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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

1.1 Metode Penelitian 

Metodologi penelitian bertujuan untuk memberikan kerangka penelitian 

yang sistematis sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan 

penelitian dengan karakteristik permasalahan yang ada, meminimasi 

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi serta mendapakan hasil penelitian 

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan di PT X yang memproduksi alat elektronik berupa 

alat music tiup yang berlokasi di kawasan Industri Pier, Jalan Rembang 

Industri I No. 36, Pandean, Rembang, Pasuruan, Jawa Timur 67152, 

Indonesia. Penelitian ini dilakukan pada rentang waktu mulai dari 6 Maret 

2017 hingga 18 April 2017. Penelitian ini membutuhkan responden antara 

lain : departemen logistik, departemen produksi dan departemen production 

plan and control (PPIC). 

Langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, identifikasi, perancangan 

sistem pengukuran kinerja, pengukuran dan evaluasi, analisa dan interpretasi 

hasil, serta tahap akhir yaitu kesimpulan dan saran.  

 

1.2 Tahapan Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada Pada diagram alir atau flow chart  ini 

akan menggambarkan alur proses atau tahapan-tahapan penelitian mulai dari 

awal sampai selesai. Diagram alir digunakan untuk memudahkan pembaca 

untuk memahami metode penelitian yang dilakukan. Secara lengkap tahapan 

penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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1.3 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Berikut akan dijelaskan bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan 

mulai awal sampai selesai. Deskripsi dari metodologi penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.3.1 Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah adalah cara dari peneliti untuk dapat 

menduga, memperkirakan dan menguraikan apa yang sedang menjadi 

masalah pada perusahaan. identifikasi masalah dalam penelitian ini 

terdapat beberapa tahap antara lain : 

1. Studi lapangan 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi rill yang ada pada 

perusahaan. dengan diperolehnya gambaran tersebut diharapkan 

dapat mengetahui pendekatan yang sesuai dalam merancang suatu 

kerangka pengukuran kinerja Green Supply Chain dengan 

menggunakan metode Green SCOR yang dapat diterapkan oleh 

perusahaan.   

2. Studi pustaka 

Tahap ini bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan 

pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan teori yang 

sesuai. 

 

1.3.2 Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penelitian. Adapun data-data yang dibutuhkan 

peneliti antara lain : 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari 

sumber asli (tanpa melalui media perantara). Data primer dapat 

berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, 

hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau 

kegiatan dan hasil pengujian. Data ini didapat dari metode 
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wawancara atau dengan memberikan kuisioner kepada pihak-

pihak yang kompeten di PT X. Adapun data primer yang 

dibutuhkan peneliti antara lain : 

a. Investor 

b. Pelanggan 

c. Karyawan (Employees) 

d. Penyalur (Supplier) 

e. Masyarakat 

f. Data mengenai Key Performance Index (KPI) atau indikator 

kepuasan masing-masing stakeholder, data ini diperoleh 

dari kuisioner pada masing-masing stakeholder yang telah 

teridentifikasi. 

g. Data mengenai strategi, proses dan kapabilitas yang 

dibutuhkan. Data ini didasarkan pada kepuasan dan 

kontribusi stakeholder. Pengambilan data ini dilakukan 

dengan cara wawancara. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

tidak langsung. Data sekunder tersebut biasanya berbentuk 

dokumen, file, arsip atau catatan-catatan perusahaan. data ini 

diperoleh melalui dokumentasi perusahaan dan literatur yang 

berhubungan dengan penelitian selama periode waktu tertentu. 

 

1.3.3 Identifikasi Faktor-Faktor pada Kinerja Green Supply Chain 

Pada tahap ini, peneliti mengajukan indikator-indikator yang sudah 

dikumpulkan dari beberapa reverensi. Kemudian peneliti melakukan 

wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab mengenai 

kesesuaian indikator tersebut pada perusahaan agar nantinya sistem 

pengukuran kinerja tersebut dapat dijalankan. Indikator-indikator yang 

terpilih selanjutnya akan  ditentukan tujuan strategis berdasarkan visi, 
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misi, tujuan serta strategi perusahaan. Setelah itu barulah indikator-

indikator tersebut menjadi KPI pada sistem pengukuran kinerja ini.  

 

1.3.4 Perancangan Sistem Pengukuran Kinerja Green Supply Chain 

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengolahan data yang 

sudah dikumpulkan sebelumnya. Data tersebut akan diolah dengan 

menggunakan metode green SCOR. 

Tahap perancangan ini mempunyai output berupa struktur hirarki 

pengukuran kinerja Green Supply Chain dengan bobot pada tiap KPI-

nya. Adapun tahap yang dilakukan antara lain : 

1. Penentuan Tujuan Strategis 

Setelah menetukan indikator yang sesuai selanjutnya 

menentukan tujuan strategis pada setiap indikator berdasarkan 

Visi, Misi, Tujuan serta strategi perusahaan. 

