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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Pendekatan Penelitian 

Secara umum terdapat dua jenis pendekatan penelitian yaitu pendekekatan 

kualitatif dan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

penelitian kuantitatif karena data yang dipakai adalah data yang jelas dan rinci 

yang memiliki tujuan untuk menguji teori dengan memekai teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan kuisioner, wawancara dan observasi. 

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan februari tahu 2019 di perusahaan 

PT.Hasil Alam Tani Indonesia (HATNI). 

Menurut Sugiyono (2010) ada 3 jenis penelitian yang terdiri dari penelitian 

dasar, terapan, serta pengembangan. Penelitian ini temasuk dalam penelitian 

terapan, penelitian ini dikategorikan terapan karena dilakukan penyelidikan 

secara hari-hati, sistematis dan dilakukan secara terus menerus dalam 

permasalah yang bertujuan untuk sebuah keperluan. Hasil penelitian ini tidak 

harus menjadi sebuah penemuan baru, penelitian ini merupakan aplikasi baru 

dari beberapa penelitian yang sudah ada (Nasir, 2009). 

3.2 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

Diagram alir / flow chart bisa menjelaskan sebuah alur dari proses 

penelitian atau langkah-langkah saat menjalankan penelitian dari awal sampai 

akhir. Flow chart berfungsi memahami sebuah alur dalam penelitian. Penelitian 

ini memiliki 5 tahapan yang terdiri dari tahap identifikasi masalah, tahap 

pengumpulan dataa, tahap pengolahan dataa, analisa dan pembahsan, serta 

tahap kesimpulan dan saran. Flowcart penelitian dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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3.3 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Penjelasan tentang bagaimana penelitian ini dilakuan dapat dilihat pada 

seskripsi sebagai berikut. 

3.3.1 Tahapan Identifikasi Masalah 

Tahap identifikasi masalah merupakan langkah peneliti dalam 

memperkirakan serta menguraikan apa yang akan menjadi masalah bagi 

untuk perusahaan. 

 Studi lapangan 

Dalam melakukan studi lapangan peneliti meneliti objek penelitian 

yaitu perusahaan PT. HATNI  untuk menentukan latar belakang, 

permsalahn, kondisi  dan gamabaran umum sebuah sitem yang dimiliki 

oleh perusahaan. Sejatinya tujuan dari studi lapangan dilakukan untuk 

mendapat informasi yang dibutuhkan oleh peneliti. 

 Studi pustaka 

Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan teroi-teori yang membatu 

penelitian agar lebih jelas untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. 

Tahapan ini dapat dilakukan dengan cara membaca buku, jurnal ilmiah 

ataupun penelitian tugas akhir yang serupa tentang pemilihan supplier, 

metode AHP dan metode TOPSIS. 

 Identifikasi masalah 

Dalam mengidentifikasi masalah peneliti menarik sebuah benang 

permasalah yang terajadi berdasarkan studi lapangan yang telah 

dilakukan terdapat pada bab I. Penelitian melakukan perumusan 

masalah dengan pertimbangan permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. 

 Perumusan tujuan 

Tujuan merupakan sebuah hal yang akan dicapai dalam penelitian yang 

akan dilakukan. Pada perumusan tujuan, peneliti mempunyai sebuah 

target bahwasannya dalam melakukan pemilihan supplier tidak hanya 

berdsarkan murah dan berkkualitas tetapi berdsarkan pertimbangan 

lainnya. 
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3.3.2 Tahapan Pengumpulan Data 

A. Pengumpulan Data 

Menurut Sugiyono (2010) dalam melakukan pengumpulan data 

terdapat beberapa cara teknik yaitu wawancara, observasi, kuisonore dan 

gabungan. Dalam pengumpulan data peneliti melakukan wawancara dengan 

manajer bagian pengdaan dan staff pengadaan PT.HATNI. melakukan 

observasi tentang bahan baku yang kritis atau yang menunjang. serta teknik 

kuisioner dilakukan peneliti untuk emndapatkan bobot kriteria dan bobot likert. 

