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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Obyek Penelitian 

Tugas akhir yang disusun adalah berjudul “Integrasi Fuzzy ANP (FANP) 

dan Goal Programming Untuk Pemilihan Supplier dan Alokasi Order” 

dengan study kasus pada PT. Petrokimia Gresik sebagai obyek penelitian.  

Penulis memilih perusahaan PT. Petrokimia Gresik sebagai obyek 

penelitian karena perusahaan BUMN ini memproduksi berbagai jenis pupuk 

dengan berbagai jenis bahan baku yang dipasok dari berbagai supplier baik di 

dalam maupun manca negara. Permasalahan yang muncul di perusahaan salah 

satunya bersumber dari hal tersebut. Oleh karena itu target dari judul ini yang 

akan dicapai nantinya akan sesuai dengan kondisi permasalahan yang ada 

dilapangan perusahaan mengenai pemilihan supplier dan berapa banyak order 

yang harus dialokasikan ke setiap supplier. 

 

3.2 Flow Chart  Penelitian 

Suatu penelitian merupakan suatu proses yang terkait secara sistematis. 

Tiap tahapan merupakan bagian yang menentukan tahapan berikutnya. Beberapa 

teori dan kajian yang ada merupakan dasar untuk melakukan penelitian. Hasil 

penelitian merupakan bahan kajian untuk melangkah lebih lanjut. Untuk 

mendapatkan hasil penelitian yang baik diperlukan urutan langkah penelitian yang 
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baik pula, dimana hal tersebut akan mempermudah penyusunan laporan 

penelitian.  

Untuk mencapai hasil yang memuaskan dalam penelitian, perlu didukung 

adanya urutan langkah-langkah penelitian yang jelas serta aktual. Metodologi 

penelitian disusun dengan maksud memberikan arahan dan juga merupakan tujuan 

dari penelitian itu sendiri. Sehingga metodologi penelitian ini menggambarkan 

bagaimana penelitian ini dilakukan, bagaimana sumber data, pendekatan yang 

diambil (metode), bagaimana pengolahan datanya, serta analisanya, sehingga 

nantinya akan mempermudah di dalam proses analisa datanya. 

Berikut adalah diagram alir penelitian yang terlihat pada gambar 3.1 : 
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3.3   Penjelasan Diagram Alir Penelitian 

1. Mengidentifikasi Masalah 

Tahap awal sebelum melakukan indentifikasi masalah adalah melakukan 

survey perusahaan yang dijadikan sebagai obyek penelitian yaitu PT. 

Petrokimia Gresik. Identifikasi masalah ini bertujuan untuk mencari masalah 

yang terjadi di dalam perusahaan yang menjadi pokok masalah kritis yang 

belum terselesaikan ataupun belum terdeteksi oleh perusahaan. Dalam hal 

ini dibutuhkan juga teroi-teori sebagai literatur yang mendukung pemecahan 

dari masalah yang akan diidentifikasi. 

2. Perumusan Masalah 

Dari hasil identifikasi masalah yang telah diperoleh, tahap selanjutnya 

adalah melakukan perumusan masalah agar masalah yang akan dipecahkan 

dapat fokus pada sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Pada penelitian ini 

maslah yang dirumuskan adalah mengenai bagaimana mengevaluasi supplier 

dan mengalokasikan order pada tiap supplier sesuai dengan kriteri-kriteria 

yang telah ditentukan. 

3. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini berkaitan erat dengan rumusan masalah yang 

melatar belakanginya. Berdasarkan rumusan masalah tersebut beberapa 

tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi kriteria-kriteria pemilihan 

supplier, mengetahui bobot & rangking tiap supplier dengan 

mempertimbangkan kriteria-kriteria yang ada, serta memilih & menentukan 

alokasi order pada tiap supplier. 
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4. Pengumpulan Data 

Tahap pengumpulan data ini merupakan tahapan yang sangat penting 

sebagai inputan yang diperlukan untuk pengaolahan data. Data-data yang 

diperlukan untuk pengolahan data pada penelitian ini dapat digolongkan 

menjadi 2, yaitu data primer dan data sekunder. Adapun detail data-data 

yang dihimpun adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer : 

Merupakan data-data yang dihimpun melalui tatap muka dan tanya jawab 

secara langsung antara pewawancara (pengumpul data) dengan responden 

(sumber data) maupun melalui pengamatan dan pencatatan terhadap 

peristiwa yang diselidiki pada objek penelitian. 

1. Profil perusahaan 

2. Managemen pengadaan di perusahaan 

b. Data Sekunder : 

Merupakan data-data yang dihimpun dengan merekapitulasi data yang telah 

ada diperusahaan yang biasanya berupa dokumen/laporan. 

