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BAB 6 

KESIMPULAN & SARAN 
 

6.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang bisa ditarik dari penelitian ini, antara lain: 

1. Prioritas alternatif PT DPS memiliki bobot yang jauh dengan yang lainnya 

maka proses lelang hanya dilakukan pada PT PJA dan PT PIE. 

2. Perusahaan harus memilih vendor sesuai dengan sub kriteria yang 

memiliki pengaruh besar dari setiap kriterianya adalah Kesehatan & 

Keselamatan kerja, Potongan Harga, Pemodalan, Kesesuaian Spesifikasi 

Pesanan, Responsibilitas, dan Jumlah Pengiriman secara berturut dengan 

bobot 0.68182, 0.51242, 0.68952, 0.38791, 0.34732 dan 0.43936. 

3. Kriteria terpenting dalam penelitian ini adalah Kualitas, dan dilanjutkan 

dengan Harga, Keuangan & Teknis, Faktor Keamanan & Lingkungan, 

Pengiriman, dan Pelayanan. 

4. Dalam pemilihan vendor, perusahaan disarankan menggunakan single 

supplier dan perlunya ditingkatkan tingkat kolaborasi yang dilakukan 

kepada vendor yang tadinya Transactional menjadi Cooperative. Hal 

tersebut tentunya dapat membantu pihak perusahaan agar lebih akurat 

dalam menilai vendornya dan juga memberikan hubungan yang baik 

antara perusahaan dengan vendor. 

 

6.2 Saran 

6.2.1 Saran Terhadap Perusahaan 

Saran yang diberikan terhadap perusahaan adalah perusahaan sebaiknya 

mulai menerapkan metode ANP ini untuk menentukan prioritas kriteria dan 

sub kriteria kedepannya. Penggunaan metode ini, dapat membantu 

perusahaan untuk menilai vendor bukan berdasarkan masing-masing kritera 

dan sub kriteria saja melainkan melihat pengaruh antara yang satu dengan 

yang lainnya baik itu antar kriteria maupun antar sub kriteria yang ada, 

sehingga akan meminimasi kesalahan dalam menetukan vendor kedepannya. 
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6.2.2 Saran Terhadap Penelitian Selanjutnya 

Pada saat melakukan pemecahan masalah pada perusahaan saat ini, disadari 

bahwa masih terdapat beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan. Sehingga 

diberikan usulan untuk penelitian sejenis yang akan dilakukan di masa yang 

akan datang yaitu perlu diperbanyak jumlah responden ahli, jenis kriteria 

yang dibutuhkan, dan sebaiknya dilakukan oleh tim, sehingga dalam 

pengolahan data dan hasil yang dikeluarkan akan lebih baik lagi. 


