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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. 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 mendapatkan hasil penelitian 

yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. 

Penelitian ini dilakukan di UD Cahaya, suatu perusahaan manufaktur 

yang memproduksi makanan olahan ringan berbahan dasar jagung yang 

berlokasi di Jl. Teluk Bayur No.41 Arjosari, Malang, Jawa Timur. Penelitian 

ini dilakukan pada rentang waktu mulai dari 6-8 Januari 2017. Penelitian ini 

membutuhkan responden yang berhubungan dengan supplier bahan baku,  

Perusahaan mengarahkan pada seorang karyawan senior bagian produksi 

yang terbiasa dalam melakukan penentuan pemasok jagung yang dianggap 

sudah mewakili pihak UD Cahaya. 

Langkah-langkah metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah identifikasi masalah, pengumpulan data, identifikasi faktor kinerja 

supplier,  pengolahan data, analisa dan interpretasi hasil, serta tahap akhir 

yaitu kesimpulan dan saran.  

 

3.2. Tahapan Penelitian 

Penelitian ini digambarkan menggunakan 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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Gambar 3.1 Flowchart  Metodologi Penelitian 
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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. 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 ada 

beberapa tahapan, antara lain : 

1. Studi lapangan 

Tahap ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real yang ada pada 

perusahaan, dengan diperolehnya gambaran tersebut diharapkan 

dapat mengetahui pendekatan yang sesuai dalam merancang suatu 

kerangka pengukuran kinerja supplier dengan menggunakan 

metode SAW (Simple Additive Weighting) dan metode TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) 

yang dapat diterapkan di perusahaan.   

2. Studi pustaka 

Tahap ini bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan 

pemecahan masalah dengan menggunakan pendekatan teori yang 

sesuai. 

3. Perumusan Masalah 

Setelah  dilakukan  studi  pendahuluan,  diperoleh  fakta  bahwa  

UD Cahaya melibatkan  beberapa  pemasok  untuk  memenuhi  

kebutuhan  bahan baku utama  produknya, yaitu jagung.  Dalam  

menentukan supplier jagung, UD Cahaya hanya melakukan secara 

subyektif dengan beberapa pertimbangan, yaitu dari segi harga dan 

pelayanan. Namun di peroleh fakta bahwa dengan melakukan 

penentuan supplier secara subyektif, masih banyak kelemahan yang 

di alami perusahaan. Sehingga pemilihan pemasok dirasakan 

sebagai hal yang cukup kritis dalam proses pengadaan bahan baku.  



 

20 
 

 
 

Oleh  karena  itu  dirumuskanlah  permasalahan  dalam penelitian  

ini  yaitu  bagaimana  melakukan  pemilihan  pemasok dengan  

mempertimbangkan  berbagai kriteria  menggunakan metode SAW 

(Simple Additive Weighting) dan metode TOPSIS (Technique for 

Order Preference by Similarity to Ideal Solution). 

4. Penentuan Tujuan 

Tujuan dari penelitian ini adalah menentukan kriteria yang tepat 

bagi perusahaan dalam pemilihan  pemasok, serta menentukan  

pemasok  bahan baku secara tepat, dengan cara memilih supplier 

dengan peringkat terbaik. 

3.3.2. 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 

wawancara atau dengan memberikan kuisioner kepada pihak-

pihak yang kompeten di bidang pengadaan bahan baku jagung 

di UD Cahaya. Adapun data primer yang diperoleh peneliti 

antara lain : 

a. Karyawan (Employees). 

Banyaknya karyawan yang bekerja di UD Cahaya ini ada 10 

orang, yaitu : 

 Bagian penjualan : 2 orang 

 Bagian produksi : 6 orang 

 Bagian pengepakan : 2 orang 
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b. Pemasaran produk. 

Perusahaan ini sudah memasarkan produknya di tiga kota 

besar, yaitu Malang, Sidoarjo, dan Surabaya. 

c. Proses produksi. 

Data mengenai proses produksi yang dilakukan perusahaan. 

Pengambilan data ini dilakukan dengan cara wawancara. 

d. Jumlah pemasok bahan baku jagung (Supplier). 

