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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada UKM Green Fresh Wahyudi Sidoarjo, 

Jalan Kuncoro Rt 07 Rw 02 Klurak Candi Sidoarjo, Jawa Timur, 

Indonesia. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan yaitu penelitian terapan (applied 

research). Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan dengan 

maksud menerpakan 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 

evaluasi. 

Evaluasi adalah sebuah kegiatan pengumpulan data atau informasi, 

untuk membandingkan 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. 
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C. Populasi dan Sensus 

1. Populasi 

Populasi digunakan untuk menyebutkan seluruh 

elemen/anggota dari suatu wilayah yang menjadi sasaran penelitian 

atau merupakan keseluruhan (universum) dari objek penelitian 

(Juliansyah Noor, 2014). Populasi yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah seluruh pemasok sayur-mayur pada UKM green fresh 

wahyudi sidoarjo yang berjumlah 5 pemasok, yaitu: pemasok a, 

pemasok b, pemasok c, pemasok d, dan pemasok e. 

2. Sensus 

Peneliti menggunakan sensus, yaitu seluruh dari populasi. 

Mengenai sensus (Ruslan 2008:142) mengatakan bahwa alasan 

melakukan sensus, yaitu peneliti sebaiknya mempertimbangakan 

untuk meneliti seluruh elemen-elemen dari populasi, jika elemen 

populasi relatif sedikit dan variabilitas setiap elemennya yang tinggi 

(heterogen). Sensus lebih layak dilakukan jika penelitian yang 

dimaksudkan untuk menjelaskan karakteristik setiap elemen dari 

suatu populasi. 

D. Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional variabel memberikan informasi yang 

diperlukan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Definisi 

operasional variabel adalah penentuan sifat yang akan dipelajari 

sehingga menjadi variabel yang dapat diukur (Sugiyono, 2013). Definisi 
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operasional menekankan kepada hal-hal yang dapat dijadikan sebagai 

ukuran/indikator dari suatu variabel, dan ukuran/indikator tersebut tidak 

abstrak, namun mudah diukur (Juliansyah Noor, 2014). Definisi 

operasional variabel dijelaskan sebagai berikut: 

1. Kualitas (Quality) 

Kualitas adalah totalitas bentuk dan karakteristik barang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan. Kualitas disini meliputi 3 subkriteria (indikator): 

a. Kesegaran sayur-mayur. 

b. Penyediaan sayur-mayur tanpa cacat. 

c. Kemampuan memberikan kualitas sayur-mayur yang konsisten. 

2. Harga (Price) 

Harga adalah nilai benda/barang diukur dengan satuan uang 

(rupiah). Harga disini meliputi 3 subkriteria (indikator): 

a. Kepantasan harga dengan kualitas sayur-mayur yang dihasilkan. 

b. Kemampuan untuk memberikan potongan harga (diskon) pada 

pemesanan dalam jumlah waktu tertentu. 

c. Tingkat harga yang ditawarkan pemasok. 

3. Layanan (Service) 

Sistem komuikasi adalah bantuan dan kemudahan yang 

diberikan pemasok kepada pihak perusahaan (UKM green fresh 

wahyudi sidoarjo). Layanan disini meliputi 3 subkriteria (indikator): 
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a. Kemudahan untuk dihubungi. 

b. Kemampuan memberikan informasi secara jelas dan mudah 

dimengerti. 

c. Kecepatan dalam hal menangapi permintaan pelanggan. 

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data 

Jenis data dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif. 

Variabel-variabel dalam penelitian diukur (biasanya dengan 

instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka 

dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik (Juliansya Noor, 

2014). Data kuantitatif yang dibutuhkan yaitu data penetapan bobot 

kriteria dan data hasil perbandingan berpasangan. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber 

pertama baik dari individu atau perseorangan, seperti hasil 

wawancara atau hasil pengumpulan kuesioner (sekaran, 2006). Data 

primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara dengan kepala 

bagian pembelian UKM green fresh wahyudi sidoarjo yaitu data 

hasil wawancara perbandingan berpasangan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data primer yang telah diolah 

lebih lanjut dan disajikan baik oleh pihak pengumpul data primer 

atau pihak lain (Sekaran, 2006). Data sekunder yang dikumpulkan 
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antara lain profil perusahaan (company profile), data pemasok, studi 

pustaka, dan catatan-catatan atau dokumen perusahaan. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

1. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk memperoleh data-data 

yang sudah jadi dan sudah diolah orang lain (Ulum dan Juanda, 

2016). Peneliti tinggal memanfaatkan data tersebut. Dokumentasi 

bisa dilakukan dengan cara mencatat ulang, memotret, foto copy. 

Hasil yang dibutuhkan dari dokumentasi ini adalah pengumpulan 

data dalam bentuk sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi 

perusahaan dan data pemasok. 

2. Wawancara 

Menurut Sugiyono (2014), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data dengan cara tanya jawab dengan responden yang 

diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh data yang 

relevan. Adapaun teknik wawancara yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah dengan cara bertanya langsung kepada kepala 

bagian pembelian UKM green fresh wahyudi sidoarjo. 