  Data sekunder ini mecakup beberapa kategori, antara lain : 

1. Data bahan baku “white clay” 

 Harga bahan baku yang dipasok oleh setiap supplier 

 Jumlah kebutuhan bahan baku beberapa bulan mendatang 

 Prosentase pengiriman bahan baku cacat oleh tiap supplier 
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2. Data berkaitan dengan supplier “white clay” 

 Jumlah dan nama supplier yang memasok “white clay” 

 Kapasitas bahan baku yang mampu dipasok oleh tiap 

supplier 

 Persentase keterlambatan pengiriman bahan baku oleh tiap 

supplier 

3. Data biaya 

 Biaya pesan (order cost) bahan baku 

 Maksimum biaya pembelian yang dianggarkan oleh 

perusahaan untuk bahan baku “white clay” 

Beberapa data diatas sebagian akan dibutuhkan sebagai inputan dalam 

pengolahan dengan menggunakan metode Fuzy-ANP dan sebagian lainnya 

dibutuhkan untuk inputan model formulasi pada Goal Programming. 

5. Penentuan Kriteria dan Kluster  

Setelah data-data dihimpun secara keseluruhan, selanjutnya dilakukan 

penentuan kriteria pemilihan supplier yang kemudian dibedakan kedalam 

kluster yang berbeda. Kriteria-kriteria tersebut akan dikelompokkan kedalam 

satu kluster yang memiliki kesamaan kategori/topik dengan menggunakan 

teknik subjektifitas yang dilakukan dari hasil brainstorming dengan bagian 

kepala pengadaan bahan baku yang memiliki kapasitas, capability dan 

expertise dalam hal ini. Dalam menentukan kriteria-kriteria pemilihan 

supplier ini juga diperlukan brainstorming dan wawancara dengan bagian 

pengadaan bahan baku perusahaan. Hal ini dilakukan dengan maksud agar 
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kriteria-kriteria yang diharapkan oleh perusahaan dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan berdasarkan kriteria pemilihan Dickson’s Vendor Criteria 

Selection, sehingga terdapat feedback antara kondisi riil perusahaan dengan 

teori yang ada. Tidak menutup kemungkinan bahwa nanatinya akan muncul 

kriteria baru yang dimunculkan oleh perusahaan yang tidak terdapat dalam 

Dickson’s Vendor Criteria Selection. 

6. Pembuatan Network Kluster dan Kriteria 

Tahap selanjutnya adalah menentukan hubungan-hubungan antar kluster 

dan kriteria pada masing-masing kluster, baik hubungan innerdependency 

maupun hubungan outerdependency. Dalam penentuan hubungan saling 

keterpengaruahan (inner dan outerdependency) perlu juga adanya wawanara 

dengan pihak pengadaan perusahaan sebagai gambaran kondisi secara riil. 

7. Penilaian Kriteria Pada Tiap Supplier 

Setalah kriteria-kiriteri dan subkriteria telah ditentukan maka langkah 

selanjutnya perlu melakukan penilaian terhadap kriteria tiap supplier. 

Penilaian ini dilakukan oleh tim penilai dari wakil yang mempunyai peran 

utama di bagian pengadaan PT. Petrokimia Gresik, yakni kepala seksi 

pengadaan bahan baku (procurement) dan Superintendent pengadaan bahan 

baku. Dalam tahap ini penulis akan menyusun dan membuat kuisioner 

penilaian tersebut yang kemudian akan disebarkan kepada tim penilai. Bobot 

yang dijadikan untuk penilaian menggunakan skala pembobotan “pair wise 

comparison” dalam AHP/ANP seperti yang terlihat pada table 3.1. 
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Kuisioner ini dibagi menjadi tiga bagian, yaitu : 

 Kuisioner untuk penilaian bobot pada masing-masing alternatif 

supplier. 

 Kuisioner untuk penilaian bobot tingkat kepentingan tiap kriteria. 

 Kuisioner untuk penilaian bobot tingkat kepentingan antar kluster. 

Tabel 3.1 

Skala Penilaian Aktivitas Dalam Matrik Berpasangan 

Intensitas 

Kepentingan 
Definisi Penjelasan 

1 

 

3 

 

 

Kedua elemen sama pentingnya 

 

Elemen yang satu sedikit lebih 

Penting dari yang lain 

Dua elemen menyumbangnya sama 

besar pada sifat ini 

Pengalaman dan pertimbangan 

sedikit menyokong satu elemen atas 

yang lainnya 

5 

Elemen yang satu esensial atau 

sangat pentingketimbang 

elemen yang lainnya 

Pengalaman dan pertimbangan 

dengan  kuat menyokong satu elemen 

yang lainnya 

7 

 

 

9 

 

