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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A.  Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UD. Sumber Tani Jln. Drs Moch Hatta 

No. 81 Caru, Pendem, Junrejo, Batu. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (applied 

research). Penelitian   terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan maksud 

menerapkan hasil temuan untuk memecahkan masalah spesifik yang sedang 

dialami dalam perusahaan (Sekaran, 2006). Terdapat 3 macam penelitian 

terapan, yaitu evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. 

Penelitian ini termasuk kategori penelitian eveluasi. 

Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, untuk 

dibandingkan dengan kriteria, kemudian diambil kesimpulan (Ari Kunto, 

2010). Jadi penelitian evaluasi prinsipnya untuk mengambil keputusan dengan 

membandingkan data atau informasi yang dikumpulkan terhadap kriteria, 

standar, atau tolak ukur yang digunakan sebagai pembanding bagi data yang 

diperoleh. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel adalah definisi yang dikembangkan oleh 

peneliti dengan menggabungkan antara definisi secara umum dengan maksud 

dari penelitian tersebut. Sedangkan menurut Sugiyono (2010) mengatakan 

bahwa definisi operasional variabel pada dasarnya adalah segala sesuatu yang 
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berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga 

diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan UD. Sumber Tani, maka variabel-

variabel yang didapat adalah kriteria yang dijadikan dasar dalam pemilihan 

supplier pada perusahaan. Berikut merupakan definisi operasional variabel 

dalam penelitian ini: 

1) Supplier 

Menurut Pujawan (2010) Supplier/pemasok merupakan suatu 

perusahaan atau individu yang mampu untuk menyediakan sumber daya, 

baik dalam bentuk barang atau jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan 

lainnya. Dalam hal ini supplier yang dimaksud adalah supplierbawang 

putih. 

2) Harga  

Harga adalah nilai benda/barang diukur dengan satuan uang (rupiah). 

Diukur dengan skala penilaian perbandingan berpasangan. Harga di terbagi 

menjadi 2 sub kriteria: 

a. Tingkat harga bawang putih, yaitu tingkat harga bawang putih dari 

supplier jika dibandingkan dengan harga di pasaran. 

b. Kemampuan supplier untuk memberikan potongan harga / diskon pada 

pembelian dalam jumlah tertentu 

3) Kualitas 

Menurut Heizer dan Render (2014:244) kualitas adalah keseluruhan 

fitur dan karakteristik sebuah barang atau jasa yang menggunakan 

kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dijanjikan dan tersirat. 
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Dalam hal ini kualitas yang dimaksud UD. Sumber Tani masuk ke dalam 2 

sub kriteria: 

a. Ukuran, yaitu besar kecilnya ukuran bawang putih yang dipasok 

oleh supplier  

b. Produk tanpa cacat, yaitu kondisi bawang putih yang baik tidak  

busuk/rusak 

4) Pengiriman 

Dalam hal pendistribusian barang proses pengiriman  merupakan hal 

yang sangat penting untuk kinerja perusahaan. Dengan pengiriman yang 

tepat waktu akan menambah nilai positif bagi perusahaan dan menjamin 

ketersediaan barang ketika dibutuhkan. Pengiriman terbagi menjadi 2 sub 

kriteria: 

a. Kesepakatan pengiriman, yaitu kesepakatan antara UD. Sumber Tani 

dengan supplier apakah supplier tersebut bisa melakukan pengiriman 

bawang putih atau tidak.  

b. Pengiriman tepat waktu, yaitu proses kedatangan bawang putih yang 

dikirim oleh supplier apakah sesuai dengan kesepakatan atau tidak 

karena hal ini berpengaruh pada proses operasional perusahaan.  

D. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian 

ini yaitu data primer. Menurut Sugiyono (2014 : 402) data primer adalah 

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Tujuan 

utama data primer adalah untuk keperluan penelitian yang sedang berlangsung. 

Adapun data primer yang didapatkan adalah kriteria dan subkriteria dalam 
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memilih supplier beserta penilaiannya, data supplier beserta penilaiannya, dan 

data keterlambatan serta ketidaksesuaian barang dari supplier.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2010) wawancara digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan 

untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti dan jumlah 

respondennya sedikit. Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan pemilik 

UD. Sumber Tani yaitu Bapak Kasmari. 

b. Observasi 

Menurut Sugiyono (2014) observasi dilakukan dengan cara peneliti 

hanya mengamati dan tidak melakukan dan tidak banyak melakukan 

kegiatan, melainkan hanya mencatat apa yang dilihat dan disaksikan. 