Data yang diperoleh melalui wawancara adalah 

permasalahan yang dihadapi, mulai pemesanan sayur-mayur dari 

pemasok hingga produk sampai kepada pihak pembeli ( UKM green 

fresh wahyudi sidoarjo), penetapan bobot masing-masing kriteria, 

serta perbandingan perpasangan masing-masing subkriteria dan 

masing-masing alternatif (pemasok). 
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G. Teknik Analisis Data 

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

AHP (Analytical Hierarchy Process). AHP digunakan untuk 

pengambilan keputusan dalam penyusunan prioritas pemasok sayur-

mayur. Perhitungan bisa dilakukan secara manual menggunakan 

microsoft excel. Secara umum langkah-langkah dalam melakukan 

metode AHP adalah sebagai berikut (Suryadi & Ramdhani, 2002): 

1. Mendefinisikan permasalahan dan menentukan solusi yang 

diinginkan. 

2. Membuat hirarki.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Thomas L. Saaty, 1994 dimodifikasi 

Gambar 3.1: Struktur Hirarki Masalah  

 

Pemasok 

A 

Pemasok 

B 

Pemasok 

C 

Pemasok 

D 

Pemasok 

E 

Harga Kualitas Sistem 

Komunikasi 

Q2 

Pemasok Terbaik 

 

 

 

 

 

 

Q1 Q3 P2 P1 P3 S2 S1 S3 



33 
 

 
 

Masalah disusun dalam suatu suatu hirarki yang diawali 

dengan tujuan umum, dilanjutkan dengan subtujuan-subtujuan, 

kriteria dan kemungkinan alternatif-alternatif pada tingkatan kriteria 

yang paling bawah. Masalah menganalisis tingkatan kinerja 

pemasok pada UKM  green fresh wahyudi sidoarjo disusun dalam 

tiga level hirarki. 

3. Menghitung bobot dari masing-masing kriteria yaitu: kualitas, 

harga, layanan. 

Langkah-langkahnya: 

a. Membuat matrik perbandingan berpasangan yang 

menggambarkan kontribuasi relatif atau pengaruh setiap elemen 

terhadap masing – masing tujuan atau kriteria yang setingkat 

diatasnya. Perbandingan dilakukan berdasarkan “Judgment” dari 

pengambil keputusan dengan menilai tingkat kepentingan suatu 

elemen dibandingkan elemen lainnya. 

b. Hasil dari setiap perbandingan berpasangan ditampilkan dalam 

sebuah matriks perbandingan perpasangan. 

c. Bagi masing-masing elemen pada kolom tertentu dengan nilai 

jumlah kolom tersebut. 

d. Hasil tersebut kemudian dinormalisasi untuk mendapatkan 

vector eigen matriks dengan merata-ratakan jumlah baris 

terhadap kriteria. Perhitungan diatas menunjukkan vector eigen 

yang merupakan bobot prioritas ketiga kriteria terhadap tujuan. 
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e. Menghitung ratio konsistensi dengan langkah berikut: 

1) Kalikan nilai matriks perbandingan awal dengan bobot 

2) Kalikan jumlah baris dengan bobot 

3) Menghitung 𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 dengan menunjukkan hasil perkalian diatas 

dibagi dengan n. 

𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 = 
∑VΒ

𝑛
 ........... 

4) Menghitung indeks konsistensi. Dalam persoalan pengambilan 

keputusan, penting untuk mengetahui konsistensi dari sebuah 

persepsi. Adapun indikator dari konsistensi dapat diukur 

memalui CI yang dirumuskan: 

CI = (𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠 – n) / (n – 1)..... 

CI   = indeks konsistensi 

𝜆𝑚𝑎𝑘𝑠  = eigenvalue maksimum 

n   = orde matriks 

5) Menghitung rasio konsistensi 

AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai 

pertimbangan melalui suatu rasio konsistensi yang dirumuskan: 

CR = CI / RI 

CR = rasio konsistensi 

RI = indeks random 

Tabel 3.1 Consistency Ratio (CR) 

n 2 3 4 ≥5 

CR 0% ≤5% ≤8% ≤10% 

Sumber : Thomas L. Saaty, 1994 
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Tabel 3.2 Random Cosistency Index (RI) 

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 : Thomas L. Saaty, 1994 

4. Menghitung bobot dari subkriteria dari masing-masing alternatif

dalam menganalisis pemasok seperti langkah 3 diatas. Kemudian

ditentukan global priority/prioritas global dengan cara mengalikan

local priority/prioritas dari masing-masing subkriteria dengan

prioritas kriteria.

5. Setelah mengetahui bobot dari masing-masing kriteria, subkriteria,

dan bobot dari masing-masing pemasok kemudian dianalisis

tingkatan kinerja pemasok berdasarkan nilai yang paling tinggi.

Nilai keseluruhan dari masing-masing pemasok yaitu jumlah

keseluruhan dari perkalian bobot pemasok dengan bobot subkriteria.



 

 