Data  yang dibuthkan peneliti adalah sebagai berikut :  

a. Data primer  

Data primer merupakan data yang didapt langsung oleh peneliti. Adapun 

data yang sibuthkan sebagi berikut ; 

 Kriteria pemilihan supplier, peneliti mendapatkan data tersebut dengan 

cara brainstorming dengan manajer pengadaan, serta segaian kriteria yang 

diusulkan merupakan kriteria yang ada penelitian terdahulu dengan 

pertimbangan sesuai dengan kondisi perusahaan. 

 Tingkat kepentingan kriteria; data yang didapatkan peneliti merupakan 

data kuisioner yang telah diisi oleh manaajer pengadaan. pada pengisian 

kuisioner ini dilakukan oleh 1 orang decision maker yaitu kepala seksi 

pengadaan. Menurut Saaty (1990) apabila tidak ada orang yang mampu 

dianggap experts dan menguasai permasalah penelitian, maka percuma 

jika respondennya banyak. Akan tetapi apabila 1 orang experts saja 

dianggap memahami dan menguasi semua bidang pada hirarki, maka bisa 

dianggap cukup untuk menghasilkan penelitian yang bernilai dan baik. 

Berdasrkan pendapat saaty tersebut dan kondisi dari perusahaan hanya 

terdapat 1 responden tetapi sudah termasuk dalam kategori experts dan 

memahami semua subyek penelitian serta bisa memberikan penilaian yang 

baik. 

b. Data sekunder  

Data sekunder didapat oleh peneliti dengan cara tidak langsung. data yang 

dibutuhkan oleh peneliti diantaranya adalah cacatan , arsip serta laporan 
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perusahaan mengenai berapa jumlah supplier, nama supplier, kapasitas 

pegiriman, kapasitas gudang, serta standart kualitas yang sudah ditetapkan 

oleh perusahaan. data sekunder dangan membantu peneliti sehingga 

peneliti bisa menentuakan kriteria-kriteria dalam pemilihan supplier. 

B. Identifikasi kriteria 

Tahap mengidentifikasi kriteria dan subkriteria yang akan dipakai 

untuk pemilihan supplier merupakan hasil kesepakatan dengan departemen 

pengdaaan dengan cara brainstorming dan usulan dari peneliti. Kriteria yang 

digunakan merupakan kesepakatan dengan manajer pengadaa materil, setiap 

kriteria dan subkrtiteria yang digunakan sesuai dengan kondisi perusahaan. 

Berikut ini adalah kriteria dan subkrtiteria yang akan digunakan terkait 

permasalahn di PT. HATNI. 

Tabel 3.1 Kriteria dan Sub Kriteria  

No Kriteria Sub Kriteria Sumber 

1 Quality (Q)  Spesifikasi bahan baku (Q1) (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 

Kecacatan (Q2) (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 

2 Cost (C) Harga produk (C1) (Taufik, Sumantri, & 

Tantrika, 2015) 

Cara pembayaran (C2) (Taufik, Sumantri, & 

Tantrika, 2015) 

Biaya kirim (C3) (Taufik, Sumantri, & 

Tantrika, 2015) 

Diskon (C4) Perusahaan 

3 Delivery (D)  Ketepatan waktu pengiriman (D1) (Wicaksoso, 

Rahman, & Tantrika, 

2014) 

Ketepatan jumlah pengiriman (D2)  (Wicaksoso, 

Rahman, & Tantrika, 

2014) 

4 Service (S)  Pelayanan setelah pemesanan (S1)  (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 
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Komunikasi (S2)  Perusahaan 

Flexibilitas (S3)  (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 

5 Profil supplier (PS) Performance history (PS1) (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 

List konsumen (PS2) (Merry, Ginting, & 

Marpaung, 2014) 

6 Document (Dt)  Kelengkapan  Dokumen (Dt1)  Perusahaan 

Purchase invoice (Dt2)  Perusahaan 

 

 Kriteria Quality adalah material yang dipesan memiliki standar kualitas 

yang telah ditetapkan oleh perusahaan.  

 Kriteria Cost adalah terakait dengan ongkos biaya dan potongan harga yang 

diberikan. Semakin rendah biaya materilal maka perusahaan akan semakin 

unutng.  

 Kriteria Delivery adalah terkait pengiriman yang sesuai tapat waktu dan 

jumlah yang telah ditargetkan oleh perusahaan. 

 Kriteria Service adalah pelayanan dan kemudahan dalam berkomunikasi, 

negosiasi, kontrak kerja yang akan dilakukan jangka panjang.  

