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16. PT. NMI melakukan klasifikasi item berdasarkan fungsinya, dalam model penelitian item
dikelompokan berdasarkan evaluasi strategic material

yang mempertimbangkan

complexcity of market dan important of purchase, juga hubungan relative buyer supplier
Berdasarkan hasil kuesioner pendahuluan dan konfirmasi saat melakukan FGD mereka tidak
melakukan evaluasi strategic material/item untuk mengklasifikasikan material. Klasifikasi material
dilakukan berdasarkan fungsi. Hasil perbandingan studi lapangan kuesioner pendahuluan dapat
dilihat pada tabel VII.1
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Tabel VII.1 Perbandingan Hasil Penelitian terhadap FGD dan studi lapangan
No
1

NMI
Klasifikasi Material

Penelitian

Berdasarkan fungsi,
Jika berdasarkan part:

Berdasarkan hasil
evaluasi strategic

Berdasarkan
part
yang material, sehingga akan
menempel pada mobil dibagi
didaptkan apakah item
menjadi dua:
3. Line part (di assy di line tersebut:
production)

harus
3. Strategic
disapproval oleh Nissan
Global.
4. Collaborative
4. Accesoories part (dipasang
bukan di line, tetapi di PDC=
Pre delivery Centre)  bisa
disapproval oleh Presdir NMI
atau Purchasing Director.
Fungsi dalam mobil
Important A: berhubungan
dengan safety level 1 : contoh
jika rem rusak, atau airbag
rusak fatal, safety belt.
Important B: safety level 2: jok.
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Important C: styling: karpet
Pengklasifikasian
supplier
berasarkan part mis, strategic
supplier, directed supplier, non
strategic supplier
2

Proses Evaluasi

Ya, bulanan, empat bulan

dilakukan secara rutin

untuk laporan ke supplier dan

dan periodik

tahunan untuk annual award,

Ya

dan improvement.
3

Kriteria Evaluasi

Untuk bulanan dan quarterly:

Sustainability

Q, T
Untuk annual: Q, T, C dan
Management
4

Pengelompokan

Ya,

Develop, sustain,

supplier setelah

Untuk Q: Red, Yellow,Green

influence, bailout,

evaluasi

Untuk T: Red, Yellow,Green

invest, integrate

Setelah klasifikasi Red,
Yellow,Green barulah
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dilakukan improvement yang
tepat.
5

Tindak lanjut setelah

Untuk kategori Green, maka

Proses tindak lanjut

pengembangan

bisa mengikuti award

sesuai dengan kategori

(tahunan), atau mengikuti

pengelompokan

program THANKS (cost

supplier dan

reduction)

mempertimbangakan

Bagi kategori Red, maka:

kriteria sustainability

Untuk Q akan dievaluasi
dengan ASAS-P.
Untuk T dievaluasi dengan PES

7.2Analisis Klasifikasi material

Klasifikasi item tidak dibuat berdasarkan hasil evaluasi seperti yang Osiro dkk.(2014) maupun Park
dkk. (2009), tetapi berdasarkan fungsi dan spesifikasi yang telah ditetapkan. Tidak berhubungan
dengan Q, C, T tetapi berhubungan dengan fungsi dalam mobil.
Strategic item untuk NMI mereka tetapkan berdasarkan fungsi, contoh:
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4. ECU (Engine Control Unit), hanya ada di USA untuk membuat ECU.
5. Engine dan tranmition, karena untuk membuat engine dan transmition karena investasi untuk
membuat plant sangat mahal, maka untuk kawasan Asia hanya 1 plant yang bisa mensuplai.
6. Seat, supplier seat tidak bisa diganti, karena PT NMI sudah melakukan investasi yang besar
karena sudah membawa jig, tools, sehinnga yang paling memungkinkan adalah terus melakukan
improvement.
Dari 3000 part, diklasifikasikan mulai dari yang paling tidak strategik (less strategic) 50 part,
kemudian 100 part sampai paling akhir strategic part. Tapi tidak ada batasan pembagian yang jelas.
Sehingga diperlukan klasifikasi material.
Penelitian Kraljic (1983), Olsen dan Ellram (1997), Park dkk. (2009), Osiro dkk.(2014), yang

