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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

       Metodologi penelitian adalah tata cara yang terperinci mengenai tahap-tahap 

melakukan sebuah penelitian. Metodologi penelitian pada penelitian ini dapat 

bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Penelitian ini dilakukan di pabrik PT. 

Eterindo Nusa Graha Gresik. 

3.2 Diagram alir metodologi penelitian 

       Diagram alir atau flow chart pada gambar 3.1 menggambarkan alur proses 

atau tahapan-tahapan penelitian mulai dari awal sampai selesai. Diagram alir 

penelitian digunakan untuk memudahkan pembaca untuk memahami metodologi 

penelitian yang dilakukan. 

3.3 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut akan dijelaskan bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan mulai 

awal sampai selesai. Deskripsi dari metodologi penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.3.1 Tahap Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah adalah langkah peneliti untuk dapat menduga, 

memperkirakan dan menguraikan apa yang sedang menjadi masalah pada 

perusahaan. 

1) Studi lapangan

Studi lapangan adalah studi awal yang dilakukan pada objek penelitian yang 

bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi perusahaan, gambaran 

umum dari sistem yang ada di perusahaan, dan permasalahan yang terjadi di  
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perusahaan. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan dalam penelitian. 



21 

 

 

2) Studi pustaka 

Tahap studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan untuk memperoleh teori-

teori yang mendukung penelitian dan digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan. Untuk tahapan ini dilakukan dengan membaca buku, jurnal, ilmiah 

maupun penelitian tugas akhir mengenai pemilihan supplier dengan menggunakan 

metode AHP dan TOPSIS. 

3) Identifikasi perumusan masalah 

Dari beberapa studi yang telah dilakukan baik itu studi lapangan maupun studi 

pustaka, peneliti melakukan perumusan masalah sesuai dengan permasalahan 

yang ada pada perusahaan. Identifikasi masalah telah dijelaskan pada sub bab 

rumusan masalah di BAB I. 

4) Perumusan tujuan 

Tujuan adalah mengenai hal apa yang akan dicapai dari penelitian ini. Dalam 

perumusan tujuan ini, penelitimemiliki  target mengenai pemilihan supplier 

bahwasanya pemilihan supplier bukan hanya terkait harga murah dan kualitas 

barang bagus tapi juga diperhatikan dari segi yang lain seperti kualitas pelayanan, 

efesiensi pengiriman, ketepatan spesifikasi barang yang dipesan dan lain – lain. 

 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

3.3.2.1 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Adapun data yang dibutuhkan peneliti yaitu sebagai berikut : 

a)  Data primer 

        Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti langsung dari 

sumbernya tanpa adanya perantara. Adapun data primer yang dibutuhkan peneliti 

yaitu : 

 Kriteria pemilihan supplier; data tersebut didapat dari brainstorming yang 

dilakukan kepada staff bidang purchasing dari perusahaan dan beberapa 

kriteria yang diusulkan peneliti diambil dari penelitian terdahulu. 
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 Tingkat kepentingan kriteria dan penilaian supplier; data yang diambil 

peneliti melalui pengisian kuisioner kepada staff purchasing.  

b) Data sekunder 

       Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung. 

Data sekunder bisa berupa catatan atau laporan dari arsip perusahaan. Data 

sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya diperoleh 

dari data nama supplier, kapasitas pengiriman, dan standart kualitas. Data 

sekunder membantu peneliti dalam membuat daftar kriteria – kriteria dalam 

pemilihan supplier. 

3.3.2.2 Penentuan kriteria 

       Pada tahapan ini, dalam mengidentifikasi kriteria – criteria dan sub kriteria 

yang digunakan dalam pemilihan supllier merupakan hasil dari kesepakatan 

dengan bagian purchasing melalui brainstorming dan usulan peneliti. Hasil 

kesepakatan dari peneliti dan bagian purchasing mengenai kriteria dapat 

digunakan untuk pertimbangan dalam pemilihan supplier. Dari beberapa sumber 

diatas terkait kriteria yang digunakan oleh peneliti terdahulu, tabel dibawah ini 

adalah kriteria yang digunakan oleh peneliti berdasarkan kesepakatann dengan 

bagian purchasing perusahaan dan beberapa usulan kriteria dari peneliti yang 

telah disetujui oleh oleh pihak purchasing perusahaan. Berikut ini adalah tabel 

kriteria-kriteria dan sub kriteria dalam pemilihan supplier di PT. Eterindo Nusa 

Graha terkait permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Hasil Penentuan Kriteria Supplier 

