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ABSTRAK

Perkembangan industry saat ini telah semakin pesat dan semakin

berfariatif. Baik industry manufaktur maupun jasa. Saat ini supply chain telah

berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan supply chain

sendiri dapat diterapkan diberbagai industri. Bagi perusahaan manufaktur supply

chain dapat disimpulkan, merupakan kegiatan yang dimulai di bagian pengadaan

bahan baku, kemudian proses produksi, dan bahan jadi akan langsung dikirim ke

distributor, lalu retailer, hingga sampai pada konsumen akhir. Bagi industry

konstruksi kegiatannya tidak jauh berbeda yakni dimulai dari bagian pengadaan,

selanjutnya pekerjaan dilanjutkan oleh pekerja lapangan yang akan membangun

bangunan sesuai keinginan klien dan sesuai dengan desain dari arsitek. Dalam

penelitian ini akan dilakukan penelitian mengenai optimalisasi manajemen

logistik dengan menganalisis pemilihan supplier dengan mengintegrasikan

metode Delphi, AHP, dan Taguchi Loss Function di PT AMB (Anugrah Mulia

Bagia). Penelitian fokus pada manajemen supplier perusahaan kontraktor, dan

bagian yang akan dianalisis ada pada bagian pengadaan besi dan baja PT AMB.

Ada beberapa hal yang akan dipertimbangkan oleh perusahaan sebelum

memutuskan untuk memilih supplier. Pertama adalah metode Delphi yang

dimodifikasi, metode ini bertujuan untuk mengetahui kriteria yang akan

dipertimbangkan dalam memilih supplier besi dan baja. Kemudian AHP (Analysis

Hierarchy Process) untuk mengetahui bobot dari masing-masing criteria. Dan

Taguchi Loss Function untuk mengetahui pringkat supplier dari masing-masing

kriteria, berdasarkan dari adanya biaya sosial yang dikeluarkan oleh perusahaan.

Menggunakan metode penelitian kualitatif, penenlitian ini akan

mendeskripsikan hasil pengamatan dengan menginterpretasikan hasil analisis data

perusahaan. Ada tiga supplier besi dan baja yaitu PT Rangkaraya, PT Timur Jasa

Still, dan PT BAS (Benteng Anugerah Sejehtera). Dari pengintegrasian ketiga

metode didapatkan beberapa hal diantaranya terdapat tujuh kriteria yang

dipertimbangkan dalam seleksi supplier besi dan baja. Adapun kriteria yang

dipertimbangkan adalah price, quality, dependability, attitude, capacity,

communication, dan manajemen & organisasi perusahaan. Selanjutnya didapatkan

bobot dari masing-masing kriteria dan peringkat dari kriteria. Terakhir didapatkan

nilai loss function dan peringkat supplier besi dan baja PT AMB (Anugrah Mulia

Bagia) Surabaya.
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