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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

1. Kriteria dan sub kriteria yang seharusnya dimiliki oleh supplier 

sebagai berikut : 

 Quality 

- Kualitas bahan baku 

 Cost 

- Harga bahan baku 

- Potongan harga bahan baku 

 Delivery 

- Lead time 

- Ketepatan waktu pengiriman 

 Reliability 

- Variasi bahan baku 

- Ketersediaan bahan baku 

 Flexibility 

- Jumlah minimum pemesanan 

- Jumlah maksimum pemesanan 

- Lokasi supplier 

- Tenggat waktu pembayaran 

- Jenis pembayaran 

- Waktu operasional 

 Responsivenees 

- Respon supplier  

- Garansi 
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2. Kriteria terpenting menurut perusahaan adalah kualitas bahan baku. 

Sedangkan sub kriteria terpenting untuk masing-masing kriteria 

adalah : 

 Quality : Kualitas bahan baku 

 Cost : Harga bahan baku 

 Delivery : Ketepatan waktu pengiriman 

 Reliability : Variasi bahan baku 

 Flexibility : Waktu operasional 

 Responsivenees : Respon supplier 

 

3. Secara keseluruhan kinerja supplier yang ada saat ini masih rendah 

apabila dibandingkan dengan target umum sebesar 100%. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, supplier produksi yang 

memiliki performansi terbaik adalah PT Putra Pile dengan nilai 

sebesar 53.51%. dan supplier distributor adalah Toko Ndang 

sebesar 51.43% masih perlu memerlukan peningkatan kinerja. 

Sedangkan untuk nilai skor paling rendah dapat diganti dengan 

supplier yang baru, setelah lolos seleksi pemilihan supplier,  sesuai 

keinginan perusahaan. 

 

4. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, supplier yang memiliki 

performansi terbaik adalah PT Putra Pile dengan nilai sebesar 

52.81%. 

 

6.2 Saran 

1. Sebaiknya perusahaan mencari supplier baru untuk persiapan 

mengganti supplier dengan nilai terendah. 

2. Sebaiknya dilakukan penelitian lanjut dengan mempertimbangkan 

ongkos transportasi bagi supplier yang tidak menyediakan service 

pengiriman barang. 
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3. Sebaiknya penilaian supplier dilakukan berkala setiap 1 tahun dan 

hasilnya diberikan kepada supplier yang berguna untuk 

meningkatkan persaingan yang sehat. 

 