No Kriteria Sub Kriteria 

1 Quality (Q) 
Spesisifikasi bahan baku (Q1) 

Kadar larutan sulfat (Q2) 

2 Cost (C) 

Harga produk (C1) 

Cara pembayaran (C2) 

Diskon C3) 

3 Delivey  (D) 
Ketepatan waktu pengiriman (S1) 

Ketepatan jumlah pengiriman (S2) 

4 Service  (P) 

Pelayanan setelah pemesanan (P1) 

Komunikasi (P2) 

Flexibilitas (P3) 

5 Profil supplier Performance history (PS1) 
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List konsumen (PS2) 

6 Document (Dt) 
Performance history (Dt1) 

Purchase invoice (Dt2) 

 

Keterangan: 

1. Quality: bahan baku yang dibeli sesuai dengan spesifikasi dan standart 

yang telah ditetapkan perusahaan. 

2. Cost: pengeluaran ongkos terkait dengan harga bahan baku yang akan 

dibeli. Hal ini terkait dalam pengeluaran biaya akan mendapatkan 

potongan harga dalam pembelian bahan baku dalam kuantitas besar. 

3. Delivery: terkait dengan  pengiriman sesuai dengan waktu yang ditentukan 

dan lead time (waktu tunggu) dalam pemesanan yang sesuai dengan 

keinginan perusahaan serta ketepatan jumlah pemesanan yang telah 

disepakati. 

4. Service : kelancaran komunikasi dan hubungan yang akan dibangun dalam 

kontrak kerja, terkait periode waktu kontrak kerja (jangka panjang / jangka 

pendek). 

5. Profil supplier: perusahaan secara tidak langsung melihat dari profil 

supplier tetapi saat perusahaan akan menilai profil supplier dalam 

menunjang pemilihan supplier yang menunjang bagi perusahaan. 

6. Document: kelengkapan surat-surat dari supplier terkait bahan baku yang 

dikirim. 

7. Spesifikasi bahan baku: supplier mampu memenuhi pesanan sesuai dengan 

perjanjian pembelian mulai dari kadar sulfat dan kepekatan. 

8. Menejemen kualitas: supplier memperhatikan tentang sertifikasi dalam 

produksi dan menejemen. 

9. Harga produk: Harga merupakan salah satu faktor penentu konsumen 

dalam menentukan suatu keputusan pembelian terhadap suatu produk 

maupun jasa. 

10. Cara pembayaran: cara pembayaran yang dilakukan oleh perusahaan dapat 

dilakukan dengan sistem tunai ataupun kredit. 
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11. Diskon: potongan harga yang diberikan pihak supplier kepada perusahaan 

karena banyaknya jumlah pemesanan maupun karena langganan. 

12. Ketepatan waktu pengiriman: Kemampuan supplier untuk mengikuti 

jadwal yang telah ditetapkan adalah kriteria utama untuk pemilihan 

pengiriman yang tepat waktu maka akan menjamin kelancaran lintasan 

produksi. 

13. Ketepatan jumlah pengiriman: kemampuan supplier dalam mengirim 

pesanan apakah sudah sesuai dengan jumlah pesanan yang diminta oleh 

perusahaan karena kuantitas   berhubungan dengan  bagian produksi  

dalam memenuhi target order  jangka pendek. 

14. Jarak/ lokasi supplier dapat dianalisis secara tepat sebelum pemilihan. 

Lokasi supplier dicek sebelum pemilihan dikarenakan hubungan jangka 

panjang dapat menciptakan masalah dalam mensuplai produk. 

15. Pelayanan setelah pesanan: pelayanan yang dilakukan oleh supplier 

setelah dilakukanya pemesanan oleh perusahaan untuk mengatasi 

permasalahan yang terjadi selama pemesanan hingga pesanan datang dan 

juga melayani komplain setelah pesanan datang.  

16. Komunikasi: Komunikasi dan negosiasi yang baik dengan supplier 

menentukan kerjasama jangka panjang antara supplier dengan perusahaan. 