 Kriteria Profil supplier adalah perusahaan melihat secara tidak langsung 

tentang rekam jejak supplier sebagai pertimbangan.  

 Kriteria Document adalah kelangkapan berkas dalam pengiriman bahan 

baku. 

 Subkriteria spesifikasi bahan baku adalah supplier dapat memenuhi 

permintaan pesanan sesuai dengan rincian satandart kualitas ikan yang 

dibutuhkan yang dibuat oleh perusahaan. 

 Subkriteria kecacatan adalah nilai prosentase produk bagus  sesuai dengan 

standart yang telah disepakati. 

 Subkriteria harga produk adalah kesesuaian haraga yang disepakati 

 Subkriteria cara pembayaran adalah pembayaran kredit atau cash. 

 Subkriteria biaya kirim adalah kesesuaian biaya kirim bahan baku. 
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 Subkriteria diskon merupakan potongan harga yang diberikan. 

 Subkriteria ketepatan waktu pengiriman adalah kemapuan supplier dalam 

mengirim materil sesui dengan target perusahaan. 

 Subkriteria ketepatan jumlah pengiriman adalah kesesuain jumlah yang 

dikirim dengan permintaan perusahaan karena jumlah bahan baku 

mempengaruhi produksi jangka pendek ataupun panjang. 

 Subkriteria pelayanan setelah pemesanan adalah respone dan pelayanan 

yang diberikan supplier saat melakukan kompalin dari bahan baku ataupun 

pelayanan yang diberikan.  

 Subkriteria komunikasi adalah kemudahan komunikasi dan bernegosiasi 

unutk kelancaran informasi untuk kerjasama  jangka panjang. 

 Subkriteria flexibilitas adalah supplier mampu memenuhi kebutuhan 

perusuhaan yang fluktuatif dan fleksibilitas. 

 Subkriteria performance history adalah perusahaan melihat kinerja supplier 

berdasarkan pesanan-pesan terdahulu. 

 Subkriteria list konsumen adalah perusahaan melihat apakah konsumen 

terdahulu puas dengan kinerja supplier. 

 Subkriteria kelengkapan dokumen adalah surat-surat yang dibutuhkan oleh 

supplier. 

 Subkriteria Purchase invoice adalah tagihan seseai dengan kesepakatan. 

 

3.3.3 Tahapan Pengolahan Data 

1. Perhitungan Bobot Kriteria Menggunakan AHP 

 Menyusun hierarki  dengan AHP. 

Dalam menyusun hierarki ini terdapat 6 kriteria yang digunakan, kriteria 

tersebut telah ditentukan oleh perusahaan dan penelitian terdahulu. kriteria 

tersebut ialah quality, cost, delivery, service, profile supplier dan 

dokumen. Setiap kriteria memiliki subkriterianya masing-masing.  
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 Mementukan matriks perbandingan berpasangan. 

Matriks perbandingan berpsangan diperoleh dari kuisioner yang telah diisi 

oleh manajer pengadaan yaang nantinya akan diolah berdsarkan literatur. 

Matriks perbandingan berpasangan diisi dengan bilangan untuk 

mejelasakan kepentingan relatif dari setiap kriteria dan subkriteria. 

 Menentukan bobot kriteria dan subkriteria  

Hasil dari perhitungan matriks perbandingan berpsangan akan diloah 

untuk mendapatkan nilai bobot kriteria, normalisasi, dlain sebagianya. 

Hasil perhitunag tersebut nantinya akan dijadikan input pada perhitungan 

eigen vektor (Menggunakan persamaan 1,2,3,4). 

 Perhitungan eigen vector. 

Eigen vektor didapat dengan cara menjumlahakan elemen elemen dari 

setiap kolom matriks perbandingan dan membuat kebalikannya. 

normalisasi dilakukan dengan membagi antar kebalikan jumlah kolom 

tersebut dengan jumlah dari seluruh kebalikan jumlah kolom. 

(Menggunakan persamaan 5). 