 

 

2,4,6,8 

Satu elemen jelas lebih penting 

dari elemen yang lainnya 

 

Elemen mutlak lebih penting 

dari elemen lainnya  

 

 

Nilai-nilai diantara dua 

pertimbangn yang 

berdekatan/berurutan 

Satu elemen dengan kuat disokong 

dan dominannya telah terlihat 

dipraktek  

Bukti yang menyokong elemen yang 

satu yang lainnya memiliki tingkat 

penegasan tetinggi yang mungkin 

menguatkan 

Nilai ini diberikan bila diperlukan 

kompromi antara dua kepentingan 

atau partimbangan 

Kebalikan 

Jika dibandingkan aktifitas mendapat satu nilai bila dibandingkan 

aktifitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan disbanding dengan I 

 
Sumber : (Saaty Thomas. L, 1980) 
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8. Fuzzyfikasi 

Setelah semua penilaian bobot tingkat kepentingan diperoleh, maka pada 

tahap selanjutnya akan dilakukan integrasi dengan dasar logika fuzzy. 

Diamana pada tahap ini dikenal dengan fuzzyfikasi yang dilakukan dengan  

mengubah variabel linguistik menjadi bilangan Fuzzy triangular (l, m, u). 

Adapun transformasi skala penilaian kriteria dalam ANP yang 

dikembangkan oleh Thomas L. Saaty menjadi bilangan fuzzy triangular 

menurut Nuhodzic et.al (2010) terlihat seperti tabel 3.2 berikut ini: 

Tabel 3.2 Bilangan fuzzy berdasarkan Saaty’s scale 

Fuzzy Number 
Fuzzy Triangular 

Number (l.m.u) 

Reciprocal Fuzzy 

Number 

Reciprocal Fuzzy 

Triangular Number  

1
~

 (1,1, 1) 1/ 1
~

 (1,1, 1) 

2
~

 (1, 2, 3) 1/ 2
~

 (1/3, 1.2, 1) 

3
~

 (1, 3, 5) 1/ 3
~

 (1/5, 1/3, 1) 

4
~

 (2, 4, 6) 1/ 4
~

 (1/6, 1/4, 1/2) 

5
~

 (3, 5, 7) 1/ 5
~

 (1/7, 1/5, 1/3) 

6
~

 (4, 6, 8) 1/ 6
~

 (1/8, 1/6, 1/4) 

7
~

 (5, 7, 9) 1/ 7
~

 (1/9, 1/7, 1/5) 

8
~

 (6, 8, 9) 1/ 8
~

 (1/9, 1/8, 1/6) 

9
~

 (7, 9, 9) 1/ 9
~

 (1/9, 1/9, 1/7) 

Sumber : ( Nuhodzic, et.al, 2010) 

 

9. Menghitung Rata-Rata Geometris 

Setelah merubah bobot penilaian yang diperoleh dari hasil kuisioner ke 

dalam bilangan fuzzy triangular (l, m, u), langkah selanjutnya adalah 

menghitung rata-rata gemometris masing-masing nilai (l, m, u) dari kedua 

responden menjadi sebuah nilai tunggal (L, M, U) untuk tiap-tiap pairwise 



 83 

comparison dengan menggunakan rumus rata-rata geometri pada persamaan 

berikut : 

  L = √               
 

 

M = √               
 

 

U = √               
 

 

10. Defuzzyfikasi 

Selanjutnya melakukan defuzzyfikasi yaitu merubah nilai bilangan fuzzy 

triangular menjadi satu nilai bilangan tegas (crisp). Metode yang digunakan 

adalah Center Of Gravity (COG) seperti persamaan (12) yang telah 

dijelaskan pada BAB II landasan teori sebelumnya sebagai berikut : 

COG = 

 

 



















b

a

c

b

b

a

c

b

dx
bc

xc
dx

ab

ax

xdx
bc

xc
xdx

ab

ax

)(

)(

)(

 )( 

)(

)(

)(

 )( 

 ……………………………….. (12) 

11. Menyusun Pairwise Matrix 

Dari hasil defuzzyfikasi diperoleh nilai crips / tegas yang merupakan 

nilai yang akan disusun dalam matrik perbandingan berpasangan. Adapun 

tabel penyusunan matrik seperti tabel berikut ini: 

 

Tabel 3.3 Tabel pairwise matrix 

 A1 A2 ……. An 

A1 A11 A12 …….. An 

A2 - - …….. An2 

….. - - …….. ….. 

….. - - …….. ….. 
….. - - …….. ….. 

An An1 An2 …….. Ann 



 84 

12. Uji Konsistensi 

Uji konsitensi dilakukan bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada 

unsur randomisasi/acak dalam penilaian bobot tingkat kepentingan kriteria. 

