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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Subjek dan Objek Penelitian 

Penelitian ini  dilaksanakan pada sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri plywood yaitu PT. Alam Damai Mitra Raya (ADMIRA ) 

dengan alamat di RT. 05/RW.02 Desa Tumpuk Kec. Tugu Kab. Trenggalek. 

Objek penelitian pada perusahaan ini berfokus pada penentuan kriteria 

pemilihan pemasok yang merupakan salah satu bagian penting di dalam 

manajemen rantai pasokan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Penelitian 

kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak 

menggunakan prosedur analisis statistik atau cara kuantifikasi lainnya 

(Moleong, 2014:6). 

Sedangkan penelitian deskriptif adalah desain penelitian yang disusun 

dalam rangka memberikan gambaran secara sistematis tentang informasi yang 

berasal dari subjek atau objek penelitian. Penelitian deskriptif berfokus pada 

penjelasan sistematis tentang fakta yang diperoleh saat penelitian dilakukan 

(Sanusi, 2011: 13). 

Maksut penggunaan jenis penilitian kualitatif deskriptif dalam 

penelitian ini adalah untuk mendapatkan informasi mengenai kriteria-kriteria 

yang tepat yang akan dipakai oleh perusahaan dalam menyeleksi calon 

pemasok untuk dijadikan mitra, guna meningkatkan kualitas produksi. 
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C.  Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Menurut Prassetya (2011), Definisi operasional variabel adalah 

pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) secara 

operasional, secara praktek, secara riil, secara nyata dalam lingkup penelitian 

atau objek yang diteliti. 

Variabel dalam penelitian ini adalah : 

1. Kualitas adalah kemampuan (baik atau buruk) suatu barang dalam 

memenuhi kebutuhan perusahaan sesuai dengan standart tertentu. 

2. Waktu pengiriman adalah segala upaya yang di selenggarakan oleh 

pemasok untuk memberikan pelayanan jasa berupa ketepatan waktu 

pengiriman barang, baik antar kota, antar pulau dan antar negara. 

3. Sejarah kinerja adalah kegiatan yang telah dilakukan sebelum-belumnya 

oleh pemasok kepada perusahaan. 

4. Garansi dan Layanan pengaduan adalah tindakan yang memiliki 

substansi tanggung jawab mengenai informasi yang disampaikan pelapor 

mengenai dugaan pelayanan atau barang yang tidak sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku (perusahaan kepada pemasok). 

5. Harga merupakan sejumlah uang atau biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk mendapatkan suatu produk yang dibutuhkan. 

6. Kemampuan teknis adalah kapasitas pemasok untuk melakukan beragam 

tugas dalam suatu pekerjaan kepada perusahaan. 

7. Posisi keuangan adalah gambaran suatu keadaan keuangan perusahaan 

yang ditunjukkan oleh nilai kekayaan (harta) dan utang perusahaan yang 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/keuangan.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/nilai.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/harta.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/utang.aspx
http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/perusahaan.aspx
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tercermin dari neraca keuangan perusahaan tersebut. 

8. Kepatuan prosedural adalah tingkat kedisiplinan dan kemampuan dalam 

mentaati prosedur yang sudah disepakati. 

9. Sistem komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan atau 

informasi mengenai karakteristik barang yang ditawarkan pemasok 

kepada perusahaan. 

10. Reputasi dan posisi perusahaan adalah citra pemasok pada mata para 

konsumennya yang dalam hal ini yaitu perusahan. 

11. Keinginan untuk bisnis adalah kemauan pemasok untuk menjalankan 

suatu kerjasama bisnis dengan perusahaan. 

12. Manajemen dan organisasi adalah suatu pngelolaan kegiatan yang 

dilakukan didalam lingkungan internal pemasok maupun perusahaan. 

13. Kontrol dalam pengoperasian adalah pengawasan atau pengendalian 

kegiatan operasi yang dilakukan oleh pemasok untuk memenuhi 

kebutuhan perusahaan. 

14. Perbaikan pelayanan adalah usaha untuk memperbaiki atau service 

kegiatan yang ditawarkan oleh pemasok kepada perusahaan.  

15. Perilaku adalah semua aktivitas atau tingkah laku yang dilakukan oleh 

pemasok kepada perusahaan.  

16. Kesan adalah sesuatu yang dilakukan atau pernah dilakukan agar perilaku 

yang ditunjukan selama menjalin kemitraan bisa dikenang. 