Banyaknya supplier yang sedang bekerjasama dengan UD 

Cahaya dan salah satu supplier biasa di pilih oleh 

perusahaan untuk memasok bahan baku jagung sesuai 

dengan kebutuhan perusahaan. 

e. Kriteria evaluasi pemilihan supplier. 

Untuk menentukan kriteria supplier akan dilakukan proses 

wawancara kepada pihak yang bertanggung jawab terhadap 

proses pengadaan bahan baku yang ada di perusahaan yang 

juga bertanggung jawab pada proses pemilihan supplier 

terbaik untuk memasok bahan baku yang ada di perusahaan, 

yaitu karyawan senior bagian produksi  yang terbiasa dalam 

melakukan penentuan pemasok jagung yang dianggap 

sudah mewakili pihak UD Cahaya dengan tujuan 

mengetahui kriteria-kriteria dalam melakukan evaluasi 

pemilihan supplier. 

f. Tingkat kepentingan kriteria. 

Dalam menentukan tingkat kepentingan kriteria akan 

dilakukan proses wawancara dan kuisoner kepada pihak 

yang bertanggung jawab terhadap kinerja tiap supplier di 

UD Cahaya. Untuk proses penentuan tingkat kepentingan 

kriteria ini dilaukukan oleh 1 decission maker yaitu 

karyawan senior bagian produksi. Menurut Saaty dalam 

Wulandari (2016), jika tidak ada orang yang dianggap 

expert dan menguasai subjek penelitian, maka jumlah 
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responden yang banyak sekalipun tidak akan cukup. Akan 

tetapi jika 1 orang expert saja dianggap menguasai seluruh 

bidang dalam hirarki, maka dapat dianggap cukup untuk 

menghasilkan penilaian yang baik. Sehingga terpilih 

karyawan senior bagian produksi untuk proses wawancara 

dan kuisoner karena pihak tersebut lebih memahami kriteria 

yang digunakan pada tiap supplier dan mengetahui kinerja 

masing-masing supplier. 

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. 

3.3.3. Identifikasi Faktor-Faktor yang Berpengaruh pada Kinerja 

Supplier 

 Pada tahap ini, data yang dikumpulkan dari data primer dan 

sekunder selanjutnya akan diidentifikasi. Data-data tersebut 

diidentifikasi berdasarkan kondisi yang ada pada perusahaan dan 

kriteria-kriteria yang akan di gunakan dengan metode SAW (Simple 

Additive Weighting) dan metode TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution).  

Kriteria dapat dianggap sebagai sasaran yang akan dicapai, kriteria 

akan di jadikan sebagai standar ukuran dalam menilai alternatif yang 

hendak dipilih. Sifat yang perlu ada dalam kriteria yang di gunakan 

dalam setiap keputusan adalah kriteria tersebut dapat mencakup semua 

aspek penting dalam persoalan yang dihadapi sehingga dapat 

menunjukan seberapa jauh seluruh tujuan dapat di capai, namun juga 

harus menghindari kriteria yang berlebihan, agar tidak ada kriteria yang 

hampir sama sehingga terjadi tumpang tindih. 
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Kriteria pemilihan adalah salah satu hal penting dalam pemilihan 

supplier, kriteria yang digunakan harus mencerminkan strategi supply 

chain maupun karakteristik item yang akan dipasok. Menurut 

Stevenson (2002) dalam jurnal Widiyanesti  dan Setyorini, kriteria 

pemilihan supplier biasanya mempertimbangkan kualitas dari produk, 

service / pelayanan dan ketepatan waktu pengiriman. Faktor lain yang 

harus dipertimbangkan ketika memilih supplier adalah :  

1. Harga  

Faktor ini biasanya merupakan faktor utama, apakah terdapat 

penawaran diskon, meskipun hal itu kadangkala tidak menjadi 

hal yang paling penting. 

2. Kualitas  

Suatu perusahaan mungkin akan membelanjakan lebih besar 

biayanya untuk mendapatkan kualitas barang yang baik. 

