
 

 

LAMPIRAN 

BRAINSTORMING 

Brainstorming dilakukan untuk mengetahui sub 

kriteria dari masing-masing kriteria yang telah ditentukan 

yaitu Quality, Cost, Delivery, Flexibility, Responsivness. 

Brainstorming dilakukan pada 3 orang yaitu supplier 

kertas dari perusahaan 

1. Menurut bapak/ibu, selain kondisi barang tidak 

cacat hal apa yang menjadi sub kriteria dari 

kriteria Quality dalam penentuan Supplier barang 

kertas di Robby Computer? 

 Pemilik : supplier harus memiliki barang 

yang sesuai dengan permintaan 

perusahaan. Sesuai yang dimaksud yaitu 

meliputi spesifikasi dari kertas itu sendiri. 

Jika perusahaan menginginkan speifikasi 

kertas dengan berat sekian dan kualitas 

sekian maka supplier harus memiliki 

spesifikasi tersebut 

 Operator mesin : yang jadi pertimbangan 

saya untuk pemilihan supplier barang 



 

 

kertas di Robby Computer pada kriteria 

Quality adalah kertas harus sesuai dengan 

spesifikasi yang diminta perusahaan dan 

kondisi barang tidak cacat, kualitas barang 

memang sangat penting pada proses 

produksi , apabila jika menyangkut kondisi 

barang yang cacat maka akan menggaggu 

proses produksi dan dapat menyebabkan 

kerugian 

 Desaign Grafis : kondisi barang yang 

tidak cacat merupakan hal mutlak yang 

menjadi acuan para perusahaan dalam 

memilih supplier, akan tetapi barang harus 

sesuai dengan permintaan itupun juga 

sangat penting 

2. Pertanyaan : Menurut Bapak , hal yang menjadi 

sub kriteria dari kriteria Cost dalam pemilihan 

supplier barang kertas Di Robby Computer? 

 Pemilik : harga harus sesua dengan harga 

kertas di pasar, sesuai standard pasar. Dan 

metode pembayaranya bisa di terminimal 

atau tidak. Karena hal tersebut 



 

 

berhubungan dengan keuangan 

perusahaan 

 Operator mesin : kesesuaian dengan 

harga pasar dan terminimal pembayaran 

 Desaign Grafis: harga harus sesuai 

dengan barang yang di minta dan 

terminimal pembayaran. Terminimal 

pembayaran itu dipilih berdasarakan 

kondisi keuangan perusahaan 

3. Pertanyaan : berdasarkan study literatur yang saya 

telah lakukan sub kriteria dari kriteria delivery 

adalah ketepatan spesifikasi yang dikirim terhadap 

order pembelian dan ketepatan waktu waktu 

pengiriman terhadap order pembelian, menurut 

bapak apakah sub kriteria itu dapat di gunakan 

salam pemilihan supplier di Robby Computer? 

Dan adakah hal yang menjadi pertimbangan pada 

kriteria delivery ? 

 Pemilik : ketepatan spesifikasi yang 

dikirim dan ketepatan waktu pengiriman 

terhadap order pembelian sangat penting 

untuk menjadi pertimbangan dalam 



 

 

pemelihan supplier, dikarenakan jika dua 

hal tersebut tidak terpenuhi akan 

mengganggu waktu proses produksi 

 Operator Mesin : kedua hal tersebut itu 

sangat penting untuk menjadi 

pertimbangan dalam pemilihan supplier. 

Ketepatan spesifikasi yang dikirim dan 

waktu pengiriman terhadap order 

pembelian jika tidak di perhatikan akan 

menghambat proses produksi dan 

menyebabkan perusahaan mengalami 

kerugian. Akan ketepatan jumlah barang 

yang dikirim juga harus di perhatikan 

 Desaign Grafis : ketepatan spesifikasi 

yang dikirim dan ketepatan waktu 

pengiriman terhadap order pembelian 

penting untuk menjadi pertimbangan 

dalam pemilihan supplier, dikarenakan hal 

tersebut tidak terpenuhi maka 

mengahmabt proses produksi dan 

berakibat kerugian pada perusahaan 



 

 

4. Berdasarkan study literatur yang telah saya 

lakukan sub kriteria dan kriteria flexibility adalah 

kemuahan penambahan atau pengurangan 

jumlahh pemesanan dan kemudahan perubahan 

waktu pengiriman, menurut bapak/ibu apakah sub 

kriteria tersebut juga diigunakan dalam supplier 

barang kertas di Robby computer? Dan adakah hal 

yang lain menjadi pertimbangan pada kriteria 

flexibility. 

 Pemilik : supplier yang di cari semua 

perusahaan itu supplier yang tingkat 

flexibilitas yang tinggi, karena agar mudah 

penambahan atau pengurangan jumlah 

pesanan serta kemudahan perubahan 

waktu pengiriman 

 Operator Mesin : pada suatu proses 

produksi, ada kalanya terjadi kegagalan 

sehingga bahan baku mulanya tercukupi 

menjadi kurang, oleh karena itu 

kemudahan penambahan/ pengurangan 

jumlah pemesanan sering kali dibutuhkan. 

Dan kemudahan perubahan waktu 



 

 

pengiriman juga perlu di 

pertimbangkandalam pemilihan supplier. 

 Desaign Grafis : kemudahan penambahan 

atau pengurangan jumlah pesanan dan 

kemudahan perubahan waktu pengiriman 

cukup mempengaruhi dalam pemilihan 

supplier dikarenakan semkain flexibel 

supplier itu semakin baik bagi perusahaan 

5. Pertanyaan : Menurut bapak, hal apa yang menjadi 

sub kriteria dari kriteria Responsivness dalam 

pemilihan Supplier barang kertas di Robby 

Computer? 

 Pemilik : Supplier harus mampu 

menanggapi keinginan perusahaan dengan 

cepat dan mudah untuk dihubungi jika ada 

masalah yang bersangkutan dengan proses 

pengiriman dan kondisi barang yang 

dikirim 

 Operator Mesin : harus mampu 

menanggapi semua keinginan perusahaan, 

serta mudah dihubungi apabila terjadi 

sesuatau pada saat pengiriman 



 

 

 Desaign Grafis : kecepatan dalam 

menanggapi keinginan pelanggan menjadi 

focus utama dalam pemilihan supplier. 

Dikarenakan semakin cepat keinginan 

perusahaan direspon dengan baik oleh 

supplier, semakin baik pula pandangan 

perusahaan terhadap supplier tersebut. 

Kemudahan di hubungi juga sangat 

berpengaruh apabila terjadi masalah pada 

saat pengiriman. 


