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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian  

Lokasi penelitian ini dilakukan pada salah satu lokasi Perusahaan Jaket 

Gunung CV. Mountaineer yang berada di Jl. Wringin Anom desa Kepuharho, 

Karang Ploso, Malang. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (applied 

research). Penelitian terapan adalah penelitian yang diarahkan untuk 

mendapatkan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan 

(Sugiono:2014). 

 

C. Pengertian dan Definisi Operasional Variabel 

Pengertian operasional variabel menurut Sugiyono (2014:58) adalah 

“segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik 

kesimpulannya”. Variabel dan definisi operasional yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Supplier  

Supplier adalah perusahaan-perusahaan atau individu yang 

menyediakan bahan baku maupun bahan tidak baku untuk selanjutnya 

diolah menjadi produk oleh perusahaan terkait. Dalam hal ini, supplier 
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yang dimaksud adalah supplier yang menyediakan bahan baku bagi CV. 

Mountaineer seperti kain untuk membuat jaket. 

2. Kriteria pemilihan supplier 

Kriteria pemilihan supplier adalah kriteria yang ditentukan 

perusahaan  

Untuk kemudian digunakan sebagai dasar pemilihan supplier yang dirasa 

cocok untuk diajak bekerja sama dengan perusahaan dalam jangka 

panjang. Dalam hal ini, perusahaan sudah mempunyai kriteria yang 

biasanya digunakan untuk memilih supplier, dari kriteria tersebut 

didapatkan 4 pemasok potensial yang kemudian akan diolah sehingga 

ditemukan supplier paling potensial bagi perusahaan.  

a Kualitas adalah tingkat baik buruknya sesuatu yang akan dibeli 

oleh seseorang atau perusahaan. Dalam hal ini kualitas adalah 

tingkat kebaikan bahan baku yang akan di beli oleh CV. 

Mountaineer dari supplier terkait. Kualitas sendiri dinilai 

berdasarkan 2 subkriteria yaitu: 

1) Kualitas Bahan  

Kualitas Bahan merupakan tingkat baik buruknya kualitas dari 

bahan baku yang akan diproduksi  

2) Kualitas Output 

Kualitas Output merupakan feedback yang diberikan 

pelanggan terhadap juakitas barang yang sudah mereka beli 

a. Pengiriman adalah sebuah jangka waktu yang dibutuhkan 

perusahaan pemasok untuk mengirimkan bahan baku, dalam hal ini 
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pengiriman yang dimaksud adalah pengiriman bahan baku oleh 

pemasok kepada CV. Mountaineer. Pengiriman sendiri di nilai 

menurut 2 sub kriteria, yaitu: 

1) Jarak  

Jarak merupakan tingkat jauh dekatnya jarak yang harus 

ditempuh supplier untuk mengrimkan bahan baku kepada 

perusahaan terkait. 

2) Kapasitas  

Kapasitas merupakan volume bahan baku yang bisa dikirimkan 

supplier kepada perusahaan terkait dalam sekali pengiriman. 

b. Harga adalah nilai tukar suatu barang, biasanya nilai tukar tersebut 

menggunakan uang sebagai perantara. Dalam hal ini harga adalah 

biaya yang harus dibayar perusahaan untuk mendapatkan bahan 

baku yang akan dibeli oleh CV. Mountaineer dari supplier terkait. 

Harga sendiri di nilai dengan menggunakan 2 subkriteria yaitu: 

1) Harga Pembelian 

Harga Pembelian merupakan tingkat tinggi rendahnya harga 

yang harus dibayar perusahaan terkait kepada supplier atas 

bahan baku yang dibeli 

2) Biaya Pengiriman   

Biaya Pengiriman merupakan biaya transportasi yang harus 

dibayar perusahaan terkait kepada supplier dalam setiap kali 

pengiriman  
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D. Sumber Data  

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam 

penelitian ini yaitu data primer.Menurut Sugiono (2014 : 402) data primer 

adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.  