melakukan evaluasi item agar dapat mengklasifikasikan item untuk evaluasi supplier. Selain itu
Penelitian Bensaou (1999) dan Nellore (2000) yang melakukan penelitian pada industri otomotif
juga memandang perlu untuk melakukan klasifikasi item.
Pada penelitian ini evaluasi item akan difokuskan pada item strategic dan collaborative. Bagaimana
penentuan item strategic dan collaborative mengacu pada penelitian Park dkk. (2010). Gambar II.3
Kerangka kerja evaluasi strategic material menjelaskan bagaimana penentuan klasifikasi tersebut.
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Klasifikasi item tersebut mengklasifikasikan hubungan buyer-spplier menjadi strategic dan
collaborative berdasarkan strategic importance dari item (Kraljick, 1983) dan hubungan buyersupplier yang dilihat dari relationship attractiveness (Olsen dan Ellram, 1997). Hubungan disebut
strategic atau collaborative dapat dilihat pada tabel VII.9.

Tabel VII.8 Hubungan buyer supplier
No

Strategic Importance

Relationship

(Kraljic, 1983)

(Olsen dan Elram 1997)

1

Strategic items

Lack of attractiveness

2

Bottleneck items

Lack of attractiveness

3

Strategic items

Buyer’s atrractiveness

4

Bottleneck items

Buyer’s atrractiveness

5

Bottleneck items

Supplier”s atrractiveness

6

Leverage items

Supplier”s atrractiveness

7

Bottleneck items

Mutual atrractiveness

8

Leverage items

Mutual atrractiveness

9

Strategic items

Supplier”s atrractiveness

10

Strategic items

Mutual atrractiveness
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attractiveness

Relationship

Collaborative

Strategic

7.3Analisis Kriteria Evaluasi Supplier
Analisa hasil Tahap 1 (Evaluasi Supplier).



Menurut mereka penting untuk melakukan evaluasi terhadap supplier (1).



Ada jawaban 4 dan 3 untuk no 2 karena bagi mereka semua supplier penting.



Klasifikasi/pengelompokan item tidak penting untuk mereka dan tidak mempengaruhi
evaluasi karena klasifikasi item berdasarkan fungsi dan sudah ditetapkan dari awal (5).



Bagi PT. NMI saat mass production mereka hanya melihat Q, C, T (6).



Aspek lingkungan sudah dievaluasi pada phase sourcing (7).



Bagi mereka tidak penting melakukan evauasi buyer-supplier, hal tersebut mereka sudah
lakukan pada masa sourcing (8).

Analisa Tahap 2 : Evaluasi performansi supplier
Kuesioner pada tahap 2, digunakan untuk memverifikasi kriteria-kriteria evaluasi performansi
supplier berdasarkan studi liratur yang telah dilakukan (Tabel III.3). berikut pada Tabel VII.10
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adalah hasil verifikasi evaluasi performansi supplier dengan memperhatiakn kriteria sustainability
triple bottom line approach.
Tabel VII.10 Analisa hasil kuesioner
Kriteria

Hasil verifikasi

1.

Harga (1), profit on product (2), quality on

Sangat

Ekonomi

product (3), flexibility (4), technological and sangat penting (5)

diperlukan/

financial capability (5 & 6), delivery and
service, lead time , transportation (7).
2

Green purchasing

(13), environmental Sangat

Lingkungan / competency (material) (18)
environment

diperlukan/

sangat penting (5)

Green design (12), green manufacturing Diperlukan/penting (4)
(14), green management (16), green packing
and labelling (16), waste management and
pollution (17), environmental competency
(clean technology)
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Environment management systems (10, 11)

Cukup

perlu/penting

(3)
3

Occupation Health (20, 21, 22), the interest Sangat

Sosial

and right employee (23)

diperlukan/

sangat penting (5)

The right stakeholder (24), Information Diperlukan/penting (4)
disclosure (24,26)

Berdasarkan tabel VII.10 maka:


Seluruh kriteria ekonomi berdasarkan hasil studi litertur merupakan hal yang sangat penting
untuk mengevaluasi performansi supplier.



Pada kriteria lingkungan (environmental), kemampuan supplier mengakomodir praktek
ramah lingkungan pada tahap pembelian (green purchasing) dan kemampuan supplier
mengunakan material ramah lingkungan (environmental competency) merupakan kriteria
yang sangat diperlukan. Kriteria green design, green manufacturing, green management,
green packing and labelling, waste management and pollution, environmental competency
merupakan kriteria yang diperlukan. Tetapi untuk kriteria struktur, perencanaan dan
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pelaksanna kebijakan lingkungan (environment management systems) hanya merupakan
kriteria yang cukup perlu.