 Perhitungan konsistensi rasio : 

o Mengalikan tiap elemen dan hasil perhitugan perkalian membentuk 

matriks baru. 

o Menghitung masing masing elemen pada setiap matrik. Nantinya akan 

membentuk vektor jumlah baris. 

o Membagi vektor jumlah baris dan menghasilkan vektor baru. 

o Mengitung indeks konsistensi (menggunakan persamaan 6). 

o Mengjitung rasio kosistensi (menggunakan persamaan 7). 

 Jika nilai CR < 10%  maka ketidak konsiatensian pendapat masih dianggap 

dapat diterima, sehingga diperlukan pengisian kuisioner ulang dan 

menambah expert yang dinilai memahami keseluruhan subjek penelitian. 

 

2. Pengkuran Preferensi 

Peneliti akan malukan pengolahan dari data yang sudah didapatkan, data 

tersebut berupa kuisioner likert da hasil pembobotan dengan metode AHP. 
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Adapun langkah-langkah dalam menggunakan metode TOPSIS sebagai 

berikut :  

 Penentuan kategori kriteriaa 

Ada 2 jenis ketegori kriteria pada metode TOPSIS yaitu less is better 

ataukah greater is better. Jika penelitian ini tergolong less better maka 

penelitian ini tramsuk mempertimbangkan biaya, begitupun sebalinya.  

 Menghitung normalisasi matriks kriteria 

Perhitungan matriks normalisai (menggunakan persamaan 8). 

 Matriks keputusan ternormalisasi terbobot 

Hasil pembobotan dengan metode AHP nantinya akan digunakan pada 

langkah ini. Perhitungan dapat  (menggunakan persamaan 9) hasil 

perhitungan tersebut akan dijadikan input pada langkah mencari jarak 

solusi idela.  

 Jarak solusi ideal positif dan ideal negatif 

Perhitungan solusi ideal dengan (menggunakan persamaan 10,11,12,13). 

Solusi ideal positif merupakan jumlah pencapain baik bagi atribut. 

Sedangkan solusi ideal negatif merupakan nilai pencapaia yang rendah 

bagi tiap atribut. 

 Nilai preferensi  

Melakukan perhitungan prefrenssi dengan (menggunakan persamaan 14). 

Hasil perhitungan tersebut akan dijadikan pertimbangan perusahaan dalam 

memilih supplier.  

 

3. Pemilihan Supplier Terbaik 

Hasil pengolahan dengan TOPSIS akan muncul hasil perhitungan berupa nilai 

kinerja supplier dengan keterangan jika nilai preferensi tinggi maka kinerja 

supplier baik, apabila nilai prefernsi rendah mkan supplier tersebut memiliki 

kinerja buruk. Hasil ini akan dijadikan pertimbangan bagi perushaaan dalam 

melakukan pemilihan supplier. 
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3.3.4 Tahapan Analisa dan Pembahasan 

Peneliti melakukan analisa dan pembahasan dari hasil yang telah 

didapatkan. Adapun 3 poin yang akan analisa diantaranya sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi kriteria dalam pemilihan supplier.  

Peneliti akan melampirkan hasil brainstorming penentuan kriteria dan sub 

kriteria. Peneliti akan menjelasakn mengapa kriteria tersebut terpilih dengan 

pertimbangan dengan perusahaan. 

 

2. Menentukan prioritas dengan metode AHP. 

Peneliti akan melakukan analisa derdsarkan input yang didapat dengan 

kuisioner dan kemduian diolah berdsarkan kaidah AHP. Dari hasil yang didapt 

dengan metode AHP penliti akan menganalisi sesuai dengan literatur yang 

berhubungan dengan hasil dan tinjauan literatur-literatur. 

 

3. Menentukan supplier dengan metode TOPSIS. 

Peneliti manganalisa hasil kuisioner tahap dua serta menganalisa hasil yang 

diperoleh dengan TOPISI, hasilnya akan dijadikan pertimbangan perusahaan 

dalam melakukan pemilihan supplier dengan mempertimbangkan kinerja tiap 

supplier. 
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3.3.5 Kesimpulan Dan Saran 

Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan dari hasil yang didapat 

dengan metode AHP sebagai pembobotan kriteria berdsarkan hasil kuisioner 

yang diisi oleh expert dan juga memilih supplier terbaik berdasarkan metode 

TOPSIS, peneliti juga akan memberikan saran terakait dengan pemilihan 

supplier untuk penelitian selanjutnya. 
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