2. Penentuan KPI 

Setelah setiap indikator yang terpilih ditetapkan tujuan 

strategisnya berdasarkan visi, misi, tujuan serta  tujuan strategis 

maka selanjutnya indikator-indikator tersebut dijadikan KPI 

dalam sistem pengukuran kinerja green supply chain. 

3. Verifikasi KPI 

Dengan cara menkonfirmasi pada pihak yang berkompeten di 

PT X mengenai kesesuaian KPI yang dibuat peneliti sudah sesuai 

dan cukup mampu mempresentasikan kondisi perusahaan. jika 

belum maka dilakukan penetuan KPI yang baru hingga KPI yang 

diusulkan benar-benar terverifikasi. Tahap verifikasi ini 

digunakan agar sistem pengukuran kinerja yang sudah dirancang 

nantinya dapat digunakan oleh perusahaan secara berkelanjutan  

selama tidak adanya perubahan pada batasan penelitian ini. 

4. Pembobotan KPI dengan metode AHP 

Tahap ini akan menentukan indikator prioritas dengan 

menggunakan metode AHP dengan menggunakan software 
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Expert Choice. Tahap ini dilakukan untuk mancari rangking atau 

urutan prioritas dalam pemecahan masalah yang ada dengan 

melakukan pembobotan untuk setiap kriteria. Adapun tahapan 

dalam pembobotan dengan metode AHP adalah sebagai berikut : 

1. Perhitungan dengan software Expert Choice 

a. Memulai model baru 

1) Klik icon Expert Choice pada dekstop atau klik pilih 

start, all program, Expert Choice dan pilih icon 

expert choice. 

2) Pilih creat new model dan klik OK. Masukkan nama 

file untuk model ini. 

3) Tuliskan deskripsi singkat mengenai model tersebut 

b. Memasukkan kriteria dan pilihan alternatif 

1) Pilih Edit lalu Insert Child of Current Node dari 

menu, selanjutnya ketik kriteria pertama dan tekan 

<Enter> untuk melanjutkan ke kriteria selanjutnya. 

2) Tekan <Esc> untuk berhenti apabila sudah selesai 

memasukan kriteria 

3) Untuk memasukan alternatif pilihan mobilnya 

dengan cara pilih Edit, Alternative, Insert dari menu, 

atau dengan klik ikon “Add Alternative” di pojok 

kanan atas panel Alternatives. 

c. Melakukan Assesment 

Arahkan pada goal node (memilih mobil sedan 

terbaik) untuk melakukan pembobotan pada kriteria 

dan alternatif. Pertama, lakukan pembobotan pada 

setiap kriteria. Selanjutnya , pembobotan dilakukan 

pada setiap alternatif dengan dibandingkan pada 

setiap kriteria. 

a. Arahkan pada Goal Node dan klik. 
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b. Pilih Assessment, Pairwise dari menu, kemudian 

pilih : 

c. Pairwise Verbal Comparisons untuk setiap 

kriteria seperti yang ditunjukan pada Gambar 3.3 

Untuk kembali ke layar utama  setiap waktu klik 

ikon Model View. 

d. Klik dan tahan indicator untuk menggerakan 

indicator tersebut ke atas dan ke bawah. Geser 

indicator ke atas jika Peformance lebih penting 

dari Price, dan geser indicator ke bawah untuk 

yang sebaliknya. 

e. Setelah selesai melakukan pembobotan di satu sel 

(Peformance-Safety), untuk pindah ke sel 

berikutnya hanya klik sel yang dituju untuk 

dilakukan pembobotan. 

 

d. Pembobotan Alternatif Untuk Setiap Kriteria 

Gerakan kursor mouse ke kriteria dan lakukan 

pembobotan ke setiap alternatif berdasarkan kriteria 

tersebut dengan cara yang sama pada saat melakukan 

pembobotan kriteria. Pembobotan alternatif ini adalah 

alternatif mana yang “lebih disuka” berdasarkan setiap 

kriteria yang ada. Contoh : Alternatif mobil mana yang 

“lebih disuka” untuk kriteria Peformance, begitu 

seterusnya. 

e. Synthesizing Untuk Mendapatkan Hasil 

Setelah pembobotan untuk semua alternatif selesai 

dilakukan, kembali kepada Model View dan pilih ikon 

Synthesis dari menu utama untuk mendapatkan hasil 

perhitungan alternatif mana yang dipilih. 
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f. Sensitivity Analysis 