Penelitian ini mengadakan observasi pada UD. Sumber Tani di mana 

proses jual beli dilakukan serta mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang 

dilakukan perususahaan terkait penelitian. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode AHP 

(Analitycal Hierarchy Process). AHP (Analitycal Hierarchy Process) 

merupakan hirarki fungsional untuk membantu pengambilan keputusan 

terhadap masalah-masalah yang memiliki beberapa objek. Metode AHP ini 

dapat membantu perusahaan untuk melakukan penilaian dan penyeleksian 
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terhadap supplier dengan cara membobotkan tiap kriteria sehingga perusahaan 

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

 Dimana proses yang harus dilakukan dalam metoda AHP ini adalah  

sebagai berikut: 

1) Menentukan kriteria-kriteria dalam memilih supplier  

Langkah pertama dalam melakukan analisis menggunakan alat 

analisis AHP (Analitycal Hierarchy Process) adalah menentukan kriteria 

dan sub kriteria apa saja yang menjadi dasar pemilihan supplier bawang 

putih oleh UD. Sumber Tani. Penentuan kriteria pada masing-masing 

perusahaan berbeda, setiap perusahaan menentukan kriteria berdasarkan 

kebutuhan perusahaan tersebut. Dalam sebuah kriteria dapat dipecah lagi 

menjadi beberapa sub kriteria jika diperlukan. Sub kriteria sendiri bersifat 

pribadi dan berbeda tiap perusahaan. 

Gambar 3.1 Hirarki kriteria perusahaan 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

2) Menentukan bobot masing-masing kriteria 

Setelah kriteria dan sub kriteria sudah ditentukan langkah selanjutnya 

adalah menghitung bobot masing-masing kriteria dan sub kriteria dengan 

Tujuan 

X1 X2 X3

ALTERNATIF 1 ALTERNATIF 2 ALTERNATIF ALTERNATIF 4 
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cara perbandingan berpasangan. caranya adalah membandingkan antar 

kriteria satu dengan kriteria yang lain begitu juga dengan sub kriteria. hal 

ini bertujuan untuk melihat tingkat kepentingan antar kriteria dan sub 

kriteria tersebut melalui nilai bobot yang didapatkan karena masing-masing 

kriteria dan sub kriteria mempunyai tingkat kepetingan yang berbeda. Untuk 

membandingkannya menggunakan skala rasio di bawah ini. 

Tabel 3.1 skala bobot rasio 

Skala Keterangan 
1 Kedua elemen sama pentingnya 

 
3 Elemen yang satu sedikit lebih penting dibanding elemen lainnya 

 
5 Elemen yang satu lebih penting dibanding elemen lainnya 

 
7 Satu elemen sangat lebih penting dibanding elemen lainnya 

 
9 

2,4,6,8 

Satu elemen mutlak lebih penting dibanding elemen lainnya 

 Nilai nilai antara dua pertimbangan yang berdekatan  
Sumber : Thomas saaty, (1993) 

Jika kriteria A secara absolut lebih penting dari yang lain maka yang 

lebih penting diberikan nilai 9 dan satunya lagi diberi nilai 1. Keseluruhan 

ada 9 angka yang mungkin akan diberikan sebagai skala perbandingan 

dengan interpretasi seperti pada tabel berikut (misal perusahaan 

membandingkan kriteria A dan B). 

Tabel 3.2 Interpretasi perbandingan berpasangan pada AHP 

Deskripsi Kriteria A Kriteria B B/A 
A sama pentingnya 
dengan B 

1 1 1 

A sedikit lebih 
penting dari B 

3 1 1/3 

A secara signifikan 
lebih penting dari B 

5 1 1/5 
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A jauh lebih penting 
dari B 

7 1 1/7 

A secara absolut 
lebih penting dari B 

9 1 1/9 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

Tabel 4 di bawah ini menunjukkan cara membandingkan berpasangan 

masing-masing kriteria dan sub kriteria dari pemilihan supplier bawang putih 

yang dilakukan oleh UD. Sumber Tani. Misal kriteria (A) dibandingkan dengan 

kriteria (A), karena tingkat kepentingannya sama, maka A/A = A. begitu 

seterusnya sampai kriteria (C) dibandingkan dengan (C) kemudian masing-

masing kolom bobot dijumlahkan. 

Tabel 3.3 perbandingan berpasangan antar kriteria 

 
Kriteria (A) Kriteria (B) Kriteria (C) 

Kriteria (A) A A/B* A/C 
Kriteria (B) B/A* B B/C 
kriteria  (C) C/A C/B C 
jumlah (T) X X X 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

*B/A adalah kebalikan dari A/B 

Pada tahap selanjutnya, sertiap perbandingan tadi dibagi dengan jumlah 

kolom yang bersesuaian, misal pada baris 1 kolom 1 nilainya adalah A dibagi 

dengan X dan seterusnya. Bobot akhir masing-masing kriteria diperoleh 

dengan mencari rata-rata 3 nilai kesamping sesuai jumlah dari kriteria yang 

ada. dengan demikian kita dapat mendapatan bobot dari 3 kriteria yang akan 

digunakan berdasarkan urutan tingkat kepentinagnnya. 