Pada kriteria sosial yang sangat diperlukan adalah keselamatan, kesehatan dan dan
kesejahteraan kerja

karyawan di tempat supplier (occupation health) dan bagaimana

perusahaan supplier memperhatikan kriteria-kriteria yang berkaitan dengan karyawan agar
mencapai efektifitas yang berlanjut untuk jangka panjang (the interest and right employee).
Bagaimana supplier memperhatikan nilai-nilai moral pemegang saham (the right stake
holder) dan keterbukaan supplier memberikan informasi baik pada stakeholder maupun
pelanggan, merupakan kriteria yang penting/perlu.
Kriteria-kriteria yang penting (4) dan cukup penting (3) menurut hasil diskusi dengan pihat tekait
pada PT. NMI dan analisa peneliti, dikarenakan supplier sudah mengalami proses sourcing selama
6 bulan dilanjutkan fase development sebelum mass production selama 2 tahun. Pada fase itulah
bagaimana kriteria environment dan social pada sustainability sudah dievaluasi dengan ketat atau
memang PT NMI merasa belum perlu mempertimbangkan kriteria tersebut. Seperti membuat
struktur, perencanaan dan pelaksanaan kebijakan supplier untuk perlindungan lingkungan memang
belum dilakukan. Sampai saat ini memang PT. NMI belum melihat secara spesifik kriteria
lingkungan dan social, meskipun kriteria-kriteria tersebut sudah diperhatikan pada masa sourcing
dan masa development/production preparation. Lamanya proses development selama 2 tahun untuk
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new model dan 6 bulan sampai dengan 1 tahun untuk perubahan minor atau major membuat
perusahaan sudah melakukan investasi yang besar untuk melakukan improvement terhadap para
suppliernya. Hal ini dilakukan agar semua part pada fase mass production sudah sesuai keinginan
dan spesifikasi Nissan baik secara Q, C, T, M (Managemen, diukur dengan kapasitas). Sehingga
pada saat mass production resiko yang akan terjadi adalah seminimal mungkin.

Supplier-suplier yang telah lolos untuk mensuplai hampir tidak pernah turun performansinya sampai
bad (sangat rendah). Tersedia departemen khusus yang menjaga dan terus melakukan improvement,
sampai saat ini baru terjadi satu kejadian yang performansinya turun sampai bad pada saat mass
production. Tindakan yang dilakukan PT. NMI adalah terus melakukan improvement terhadap
supplier agar bisa menyelesaikan masa kontrak.

Kriteria pada saaat mass production, hanya menetapkan Q dan T untuk montly dan Q, C, T, M untuk
yearly. Kriteria Q yang ditetapkan adalah 98 % dan Ketepatan waktu adalah 0% ketidaktepatan, C
(cost reduction) per item 4 % pertahun. Pada saat fase mass production evaluasi bulanan (monthy)
hanya melihat Q dengan mengukur, PPM dan T dengan mengukur ketepatan waktu. Proses
pegukuran evaluasi menjadi lebih sederhana dan mudah, hal ini sangat menguntungkan karena
banyak sekali item yang harus dievaluasi, sehingga membuat proses evaluasi menjadi effisien.
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Apabila laporan empat bulanan ada yang masuk kategori Red maka dilakukan improvement.
Evaluasi tahunan akan menetukan klasifikasi dari supplier dan tindak lanjut pengembangan.
Apabila masuk dalam kategori Red untuk kriteria waktu maka akan dilakukan penilaian dengan
ASAS-P dan PES untuk T. Tindak lanjut pengembangan terhadap supplier akan tergantung dari
nilai ASAS-P dan PES supplier tersebut.
Dalam ASA-P dan PES, cukup banyak kriteria dan sub kriteria untuk melakukan evaluasi hanya
untuk kategori supplier dengan kategori Red. Supplier dengan kategori Red biasanya tidak banyak,
karena proses development yang lama membuat supplier pada saat mass production sudah bekerja
dengan performansi sesuai spesifikasi PT. NMI.
Kriteria environment dan social tidak masuk sebagai kriteria pada saat evaluasi. Hal tersebut terjadi
karena sudah dievaluasi pada fase sourcing atau tahap seleksi, bahkan untuk kemasan atau
kandungan bahan yang memperhatikan lingkungan sudah ditetapkan dari awal sebagai spesifikasi.
Karakteristik industri automotif yang memiliki kecepatan produksi yang tinggi setiap harinya,
sehingga apabila stop line karena bahan baku/ komponen tidak tepat waktu maupun spesifikasi yang
tidak tepat akan menimbulkan kerugian yang sangat besar. Oleh karena itu hubungan dengan
supplier merupakan hal yang sangat penting. Supplier yang akan bermitra dan berbisnis harus dipilih
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secara ketat, dan selanjutnya dilakukan improvement pada masa development yang cukup lama dan
memakan biaya yang besar. Hal tersebut dilakukan agar pada saat mass production supplier sudah
bekerja dengan baik. Evaluasi terhadap supplier tetap dilakukan untuk mengontrol dan
meningkatkan kinerja supplier agar tercapai cost reduction 4 % per tahun untuk setiap item. Pada
PT NMI apabila supplier sudah terpilih sampai tahap mass production, maka supplier tersebut akan
bermitra sampai habis masa kontrak. Apabila performansi supplier tersebut jelek, maka PT NMI
harus terus melakukan pembinaan agar kinerja supplier membaik, belum pernah ada pemutusan
hubungan supplier sebelum habis masa kontrak.
Untuk evaluasi strategic material dan hubungan buyer-supplier, PT NMI tidak melakukan, tetapi
sebaiknya perlu dilakukan agar pembagian klasifikasi item menjadi jelas dasar pembagiannnya dan
akan berpengaruh terhadap tindakan evaluasi. Perbedaan anatar hasil studi lapangan dan penelitan
dapat dilihat pada Tabel VII.11
Tabel VII.11 Perbedaan hasil studi lapangan dan penelitian
No
1

