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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Penjelasan langkah – langkah atau proses penelitian yang harus dilakukan 

peneliti dari mulai tahap awal penelitian sampai tahap akhir penelitian yaitu 

penarikan kesimpulan dan saran akan dijelaskan di bab ini. 

3.1. Metode Penelitian 

Metodologi penelitian adalah tahap – tahap  dalam melakukan penelitian 

dengan tata cara yang terperinci. Penelitian ini bersifat kuantitatif maupun 

kualitatif serta penelitian dilakukan di perusahaan CV. Mitrawana Prima 

Malang selama 2 minggu. Proses pengumpulan data penelitian dimulai dari 

observasi ke perusahaan, kemudian melakukan wawancara dan pengisian 

kuisoner kepada manajer pengadaan serta staf terkait.  

3.2. Tahapan Penelitian 

Tahapan penelitian akan menjelaskan alur proses penelitian atau langkah – 

langkah yang dilakukan peneliti dalam melaksanakan penelitian mulai dari 

tahap awal penelitian, tahap pengumpulan data, identifikasi kriteria, penentuan 

prioritas kriteria, penenentuan nilai efisiensi, pemilihan supplier dan tahap akhir 

penelitian. Fungsi tahapan penelitian untuk mempermudah dalam memahami 

alur proses penelitian yang dijalankan. Adapun tahapan penelitian ini bisa 

dilihat pada gambar 3.1  
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3.3. Deskripsi Metodologi Penelitian 

Deskripsi metodologi penilitian dari awal penelitian sampai selesai adalah 

sebagai berikut : 

3.3.1. Tahap awal penelitian 

Tahap awal penelitian adalah cara peneliti untuk mengetahui atau 

mencari permasalahan yang ada di perusahaan. 

1) Studi pustaka 

Studi pustaka merupakan tahapan yang dilakukan peneliti 

untuk mencari teori – teori yang digunakan untuk mendukung 

menyelesaikan permasalahan dalam perusahaan. Tahapan ini 

dilakukan dengan membaca berbagai referensi yang telah dilakukan 

peneliti sebelumnya yang berkaitan dengan pemilihan green 

supplier dengan metode AHP dan DEA  

2) Studi lapangan 

Studi lapangan bertujuan untuk mencari informasi tentang 

kondisi perusahaan, gambaran umum dari proses yang terjadi di 

perusahaan, serta permasalahan yang ada di perusahaan tersebut. 

Studi ini dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam 

proses pengerjaan penelitian. 

3) Identifikasi perumusan masalah 

Dari hasil studi pustaka dan studi lapangan yang telah 

dilakukan, peneliti melakukan perumusan masalah yang sesuai 

dengan permasalahan yang di hadapi di dalam perusahaan. 

4) Penentuan tujuan penelitian 

Penentuan tujuan dari penelitian adalah mengidentifikasi 

kriteria dalam pemilihan green supplier, menentukan prioritas 

kriteria pemilihan green supplier dengan metode AHP dan 

menentukan/memilih supplier berdasarkan nilai efisiensi supplier 

dengan metode DEA. 
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3.3.2. Pengumulan data 

Pada tahap ini peneliti mengumpulkan beberapa data yang 

dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Berikut merupakan data yang 

dibutuhkan oleh peneliti : 

1) Data primer 

Data primer yang dibutuhkan peneliti antara lain : 

a. Data pemilihan supplier 

Tahap ini peneliti melakuakan wawancara dan pengisian 

kuisoner kepada manajer purchasing (pengadaan) serta staf 

yang terkait. Peneliti menggunakan beberapa kriteria green 

supplier yang akan diusulkan ke perusahaan berdasarkan 

studi pustaka yang telah dilakuakan. Kriteria yang telah 

dipilih oleh manajer purchasing akan menentukan bobot 

dari kriteria tersebut, kemudian akan dilakukan rangking 

dari bobot tersebut. Kriteria yang memiliki bobot terbesar 

akan menjadi prioritas.  

2) Data sekunder 

a. Data supplier 

Data tersebut mengenai profil perusahaan supplier. 

b. Alur proses pengadaan di perusahaan. 

 

3.3.3. Identifikasi kriteria 

Data yang telah dikumpulkan dari hasil pengolahan data akan di 

identifikasi. Kriteria apa saja yang masuk dalam pertimbangan 

perusahaan dalam proses pemilihan supplier. Peneliti akan memberikan 

saran dari hasil studi pustaka yang telah dilakukan sesuai tabel 2.3 dan 

tabel 2.4. Kemudian akan dilakukan kombinasi dari perusahaan dan 
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peneliti mengenai kriteria apakah yang akan dipertimbangkan dalam 

pemilihan green supplier. 

 

3.3.4. Penentuan prioritas kriteria 

Pada tahap ini dilakukan penentuan prioritas kriteria dengan 

meggunakan metode AHP 

1) Penyusunan hierarki 

Penyusunan hierarki dimulai dari permasalahan yang kompleks 

yang menjadi tujuan utama proses pemilihan supplier, kemudian 

elemen utama diuraikan kembali kedalam bagian – bagian yang 

digunakan dalam pemilihan kriteria supplier. 

2) Membuat matriks perbandingan berpasangan 

Pada tahap ini hubungan antar elemen dari setiap hierarki 

ditetapkan dengan cara membandingkan elemen dalam pasangan. 