Uji konsistensi dikatakan bisa terpenuhi jika Ratio Konsistensi (CR) ≤ 0,1.  

Pada penelitian ini uji konsistensi bisa dilakukan secara otomatis dengan 

menggunakan bantuan software Super Decision 1.6. Namun secara teori uji 

konsistensi dapat dilakukan dengan menggunakan rumus sesuai dengan 

persamaan (16) pada BAB II : 

  
parameternJumlah

EigenvalueMatriks
maksimum


 ………………………………….. (14) 

Indeks Konsistensi (CI ) = 
1



n

nmaks
…………………………………….(15) 

Ratio Konsistensi (CR) = 
RI

CI
……………………………………………(16) 

13. Perhitungan Bobot Prioritas Lokal 

Pada langkah ini perhitungan bobot prioritas lokal bertujuan untuk 

mengetahui bobot masing-masing elemen yang saling berhubungan dengan 

menggunakan bantuan software Super Decision 1.6.  

Setiap kali dilakukan pembobotan prioritas lokal yang harus diperhatikan 

adalah nilai konsistensinya, dimana nilai konsistensinya tidak boleh 

melebihi 0,1. Selain dilakukan perbandingan berpasangan antar elemen 

masing-masing kluster. Dilakukan juga pembobotan perbandingan 

berpasangan antar kluster. 
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14. Pembuatan Supermatrik 

Supermatrik hanya bisa dibuat ketika ada keterkaitan antar kluster dan 

elemen diantara tiap kluster. Dari hasil perhitungan bobot prioritas lokal 

dapat disusun supermatriknya yang akan terbentuk menjadi 3 jenis, yaitu 

unweighted supermatrik, weighted supermatrik dan limitting supermatrik. 

Adanya perbandingan berpasangan antar kluster menentukan ada 

tidaknya weighted supermatrik. Jika tidak ada perbandingan berpasangan 

antar kluster maka weighted supermatrik juga tidak akan tercipta, sehingga 

nilai weighted supermatriknya adalah sama dengan nilai unweighted 

supermatrik. 

Pada langkah ini juga digunakan software Super Decision 1.6. sebagai 

tool untuk menyelesaikannya. 

Hasil akhir perhitungan memberikan bobot prioritas dan sintesis. Sintesis 

merupakan bobot dari alternatif. Didalam sintesis terdapat bobot berupa 

ideals, raw dan normals.  

15. Penentuan Alternatif Ranking 

Setelah diperoleh bobot sintesis berupa ideals, raw dan normals pada 

tahap pembuatan supermatrik, maka selanjutnya dilakukan perangkingan 

tiap-tiap alternatif berdasarkan bobot normals terbesar.  

Dari hasil bobot normals inilah yang nantinya akan diintegrasikan dan 

dijadikan sebagai salah satu input dalam fungsi tujuan pada Goal 

Programming untuk pengalokasian order. 
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16. Penentuan Alokasi Order dengan Menggunakan Mix Integer 

Programming 

Pengolahan data yang merupakan langkah akhir adalah menyusun model 

matematis Goal Programming untuk memilih supplier sebagai keputusan 

akhir & menentukan alokasi order pada tiap-tiap supplier berdasarkan bobot 

dari alternatif rangking dengan mempertimbangkan 4 fungsi tujuan dan 

beberapa fungsi pembatas lainnya. 

4 fungsi tujuan/goal yang akan dicapai adalah : 

1) Z1 (xi) : Meminimalkan biaya pembelian 

2) Z2 (xi) : Mamaksimalkan bobot supplier. Bobot supplier yang dijadikan 

input adalah dari hasil bobot normals pada pembuatan supermatrik. 

3) Z4 (xi) : Meminimalkan bahan baku cacat 

4) Z5 (xi) : Meminimalkan keterlambatan pengiriman bahan baku 

17. Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini dilakukan analisa perbandingan terhadap hasil 

perencanaan alokasi order dengan membandingkan tiap target yang mampu 

memberikan total biaya terkecil. Kemudian memberikan penjelasan atau 

pembahasan masalah yang berkaitan dengan hasil yang diperoleh pada 

pengolahan data yakni mengenai rekomendasi pemilihan supplier dan 

kuntitas alokasi pemesanan bahan bakunya untuk beberapa bulan 

mendatang. 
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18. Penarikan Kesimpulan 

Berisi kesimpulan dari penelitian untuk mejawab tujuan penelitian yang 

ingin dicapai  sebelumnya, serta saran-saran yang ditujukan bagi perusahaan 

untuk menunjang bagian pengadaan dalam mengevaluasi dan 

mengalokasikan order pada supplier yang ada berdasarkan hasil penelitian. 