Keterangan
Evaluasi strategic
Material

PT NMI
StrategIc
Supplier,

Supplier,
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Penelitian
Directed

Strategic, Collaborative,
Transactional

Non strategic supplier
2

Variabel kriteria evaluasi

Q, T, monthly dan quarterly
+ C, M  yearly

Sustainability

3

Dasar Klasifikasi dan
improvment

Q: 97 % PPM, T 100 %

Hasil evaluasi strategic
material (strategic,
collaborative)
Hasil evaluasi performansi
(low, medium, high)

3

Klasifikasi dan
improvment

Red  Q: ASAS-P, T: PES (site
visit)
Yellow  Q: ASAS-P, T: PES
(tidak site visit)
Green

Develop, Bailout, Sustain,
Invest, Influence, Integrate

4

Fase evaluasi setelah
LOA

1. Fase project
preparation/production
preparation/development
2. Mass production

Mass production

7.12. Perbaikan Model Usulan Evaluasi Strategic Material
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Berdasarkan verifikasi yang telah dilakukan, maka penelitian ini akan membagi evaluasi strategic
supplier menjadi dua tahapan/phase yaitu phase production preparation dan mass production.
Pembagian tersebut dilakukan berdasarkan hasil FGD, maupun kuesioner pada saat melakukan
verifikasi di PT. NMI dan juga berdasarkan wawancara dengan pihak industri automotive lainnya
(PT. TAMIN). Hasil studi literatur yang telah dilakukan belum ada penelitian yang membagi masa
evaluasi untuk meningkatkan kinerja supplier menjadi dua phase.
Perbaikan yang dilakukan terhadap model awal adalah pada saat awal model hanya ada satu phase,
pada saat evaluasi menjadi dua phase. Hal tersebut untuk mengakomodir kondisi real system yang
ada pada industri automotive maka tahap evaluasi dibagi menjadi dua.
1. Phase production preparation
Pada phase ini, adalah phase dimana supplier di evaluasi dari berbagai aspek lalu dilakukan
peningkatan kinerja supplier dengan spesifikasi yang buyer inginkan (PT. NMI). Proses peningktan
kinerja supplier terus dilakukan sehingga semua supplier memiliki kemampuan yang sesuai dengan
yang diharapkan untuk melakukan mass production. Phase ini berlanngsung selama 2 tahun untuk
new model, dan 6 bulan untuk perbaikan mayor. Penelitian ini mengusulkan model yang sudah
dirancang sebelumnya berdasarkan litertur terdahulu, digunakan untuk phase ini. Pada phase ini
digunakan kriteria sustainability, untuk mengevaluasi strategic supplier.
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5.