3. Pelayanan 

Pelayanan yang khusus kadang kala dapat menjadi kriteria 

utama supplier. Penggantian atas barang yang rusak, petunjuk 

hal yang penting dalam pemilihan cara penggunaan, perbaikan 

peralatan dan pelayanan yang sejenis, dapat menjadi kunci 

dalarn pemilihan satu supplier daripada yang lain.  

4. Lokasi  

Lokasi supplier dapat mempunyai pengaruh pada waktu respon 

saat ada waktu pengiriman, biaya transportasi, order / pesanan 

yang mendadak atau pelayanan yang bersifat darurat. Pembelian 

pada daerah setempat / lokal dapat menumbuhkan goodwil/ 

(pengaruh baik) dalam suatu hubungan untuk dapat membantu 

perekonomian daerah sekitar. 

5. Kebijakan persediaan supplier 

Jika supplier dapat memelihara kebijakan persediaannya dan 

menjaga spare part yang dimilikinya, hal ini dapat membantu 

dalam kasus kebutuhan bahan baku yang mendadak.  
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6. Fleksibilitas  

Niat yang baik dan kemampuan supplier dalam merespon 

perubahan permintaan dan memenuhi perubahan desain pesanan 

dapat menjadi faktor yang penting dalam pemilihan supplier. 

 

Menurut Pujawan dan Mahendrawathi (2010), kriteria pemilihan 

adalah salah satu hal penting dalam pemilihan supplier, kriteria yang 

digunakan harus mencerminkan strategi supply chain maupun 

karakteristik item yang akan dipasok. Pada tahap ini mempunyai output 

berupa kriteria-kriteria pemilihan supplier. Adapun tahap yang 

dilakukan yaitu dengan proses wawancara. Pada tahap ini dilakukan 

dengan cara mewawancarai tenaga ahli pada UD Cahaya yang terkait 

dengan proses pengadaan barang. Proses pewawancaraan dilakukan 

berdasarkan pertimbangan bahwa responden : 

a. Terkait dengan proses pengadaan barang. 

b. Merupakan karyawan yang sudah berpengalaman. 

Berdasarkan kriteria di atas, Perusahaan mengarahkan pada seorang 

karyawan senior bagian produksi yang sudah terbiasa dalam melakukan 

proses pengadaan termasuk penentuan pemasok jagung, yang dianggap 

sudah mewakili pihak UD Cahaya. 

Tahapan identifikasi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap 

kinerja supplier berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan pihak 

perusahaan, yaitu : 

1. Pengamatan kondisi nyata yang ada di perusahaan. 

Proses pengadaan bahan baku yang ada di perusahaan saat ini 

belum menggunakan metode untuk memilih supplier, jadi 

perusahaan memilih pemasok dengan subyektifitas saja tanpa 

menggunakan perhitungan, dan hanya  berdasarkan faktor 

harga dan pelayanan saja, jadi supplier yang menawarkan harga 

dan pelayanan yang paling baik, maka pemasok itu yang akan 

terpilih. 
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2. Permasalahan yang di hadapi perusahaan. 

Masalah yang ada di perusahaan dengan memilih supplier 

hanya berdasarkan kriteria harga dan pelayanan saja yaitu, 

tidak jarang supplier terpilih memilki kelemahan di faktor yang 

lain, seperti kualitas bahan yang di pasok kurang baik dan 

tingkat fleksibilitas dari supplier terpilih yang kurang baik, 

dalam hal ini, yang di maksud kualitas bahan aku yang kurang 

baik yaitu masih di temukannya campuran jagung yang masih 

muda, ini di tandai dengan warna bulir jagung yang masih 

berwarna kuning tua dan masih mengandung sedikit air di 

dalamnya, sehingga jagung mudah hancur pada saat proses 

produksi. Untuk kualitas tingkat kadaluwarsa bahan baku tidak 

ditemukan, berdasarkan hasil diskusi dengan narasumber, 

selama ini belum ditemukan permasalahan yang berkaitan 

dengan kualitas tingkat kadaluwarsa bahan baku, karena untuk 

bahan baku yang telah kadaluwarsa, akan ditandai dengan bulir 

jagung yang berjamur dan terdapat kutu di dalamnya. Jadi 

permasalahan yang ada pada perusahaan yaitu kualitas 

campuran bulir jagung dan juga fleksibilitas supplier, sehingga 

perusahaan mengalami kerugian karena hasil produk menjadi 

kurang maksimal dan perusahaan juga harus meluangkan waktu 

dan biaya lebih untuk mendapatkan kekurangan bahan baku 

dari supplier lain jika terjadi peningkatan pesanan yang 

mendadak. 