17. Kemampuan pengemasan adalah kemampuan yang dilakukan pemasok 

dalam mengemas barang untuk menjaga keamanannya saat pengiriman. 

http://www.mediabpr.com/kamus-bisnis-bank/neraca.aspx
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18. Catatan hubungan kerja adalah sebuah catatan positif atau negatif tentang 

apa yang dilakukan pemasok pada perusahaan. 

19. Lokasi geografis adalah suatu letak strategis yang menunjukan dimana 

tempat pemasok berada yang akan mempengaruhi suatu jarak. 

20. Jumlah bisnis sebelumnya adalah banyaknya bisnis yang pernah 

dijalankan pemasok sebelum menjalankan bisnis pada saat ini. Dalam arti 

jumlah perusahaan yang pernah menjadi konsumennya. 

21. Alat bantu pelatihan adalah alat yang ada pada perusahaan pemasok yang 

dipakai untuk melatih kinerja karyawannya. 

22. Adanya hubungan timbal balik adalah suatu kegiatan yang didalamnya 

terdapat nilai saling menguntungkan yang dilakukan oleh pemasok 

maupun perusahaan. 

B. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Menurut Nanang Martono (2010:66), "Populasi merupakan 

keseluruhan objek atau subjek yang berada pada suatu wilayah dan 

memenuhi syarat-syarat tertentu berkaitan dengan masalah penelitihan, 

atau keseluruhan unit atau individu dalam ruang lingkup yang akan 

diteliti. Dengan demikian populasi dalam penelitihan ini adalah orang 

yang berada dalam lingkup manajemen operasional yang terdiri dari 1 

Manajer operasional dan 43 Staf operasional perusahaan PT. Alam Damai 

Mitra Raya (ADMIRA ) dengan jumlah keseluruhan populasi adalah 44 

orang. 
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2. Sampel 

Menurut Nanang Martono (2010:66), sampel merupakan bagian 

dari populasi yang memiliki ciri-ciri atau keadaan tertentu yang akan 

diteliti. Ciri-ciri atau kriteria sampel yang menjadi pertimbangan pada 

penelitian ini adalah para pekerja yang berada pada lingkup fungsional 

manajemen produksi termasuk manajer produksi, bersifat informatif, dan 

bersedia menjadi responden untuk diwawancarai. Dengan demikian 

peneliti memutuskan untuk memakai 30 sampel dengan rincian: 1 

Manajer Produksi, 7 Staf QC, 5 Staf Pembelian, dan 17 Staf Produksi. 

Sedangkan cara pengambilan sampel dilakukan dengan salah satu teknik 

non−probability sampling yaitu  metode quota sampling. 

Menurut Margono (2004:127) dalam metode quota sampling 

jumlah populasi tidak diperhitungkan akan tetapi diklasifikasikan dalam 

beberapa kelompok. Sampel diambil dengan memberikan jatah atau 

quorum tertentu terhadap kelompok dan pengambilan data dilakukan 

langsung pada unit sampling. Dalam metode quota sampling, jumlah 

sampel dan kriteria sampel ditentukan oleh peneliti dengan terlebih 

dahulu melakukan observasi terhadap subjeknya. 

E.  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer. Data 

primer menurut Indrianto dan Supomo (2009:146) adalah data penelitian yang 

diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui perantara), yang 

secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan 
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penelitian. Data primer yang diperoleh melalui wanwancara dalam penelitian 

ini adalah data yang bersifat kualitatif yaitu data yang bukan merupakan 

bilangan atau angka mengenai kriteria-kriteria pemasok yang diinginkan 

sebagai bahan acuan dalam menentukan pemasok yang tepat. 

 

F.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk penelitian ini adalah 

wawancara. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 

2011:105). Sedangkan menurut Widayat dan Amirullah (2002), Wawancara 

merupakan metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab 

dengan memberikan beberapa pertanyaan terstruktur kepada sampel dari 

populasi dan dirancang untuk memperoleh informasi (data) dari responden. 