Mass production

Pada phase ini evaluasi dilakukan dengan kriteria yang lebih sederhana, yaitu quality (NG 98 %),
delivery (harus tepat waktu toleransi 0 %), cost reduction (4 % pertahun), Management (setiap
tahun). Quality dan Time dievaluasi setiap bulan lalu per tiga bulan dilaporkan pada supplier,
sementara untuk cost dan management setiap tahun. Dari hasil evaluasi tersebut maka untuk setiap
kriteria akan diperoleh apakah supplier termasuk kategori red, yellow atau green.
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Abstract. The supplier evaluation process is a decision problem that has many criteria and goals that contain many
qualitative and quantitative factors. So various multi criteria decision making (MCDM) techniques are widely used
for supplier evaluation process. The process of evaluating and improving the performance of suppliers is very
important to measure the effectiveness of management. The measurement and evaluation of the current system
performance is indispensable to the organization for sustainable organizational growth. This research will make a
framework of decision making to evaluate strategic suppliers. Output from evaluation of strategic supplier
performance assessment considering sustainability criteria. Most research in evaluating only considers the
assessment of supplier performance alone. The contribution of this research is to make a model of strategic supplier
decision evaluation that considers not only the assessment on the supplier's performance but also how the
assessment of the items supplied. The results of this study will be used to help automotive companies evaluate
strategic supplier performance
Keywords: strategic supplier, evaluation, decision making, sustainability.

1. INTRODUCTION

Rapid changes in the business environment as well as in the
current industrial economy have driven major companies,
such as Toyota, Ford, Harley Davidson, Detroit Diesel,
Black & Decker, Yamazaki Mazak, Motorola, Bose and
Xerox to develop new, effective ways of functioning - their
internal function by collaborating with suppliers (Asmus et
al., 1993). Collaboration provides many meaningful
benefits.

Decision support system (DSS) is a computer-based system
that uses data and analysis models as a major component to
help make decisions in solving complex problems that are
impossible to do with manual calculations. The decisionmaking model is a tool for decision makers to make future
plans using qualitative or quantitative data.

1

The impact of collaboration, among others, is that the
company restructures its relationships with suppliers by
involving them as strategic suppliers. This results in a
change in the division of labor between the organization
(buyer) and the supplier (Helper, 1993). Changes that
occur, among others, organizations (buyers) and suppliers
jointly involved in product development activities and
manufacturing processes. In addition, the impact of these
changes leads to the organization (buyers) and suppliers,
together streamline production, improve supplier skills, as
well as coordinate and integrate components and products
flowing from suppliers to customers in order to reduce
development time, improve quality and reduce costs so as
to release products quickly (Osiro et al., 2014). Therefore,
suppliers to be selected as strategic suppliers must be
innovative, competent and competent (Sheth and Sharma,
1999).
The process of evaluating and improving supplier
performance is critical to measuring management
effectiveness for sustainable organizational growth (Osiro
et al., 2014). Through the supplier evaluation process will
be identified improvement measures, so that will be
obtained the performance of suppliers that can help
improve the competitiveness of the organization (Kumar et
al., 2014).
Now days, the criteria of evaluating the supplier has grown
wider than the old (traditional) criteria of quality, cost,
delivery, becoming criteria that take into account the
sustainability factors of triple bottom line approach that is,
economic, environmental, social (Kumar et al., 2014; Liou
et al ., 2014; Hasemy et al., 2012; Govindan et al., 2014;
Amindoust et al., 2012). These conditions make the
evaluation more complex. Therefore, the study of decisionmaking framework to evaluate relationships with
responsible and sustainable suppliers.
This paper is organized as follows: Section 2 provided a
literature, about: background supplier evaluation. Section 3
presents about taxonomic evaluation supplier and state of
the art research. Section 4 Methodology. Finally we
conclude design framework in Section 5.

Araz and Ozkaran (2006), Sarkar and Mohapatra (2006),
Aksoy and Oztruck (2010), Park et al. (2010), Bai and
Sarkis (2011), Yousefi et al. (2016), Ohdar and Ray (2004),
Keskin et al. (2010), Govindan et al. (2012), Rezaei and
Ortt (2012), Ho et al. (2012), Akman (2014), Dou et al.
(2014), Kumar et al. (2014), Osiro et al. (2014), Sigh
(2014), Karsak and Dursun (2015), Junior and Carpenetti
(2016), Luthra et al. (2016), Segura and Maroto (2016). Of
the twenty-one studies, the first six studies used a single
method, other studies integrating the DM technique called
the hybrid method approach.

