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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Penjelasan proses penelitian yang akan dilakukan peneliti mulai tahap awal 

penelitian hingga tahap akhir penelitian akan dibahas pada bab ini. 

3.1  Metode Penelitian 

     Metodologi adalah tahapan yang dilakukan secara terperinci dalam 

melakukan proses penelitian. Penelitian yang akan dilakukan nantinya terkait 

data kualitatif maupun kuantitatif. Secara garis besar proses penelitian akan 

diawali dengan observasi , lalu pengambilan data denga cara wawancara dan 

pengisian  kuisioner oleh manajer pengadaan. 

3.2  Tahap Penelitian 

     Tahap penelitian nantinya akan dijelaskan melalui flowchart mulai dari 

tahapan awal hingga akhir penelitian. Tahapan yang dimaksud adalah mulai dari 

tahap identifikasi awal yaitu studi literatur, studi lapangan, identifikasi masalah 

dan penentuan tujuan, manfaat penelitian serta batasan masalah. Tahap 

pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder. Tahap pengolahan data 

yaitu tentang data yang didapat akan diolah menggunakan metode AHP terlebih 

dahulu kemudian dilanjutkan dengan metode TOPSIS, dan yang terakhir adalah 

tahap kesimpulan dan saran penulis terkait penelitian ini. Tujuan dari adanya 

flowchart ini agar mempermudah memahami alur proses penelitian yang akan 

dilakukan.  Flowchart tersebut bisa dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Flowchart Metode Penelitian 
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3.3  Deskripsi Flowchart Metodologi Penelitian 

              Deskripsi flowchart metodologi penelitian dari awal hingga akhir adalah 

sebagai berikut : 

3.3.1 Tahap Indentifikasi Awal 

                Tahap ini adalah tahap yang harus dilakukan peneliti guna 

mengetahui masalah yang sebenarnya terjadi. 

1. Studi literatur 

 Studi literature merupakan tahapan yang dilakukan peneliti untuk 

mencari dan memperdalam teori-teori yang akan digunakan untuk 

menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Tahapan ini dilakukan 

dengan cara mencari dan membaca berbagai referensi yang terkait 

evaluasi supplier terutama dengan metode AHP dan TOPSIS. 

2. Studi lapangan 

        Studi lapangan ini dilakukan untuk mencari informasi terkait 

perusahaan, mulai dari profil hingga permasalahan yang terjadi di CV. 

Kajeye. 

3. Identifikasi masalah 

 Setelah dilakukan studi literature dan studi lapangan, peneliti akan 

melakukan perumusan masalah yang sesuai dengan permasalahan 

yang terjadi di CV. Kajeye. 

4. Penentuan tujuan, manfaat penelitian dan batasan masalah 

Tujuan penelitian yang dilakukan peneliti sama seperti yang 

tertera pada bab I sub bab 1.3. Manfaat penelitian juga seperti yang 

sudah dijelaskan pada bab I sub bab 1.4, dan batasan masalah pada 

penelitian ini pada sub bab 1.5. 
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3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

1. Pengumpulan data primer 

a. Identitas supplier 

 Data ini nantinya akan memberika informasi mulai dari 

nama supplier, alamat, lama kerjasama, serta  apa  yang di supply. 

b. Kriteria evaluasi supplier 

 Penentuan kriteria evaluasi supplier ini adalah hal awal 

yang penting untuk dilakukan, karena untuk mendapatkan kriteria 

yang pas peneliti harus berdiskusi juga dengan pihak yang terkait 

dalam apotek. Kriteria yang digunakan adalah kualitas, harga, 

pengiriman, pelayanan. 

c. Kuisioner tahap 1dan 2  

Menentukan tingkat kepentingan ini harus dengan cara 

menyiapkan kuisioner yang akan di isi oleh pihak yang 

bertanggung jawab pada evaluasi kinerja supplier. Ada beberapa 

tahapan kuisioner yang telah disiapkan penulis, yaitu kuisioner 

tahap 1 digunakan untuk penilaian antar kriteria, kuisioner tahap 2 

digunakan untuk penilaian antar sub kriteria. Kuisioner tahap 1 

dan 2 digunakan pada metode AHP. 

2.  Pengumpulan data sekunder 

a. Profil perusahaan 

Data ini berisi tentang sejarah berdirinya CV. Kajeye, lokasi,  

produk yang tersedia di CV. Kajeye, jumlah karyawan, dan 

struktur organisasinya. 

b. Kinerja masing-masing supplier 

Data yang dimaksudkan disini adalah data kinerja seperti apa 

saja yang sudah dilakukan oleh supplier selama periode yang 

ditetapkan. Data- data nya berupa   kriteria ataupun sub kriteria 

yang sudah disepakati oleh penulis dan pihak CV. Kajeye. 
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3.  Penentuan kriteria evaluasi supplier 

       Kriteria yang nantinya akan digunakan adalah kriteria yang 

sebelumnya sudah di diskusikan dan dipertimbangkan oleh pihak 

apotek melalui wawancara dengan bagian pengadaan. Kriteria yang 

sudah disepakati antara lain adalah 1) kriteria kualitas 2) kriteria 

harga, 3) kriteria pengiriman, 4) kriteria pelayanan. 

4.  Menyusun hirarki evaluasi supplier dengan AHP 

 Dalam penyusunan hirarki ini berisikan tujuan (level 1) yaitu 

evaluasi kinerja supplier, kemudian level 1 diuraikan ke level 2 yaitu  

kriteria dan level 3 yaitu subkriteria serta terakhir yaitu alternative 

(level 4) yaitu supplier terpilih. 