Skala penilaian perbandingan berpasangan bias dilihat di tabel 

2.5. Hasil dari perbandingan berpasangan akan dibentuk matriks 

perbandingan, kemudian akan dilakukan normalisasi perhitungan 

matriks dan pembobotan kriteria. 

3) Uji konsistensi 

Setelah nilai bobot diketahui kemudian dilakukan uji 

konsistensi untuk melihat apakah hasil dari kuisoner konsisten 

atau tidak. Langkah awal adalah menghitung nilai λmax, 

kemudian menghitung nilai Consistency Index (CI) dan nilai 

Consistency Rasio (CR).  
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λ      

   
 ............................................................ (1) 

 

   
  

  
 ..................................................................... (2) 

Dimana : 

CI  = Indeks Konsistensi (Consistency Index) 

λmaks = Nilai eigen terbesar dari matrik berordo n 

RI  = Nilai pembangkit random 

CR  = Rasio konsistensi 

Jika nilai CR ≤ 0,1 maka kesimpulan yang dapat diperoleh 

adalah data yang telah didapat konsisten, jika nilai lebih dari 0,1 

maka kuisoner perlu diperbaiki. 

3.3.5. Penentuan nilai efisiensi 

Pada tahap ini peneliti akan melakukan pengolahan data 

menggunakan metode DEA  

1. Penentuan DMU 

Dalam penelitian ini yang ditetapkan sebagai DMU atau unit 

pengambilan keputusan yang akan diukur nilai efisiensi relatif 

DEA adalah supplier bahan baku barecore di perusahaan CV. 

Mitrawana Prima. 

2. Penentuan variabel input dan output 

Variabel input dan output di dapat dari kriteria pemilihan 

supplier yang telah disesuaikan dengan kondisi perusahaan. 

Variabel input yaitu kriteria yang memungkinkan untuk 

diminilamkan sedangkan variabel output merupakan variabel 

yang memungkinkan untuk ditingkatkan.   

3. Pembuatan model DEA 

Setelah melakukan perhitungan pembobotan dengan metode 

AHP, kemudian bobot tersebut dikalikan dengan nilai tiap 
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kriteria, lalu diolah dengan formulasi matematis DEA – CRR 

prima (bisa dilihat di bab 2 persamaan 6 dan 7) dengan tujuan 

menghitung nilai efisiensi relatif yang berorientasi dengan nilai 

output untuk meningkatkan nilai output tanpa menambah jumlah 

input. 

4. Pengukuran efisiensi relative DEA 

Sesuai dengan data – data yang sudah di dapat kemudian 

dilakukan  pengukuran efisensi relatif DEA menggunakan 

bantuan software LINDO. 

3.3.6. Pemilihan supplier 

Pada tahap ini peneliti melakukan pemilihan supplier dari hasil 

pengolahan data yang telah dilakukan menggunakan metode DEA. 

Didapatkan skor efisiensi DMU, dimana skor tersebut menghasilkan 

DMU yang efisien dan tidak efisien. Dari hasil skor akan dilakukan 

penentuan DMU yang efisen dan tidak efisien, jika nilai DMU = 1 

maka dikatakan efisien dan jika tidak efisien maka nilai DMU lebih 

dari satu. Jika ada yang lebih dari satu maka akan dilakukan perhiungan 

super efisiensi. Dari hasil perhitugan nilai super efisiensi kemudian 

dilakukan perangkingan berdasarkan nilai dari super efisiensinya. DMU 

dengan nilai efisien tertinggi akan dipilih menjadi DMU terbaik 

(supplier terbaik). 

3.3.7. Analisa pembahasan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan analisa dari hasil pengolahaan 

data yang telah dilakukan. Ada 3 tahapan analisa dalam penelitian ini 

antara lain : 

1. Mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan green supplier. 

Peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan manajer 

purchasing (pengadaan) serta staf yang terkait dengan kriteria apa 

saja yang dapat digunakan dalam pemilihan green supplier. Kriteria 
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ini diambil dari hasil kombinasi antara kriteria perusahaan dan studi 

pustaka yang telah dilakukan.  

2. Menentukan prioritas kriteria pemilihan green supplier dengan 

metode AHP. 

Peneliti akan menganalisa hasil dari kuisoner yang telah 

dilakukan apakah telah konsisten dengan hasil penilaiannya. 

Apabila telah konsisten, maka akan dilanjutkan untuk perhitungan 

pembobotan kriteria dengan metode AHP. Dari perhitungan AHP 

dapat dianalisa kriteria apa yang menjadi prioritas dalam pemilihan 

green supplier. 

3. Menentukan/memilih supplier berdasarkan nilai efisiensi supplier 

dengan metode DEA. 

Pemilihan supplier dilakukan dengan menggunakan metode 

DEA berdasarkan hasil dari perangkingan nilai dari super 

efisiensinya. DMU dengan nilai efisien tertinggi akan dipilih 

menjadi DMU terbaik (supplier terbaik). 

3.3.8. Kesimpulan dan saran  

Kesimpulan yang dapat peneliti dapatkan adalah pemilihan green 

supplier terbaik menggunakan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dan Data Envelopment Analysis (DEA). Saran yang dapat 

diberikan yaitu penggunaan metode Analytical Hierarchy Process 

(AHP) dan Data Envelopment Analysis (DEA) untuk memilih green 

supplier terbaik. 

 

 

 