Data yang diperoleh melalui data primer yaitu berupa data kriteria-

kriteria pemilihan supplierbeserta peringkatnya, datasupplier beserta 

penilaiannya, dan keterlambatan pengiriman bahan baku. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan 

data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data 

yang ditetapkan (Sugiono, 2014:401) 

Teknik atau metode yang digunakan untuk pengumpulan data tentang 

informasi yang didapat dari responden yaitu :daftar nama supplier yang 

selama ini bekerja sama dengan perusahaan terkait dengan pengiriman bahan 

baku dan kriteria yang digunakan oleh perusahaan dalam pemilihan bahan 

baku untuk membuat jaket gunung CV. Mountaineer, yang dilakukan dengan 

cara : 

1. Wawancara  

Menurut Sugiyono (2014), wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila 

peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. 
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Mengadakan interview atau wawancara dengan owner atau pemilik dari 

CV. Mountaineer yang dimaksudkan untuk mendapatkan data yang akurat 

yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan penelitian. Dalam proses 

wawancara, data yang di dapatkan berupa data supplier terkait, data 

keterlambatan, dan data pembobotan masing-masing supplier. 

2. Observasi  

Menurut Sugiono (2014) observasi dilakukan dengan cara peneliti 

hanya mengamati dan tidak melakukan dan tidak banyak melakukan 

kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat dan disaksikan. 

Peneliti mengadakan observasi di tempat produksi jaket dan melihat 

proses produksi jaket secara langsung. Data yang di dapatkan dari 

observasi yaitu kondisi perusahaan saat mengalami keterlambatan dan 

terhentinya proses produksi.  

 

F. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan 

sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab perumusahn masalah atau 

menguji hipoteris yang telah dirumuskan dalam proposal (Sugiono:2014). 

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk menjawab 

perumusan masalah yang ada, sehingga nantinya hasil penelitian diharapkan 

dapat membantu perusahaan dalam mengambil keputusan.   

Adapun teknik analisis data pada penelitian tersebut menggunakan 

kriteria dan sub kriteria yang nantinya akan dihitung dengan menggunakan 

metode AHP (analytical Hierarchy Process).  AHP (analytical Hierarchy 
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Tujuan  

X1  X2 X3 

Process) sendiri merupakan hirarki fungsional untuk membantu pengambilan 

keputusan terhadap masalah-masalah yang memiliki beberapa objek. Dengan 

menggunakan metode AHP (analytical Hierarchy Process) dapat membantu 

perusahaan untuk melakukan penilaian dan penyeleksian terhadap supplier 

dengan cara membobotkan tiap kriteria, sehingga perusahaan dapat menilai 

dan memilih supplier utamanya bagi perusahaan (Suryadi, Ramdani: 2002). 

Pada pemilihan suppliermenggunakan metode AHP (analytical 

Hierarchy Process), prosesnya bisa diringkas sebagai berikut: 

a. Menentukan kriteria-kriteria pemilihan supplier 

Penentuan kriteria pada masing-masing perusahaan berbeda, 

setiap perusahaan menentukan kriteria berdasarkan kebutuhan 

perusahaan tersebut dalam memilih supplier. Dalam sebuah kriteria 

tersebut, dapat dipecah kembali menjadi beberapa sub kriteria jika 

diperlukan. Sub kriteria sendiri bersifat pribadi dan berbeda setiap satu 

perusahaan dengan perusahaan lainnya.  

Gambar 3.1 Hierarki Kriteria Perusahaan  

 

 

 

 

 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 ALTERNATIF 

3 

ALTERNATIF 4 
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b. Menentukan bobot masing-masing kriteria 

Masing-masing kriteria dan sub-kriteriamempunyai tingkat 

kepentingan yang berbeda-beda. Contohnya, walaupun harga menjadi 

salah satu faktor penting yang mempengaruhi penjualan,kecepatan 

meluncurkan rancangan-rancangan baru juga sangat penting dalam 

persaingan antar perusahaan. Pemberian bobot sendiri akan dilakukan 

oleh para manajer atau jika pada perusahaan kecil akan dilakukan 

oleh pemilik perusahaan guna mendapatkan hasil yang maksimal 

terkait pembobotan pada setiap kriteria dan sub kriteria. Bobot bisa 

diberikan secara terpisah kemudian digabungkan, atau diberikan 

secara bersama-sama melalui proses konsensus.  

