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  BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

3.1 Flow Chart Penelitian 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan penelitian berlangsung. Deskripsi dilengkapi dengan penyajian  

diagram alur atau Flow Chart pelaksanaan penelitian untuk memudahkan dalam 

memahami tahapan penelitian. Adapun penjelasan langkah-langkah yang akan 

ditempuh dalam penelitian ini adalah: 
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3.2 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang 

informasi-informasi yang diperlukan untuk menentukan variabel penelitian. 

Berdasarkan informasi tersebut maka didapat tahap penyelesaian masalah yang 

ada sehingga pembahasan dalam penelitian menjadi terarah. Adapun cara dalam 

melakukan studi pendahuluan yaitu menentukan tema permasalahan yang akan 

diteliti dengan cara melakukan survei pustaka guna mendalami teori yang 

bersangkutan dengan tema yang dipilih 

 

3.3 Studi Literatur 

 Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai 

acuan dalam menyelesaikan masalah mengenai evaluasi kinerja supplier di PTPN 

VI Unit PLK. Studi pustaka dilakukan bertujuan untuk mendapatkan referensi-

referensi atau literatur-literatur yang bisa mendukung dalam pemecahan 

permasalahan yang ada. Studi pustaka ini diperoleh dari beabagai sumber seperti 

buku, jurnal dan sumber lainnya. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

 Setelah melakukan studi pendahuluan, langkah selanjutnya adalah 

mengidentifikasi masalah-masalah yang terdapat perusahaan. Berdasarkan hasil 

studi pendahuluan tersebut diketahui bahwa pihak perusahaan banyak mengalami 

permasalahan dengan ketersedian, kualitas, dan waktu pengiriman bahan baku 

dari supplier yang menjadi rekanan perusahaan sejak lama. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan masalah utama yang akan diteliti untuk 

menetapkan tujuan penelitian yang akan dicapai. Perumusan masalah berisi 

tentang apa yang sedang kita lakukan dalam penelitian. Tujuan dari perumusan 

masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah yang akan diteliti. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu permasalahan 

yaitu mengevaluasi kinerja masing-masing suppplier bahan baku karet 

berdasarkan kriteria-kriteria yang di kehendaki oleh pihak perusahaan.  
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3.6 Penetapan Tujuan 

 Penetapan tujuan sangat perlu dilakukan dalam sebuah penelitian agar 

dapat memperoleh solusi dari permasalahan yang ada. Penetapan tujuan ini 

merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam upaya menjawab segala 

permasalahan yang sedang diteliti. 

 

3.7 Populasi dan Sampel 

 populasi ialah keseluruhan anggota atau kelompok yang membentuk objek 

yang dikenakan investigasi. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang 

diambil dengan menggunakan cara-cara tertentu. Yang menjadi populasi pada 

penelitian ini dapat dilihat pada Tabel berikut 3.1 berikut: 

Tabel 3.1 Populasi Reponden 

No Responden Jumlah 

1 Administratur 1 

2 Kepala Pabrik 1 

3 Asisten Pabrik 1 

4 Asisten Laboratorium 1 

5 Asisten Tata Usaha 1 

6 Krani Produksi 1 

7 Mandor Pabrik 1 

8 Krani Gudang Material 1 

9 Purchasing (bagian pembelian) 1 

TOTAL 9 

Teknik sampling adalah cara menentukan sampel yang jumlahnya sesuai 

dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya dengan 

memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang 

representatif (Margono, 2004). Teknik pengambilan sampel yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah nonprobability sampling dengan jenis teknik sampel 

yaitu judgement sampling. Judgement sampling adalah teknik sampling yang 

responden terlebih dahulu dipilih berdasarkan pertimbangan tertentu misalnya 

karena kemampuan atau kelebihannya antara orang-orang lain dalam memberikan 

data dan informasi yang bersifat khusus yang dibutuhkan. Judgment sampling 

sering digunakan apabila populasi sangat besar atau terlalu kecil (Rahmayani, 

2015) 
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3.8 Metode Pengumpulan Data 

 Terdapat dua jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini yaitu data 

primer data sekunder. 

1. Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh dengan cara mencari atau 

menggali secara langsung dari sumbernya. Data primer yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah data mengenai kriteria dari setiap supplier. 

