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ABSTRAK

Perkembangan industri pada jaman sekarang ini semakin cepat dan
bervariatif, terutama industri garment. Di Indonesia khususnya, perkembangan
bisnis garmen mulai menunjukan adanya perkembangan. Dilihat dari banyaknya
perusahaan yang bergerak di bidang garmen dan kebutuhan garmen di masyarakat
yang berkembang pesat seiring dengan berkembangnya fashion atau mode.
Bahkan saat ini garmen juga digunakan sebagai media promosi dan branding yang
sangat efektif, hal ini yang membuat banyak perusahaan garmen bermunculan
untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu supply chain telah menjadi
hal yang sangat penting, supply chain merupakan kegiatan yang dimulai dengan
pengadaan bahan baku, proses produksi, dan menghasilkan sebuah output yang
nantinya akan diterima oleh konsumen. Interaksi dengan pemasok, dan
mengendalikan pengeluaran merupakan peranan penting dalam informasi dan
kelancaran arus barang pada supply chain (Teng dan Jaramillo, 2005). Oleh
karena itu untuk dapat terus berkembang dan meningkatkan kualitas produk,
perusahaan harus membuat keputusan yang tepat pada rantai pasoknya (supply
chain). Tujuan dari penelitian ini menentukan prioritas kriteria yang
dipertimbangkan dan sesuai dengan kondisi perusahaan dalam proses pemilihan
supplier kain, selain itu penelitian ini juga mengidentifikasi peringkat supplier
kain yang dipertimbangkan untuk dipilih sebagai supplier potensial.

Dalam penelitian ini, pemilihan supplier akan menggunakan metode
Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Taguchi Loss Function (TLF). AHP
berfungsi untuk mengetahui prioritas kriteria, sedangkan Taguchi Loss Function
berguna untuk mengetahui peringkat supplier. Adapun kriteria yang
dipertimbangkan dalam penelitian ini quality, price, capacity, packaging, dan time
delivery.

Berdasarkan analisis yang diperoleh dengan menggunakan metode
Analysis Hierarchy Process (AHP), diketahui kriteria yang paling diprioritaskan
adalah kualitas, sebesar 0,368. Lalu dengan menggunakan metode Taguchi
dihasilkan peringkat supplier dengan melihat nilai weighted taguchi loss, supplier
dengan nilai weighted taguchi loss terkecil merupakan supplier terbaik. Pada
penelitian ini UD.Citra Busana merupakan supplier terbaik.
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