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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah pada Perusahaan UD Sritanjung 

yang berada di Jln Raya Pondoknongko, Dsn. Kedawung, Ds. Pondoknongko, 

kec. Kabat, Kab, Banyuwangi.  

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah aplikasi 

model (Applied Reseach), ialah penelitian yang menekankan pada pemecahan 

masalah-masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik 

dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. 

(Indriantoro dan Supomo, 2000). Jenis aplikasi model yang digunakan ialah 

penelitian evaluasi (Evaluation Research), yang digunakan untuk mendukung 

pemilihan terhadap beberapa alternatif tindakan dalam proses pembuatan 

keputusan.  

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

kuantitatif dengan pengukuran skala likert. Data kuantitatif adalah data 

yang berbentuk angka atau bilangan yang diolah atau dianalisis 

menggunakan teknik perhitungan matematika. Pengukuran skala Likert 
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digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau 

kelompok orang tentang fenomena sosial. 

2. Sumber Data  

a. Data Primer 

Menurut Kuncoro, M (2011) Data primer merupakan data yang 

biasanya diperoleh dengan survei lapangan menggunakan metode 

pengumpulan data original. Adapun data primer yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini adalah berupa permasalahan yang dihadapi UD 

Sri Tanjung dan Proses rantai pasokan mulai dari pembelian bahan 

smpai distribusi. 

b. Data Sekunder 

Menurut Kuncoro, M (2011) data sekunder merupakan data 

yang biasanya telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan 

dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data. Adapun data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data produksi, 

data penjualan, dan Profil perusahaan 

D. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

  Definisi operasional adalah definisi yang dikembangkan oleh peneliti 

dengan menggabungkan antara definisi secara umum dengan maksud dari 

penelitian tersebut. Berikut ini merupakan masing-masing variabel sekaligus 

definisi operasionalnya. 
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 Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu : 

a. Delivery Performance 

Delivery Performance merupakan suatu proses pengiriman yang 

dilakukan oleh UD Sri Tanjung untuk memenuhi pesanan benih padi 

dari pelanggan sesuai dengan jadwal. 

b. Fill rate 

Fill rate merupakan jumlah permintaan benih dari pelanggan yang 

dipenuhi oleh UD Sri Tanjung tanpa menunggu. 

c. Perfect order fulfillment 

UD Sri Tanjung telah mengirim orderan dari pihak pelanggan sesuai 

dengan permintaan ( komplit ) dan tepat waktu tanpa menunggu lama . 

d. Order fulfillment lead time 

waktu antara pelanggan memesan benih padi, selanjutnya pesanan 

tersebut akan diproses oleh pihak UD Sri Tanjung sampai pesanan 

tersebut di terima oleh pelanggan. 

e. Production Flexibility 

UD Sri Tanjung melakukan persediaan yang cukup untuk memenuhi 

kebutuhan jika tidak ada pasokan lebih lanjut. 

f. Cash to cash cycle time 

Cash to cash cycle time merupakan waktu antara UD Sri Tanjung 

membayar gabah kering panen ke supplier (petani kerja sama) dan 

menerima pembayaran hasil penjualan benih padi ke pelanggan. 
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g. Biaya  

Ongkos atau biaya pengeluaran yang dilakukan UD Sri Tanjung 

untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan baku yang 

nantinya akan di produksi oleh perusahaan sehingga menghasilkan 

barang jadi. Aktivitas yang termasuk dalam variabel biaya : 

1) Biaya pembelian bahan baku.  

2) Biaya tenaga kerja. 

3) Biaya transportasi. 

h. Waktu  

Waktu yang dibutuhkan oleh masing-masing aktivitas maupun 

proses dalam supply chain UD Sri Tanjung. Aktivitas yang termasuk 

dalam variabel ini : 

1) Waktu untuk mendapatkan bahan baku dari supplier. 

2) Waktu set-up untuk kegiatan produksi. 

3) Waktu pemrosesan pesanan pelanggan. 

i. Kapasitas  

Ukuran seberapa banyak volume pekerjaan yang bisa dilakukan 

oleh suatu sistem atau bagian dari supply chain UD Sri Tanjung pada 

suatu periode tertentu. Aktivitas yang termasuk dalam variabel ini : 

1) Kapasitas produksi suatu pabrik. 

2) Kapasitas pengiriman dari sebuah supplier. 

3) Kapasitas penyimpanan sebuah gudang (Ton). 

4) Kapasitas lantai jemur. 