17. Flexibilitas: fleksibilitas dalam memenuhi jumlah permintaan yang 

fluktuatif dan fleksibilitas dalam hal pembayaran  

18. Performance history: perusahaan akan melihat bagaimana kinerja supplier 

terhadap pelanggan-pelanggan yang lain.  

19. List konsumen: perusahaan mengecek apakah konsumen terhadalu merasa 

puas dengan pelayanan yang diberikan oleh supplier. 

20. Performance history: perusahaan akan melihat kelengkapan surat surat. 

21. Purchase invoice: kesesuaian tagihan sesuai dengan kesepakatan harga 

yang disepakati. 

 

3.3.3 Tahap pengolahan data 

3.3.3.1 Perhitungan bobot kriteria menggunakan AHP 
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       Setelah kriteria diidentifikasi untuk digunakan dalam pemilihan supplier, 

selanjutnya di tahapan ini akan menentukan bobot kriteria dengan menggunakan 

metode AHP. Selanjutnya akan dilakukan uji konsistensi terhadap kriteria yang 

telah ditentukan dengan metode AHP, jika konsisten maka penilaian kriteria 

dikatakan valid untuk memilih calon supplier.  

3.3.3.2 Pengukuran Preferensi 

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengolahan data yang sudah dikumpulkan 

sebelumnya. Data tersebut akan diolah dengan menggunakan metode TOPSIS. 

Berikut ini adalah langkah – langkah pengerjaan dengan menggunakan metode 

TOPSIS : 

 Penentuan kategori kriteria  menentukan manakah yang merupakan 

kategori kriteria less is better ataukah greater is better. Jika less better maka 

masuk dalam kategori kriteria biaya dan sebaliknya. 

 Menghitung normalisasi matriks kriteria melakukan proses normalisasi 

penilaian dari kriteria manfaat/biaya dengan membuat matriks normalisasi. 

 Matriks keputusan ternormalisasi terbobot  membuat matriks ternormalisasi 

dari kriteria dan bobot dari kriteria tersebut. Pada bagian ini pembobotan 

kriteria  yang telah dilakukan menggunakan dengan metode AHP dimasukkan 

untuk memperoleh nilai matrik terbobot (menggunakan persamaan 12)  

selanjutnya digunakan untuk mencari nilai ideal positif dan nilai ideal negatif. 

 Jarak solusi ideal positif dan ideal negatif  melakukan perhitungan solusi 

ideal positif dan negatif (menggunakan persamaan 13 sampai dengan 

persamaan 15). Solusi ideal positif yaitu jumlah dari seluruh nilai terbaik 

yang dapat dicapai untuk setiap kriteria, sedangkan solusi ideal negatif yaitu 

seluruh nilai terburuk yang dicapai untuk setiap atribut. 

 Nilai preferensi alternatif supplier atau koefisien kedekatan  menghitung 

nilai dari preferensi untuk setiap calon supplier (menggunakan persamaan 

16). Hasil dari perhitungan ini akan menjadi perbandingan dengan hasil 

metode lain. 
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3.3.3.3 Pemilihan Supplier Terbaik 

       Pada tahapan ini, dari hasil perhitungan menggunakan metode TOPSIS akan 

dipilih supplier berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Maka calon supplier yang 

telah ditentukan berdasarkan nilai preferensi tertinggi melalui perhitungan dengan 

menggunakan TOPSIS dapat digunakan sebagai pertimbangan perusahaan dalam 

pemilihan supplier. 

  

3.3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

       Di tahapan ini, peneliti akan menganalisa hasil dari pembobotan kriteria 

menggunakan AHP. Dari hasil pembobotan dengan AHP selanjutnya digunakan 

dalam pengukuran preferensi dengan metode TOPSIS. Hasil dari perhitungan 

dengan metode TOPSIS adalah perankingan supplier terbaik. 

 

3.3.5 Kesimpulan dan Saran 

      Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan perhitungan 

dengan menggunakan metode AHP sebagai pembobotan kriteria dan metode 

TOPSIS sebagai pemilihan supplier dimana nilai preferensi tertinggi adalah yang 

terpilih sebagai calon supplier. Peneliti juga akan msemberikan saran terkait 

pemilihan supplier terhadap perusahaan dan peneliti selanjutnya. 

 

 


