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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 UD. 

Mitra Pangan Sejahtera Kabupaten Malang. 

3.2 Diagram alir metodologi penelitian 

Diagram alir atau flow chartpada 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 RPA. 

1) Studi lapangan 

Studi lapangan adalah studi awal yang dilakukan pada objek penelitian 

yang bertujuan untuk mengetahui latar belakang dan kondisi RPA, 

gambaran umum dari sistem yang ada di RPA, dan permasalahan yang 

terjadi di RPA. Studi lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang dibutuhkan dalam penelitian. 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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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 lokasi dengan menggunakan metode AHP. 

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 RPA. 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 lokasi bahwasanya pemilihan lokasi bukan hanya terkait 

harga tanah yang murah dan kondisi wilayah yang ramai tapi juga 

diperhatikan dari segi yang lain seperti jarak yang dianggap dekat 

dengan pasar, biaya pengiriman dari gudang ke konsumen, fasilitas 

yang ditawarkan seperti ketersediaan air, kualitas air 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 : 
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 Kriteria pemilihan lokasi; data tersebut didapat dari brainstorming 

yang dilakukan kepada kepala bagian warehouse dari RPA. 

 Tingkat kepentingan kriteria dan penilaian lokasi; data yang 

diambil peneliti melalui pengisian kuisioner kepada kepala bagian 

warehousing. AHP memasukkan baik aspek kualitatif maupun 

kuantitatif pikiran manusia: aspek kuantitatif untuk mendefinisikan 

persoalan dan hierarkinya dan aspek kuantitatif untuk 

mengekspresikan penilaian dan preferensi secara ringkas padat. 

b) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung. Data sekunder bisa berupa catatan atau laporan dari arsip 

RPA. Data sekunder yang dibutuhkan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitiannya diperoleh dari data nama lokasi yang akan dijadikan 

tempat didirikannya gudang baru, kapasitas penyimpanan dan standart 

kualitas yang akan ditetapkan dalam melakukan penyimpanan. Data 

sekunder membantu peneliti dalam membuat daftar kriteria – kriteria 

dalam pemilihan lokasi. 

3.3.2.2 Penentuan kriteria 

Pada tahapan ini, mengidentifikasi kriteria – kriteria dan sub kriteria 

yang digunakan dalam pemilihan lokasi merupakan hasil dari kesepakatan 

dengan kepala bagian warehouse melalui brainstorming dan usulan 

peneliti. Hasil kesepakatan dari peneliti dan bagian warehouse mengenai 

kriteria dapat digunakan untuk pertimbangan dalam pemilihan lokasi. Dari 

beberapa sumber diatas terkait kriteria yang digunakan oleh peneliti 

terdahulu, tabel dibawah ini adalah kriteria yang digunakan oleh peneliti 

berdasarkan kesepakatan dengan kepala bagian warehouse RPA dan 

beberapa usulan kriteria dari peneliti yang telah disetujui oleh pihak 

warehouse RPA. Berikut ini adalah tabel kriteria-kriteria dan sub kriteria 
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dalam pemilihan lokasi di UD. Mitra Pangan Sejahtera terkait 

permasalahan yang dihadapi oleh RPA adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Kriteria Pemilihan Lokasi 

No Kriteria Sub Kriteria 

1 Jarak (J) 

Jarak dari gudang ke konsumen (J1) 

Jarak dari RPA ke gudang baru (J2) 

2 Cost(C) 

Biaya pengiriman dari gudang baru ke konsumen 

(C1) 

Biaya pengiriman dari RPA ke gudang baru (C2) 

Biaya yang dikeluarkan untuk investasi tanah (C3) 

Biaya yang dikeluarkan untuk investasi gedung dan 

perangkat coldstorage (C4) 

Biaya keamanan (C5) 

Biaya genset saat listrik mati (C6) 

Biaya pemasangan listrik baru(C7) 

3 Perijinan (P) 

Ijin Kepala Desa (P1) 

Ijin Pemerintah Daerah (P2) 

Ijin IPAL (P3) 

4 Fasilitas (F) 

Akses transportasi (F1) 

Ketersediaan air (F2) 

Ketersediaan listrik yang memadai (F3) 

Akses jalan raya (F4) 
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Keterangan: 

1. Jarak: jarak yang ditempuh selama proses pengiriman produk. 

2. Cost: pengeluaran biaya terkait dengan pengiriman dari gudang lama ke 

gudang baru dan pengiriman dari gudang baru ke konsumen. Biaya yang 

dikeluarkan untuk keperluan investasi tanah. 

