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ABSTRAK 

 
Aktivitas yang sangat penting dalam manajemen rantai pasok perusahaan adalah 

pemilihan yang supplier untuk memenuhi kebutuhan bahan baku dan operasional 

perusahaan. Pengukuran kinerja suppler atau vendor memerlukan tolak ukur 

kinerja perusahaan yang tepat untuk mencapai tujuan perusahaan. Salah satu 

metode pegukuran kinerja adalah dengan konsep QCDFR (quality, cost, delivery, 

flexibility, responsibility). Metode ini tidak hanya mengukur kinerja satu supplier 

saja, tetapi juga dapat dibandingkan hasil skornya dengan supplier yang lain. Hal 

ini yang dapat membantu manajemen untuk memilih vendor lebih objekitif. 

Manajemen dapat memilih supllier dengan lima kriteria VPI (QCDFR) dan 

masing masing kriteria akan diberi bobot prioritas mana kriteria yang paling 

diutamakan oleh manajemen. Peneliti melakukan analisis lebih mendalam 

pembobotan kriteria ini dengan melakukan dua cara yakni dengan penyebaran 

kuesioner pairwise comparison dan melakukan wawancara mendalam terkait 

alasan pemilihan prioritas kriteria. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan 

konstruksi jasa pemasangan paving CV. Putra Sukowati yang sudah berdiri sejak 

tahun1992 di Surabaya. Perusahaan menggunakan cara tradisional berdasarkan 

intusi dan pengalaman manajemen untuk memilih vendor, sehingga peneliti 

berusaha merumuskan VPI Scorecard yang bertujuan untuk membantu 

manajamen CV. Putra Sukowati memilih supplier dengan objektif dan efektif. 

Hasil penelitian ini mengindikasikan manajemen memprioritaskan kualitas produk 

yang dikirim oleh supplier daripada kriteria yang lain. Kemudian manajemen 

memperimbangkan cost terlebih dahulu khususnya pada aspek kemudahan 

pembayaran dan jangka waktu pembayaran. Setelah itu prioritas selanjutnya 

adalah responsiveness vendor dalam merespon permintaan darurat untuk merubah 

waktu pengiriman dan jumlah pengiriman. Selanjutnya adalah criteria delivery 

dan terakhir diikuti dengan criteria flexibility. 

 

Kata Kunci: Pengukuran Kinerja Vendor, Panajemen rantai pasok, Pemasok, 

Analytical Hierarchy process, pairwise comparison.  
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