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BAB VI

PENUTUP

6.1 Simpulan

Dari pembahasan diatas yang disertai dengan beberapa intrepretasi hasil,

adapun hal-hal yang menjadi point penting dan dapat ditarik suatu simpulan

sebagai berikut.

1. Berikut adalah kriteria dan sub kriteria yang digunakan dalam pemilihan

supplier telur tetas UKM Unggas Pertiwi adalah sebagai berikut.

I. Kualitas

a. Fertilitas Telur Tetas

b. Keutuhan Telur Tetas

c. Kebersihan Telur Tetas

II. Waktu Pengiriman

a. Resiko Pengiriman

b. Biaya Pengiriman

III. Ketersediaan

a. Kapasitas Ternak

b. Kapasitas Gudang

2. Dapat dilihat bahwa kriteria Kualitas merupakan kriteria tertinggi dari

ketiga kriteria lain dengan bobot 0,496 dan bobot masing-masing

Subkriteria Fertilitas (0,525), Keutuhan (0,294) dan Kebersihan (0,17),

Selanjutnya kriteria Waktu Pengiriman dengan bobot 0,303 dan bobot

subkriteria Resiko Pengiriman (0,654) serta Biaya Pengiriman (0,343),

sementara kriteria Ketersediaan berada pada rangking terendah dengan

bobot (0,199) dan masing-masing subkriteria Kapasitas Ternak (0,599)

serta Kapasitas Gudang 90,4). Sedangkan bobot untuk masing-masing

kriteria adalah Fertilitas (0,26), Kebersihan telur (0,14), Keutuhan telur

(0,089), Resiko pengiriman (0,19), Biaya pengiriman (0,1), Kapasitas

ternak (0,11) dan Kapasitas gudang (0,07).

3. Alternatif pemilihan supplier berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut.
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a Supplier 1: Bapak Solkamu, Lokasi Desa Brengkok Kec.

Brondong sebesar 29 %.

b Supplier 2: Bapak Hadi, Lokasi Desa Lembor Kec. Brondong

sebesar 22 %.

c Supplier 4: Bapak Rukan, Lokasi Desa Mrutuk Kec. Widang

sebesar 17 %.

d Supplier 5: Bapak Badrus, Lokasi Desa Ngimbang Kec.Ngimbang

sebesar 16 %.

e Supplier 3: Bapak Uman, Lokasi Desa Bandung klotok Kec.

Plumpang sebesar 15 %.

6.2 Saran

Adapun saran-saran dari penulis demi meningkatnya perkembangan ilmu,

serta meningkatnya performansi bisnis bagi UKM ialah sebagai berikut.

6.2.1 Saran Untuk Perusahaan

 UKM sebagai tempat atau obyek penelitian diharapkan agar lebih

terbuka atau sharing knowledge dalam memberikan informasi

terkait dengan hal yang diperlukan demi  kelancaran penelitian.

 Jika dilihat dari data latar belakang, pihak UKM perlu menambah

supplier baru untuk mensuplai kebutuhan telur tetas, pengambilan

keputusan dalam pemilihan calon supplier selain memperhatikan

kebijakan dari kelompok ternak juga harus mempertimbangkan

kriteria dan subkriteria agar pemilihan calon supplier mendapat

solusi yang optimal.

6.2.2 Saran Untuk Penelitian Selanjutnya

 Pada penelitian ini, supplier lebih diutamakan pada supplier yang

telah dikenal sebelumnya oleh UKM, sehingga penilaian yang ada

banyak ditekankan pada penggunaan data historis. Pada penelitian

selanjutnya akan lebih baik jika evaluasi yang dilakukan bisa

mengakomodasi adanya supplier baru yang ikut kompetisi dalam

mensuplai telur tetas ke UKM
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 Pada penelitian selanjutnya akan lebih baik jika menambahkan

metode ANP (Analytical Network Process) dalam

membandingkan seluruh subkriteria sehingga alteratif saran dan

masukan bagi pihak UKM akan lebih variatir.