Tabel 3.4 Perhitungan akhir bobot masing-masing kriteria 

 kriteria (A) kriteria (B) kriteria (C) Bobot** 
kriteria (A) X X X ƩX/3 
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kriteria (B) X X X ƩX/3 
kriteria (C) X X X ƩX/3 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 
**Bobot didapat dari rata-rata kesamping 

Masing-masing sub kriteria juga harus diberikan bobot. pembobotannya juga 

diberikan dengan melakukan perbandingan. hasil untuk bobot masing-masing 

sub kriteria ini harus dikalikan dengan bobot induknya untuk mendapatkan 

bobot sebenarnya. berikut contoh perbandingan berpasangan untuk sub kriteria 

Tabel 3.5 Perbandingan berpasangan sub kriteria untuk kriteria 

 Sub kriteria A Sub kriteria B 
Sub kriteria A A A/B 
Sub kriteria B B/A A 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

Semua sub krieria harus diberikan bobot dengan cara yang sama seperti pada 

kriterianya, kemudian hasilnya akan ditampilkan pada tabel 3.6 berikut. 

Tabel 3.6 Bobot dari kriteria dan sub kriteria 

Kriteria / sub kriteria Bobot 
Kriteria    

Sub kriteria 
Sub kriteria 

XX 
X 
X  

Kriteria   
Sub kriteria 
Sub kriteria 

XX 
X 
X  

Kriteria XX  
Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

3) Evaluasi masing-masing supplier 

Langkah selanjutnya adalah mengevaluasi masing-masing supplier 

dengan setiap aspek di atas. pada dasarnya penilaian dilakukan pada tingkat 

sub kriteria yang ada. sebagai contoh akan ditampilkan pada tabel 3.7 yang 

akan mengevaluasi supplier yang ada dengan sub kriteria 
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Tabel 3.7 Penilaian sub kriteria pada masing-masing supplier 

 Supplier 
 1 

Supplier 
2 

Supplier 
3 

Supplier 
4 

Supplier 1 X X X X 
Supplier 2 X X X X 
Supplier 3 X X X X 
Supplier 4 X X X X 
JUMLAH  Y Y Y Y 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

4) Evaluasi supplier dari setiap aspek di atas 

 Setelah jumlah dari setiap supplier ditentukan, tahap selanjutnya adalah 

mengevaluasi supplier-supplier tersebut dengan cara yang sama seperti 

mengevaluasi kriteria di atas. Dengan ini nilai ke lima calon supplier dapat 

diperoleh.  

Tabel 3.8 Hasil penilaian akhir 

 

 

 

 

 

Sumber : Pujawan, Mahendrawari (2010) 

5) Menghitung nilai bobot agregat masing-masing supplier 

nilai agregat dapat diperoleh dengan cara mengalikan bobot masing-

masing sub kriteria dengan nilai supplier pada sub kriteria yang 

bersangkutan. 

S1= (X*A)+ (X*B)+ (X*C)+ (X*D)+ (X*E)=YYY 

S2= (X*A)+ (X*B)+ (X*C)+ (X*D)+ (X*E)=YYY 

S3=(X*A)+ (X*B)+ (X*C)+ (X*D)+ (X*E)=YYY 

S4= (X*A)+ (X*B)+ (X*C)+ (X*D)+ (X*E)=YYY  

Kriteria  Bobot S1 S2 S3 S4 
Kriteria A 

Sub kriteria 
Sub kriteria 

X 
X  

 
A 
B 

 
A 
B 

 
A 
B 

 
A 
B 

Kriteria B 
Sub kriteria 
Sub kriteria 

X 
X  

C 
D 

C 
D 

C 
D 

C 
D 

Kriteria C  X E E E E 
Nilai berbobot  Y Y Y Y 
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6) Langkah selanjutnya adalah mengurutkan supplier mana yang memiliki 

nilai bobot agregat terbesar sampai supplier yang memiliki nilai bobot 

agregat terkecil. supplier dengan nilai bobot agregat terbesarlah yang 

menjadi saran penelitian ini sebagai supplier bawang putih pada UD. 

Sumber Tani. 

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 :  CI  = indeks konsistensi 

𝜆 𝑚𝑎𝑥 = lamda maksimum 

   n  = ukuran matriks  
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Kemudian Indeks Konsistensi matriks random dengan skala penilaian 9 

(1 sampai dengan 9) beserta kebalikannya sebagai Indeks Random (RI). 

Berdasarkan perhitungan Saaty dengan menggunakan 500 sampel, jika 

penilaian numerik diambil secara acak dari skala 1/9, 1/8, ..., 1, 2, ..., 9 

diperoleh rata-rata konsistensi matriks dengan ukuran yang berbeda, sebagai 

berikut. 

Tabel 3.9 Nilai Indeks Random  

N 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
RI 0 0 0,58 0,9 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

Sumber: Suryadi  (2002) 

 Perbandingan antara CI dan RI untuk semua matriks didefinisikan sebagai 

Rasio Konsistensi (CR) 

CR =  
𝐶𝐼

𝑅𝐼
 

Dimana : CR  = konsistensi rasio 

      CI = indeks konsistensi 

      RI = indeks random  

 

 Untuk model AHP ini, matriks perbandingan dapat diterima jika nilai rasio 
konsistensi ≤ 0.1 