Sensitivity Analysis dilakukan untuk mengetahui 

variasi dari prioritas kriteria untuk mengamati sejauh 

mana efeknya terhadap prioritas alternatif. Sensitivity 

Analysis dilakukan dengan Sensitivity-Graphs 

commandyang ada dalam menu utama. Dengan ini kita 

bisa mengubah prioritas dari setiap kriteria (dengan klik 

dan geser kriteria bar) untuk melihat sensitivitas terhadap 

prioritas alternatif. 

a. Pilih Sensitivity-Graphs lalu Dynamic Sensitivity dari 

menu utama, klik dan tahan untuk menggeser kriteria bar 

maju/mundur sehingga dapat melihat perubahan prioritas 

dari setiap alternatif. 

b. Pilih Sensitivity-Graphs lalu Open Four Graphs untuk 

melihat semua grafik (Peformance, Dynamic, Gradient, 

Head to Head Sensitivity) di tampilkan bersamaan. 

 

1.3.5 Pengukuran dan Evaluasi 

Setelah dihasilkan suatu sistem pengukuran kinerja green supply 

chain kemudian dilakukan pengukuran terhadap rancangan 

pengukuran kinerja tersebut. Pada tahap ini dilakukan perhitungan 

nilai kinerja green supply chain dan scoring system menggunakan 

Objective Matrix (OMAX) selanjutnya dievaluasi menggunakan 

Traffic Light System. Adapun tahap yang dilakukan antara lain : 

1. Melakukan pengukuran kinerja green supply chain pada PT YMPI 

Setiap indikator yang telah tervalidasi akan dilakukan pengukuran 

kinerja terhadap pencapaian perusahaan dari setiap indikator 

tersebut. Dimana hasil yang didapatkan dari pengukuran 

sebelumnya akan digunakan dalam perhitungan OMAX. 
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2. Scoring system dengan metode objective matrix (OMAX) 

Nilai pencapaian kinerja masing-masing KPI didapat dari kondisi 

atau data real PT X yang disesuaikan dengan masing-masing KPI. 

Hasil pencapaian PT X terhadap target dari masing-masing KPI 

diperlukan dalam proses perhitungan scoring system. Pada tahap ini 

dilakukan untuk mengetahui  nilai performansi pada setiap KPI 

dengan tahapan sebagai berikut : 

a. Mencari nilai interpolasi tiap level 

b. Mencari value/nilai performansi, dimana dihitung dengan 

rumus : 

Nilai performansi = Weight × Level 

c. Perhitungan matriks OMAX sepeeti pada tabel 2.8 

Dimana : 

1) Kriteria 

Merupakan indikator kinerja kunci (KPI) yang akan diukur 

kinerjanya dan dinyatakan sesuai dengan metrik yang 

digunakan. 

2) Performance 

Merupakan tempat diletakkannya hasil perhitungan 

terhadap KPI. Hasil yang diperoleh selanjutnya 

dicantumkan pada baris performance untuk KPI yang 

diukur. 

3) Butir-butir matriks 

Butir-butir matriks terdapat dalam badan matriks yang 

disusun oleh besaran-besaran pencapaian mulai 1 sampai 

dengan tingkat 10. Sedangkan pada tingkat 3 merupakan 

data pengukuran untuk data kinerja periode sebelumnya. 

4) Level 
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Level menunjukkan kinerja KPI yang diukur sesuai dengan 

metrik standart yang digunakan yaitu 1 sampai dengan 10. 

5) Weight 

Menyatakan bobot dari KPI-KPI yang akan diukur. Nilai 

bobot ini diperoleh dari hasil pengolahan AHP. 

6) Value 

Menyatakan hasil perkalian skor kinerja untuk KPI yang 

ada dengan bobot KPI-nya. 

d. Evaluasi dengan Traffic Light System. 

Metode ini digunakan untuk mempermudah mengelompokkan 

hasil pengukuran kinerja yang sudah dilakukan sebelumnya. 

Cara ini menggunakan indikator warna untuk pengelompokkan. 

Ada 3 warna yaitu hijau, kuning dan merah. 

1) Warna Hijau 

Digunakan jika realisasi melebihi target 

2) Warna Kuning 

Digunakan jika realisasi dibawah target tapi masih dalam 

batas aman. 

3) Warna Merah 

Digunakan jika realisasi dibawah target dan di luar batas 

toleransi, maka harus dilakukan perbaikan. 

1.3.6 Analisa dan Interpretasi Hasil 

Pada tahap ini diberikan analisa terhadap hasil dari pengolahan data 

yang sudah dilakukan sebelumnya. Analisa yang dilakukan mulai dari 

awal yaitu mulai dari identifikasi KPI sampai dengan traffic light System. 

1.3.7 Kesimpulan dan Saran 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan atas 

keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah penelitian yang 

dilakukan. Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari 

permasalahan yang ada. Selain ini juga akan diberkan saran sebagai 

masukan yang positif berkaitan dengan hasil penelitian. 