Pada metode AHP (analytical Hierarchy Process), pemberian 

bobot ini dilakukan dengan menggunakan model perbandingan 

berpasangan. Caranya, dua kriteria diambil dan selanjutnya 

dibandingkan antara satu kriteria dengan kriteria lainnya. Jika kedua 

kriteria dianggap sama-sama penting maka bobot dari kriteria tersebut 

adalah 1 pada kedua kriteria. Jika kriteria satu secara absolut lebih 

penting dari yang lain maka yang lebih penting diberikan nilai 9 dan 

selanjutnya lagi nilai 1. Keseluruhan ada 9 angka yang mungkin 

diberikan sebagai skala perbandingan dengan ilustrasi sebagai berikut. 

(dimisalkan perusahaan sedang membandingkan kriteria A dengan 

kriteria B) 
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Tabel 3.1 Contoh Perbandingan Kriteria 

Deskripsi Kriteria A Kriteria B B/A 

A sama pentingnya dengan B A A A 

A sedikit lebih penting dari B B A A/B 

A secara signifikan lebih 

penting dari B  

C A A/C 

A jauh lebih penting dari B  D A A/D 

A secara absolut lebih penting 

dari B  

E A A/E 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

Tabel 3.2 Contoh Matriks  

Bepasangan antar Kriteria 

 Kriteria A Kriteria B Kriteria C 

Kriteria A A A/B A/C 

Kriteria B B/A B C/A 

Kriteria C C/A A/C C 

JUMLAH X X X 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

Table diatas menunjukkan contoh matriks berpasangan antara 

satu kriteria dengan kriteria yang lain, contohnya seperti kriteria A 

berpasangan dengan kriteria A karena kedua kriteria sama pentingnya 

maka A/A = A yang menghasilkan nilai A untuk bobot antara kriteria 

A berpasangan dengan kriteria A. begitu seterusnya sampai pada 

perbandingan antara  

kriteria C dengan kriteria C, kemudian masing masing kolom bobot 

dijumlahkan untuk mengetahui hasil jumlah pembobotan. 

Pada tahap selanjutnya, setiap nilai pada kolom perbandingan 

di bagikan dengan jumlah dari setiap kolom itu sendiri. Misalkan 

dicontohkan pada contoh diatas pada baris 1 kolom 1 nilainya adalah 

A/X yang diperoleh dari A dibagi dengan X. Bobot akhir dari masing-

masing kriteria diperoleh dengan mencari rata-rata 5 nilai ke samping. 
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Tabel 3.3 Contoh Perbandingan Antar Kriteria 

 C1 C2 C3 Bobot 

C1 A/X AB/X AC/X Y 

C2 BA/X B/X CA/X Y 

C3 CA/X AC/X C/X Y 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

Masing-masing sub-kriteria juga harus diberikan bobot. 

Pembobotannya juga diberikan dengan melakukan perbandingan 

berpasangan. Hasil untuk bobot masing-masing sub-kriteria ini 

nantinya harus dikalikan dengan bobot induknya untuk mendapatkan 

bobot yang sebenarnya.  

c. Identifikasi alternatif (supplier) yang akan di evaluasi 

Tahap selanjutnya adalah mengindentifikasi supplier dari 

setiap aspek. Pada dasarnya penilaian dilakukan pada tingkat sub-

kriteria. Nilai setiap kriteria nantinya akan didapatkan dengan 

melakukan agregasi nilai berbobot dari masing-masing sub-kriteria. 

Perbandngan pada model AHP juga dilakukan dengan melakukan 

perbandingan berpasangan pada setiap sub-kriteria, hanya saja pada 

tahap ini, bukan melakukan perbandingan dari tingkat kepentingan 

melainkan dari membandingkan baik tidaknya supplier tersebut pada 

suatu kriteria tertentu. 

Tabel 3.4 Contoh Pembobotan Antar Supplier 

 Supplier  A Supplier B Supplier C 

Supplier A A A/B A/C 

Supplier B B/A A C/A 

Supplier C C/A A/C A 

JUMLAH X X X 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 
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Cara perhitungannya sendiri sama dengan cara pembobotan 

pada kriteria, tetapi pada tahap ini dilakukan pada supplier-supplier 

yang akan dibobotkan. 