Teknik wawancara dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti kepada 

sampel dari populasi yang telah ditentukan yaitu kepada manajer produksi, 

staf quaily control, staf pembelian dan staf produksi PT Alam Damai Mitra 

Raya (ADMIRA). Hal ini dilakukan untuk menghasilkan data kualitatif 

mengenai tingkat kepentingan dari kriteria pemasok yang nantinya akan 

menjadi bahan acuan untuk menentukan pemasok perusahaan. Poin-poin 

pertanyaan yang disusun oleh peneliti dapat dilihat pada lampiran 1. Selain 

untuk menentukan kriteria, teknik wawancara juga digunakan untuk 

memperoleh data persepsi responden dengan tujuan untuk mengetahui tingkat 

kemampuan pemasok dalam menyesuaikan diri dengan kriteria yang 

diterpilih. Pertanyaan wawancara dapat dilihat pada lampiran 4. 
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G.  Skala Pengukuran 

Skala pengukuran adalah kesepakatan yang digunakan sebagai acuan 

dalam menentukan panjang pendeknya interval dalam alat ukur, sehingga alat 

ukur tersebut ketika digunakan akan menghasilkan data. Penelitian ini 

menggunakan skala pengukuran Likert. Menurut Sanusi (2011: 59) Skala 

Likert adalah skala yang didasarkan pada penjumlahan sikap responden 

dalam merespons pernyataan berkaitan indikator-indikator suatu konsep atau 

variabel yang sedang diukur. Sedangkan menurut Sugiono ( 2010:132), Skala 

Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang 

atau sekelompok orang tentang fenomena sosial.  

Dalam pengukuran jawaban responden mengenai tingkat kepentingan 

kriteria pemasok melalui wawancara, peneliti memberikan 5 alternatif 

jawaban kepada responden. Untuk memudahkan pengolahan data dalam 

menentukan interval nilai dan bobot maka data kualitatif yang diperoleh 

tersebut kami kuantitatifkan melalui pemberian nilai atau lambang antara 1 

sampai 5, dapat dilihat pada tabel 3.1 untuk lebih jelasnya. 

Sedangkan formulasi perhitungan untuk menentukan interval atau 

rentang skala dapat dilihat pada poin b dibawah ini dan pada tabel 3.2 untuk 

hasilnya. Rentang skala dipakai untuk mengetahui kategori nilai secara 

kumulatif dari semua data yang diperoleh. Penilaian rentang sekala dipakai 

untuk menentukan kriteria yang akan dipakai perusahaan dan untuk 

memunculkan keunggulan-keunggulan pemasok-pemasoknya dalam 

menyesuaikan diri dengan kriteria yang telah terpilih. 
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a. Penentuan nilai jawaban 

Tabel 3.1 Nilai Jawaban 

Kategori Nilai Nilai 

Sangat Penting 5 

Penting 4 

Sedang 3 

Tidak Penting 2 

Sangat Tidak Penting 1 

b. Rumus interval 

    
       

 
 

Keterangan: 

Rs = Rentang Skala 

n = Jumlah Sampel  

m = Jumlah Alternatif Jawaban 

Jadi interval nilai dalam skala ini adalah: 

𝑹𝒔   
30  5    

5
 

 

 
30  4 

5
 

 

 
 20

5
 

 

= 24 
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Tabel 3.2 Interval Nilai 

Interval Skor Kategori 

30 – 54 Sangat Tidak Penting (STP) / Sangat Kurang Baik (SKB) 

55 – 79 Tidak Penting (TP) / Kurang Baik (KB) 

78 – 102 Sedang (S) / Cukup (C) 

103 – 127 Penting (P) / Baik (B) 

128 – 152 Sangat Penting (SP) / Sangat Baik (SB) 

 

H.  Teknik Analisis Data 

Penelitan ini dilakukan dengan teknik analisis interval dengan tujuan 

untuk menterjemahkan secara deskriptif hasil data kualitatif dari skala likert. 

Analisis interval berguna untuk merubah data kualitatif menjadi data 

kuantitatif atas jawaban-jawaban dari responden dengan memberikan nilai 

dan botot. Data yang dihasilkan dari penilaian dan pembobotan nantinya 

dipakai untuk menentukan kriteria pemasok sesuai dengan yang dibutuhkan 

oleh perusahaan. Hal itu dilakukan dengan cara melihat bobot terbaiknya dan 

menyesuaikan kriteria terpilih dengan kemampuan pemasoknya. 