3. Pemberian alternatif solusi berdasarkan permasalahan yang 

ada. 

Berdasarkan pengamatan yang di lakukan di perusahaan, 

kriteria pemilihan supplier perlu di tambahkan, yang awalnya 

hanya berdasarkan harga dan pelayanan saja, menjadi beberapa 

kriteria dengan tujuan mengatasi masalah-masalah yang ada, 

yaitu agar perusahaan tidak mengeluarkan waktu dan biaya 
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lebih jika terjadi peningkatan jumlah pemesanan yang 

mendadak, dan juga kualitas hasil akhir produk yang maksimal 

karena kualitas bahan baku yang baik. Jadi kriteria-kriteria 

yang harus ada dalam pemilihan supplier berdasarkan proses 

pengamatan yang sudah dilakukan yaitu : 

a. Harga  : Kriteria harga yang di pasok oleh supplier 

merupakan kriteria harga jual bahan baku kepada 

perusahaan  yang menjadi salah satu pertimbangan setiap 

perusahaan dalam memilih supplier. 

b. Kualitas : Kriteria ini menilai supplier dari segi 

kualitas terhadap produk yang dihasilkan oleh supplier. 

Bahan baku (raw materials) merupakan salah satu input  

bagi perusahaan manufaktur (pabrik) yang mutlak 

dibutuhkan. Bagi sebuah pabrik yang tidak membuat sendiri 

bahan bakunya dalam artian bahan baku diperoleh dari 

pihak ketiga (supplier), maka kualitas material dari supplier 

harus menjadi pengawasan yang utama demi menghasilkan 

produk yang bermutu. 

c. Ketepatan Waktu Pengiriman : Kriteria ini menilai supplier 

dari segi ketepatan pengiriman bahan baku oleh pemasok 

kepada perusahaan, ini merupakan faktor yang harus ada 

karena kelancaran proses produksi sangat bergantung pada 

ketepatan proses pengiriman yang menjamin bahan itu ada 

dan selalu siap untuk di gunakan. 

d. Biaya Pengiriman : Kriteria ini menilai supplier dari 

segi besarnya biaya yang di keluarkan perusahaan yang 

berhubungan dengan proses pegiriman untuk mendapatkan 

bahan baku dari pemasok. 

e. Fleksibilitas : Kriteria ini menilai supplier dari segi 

kemampuan supplier memenuhi permintaan terhadap 

perubahan jumlah dan waktu. 
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f. Pelayanan : Kriteria ini menilai supplier dari segi 

pelayanan yang di tawarkan pemasok, mulai dari 

kemudahan menghubungi pemasok, kemudahan dalam 

memenuhi cara dan syarat untuk melakukan pemesanan, 

dan juga respon terhadap kebutuhan dan keluhan. 

 

Perbandingan penetapan kriteria sebelum dan sesudah proses 

identifikasi, yaitu : 

Tabel 3.1. Perbandingan kriteria yang di tetapkan. 

Sebelum Sesudah 

Harga Harga 

Pelayanan Kualitas 

Ketepatan Waktu Pengiriman 

Biaya Pengiriman 

Fleksibilitas 

Pelayanan 

 

3.3.4. Pengolahan Data Menggunakan Metode SAW dan TOPSIS 

Pada tahap ini, pengolahan data dilakukan dalam dua tahapan, 

tahap pertama yaitu dengan menggunakan metode SAW (Simple 

Additive Weighting), dan tahap kedua menggunakan metode TOPSIS 

(Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution). Untuk 

memudahkan dalam memahami pengolahan data yang dilakukan, 

berikut ini akan di tampilkan flowchart yang menggambarkan alur 

proses dari tahapan-tahapan pengolahan data mulai dari awal sampai 

selesai. Secara lengkap tahapan pengolahan data dapat dilihat pada 

gambar 3.2. 