38 

 

j. Kapabilitas   

Kapabilitas dalam UD Sri Tanjung  ini mengacu pada ketepatan 

dalam proses rantai pasokan mulai dari waktu pengiriman, proses 

pengolahan hingga penyediaan produk dalam waktu yang diperlukan 

diukur dengan satuan jam, hari, atau bulan. 

k. Produktifitas  

Mengukur sejauh mana sumber daya pada supply chain UD Sri 

Tanjung digunakan secara efektif dalam mengubah input menjadi 

output. Secara mekanis produktivitas merupakan rasio antara keluaran 

yang efektif terhadap keseluruhan input yang terdiri dari modal, 

tenaga kerja, bahan baku dan energi. 

l. Utilitas 

Dalam hal ini utilitas berguna untuk mengukur tingkat 

pemakaian sumber daya dalam kegiatan rantai pasokan UD Sri 

Tanjung. Misalnya utilisasi mesin, gedung, pabrik dan sebagainya 

yang diukur dalam bentuk (%). 

m. Outcome  

Outcome merupakan hasil dari suatu proses atau aktivitas. 

Pada proses produksi outcome bisa berupa nilai tambah yang di 

berikan kepada produk- produk yang dihasilkan. Untuk hasil produk 

benih padi UD Sri Tanjung dapat menambah produktivitas hal itu 

dapat diukur dengan satuan Kg, dan Ton. 
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E. Pengukuran Variabel  

  Pengukuran dalam penilaian kinerja rantai pasokan yaitu 

menggunakan skala likert. Skala likert digunakan untuk mengukur sikap, 

pendapat, dan persepsi seeorang atau sekelompok orang tentang fenomena 

sosial (Sugiyono: 2013). Dalam melakukan penelitian terhadap variabel-

variabel yang akan diuji, pada setiap jawaban akan diberi skor yang 

menggunakan skala likert 5 titik.  

 Berikut adalah skor pada skala likert: 

Tabel 3.1 Tingkat Penilaian Jawaban 

No Jenis Jawaban Bobot 

1 Kriteria Nilai 1 = Sangat Tidak Baik 1 

2 Kriteria Nilai 2 = Tidak Baik  2 

3 Kriteria Nilai 3 = Cukup Baik  3 

4 Kriteria Nilai 4 = Baik 4 

5 Kriteria Nilai 5 = Sangat Baik 5 

  Sumber : Sugiyono (2013) 

  Rentang skala adalah alat yang digunakan untuk mengukur dan 

menilai variabel yang dipertimbangkan dalam penilaian rantai pasokan 

dengan menggunakan rumus rentang sekala (umar, 2008) sebagai berikut  

RS =   perhitungan rentang skala, yaitu RS = = = 15 

Keterangan : 

RS : Rentang Skala  

  n : Jumlah Sampel 

 m : Jumlah Alternatif Jawaban  



40 

 

 Dari perhitungan diatas telah diperoleh rentang skala pada penelitian ini yaitu 

sebesar 15, dengan skor terendah yaitu 19 (1 x 19 = 19) dan skor tertinggi 

yaitu 95 (5 x 19). Berikut skala penilaian kinerja rantai pasokan.  

Tabel 3.2 Rentang Skala 

Pengukuran Kriteria Penilaian Kinerja Rantai Pasokan 

19-34 Sangat Tidak Baik 

35-54 Tidak Baik 

55-74 Cukup Baik 

75-90 Baik 

91-110 Sangat Baik 

  Sumber : Hasil Perhitungan Rentang Skala 

  Jadi pengukuran variabel dengan menggunakan skala likert tersebut 

bertujuan untuk mengetahui penilaian perusahaan masuk pada kategori sangat 

tidak baik, tidak baik, cukup baik, baik atau sangat baik. Nilai pada 

pengukuran tersebut didapatkan dari jumlah sampel atau responden yang akan 

di berikan kuesioner, dan nantinya akan kalikan pada kriteria nilai sehingga 

dapat diketahui skor terendah dan skor tertinggi. 

F. Populasi dan Sampel  

1. Populasi  

Populasi adalah seluruh kumpulan elemen atau jumlah yang 

menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan sebagai kesimpulan 

(Sanusi Anwar, 2013). Dalam penelitian ini populasi penelitian yang 

digunakan adalah seluruh karyawan yang ada di UD Sri Tanjung. 

2. Sampel  

Menurut Sanusi Anwar (2013) sampel adalah elemen populasi atau 

subyek dimana pengukuran itu dilakukan dengan harapan hasil seleksi 
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tersebut dapat merefleksikan karakteristik yang ada, karena penelitian ini 

menggunakan seluruh populasi yang dijadikan sampel yang berjumlah 19 

karyawan maka teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah 

teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang 

menggunakan seluruh anggota populasi yang digunakan sebagai obyek. 

G. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah 

1. Wawancara  

Wawancara menurut Kuncoro (2013), merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden yang 

diarahkan oleh pewancara untuk tujuan memperoleh data yang relevan. 

Adapun data yang ingin diperoleh penulis melalui wawancara yaitu (1) 

Permasalahan yang dihadapi UD Sritanjung, (2) Proses rantai pasokan 

mulai pembelian barang kepada pemasok, proses produksi, hingga 

distribusi barang ke pelanggan. 