Tabel 3.5 Contoh Pembobotan Supplier 

 Supplier  A Supplier B Supplier C BOBOT 

Supplier A X X X ƩX : 3 

Supplier B X X X ƩX : 3 

Supplier C X X X ƩX : 3 

 Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

d. Tahap selanjutnya adalah mengevaluasi supplier dari setiap aspek di 

atas  

Setalah jumlah dari setiap supplier ditentukan, tahap 

selanjutnya adalah mengevaluasi supplier-supplier tersebut, caranya 

sama dengan mengevaluasi kriteria diatas, tetapi pada tahap ini 

dilakukan pada supplier sehingga ditemukan bobot masing-masing 

supplier. 

Caranya dengan menjumlahkan angka dari setiap baris dan 

setelah itu dibagi dengan jumlah supplier. 

Tabel 3.6 Contoh Pembobotan Berpasangan Antara Supplier dan Kriteria 

Kriteria Bobot Supplier A Supplier B Supplier C 

Kriteria A X A A A 

Kriteria B X B B B 

Kriteria C X C C C 

Nilai berbobot  Z Z Z 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2005) 

Setelah ditemukan bobot dari masing-masing kriteria, sub-

kriteria, dan supplier, maka selanjutnya bisa didapatkan nilai berbobot 
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hasil perhitungan berpasangan dari masing-masing kriteria dan 

supplier. Pada tabel diatas dicontohkan hasil perhitungan bobot antara 

kriteria dan supplier dan selanjutnya dihasilkan nilai berbobot dari 

rata-rata kolom tiap supplier. 

e. Menghitung nilai berbobot masing-masing supplier

Menghitung nilai berbobot masing-masing supplier dapat 

dilakukan jika sudah ditemukan nilai berbobot pada masing-masing 

supplier dilakukan perhitungan berpasangan antara masing-masing 

kriteria dari supplier  dengan nilai berbobot pada tahap sebelumnya. 

Dicontohkan seperti perhitungan dibawah. 

Supplier 1 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = XX 

Supplier 2 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = XXX 

Supplier 3 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = X 

f. Mengurutkan supplier berdasarkan nilai bobot masing-masing

Supplier 2 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = XXX

Supplier 1 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = XX

Supplier 3 = (X*A) + (X*B) + (X*C) = X

Setelah ditemukan hasil pembobotan dari masing-masing 

supplier, maka dapat diurutkan bobot supplier dari yang tertinggi 

sampai yang terendah, seperti contoh diatas. 

Hasil dengan skor tinggi menggambarkan bahw supplier 

memiliki penilaian yang tinggi terhadap kriteria-kriteria yang di 

tentukan perusahaan, dan sebaliknya. 
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Kesimpulan : jadi, dari perhitungan diatasm dapat disimpulkan bahwa 

supplier potensial bagi perusahaan X adalah Supplier 2 dengan hasil 

skor tertinggi dengan mempertimbangkan 3 kriteria yang ada. 

Menurut Suryadi, Ramdani (2002) Setelah bobot peringkat supplier 

ditemukan, maka dilakukan perhitungan konsistensi. Matriks yang diperoleh 

dari hasil perbandingan berpasangan tersebut, harus mempunyai hubungan 

cardinal dan ordinal. Hubungan tersebut dapat dilihat dari dua hal sebagai 

berikut: 

a. Dengan melihat preferensi multiplikatif, misalnya bila anggur lebih 

enak 4 kali dari mangga, dan mangga lebih enak 2 kali dari pisang, 

maka anggur 8 kali lebih enak dari pisang. 

b. Dengan melihat preferensi transitif, misalnya anggur lebih enak dari 

mangga, dan mangga lebih enak dari pisang, maka anggur lebih enak 

dari pisang  

Penyimpangan dari konsistensi dinyatakan dengan indeks konsistensi 

dengan persamaan  

 CI = 
        

   
 

 Dimana :      = eigenvalue maksimum 

   n = ukuran matriks  

 

 

 