Berikut ini adalah instrumen penelitian untuk pengumpulan data primer. 

a. Tahapan penetuan kriteria 

Penentuan kriteria evaluasi penilaian supplier  dilakukan berdasarkan “ 

23 kriteria pemilihan supplier” oleh Dickson. Instrumen yang 

digunakan berupa kusioner semi terbuka yang diberikan kepada kepala 

pabrik dan purchasing (pembelian bahan baku) selaku responden. 

Berdasarkan kusioner ini maka akan didapatkan dan bisa diputuskan 

kriteria apa saja yang akan digunakan dalam evaluasi pemilihan 

suppplier dan tentunya sesuai dengan kebutuhan perusahaan. 

b. Tahapan perbandingan berpasangan antar kriteria dan alternatif 

Pada tahap ini digunakan kusioner perbandingan berpasangan 

(kusioner AHP) yang disebarkan kepada sembilan responden sesuai 

dengan populasi penelitian sebanyak 9 orang. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia oleh pihak perusahaan 

sehingga tidak perlu lagi dikumpulkan secara langsung dari sumbernya. 

Data sekunder yang digunakan untuk penelitian ini adalah: 

a. Jumlah kebutuhan bahan baku 

b. Data keterlambatan pengiriman bahan baku oleh supplier 

c. Harga dan pengalaman bermitra supplier 

d. Kualitas bahan baku setiap supplier 

e. Respon terhadap klaim setiap supplier 
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3.9 Pengolahan Data 

 Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan melalui 4 tahap yaitu: 

1. Perhitungan rata-rata pembobotan untuk setiap kriteria dan alternatif. 

Dalam AHP, perhitungan rata-rata pembobotan dilakukan dengan 

menggunakan rata-rata geometrik. Nilai rata-rata geometrik dianggap 

sebagai hasil penilaian kelompok dari nilai-nilai yang diberikan oleh 

responden. Untuk mengetahui nilai rata-rata setiap kriteria dan alternatif 

dengan rumus: 

√           
 

 

Dimana : 

N  : Total responden 

NPn  : nilai perbandingan tiap responden 

2. Perhitungan bobot parsial dan konsistensi matriks. 

Perhitungan rasio konsistensi dan konsistensi matriks menggunakan 

rumus-rumus berikut: 

a. Perhitungan rasio konsistensi 

= (matriks perhitungan rata-rata pembobotan) x (vektor bobot tiap 

baris) 

b. Perhitungan konsistensi vektor 

= rasio konsistensi / bobot parsial tiap baris 

c. Rata-rata Entri  

              
∑                    
   

 
   

 

d. Hitung Consistency Index (CI) dengan rumus : 

 

CI = 
  maks –n

n- 
   

 

Dimana:  

n = banyaknya elemen 
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e. Hitung Rasio Konsistensi Consistency Ratio (CR) dengan rumus: 

 

CR = 
  

  
     

Dimana  

CR = Konsistensi rasio 

  CI = Consistency Index 

  IR = Indeks Random Consistency 

Jawaban responden dianggap konsisten bila nilai CR < 0,1. 

3. Penentuan bobot prioritas. 

Bobot prioritas diperoleh dari hasil perkalian antara bobot level 2 dengan 

bobot level 3 

4. Perhitungan bobot kerugian nilai loss function 

Langkah-langkah dalam mencari nilai loss function  dari tiap kriteria: 

a. Langkah pertama adalah mencari nilai konstanta kerugian (k) dari 

setiap kriteria. Adapun rumus mencari nilai k adalah: 

 
   

   

    
        

 

Dimana: 

Kn  = konstanta kerugian 

A0n = Biaya 

Y0n = toleransi perusahaan 

 

b. setelah nilai konstanta kerugian didapatkan, maka langkah selanjutnya 

adalah mencari nilai bobot kerugian dengan rumus: 

        
   

   

 

Dimana: 

Ln : bobot kerugian 

Kn : konstanta kerugian 

Vn : mean square deviation 
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3.10 Analisa 

  Analisa pemecahan masalah dilakukan terhadap dilakukan terhadap hasil 

dari pengolahan data tentang supplier dan kriteria-kriteria yang digunakan. 

Dengan melakukan hal ini, maka perusahaan akan dapat mengetahui rangking, 

keunggulan, dan kelemahan masing-masing dari setiap supplier. Hal ini dapat 

digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap supplier. 

 

3.11 Penutup 

 Bagian akhir dari penelitian adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data serta saran-saran. Pengambilan 

kesimpulan dapat memberikan gambaran secara umum dari penelitian yang 

dilakukan. Saran-saran yang diberikan berguna untuk pemberian saran kepada 

pihak perusahaan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan penelitian. 

 