2.2 Dimensions of Supplier Evaluation
Osiro et al. (2014), decision-making relating to action on
suppliers depends on the dimensions of short-term and
long-term performance evaluation of suppliers, as well as
on the type of items to be supplied. Sarkar and Mahopatra
(2006) define two important dimensions to assess suppliers'
ability, ie performance to measure short-term capability and
capability to measure long-term ability. Further research
Kumar et al. (2014) did the same thing as Sarkar and
Mahopatra (2006), Park et al. (2010) adds with the
relationship dimension. Ho et al. (2012) sees performance
and importance, while Rezaei and Ortt (2012) research
looks at the dimensions of capability and willingness. Dou
et al. (2014), Osiro et al. (2014), and Junior and Carpenetti
(2016) see only the performance dimensions, while Segura
and Maroto (2016) see from the point of critical
performance and strategic performance and research on
other supplier evaluations does not specifically define
performance and capability dimensions.

2.2 Evaluation Criteria
Based on previous research, the supplier's evaluation
criteria has been developed from traditional criteria, quality,
cost, delivery, this research proposes sustainability criteria
(economic, environment and social). In the preliminary
studies that have been conducted, most researchers at the
stage of measuring performance evaluation and
development still use the criteria cost, quality, delivery,
criteria are part of the economic criteria (Ohdar and Rey,
2004; Araz and Ozkaran, 2006; Sarkar and Mohapatra,
2006; Aksoy and Oztruck, 2010; Park et al., 2010; Keskin
et al., 2010; Bai and Sarkis, 2011; Ho et al., 2012; Rezaei
and Ortt, 2012; Osiro et al., 2014; Sigh, 2014; Karsak and
Dursun, 2015; Junior et al., 2016, Yousefi et al., 2016,
Segura and Maroto, 2016), only research Govindan et al.
(2012), Kumar et al. (2014) and Luthra et al. (2016) using
sustainability criteria for triple bottom line approach,
economic, environmental and social. In order to compete
and continue in the future, environmental and social criteria
need to be addressed. Accordingly, this research proposes
sustainable criteria.

2. SUPPLIER EVALUATION
Many authors have proposed the problem of decision
making in supplier evaluation. The selection and evaluation
of supplier performance is a very important factor to build
strategic supplier relationships. In fostering strategic
suppliers, industries need assessment processes ranging
from supplier selection, evaluation and development
performance (Azania et al., 2012).

2.1 Decision Making Technique
Decision making technique in supplier's evaluation
research on supplier performance evaluation was done by
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2.3 Supplier Evaluation Output

research on other research on supplier evaluation for
development can be seen in table 1.
Finally, none of the research findings on assessments to be
reviewed will be carried out until the development stage by
considering sustainability criteria, where decisions are
multi stakeholders.

The results of previous studies of suppliers' evaluations are
in the form of rankings based on supplier performance
evaluations (Ohdar and Ray, 2004; Govindan et al., 2012;
Karsak and Dursun 2015; Yousefi et al., 2016), ranking and
causal relationships of the ranking criterion (Kumar Et al.,
2014), rank and demand allocation (Sigh 2014), supplier
classification / segmentation (Araz and Ozkaran, 2006;
Sarkar and Mohapatra, 2006; Aksoy and Oztruck, 2010;
Park et al., 2010; Keskin et al., 2010; Bai and Sarkis, 2011;
Rezaei and Ortt, 2012), classification to follow-up
development to be undertaken (Ho et al., 2012; Dou et al.,
2014; Osiro et al., 2014; Junior et al., 2016; Segura and
Maroto, 2016).
Many researchers conduct an evaluation by simply looking
at the performance of the supplier. Researchers such as
Park et al (2010) and Osiro et al. (2014) not only see
evaluation of suppliers but also evaluate material / items.
This research proposes evaluation for items and suppliers.