 

 

 



 

28 
 

 
 

Start

Menentukan Alternatif (A) 

dan Kriteria (K)

Menentukan Rating Kecocokan Setiap 

Alternatif pada Setiap Kriteria

Membentuk Matriks Keputusan Berdasarkan Rating 

Kecocokan Setiap Alterntif pada Setiap Kriteria

Normalisasi Matriks (X)

Normalisasi Matriks Terbobot (Y)

Menentukan Solusi Ideal Positif dan 

Solusi Ideal Negatif

Menghitung Nilai Separasi

Menentukan Nilai Kedekatan Relatif Terhadap Alternatif Terhadap 

Solusi Ideal Positif dan Solusi Ideal Negatif

Menentukan Rangking Alternatif

Finish

SAW

TOPSIS

   Gambar 3.2 Flowchart Pengolahan Data Menggunakan Metode SAW dan 

Metode TOPSIS 
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Penjelasan dari flowchart di atas yaitu : 

a. Tahap pertama : metode SAW (Simple Additive Weighting) 

Pada tahap ini, langkah-langkahnya yaitu : 

 Menentukan Alternatif (A) dan Kriteria (C). 

Alternatif (A) dalam hal ini yaitu alternatif-alternatif 

supllier yang akan dipilih, kemudian menentukan 

kriteria-kriteria (C) yang akan dijadikan acuan dalam 

mengambilan keputusan, seperti kriteria harga, kriteria 

kualitas, dll. 

 Menentukan derajat kecocokan setiap alternatif pada 

setiap kriteria berdasarkan inputan nilai yang di dapat 

dari masing-masing calon supplier. 

 Membentuk matriks keputusan x berdasarkan rating 

kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria, dengan 

persamaan (2.1). 

 Melakukan normalisasi keputusan, dengan  cara  

menghitung  nilai rating  kinerja ternormalisasi (rij) dari 

alternatif  Ai  pada atribut  Cj berdasarkan persamaan 

yang disesuaikan dengan jenis atribut yang sesuai 

(atribut keuntungan atau atribut biaya), dengan 

persamaan (2.2). 

b. Tahap kedua : metode TOPSIS (Technique for Order 

Preference by Similarity to Ideal Solution). 

Pada tahap ini, langkah-langkahnya yaitu : 

 Normalisasi Matriks Terbobot (Y) berdasarkan nilai 

setiap elemen pada matriks ternormalisasi (R) yang 

diperoleh pada metode SAW, dengan menggunakan 

persamaan (2.5). 

 Menentukan Solusi Ideal Positif (A
+
) dan Solusi Ideal 

Negatif (A
-
), dengan persamaan (2.6) dan (2.7). 
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 Menghitung nilai separasi.

Seaparation measure merupakan pengukuran jarak

antara nilai setiap alternatif dengan matriks solusi ideal

positif dan negatif. Di lakukan dengan dua perhitungan,

yaitu :

1. Menentukan jarak terbobot setiap alternatif

terhadap solusi ideal positif (   
 ), dengan

persamaan (2.8).

2. Menentukan jarak terbobot setiap alternatif

terhadap solusi ideal negatif (   
 ), dengan

persamaan (2.9).

 Menentukan nilai kedekatan relatif terhadap alternatif

solusi ideal positif  (S +) dengan solusi ideal negatif

(S-), dengan persamaan (2.10).

 Dan yang terakhir, Menentukan ranking alternatif.

Alternatif dapat diranking berdasarkan urutan Ci*.

Maka dari itu, alternatif terbaik adalah salah satu yang

berjarak terpendek terhadap solusi ideal positif dan

berjarak terjauh dengan solusi ideal negatif.

3.3.5. 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 pengolahan data sampai dengan perangkingan 

calon supplier. 

3.3.6. 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 itu juga akan diberikan saran sebagai 

masukan yang positif berkaitan dengan hasil penelitian. 