5.  Membuat matriks perbandingan berpasangan 

       Pembuatan matriks perbandingan berpasangan ini menggunakan 

perhitungan manual. Perhitungan secara manual dilakukan dengan 

cara membandingkan elemen dalam pasangan. Perbandingan 

dilakukan sesuai pembuat keputusan degan menilai tingkat 

kepentingan suatu elemen dengan elemen lainnya. Menentukan 

kepentingan relatif antar elemen menggunakan skala 1 sampai 9 

seperti pada tabel 3.1. Proses perbandingan ini dibulai dari level 

hirarki paling atas, misalnya seperti struktur hirarki di atas yaitu 

evaluasi kinerja supplier, kemudia di ambil elemen yang akan 

dibandingkan yaitu kriteria kualitas (K1), harga (K2), pengiriman 

(K3) dan pelayanan (K4). Setelah di dapatkan bobot kriteria secara 

manual langkah selanjutnya adalah melakukan nilai penjumlahan 

dengan persamaan 1. Langkah selanjutnya bagi nilai aij dengan jumlah 

kolom tersebut sehingga menghasilkan matriks ternormalisasi.     

6.  Menghitung bobot kriteria secara manual 

        Perhitungan bobot dilakukan secara manual dan menggunakan 

software Expert Choice.  Pada tahap ini adalah menjumlahkan nilai – 

nilai dari setiap kolom pada matriks, kemudian membagi setiap nilai 

dari kolom dengan total kolom yang bersangkutan untuk mendapatkan 

normalisasi matriks. Setelah didapatkan normalisasi matriks langkah 
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selanjutnya adalah menjumlahkan nilai – nilai dari setiap baris dan 

membaginya dengan jumlah kriteria untuk mendapatkan nilai rata – 

rata. Setelah perhitungan selesai maka akan di dapatkan bobot 

kriterianya. 

7.  Menghitung bobot kriteria menggunakan software Expert Choice 

       Pada tahap ini dilakukan pembobotan kriteria menggunakan 

software Expert Choice.  Hal ini dilakukan untuk menyocokkan 

dengan hasil perhitungan manualnya.  Data yang dimasukkan ke 

Expert Choice adalah data hasil  kuisioner tiap responden, hasil 

kuisioner tersebut harus dijadikan satu kesatuan data untuk 

melanjutkan perhitungan. 

8. Uji konsistensi 

       Setelah diketahui bobotnya maka langkah selanjutnya dalah 

mengetahui kuisioner tersebut konsisten atau tidak. Artinya uji ini 

dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban dari responden 

terhadap kuisioner yang diberikan sudah sesuai atau belum dengan 

data yang dibutuhkan. Jika konsisten maka penilaian kriteria 

dikatakan valid untuk mengevaluasi supplier. Langkah pertama yaitu 

menghitung λmax, Consistensy Index (CI) menggunakan persamaan 6 

di bab 2  dan Consistency Rasio (CR) = 
CI

RI
 . Jika nilai CR lebih dari 

10% maka harus dilakukan penilaian ulang. 

9.  Kuisioner tahap 3 untuk metode TOPSIS 

       Pada kuisioner tahap 3 ini berisi tentang penilaian kinerja supplier 

terhadap kriteria yang sudah ada melalui metode AHP.  Kuisioner ini 

digunakan untuk pemilihan supplier dengan hasil akhir penilaian 

alternative tiap supplier yang mempunyai nilai preferensi tertinggi. 

10. Menyusun normalisasi matriks keputusan dari kuisioner tahap 3 

            Hasil kuisioner tahap 3 nantinya akan di normalisasikan terlebih 

dahulu sebelum dihitung  ke langkah selanjutnya. 

11.  Menghitung rating bobot ternormalisasi dari inputan AHP 

                        Pada perhitungan ini menggunakan 2 inputan yaitu inputan bobot  

dari metode AHP di kali dengan normalisasi matriks keputusan kuisioner tahap 3. 
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12.  Menghitung nilai solusi ideal negatif dan positif 

        Perhitungan solusi ideal negatif dan positif menggunakan 

persamaan 9 dan 10 yang ada pada bab 2. 

13.  Menghitung separasi 

        Langkah ini digunakan untuk mengukur jarak dari suatu 

alternative ke solusi idela positif dan solusi ideal negatif 

14.  Menghitung nilai kedekatan relative terhadap solusi ideal positif 

            Untuk menentukan ranking tiap alternatif maka perlu dihitung 

terlebih dahulu nilai preferensi dari tiap alternatif melalui persamaan 

13. 

15.  Perangkingan supplier 

             Langkah terakhir dari metode TOPSIS adalah perangkingan. 

Setelah menghitung nilai preferensi tiap alternatif, maka bisa 

dirangking berdasarkan urutan Ci+. Hasil perangkingan ini dapat 

diperoleh alternative terbaik yaitu alternative yang memiliki jarak 

terpendek dari solusi ideal positif dan terjauh dari solusi ideal 

negative. 

16.  Analisa dan pengolahan data 

        a. Analisis pembobotan AHP 

        Pada tahap ini berisi tentang menganalisis hasil uji 

konsistensi kriteria dengan metode AHP dan analisis bobot 

global. 

        b. Analisis perhitungan preferensi TOPSIS 

                  Tahap ini  menganalisis tentang  penilaian evaluasi supplier, 

penentuan solusi ideal negative dan positif, nilai separasi atau 

jarak terdekat dari solusi ideal serta  perankingan dengan kinerja 

supplier terbaik. 

3.3.3 Tahap Kesimpulan dan Saran 

        Tahap ini merupakan tahap terakhir pada penelitian. Pada tahap ini 

dilakukan penarikan kesimpulan yang menjawab tujuan awal dari 

penelitian ini, disertai dengan saran yang ditujukan kepada peneliti 

selanjutnya. 