3. Kapasitas: terkait dengan banyaknya produk yang dapat disimpan di dalam 

gudang baru dan banyaknya permintaan konsumen yang dapat dipenuhi 

selama satu minggu. 

4. Fasilitas: sarana dan prasarana yang digunakan untuk mendukung kegiatan 

di dalam gudang. 

5. Jarak dari gudang ke konsumen: jarak yang ditempuh selama pengiriman 

dari gudang baru ke konsumen merupakan salah satu faktor penentuan 

lokasi gudang baru. 

6. Jarak dari RPA ke gudang baru: jarak yang ditempuh selama pengiriman 

produk dari RPA ke gudang baru. 

7. Biaya pengiriman dari gudang baru ke konsumen: biaya yang ditimbulkan 

pada saat pengiriman produk dari gudang baru ke konsumen, merupakan 

salah satu faktor penentu dipilihnya lokasi untuk didirikan gudang baru. 

8. Biaya pengiriman dari RPA ke gudang baru: merupakan biaya yang 

dikeluarkan dalam kegiatan pengiriman produk dari gudang lama ke 

gudang baru. 

9. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi tanah: biaya yang dikeluarkan 

untuk mendapatkan hak milik tanah yang akan digunakan untuk 

mendirikan lokasi gudang baru. 

10. Biaya yang dikeluarkan untuk investasi gedung dan perangkat 

coldstorage: biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan gedung dan 

pembelian coldstorage. 

11. Biaya keamanan: biaya yang dikeluarkan untuk kegiatan keamanan di 

sekitar gudang. 
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12. Biaya genset saat listrik mati: biaya yang dikeluarkan untuk pembelian 

genset. 

13. Biaya pemasangan listrik baru: biaya yang dikeluarkan untuk pemasangan 

listrik di gudang baru. 

14. Ijin Kepala Desa: daerah yang akan digunakan untuk mendirikan gudang 

mendapatkan ijin dari kepala desa setempat dan sesuai dengan 

peraturan/kesepakatan warga tersebut. 

15. Ijin Pemerintah Daerah: daerah yang akan digunakan untuk mendirikan 

gudang harus sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat oleh 

pemerintah setempat. 

16. Ijin IPAL: ijin yang didapatkan untuk menjamin pengolahan limbah 

produk sesuai dengan peraturan dan ramah lingkungan. 

17. Akses transportasi: jenis alat transportasi yang dapat digunakan selama 

proses pengiriman. 

18. Ketersediaan air: adanya pasokan air yang memadai untuk mendukung 

dilakukannya kegiatan di dalam gudang. 

19. Ketersediaan listrik yang memadai: besarnya pasokan listrik yang dapat 

digunakan untuk memenuhi kebutuhan listrik di dalam gudang. 

20. Akses jalan raya: sebisa mungkin lokasi gudang diletakkan di dekat atau 

berhadapan langsung dengan jalan raya untuk memudahkan proses 

pengiriman. 

 

3.3.3 Tahap Pengolahan Data Menggunakan Metode AHP 

3.3.3.1 Perhitungan bobot kriteria 

Setelah kriteria diidentifikasi untuk digunakan dalam pemilihan 

lokasi, selanjutnya di tahapan ini akan menentukan bobot kriteria dengan 

cara perhitungan manual dan juga menggunakan software expert choice 

dan akan dibandingkan antara perhitungan manual dengan software untuk 

mendapatkan hasil yang konsisten dan layak untuk dilakukan perhitungan 
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lebih lanjut menggunakan metode AHP. Jika konsisten maka penilaian 

kriteria dikatakan valid untuk memilih alternatif lokasi.  

3.3.3.2 Pemilihan Lokasi Terbaik 

Setelah menemukan bobot prioritas kriteria, menetapkan nilai skala 

perbandingan lokasi berdasarkan masing-masing kriteria. Langkah 

selanjutnya membuat matriks perbandingan alternatif lokasi berdasarkan 

kriteria. Setelah terbentuk matriks perbandingan lokasi berdasarkan 

kriteria maka dicari bobot prioritas untuk perbandingan lokasi terhadap 

masing-masing kriteria. 