3. State of The Art
Based on literature studies that have been done, it can be
made taxonomic research supplier evaluation (Figure 1).
Based on literature studies that have been done,
1. Output Evaluation of suppliers are as follows:
a) The order/rank of suppliers based on supplier
performance evaluations.
b) Assessment, then classifies by item or supplier).
c) Conduct assessment, grouping so as to develop
according to clustering and evaluation results.
2. Current criteria for selecting suppliers and evaluating
suppliers have grown wider than the traditional criteria
of quality, cost, and delivery, being criteria that take
into account the sustainability factors of the triple
bottom line approach, economic, environmental, and
social.
3. Supplier assessment:
a. Only performance supplier evaluation
b. Material and supplier assessment.
4. Decision makers in decision-making models can be
single or multiple decision makers. (Single or multi
stakeholder). Multi Stakeholder pay attention to
who/which departments are interested or as
stakeholders in evaluating suppliers.

Figure 1: Taxonomic supplier evaluation research

4. Methodology
The purpose for supplier development, this research
follows: first to determine strategic importance of material;
second to establish the attractiveness of relationship
between buyer and supplier; third evaluate the supplier with
sustainability.

4.1 Strategic Item Evaluation
Strategic item evaluation is done as research by Kraljic
(1983) and followed by Park et al (2009); Osiro et al.
(2014). Table 2 show the criteria for strategic item
evaluation. The set of criteria used for item classification
model proposed by Kraljic (1983). Classification item
illustrated in figure 3. On this paper non-critical items can
be ignored

The evaluations up to the stage of development were
carried out by Park et al. (2010), Ho et al. (2012), Dou et al.
(2014), Osiro et al. (2014), Junior and Carpenetti, (2016),
Segura and Maroto, (2016). This research will evaluate the
strategic supplier up to the development stage. Therefore
the next study will only focus on suppliers who do
evaluation until the development stage. The position of

4.2. Buyer-Supplier Relationship Evaluation
The relationship attractiveness is determined by relative
attractiveness of supplier and the strength relationship.
Buyer-Supplier relationship evaluation proposed by Ollsen
and Elram (1983).

4.3. Supplier Evaluation
Supplier
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evaluation

conducted

based

on

criteria

Strategic Supplier Evaluation

Sustainable Criteria of
supplier evaluation

sustainability proposed by Luthra et all (2016). According
to these evaluation supplier divided into low, medium, high
performance supplier.

Supplier performance
evaluation

(Luthra et al., 2016)

Performance GAP
startegic supplier

Strategic material
Evaluation:
Strategic Importance

Development Program
strategic supplier

Framework:
Strategic material
evaluation
(Park et all 2009)

(Kraljick, 1983)

Relationship
attractivenes
(Olsen and Ellarm, 1997)

Criteria

Assesment

DEvelopment

Figure 2. Methodology
Table 1 State of the Art
Type of Supplier
Evaluation

Author
No
1
2
3
4
5
6
7

Supplier

Strategic
supplier

Material

Criteria

Supplier

E

G

Stakeholder
S

Single

Multi

Park etc. (2010)
Ho etc. (2012)
Dou etc. (2014)
Osiro etc. (2014)
Junior & Capenetti
(2016)
Segura & Moroto
(2016)
Research

Framework strategic material evaluation proposed by Park
et al. (2009). The result of strategic material evaluation is
divided into 3 groups of relationship, transactional,
collaborative, and strategic (figure 3).

High

5.1 Framework strategic material evaluation

II
Leverage

IV
Strategic

Low

Important of purchase

5. CONCLUCION

I
Noncritical

III
Botleneck

Low

5.2 Sustainable supplier evaluation

supply risk High

Complexcity of market

However, most researchers focused mainly on economic or
green supplier problems. Only a few researchers focused on
sustainable supplier evaluation decisions (Luthra et all. 2017).
Criteria sustainability in this research (Luthra et all. 2017):
1. Economic: price of product, profit on product,
quality of product, flexibility, technological &
financial capability, production facilities and
capability, production facilities and capacity,
delivery and service, lead time required,
transportation cost.
2. Environmental:
environmental
management
system, green design and purchasing, green
manufacturing, green management, green packing
and labeling, waste management and pollution
prevention, environment cost, environmental
competencies, green R & D and innovation.
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High
Low

Relative supplier attractiveness

1
3

2

Supplier s
Mutual
attractiveness attractiveness

1

c

c

s

s

c

c

c
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t

c

c

t

t

t

t

1

2

Buyer s
Lack of
attractiveness attractiveness

Low

High

Streght of relationship

Figure 3: The framework of a strategic material evaluation
(Park et al. 2009)
3. Social: occupation health and safety system, the
interest & rights of employee, the rights
stakeholders, information disclosure.
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Output from performance supplier evaluation, supplier
divided into three group performance: low, medium,
high.

