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ABSTRAK 

 

Perusahaan pada masa kini bersaing ketat untuk memenuhi kebutuhan 

konsumen. Oleh karena itu diperlukan adanya Supply Chain management agar 

perusahaan dapat menjaga kualitas produk, harga produk, dan pelayanan 

perusahaan dengan baik. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk memperoleh 

produk-produk dengan biaya yang wajar, dalam jumlah , kualitas, waktu, dan 

sumber yang tepat. 

PT. Menara Jaya Lestari merupakan perusahaan yang memproduksi obat 

nyamuk untuk masyarakat. Tingkat kebutuhan masyarakat yang tinggi akan obat 

nyamuk, memaksa perusahaan agar terus melakukan produksi agar permintaan 

tersebut terpenuhi. Oleh karena itu perlu adanya suplai bahan baku yang yang 

memadai dari para supplier. Maka diperlukan seleksi untuk para supplier bahan 

baku agar dapat menyediakan bahan-bahan dengan kualitas dan servis yang baik. 

Dalam penelitian ini dilakukan analisis untuk memilih supplier bagi 

perusahaan. Pemilihan ini berdasarkan hasil penelitian, yaitu mencakup kriteria 

utama dan sub-kriteria yang ditemukan oleh peneliti. Pemilihan supplier 

dilakukan dengan cara penghitungan menggunakan metode Fuzzy-AHP untuk 

mencari nilai terbaik dari para supplier. Dari hasil perhitungan pada kelima 

supplier didapatkan urutan peringkat supplier dari yang tertinggi hingga terendah. 

Supplier E menempati peringkat teratas dengan nilai 0,3456 diikuti Supplier A 

diperingkat kedua dengan nilai 0,3434, lalu diperingkat ke tiga adalah Supplier D 

dengan nilai 0,3400, lalu dua peringkat terbawah adalah Supplier B dan Supplier 

C dengan nilai 0,3310 dan 0,3188. 
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