1. Menentukan kriteria pemasok dengan penilaian dan persentase 

Didalam tahap menentukan nilai kriteria pemasok, ditentukan juga 

persentase jawabanya. Hal ini dilakukan untuk melihat tingkat kategori 

berdasar interval skor/nilai yang akan diperoleh masing masing kriteria 

(lihat tabel 3.2). Tingkat kategori dari masing-masing kriteria hanya akan 

diambil yang memiliki kategori “sangat penting” dan “penting”. Hal ini 

dilakukan untuk menghilangkan keraguan dalam menentukan kriteria 

pemilihan pemasok yang akan dipakai perusahaan yang dikarenakan 
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kategori “sedang” adalah tingkat kategori yang masih mengandung 

keraguan antara “penting” dan “tidak penting”. 

Tabel 3.3 Nilai Kriteria Pemilihan Pemasok 

No Kriteria Nilai Persentase Kategori 

1 Kualitas    

2 Waktu Pengiriman    

3 Sejarah Kinerja    

4 
Garansi dan Layanan 

Pengaduan 
 

 
 

5 Harga    

6 Kemampuan Teknis    

7 Posisi Keuangan    

8 Kepatuan Prosedural    

9 Sistem Komunikasi    

10 
Reputasi dan Posisi 

Perusahaan 
 

 
 

11 Keinginan untuk Bisnis    

12 Manajemen dan Organisasi    

13 Kontrol dan Pengoperasian    

14 Perbaikan Pelayanan    

15 Perilaku    

16 Kesan    

17 Kemampuan Pengemasan    

18 Catatan Hubungan Kerja    

19 Lokasi Geografis    

20 Jumlah Bisnis Sebelumnya    

21 Alat Bantu Pelatihan    

22 
Adanya Hubungan Timbal 

Balik 
 

 
 

Sumber: diolah dari Nyoman Pujawan (2010) 

2. Menentukan bobot kriteria pemilihan pemasok terpilih 

Pembobotan ini diberikan pada masing-masing kriteria pemilihan 

pemasok yang sudah disesuaikan kepada kebutuhan perusahaan. Hal ini 

untuk mengetahui tingkat hirarki prioritas kategori dari masing-masing 



33 
 

 

 

kriteria pemilihan pemasok yang sudah disesuaikan. Untuk menentukan 

bobot akan dilakukan penjumlahan nilai keseluruhan pada masing-masing 

kriteria pemilihan pemasok. Setelah jumlah keseluruhan dari masing-

masing kriteria diketahui, selanjutnya menentukan bobot yaitu dengan cara 

membagikan nilai dari masing-masing kriteria dengan hasil total 

keseluruhan nilai. 

        𝑩𝒐𝒃𝒐𝒕   
𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒎𝒂𝒔𝒐𝒌

𝑱𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝑲𝒆𝒔𝒆𝒍𝒖𝒓𝒖𝒉𝒂𝒏 𝒅𝒂𝒓𝒊 𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒓𝒊𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂 𝑷𝒆𝒎𝒊𝒍𝒊𝒉𝒂𝒏 𝑷𝒆𝒎𝒂𝒔𝒐𝒌
 

Tabel 3.4 Nilai dan Bobot 

Kriteria Nilai  

 

Bobot 

 

 

 

 

 

  

Total   

Sumber: diolah dari Heizer dan Render (2011) 

3. Menyesuaian kriteria terpilih dengan pemasok perusahaan 

Menyesuaikan kriteria yang sudah terpilih sesuai kebutuhan 

perusaahaan dengan pemasok-pemasoknya bertujuan untuk memberikan 

gambaran dan pertimbangan kepada perusahaan pemasok mana yang akan 

dijadikan mitra. Dalam hal ini hasil yang akan diperoleh bukan mencari 

dan memutuskan pemasok terbaik melainkan hanya memunculkan 

keunggulan-keunggulan pemasok berdasarkan kriteria yang sudah dipilih 

perusahaan. 



34 

Pada tahap ini kriteria yang sudah terpilih melalui perhitungan 

sebelumnya akan disesuaikan dengan kemampuan pemasok berdasarkan 

persepsi responden yang sama dari hasil wawancara . Didalam penelitian 

ini, kriteria terpilih yang akan digali informasinya melalui wawancara, 

tidak dicari indikatornya, melainkan berdasar pada definisi operasinal 

variabel yang sudah dijelaskan sebelumnya. Metode yang dipakai sama 

dengan cara menentukan kriteria yaitu melalui interval penilaian hasil 

wawancara kepada staf operasional selaku responden.  

Tabel 3.5 Hasil Penyesuaian Tiap-Tiap Pemasok 

Kriteria 

Pemasok 

Kalimantan NTB T. Agung Ponorogo Magetan T. Galek