Tabel 3.2 Tingkat Kepentingan 

Nilai Interpretasi 

1 Oi dan Oj sama penting 

3 Oi sedikit lebih penting daripada Oj 

5 Oi kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

7 Oi sangat kuat tingkat kepentingannya daripada Oj 

9 Oi mutlak lebih penting daripada Oj 

2,4,6,8 Nilai-nilai intermediate 

Sumber: Kusumadewi dkk, 2006 

Contoh langkah-langkah perhitungan untuk menentukan lokasi usaha 

menggunakan metode AHP yaitu (Yuli Astuti; Erni Seniwati, 2011): 

 Menentukan prioritas kriteria.

Tabel 3.3 Membuat Matrik Perbandingan Berpasangan.

Jarak Luas Harga 
Jumlah Jenis 

Usaha 

Jarak 1 3 2 2 

Luas 0,33 1 3 2 

Harga 0,5 0,33 1 3 

Jumlah Jenis 

Usaha 
0,5 0,5 0,33 1 

Jumlah 2,33 4,83 6,33 8 
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Tabel 3.4 Membuat Matrik Nilai Kriteria. 

 Jarak Luas Harga 

Jumlah 

Jenis 

Usaha 

Jumlah Prioritas 

Jarak 0,43 0,62 0,32 0,25 1,62 0,40 

Luas 0,14 0,21 0,47 0,25 1,07 0,27 

Harga 0,21 0,07 0,16 0,38 0,82 0,20 

Jumlah 

Jenis 

Usaha 

0,21 0,10 0,05 0,13 0,50 0,12 

 

Tabel 3.5 Membuat Matrik Penjumlahan Setiap Baris. 

 Jarak Luas Harga 
Jumlah 

Jenis Usaha 
Jumlah 

Jarak 0,40 1,21 0,81 0,81 3,23 

Luas 0,13 0,40 1,21 0,81 2,56 

Harga 0,20 0,13 0,40 1,21 1,95 

Jumlah 

Jenis Usaha 
0,20 0,20 0,13 0,40 0,94 

 

Tabel 3.6 Penghitungan Rasio Konsistensi Jumlah/Baris Prioritas. 

 Jumlah/Baris Prioritas Hasil 

Jarak 3,23 0,4 3,63 

Luas 2,56 0,27 2,83 

Harga 1,95 0,2 2,15 

Jumlah Jenis Usaha 0,94 0,12 1,06 

Dari tabel perhitungan rasio konsistensi diperoleh : 

Jumlah (jumlah dari nilai-nilai hasil) : 9,67 

n (jumlah kriteria) : 4 

λ maks (jumlah/n) : 2,42  
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CI ((λ maks-n)/n) : -0,40 

CR (CI/IR) : (-0,40/0,9) : -0,44 

Alternatif lokasi yang akan dipilih yaitu: 

1. Sekitar Jalan Perusahaan, Jalan Gembrung, Jalan Raya Kepuharjo,Jalan 

Raya Mondoroko. 

 

Gambar 3.2 Peta Alternatif Lokasi 1 

2. Sekitar Jalan Rogonoto Timur Singosari-Malang. 

 

Gambar 3.3 Peta Alternatif Lokasi 2 
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3. Sekitar Jalan Joyo Agung. 

 

Gambar 3.4 Peta Alternatif Lokasi 3 

3.3.4 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Di tahapan ini, peneliti akan menganalisa hasil dari pembobotan 

kriteria Setelah menemukan bobot dari masing-masing kriteria terhadap 

lokasi yang sudah ditentukan, langkah selanjutnya adalah mengalikan 

bobot dari masing-masing kriteria denganbobot dari masing-masing lokasi, 

kemudian hasil perkalian tersebut dijumlahkan perbaris.Setelah diketahui 

total prioritas global  masing–masing lokasi, maka dapat ditentukan lokasi 

yang paling baik untuk dijadikan lokasi gudang terbaik dilihat dari total 

prioritas global tertinggi. 

 

3.3.5 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap ini, peneliti akan menarik kesimpulan berdasarkan 

perhitungan dengan menggunakan metode AHP sebagai pembobotan 

kriteria dan penentuan total prioritas global tertinggi dari masing-masing 

alternatif lokasi, sehingga dapat ditentukan lokasi mana yang paling baik 

untuk dijadikan lokasi gudang baru. Peneliti juga akan memberikan saran 

terkait pemilihan lokasi terhadap pihak RPA dan penelitian selanjutnya. 

 