Environments: Expert Systems with Applications, 38,
6351–6359.
Amindoust, A., Ahmed, S., Saghafinia, A., dan
Bahreininejad, A. (2012): Sustainable Supplier
Selection: A ranking Model Based on Fuzzy Inference
System, Journal Applied Soft Computing, 12, 1668–
1677.
Araz, C.dan Ozkarahan, I. (2007): Supplier Evaluation and
Management System for Strategic Sourcing Based on a
New Multicriteria Sorting Procedure, Int. J. Production
Economics 106, 585–606.
Asmus. D dan Griffin. J. (1993): Harnessing The Power of
Your Suppliers, McKinsey Quarterly, 3, 63-78.
Bai, C dan Sarkis, J., (2011): Evaluating Supplier
Development Programs with a Grey Based Rough Set
Methodology, Expert Systems with Applications, 38,
13505–13517.
Bai, Chunguang dan Sarkis, J. (2010):
Integrating
Sustainability into Supplier Selection with Grey System
and Rough Set Methodologies, International Journal
Production Economics, 124, 252–264.
Briers, Michael
BCom (Tas) PhD, Cuganesan. S.,
MCom (Hons) dan Chua, W. F., BA PhD (Sheff) ACA
CPA (1999):
Control in Strategic Supplier
Relationship, University of New South Wales Press,
New South Wales.
Buyukozkan, Gulcin. dan Cifci, G. (2011): A Novel
Fuzzy Multi-Criteria Decision Framework for
Sustainable
Supplier
Selectionwith
Incomplete
Information, Computers in Industry, 62, 164–174.
Dou dkk. (2014): Evaluating Green Supplier Development
Programs with a Grey-Analytical Network Process-based
Methodology, European Journal of Operational Research,
233, 420–431
Dou, Y., Zhu, Q., dan Sarkis, J., (2014): Evaluating Green
Supplier Development Programs with a Grey-Analytical
Network Process-Based Methodology, European Journal
of Operational Research, 233, 420–431.
Govindan, K., Khodaverdi, R. dan Javarian, A. (2013):
Fuzzy Multi Criteria Approach for Measuring
Sustainability Performance of a Supplier Based on
Triple Bottom Line Approach, Journal of Cleaner
Production, 47, 345-354.
Hasemi, S. H., Karimi, A., dan Tavana, M. (2014): An
Integrated Green Supplier Selection Approach with
Analytic Network Process and Improved Grey
relational analysis, International Journal Production
Economics, http://dx.doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.09.027.
Helper, S. (1993): An Exit-Voice Analysis of Supplier
Relations: The Case of The Automobile Industry,
In:Grabher, G. (Ed.), The Embedded Firm, Routledge,
London
Ho, L., Feng, S., Lee, Y., dan Yen, T., (2012): Using Modified

5.3 Supplier Development Phase
The evaluation of a supplier’s performance happens at least
two distinct moment in the supplier management process.
First, during the supplier selection phase. In the second
moment, the supplier development phase. The supplier
evaluation is conducted so that some management practice
can be planned and implemented aiming improving the
performance capabilities of the supplier so as to better
fulfill the supply needs (Osiro et al., 2014). This paper is
second phase
A supplier development is determined by two axis. One is
strategic material (y axis): collaboration and strategic and
the other is the performance supplier evaluation (x axis):
low, medium, high. And then supplier are divided into six
relationship group: develop, sustain, influence, mitigate,
bailout, invest, integrate. This group adopted from
framework true SRM by Schuh et al. (2012).
Figure 4 proposed design Framework for strategic supplier
evaluation decision.
Strategic material evaluation
Item/material clasification
(Kraljick, 1983; Osiro dkk.,
2014):
Complexcity of market (x)
Dan
Importance of purchase (y)

Relationship attractiveness
(Olsen dan Elram, 1997; Park
dkk.,2009)
Strenght of relationship (x) dan
Relative supplier attractiveness
(y)

Strategic
Potensial
Strategic

Model Supplier Relationship

Bailout

Invest

Integrate

Develop

Sustain

Influence

Collaborative

Schuh dkk.
(2012)Supplier
Evaluasi
Low

Medium

High

Sustainable criteria by
Luthra et al. (2017)

Figure 4: Framework of a strategic supplier evaluation
decision
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