2. Dokumentasi 

Menurut Herdiansyah (2010) Dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data kuantitatif dengan melihat atau menganalisis 

dokumen-dokumen yang dibuat oleh objek penelitian atau oleh pihak 

lain. Adapun data yang ingin diperoleh melalui dokumentasi yaitu data 

produksi, dan profil perusahaan. 
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3. Kuisioner  

Kuisioner menurut Sugiyono (2011) merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat 

pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya. 

Dalam penelitian kuisioner akan diberikan kepada karyawan UD Sri 

Tanjung. Data yang didapat yaitu data penilaian kinerja perusahaan. 

H. Teknik Analisa Data   

Tahap ini adalah untuk menganalisis data yang sudah didapatkan, yang 

nantinya akan diolah untuk melihat penilaian kinerja rantai pasokan. Metode 

yang digunakan untuk menilai kinerja rantai pasokan pada penelitian ini 

menggunakan POA ( Performance Of Activity ) yang mengukur kinerja 

aktivitas yang menjadi bagian dari proses dalam supply chain. Menurut 

Nyoman Pujawan 2010 langkah-langkah untuk menilai kinerja rantai pasokan 

suatu perusahaan adalah sebagai berikut : 

1.  Mendeskripsikan gambaran Aktivitas rantai pasok perusahaan. 

Merupakan tahap melakukan penggambaran kondisi rantai pasokan 

pada UD Sri Tanjung. Proses tersebut dilakukan secara deskriptif 

berdasarkan metode POA yang meliputi beberapa dimensi seperti biaya, 

waktu, kapasitas, kapabilitas, produktifitas, utilitas dan outcome. 

2.  Menentukan kriteria-kriteria matrik kinerja rantai pasokan. 

Menentukan beberapa kriteria metric kinerja yang sesuai dengan 

kondisi perusahaan, metrik yang dipilih harus mempunyai nama yang 

jelas, tujuan, target, ruang lingkup, satuan, cara pengukuran, frekuensi 
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pengukuran, sumber data dan penanggung jawab. Setelah mengetahui 

metrik yang digunakan selanjutnya akan dilakukan tahapan penyebaran 

kuisioner kepada para responden agar memperoleh data yang diinginkan 

dalam menunjang penelitian. Berikut adalah metrik kinerja rantai 

pasokan. 

     Tabel 3.3 Metrik Kinerja Rantai Pasokan. 

 

No Metrik kinerja 

1 Delivery performance 

2 Fill rate 

3 Perfect order fulfillment 

4 Order fulfillment lead time 

5 Production flexibility  

6 Cash to cash cycle time 

7 Supply Chain response time 

8 Supply chain management cost 

9 Cost of goods sold 

10 Value-added productivity 

11 Waranty cost or return processing cost 

12 Inventory days cycle time 

13 Asset turns 

  Sumber: Nyoman Pujawan (2010)  

3.   Memberikan nilai dari variabel kinerja pada setiap dimensi.  

 Langkah selanjutnya memberikan nilai pada setiap variabel, 

dimana nilai tersebut dari hasil total penjumlahan dari para responden 

yang memberikan penilaian pada variabel dari setiap dimensi yang telah 

ditentukan, pemberian nilai dibedakan menjadi dua yaitu nilai dari 

pemasok keperusahaan dan nilai perusahaan ke pelanggan. 

 Setelah memberikan nilai sesuai dengan hasil kuesioner dari 

responden selanjutnya mengukur nilai yang sudah ada yang nantinya 
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akan dibuat penilaian untuk mengetahui kinerja UD Sri Tanjung 

tergolong baik atau tidak baik. 

4. Penilaian Kinerja Rantai Pasokan  

 Setelah melakukan proses penjabaran kondisi rantai pasokan UD 

Sri Tanjung pada tahap indentifikasi awal dan menentukan nilai total 

pada masing-masing variabel yang terdapat pada POA (Performance Of 

Activity), langkah selanjutnya yaitu menilai kinerja rantai pasokan. 

Penilaian kinerja rantai pasokan dilakukan dengan cara menghubungkan 

antara matrik kinerja dengan variabel kinerja aktifitas dan diberi nilai 

sesuai hasil dari responden dan selanjutnya menentukan baik atau tidak 

baik dengan melihat dari pengukuran rentang skala. 

Tabel 3.4 Contoh Penilaian Kinerja Rantai Pasokan 

 

Matrik 

pengukuran 

Biaya Waktu Kapasitas Kapabilitas Produktivitas Utilitas  Outcome 

Delivery  

Performance 

- - - - - - - 

Fill Rate  - - - - - - - 

Order Fulfillment lide time - - - - - - - 

Perfect Order Fulfillment - - - - - - - 

Production Flexibility - - - - - - - 

Cash To Cash Cycle Time - - - - - - - 

Sumber: Nyoman P (2010) 

  


