
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 
 Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini dapat 

dilihat diagram dibawah ini : 
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3.1 Flow Chart 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilakukan 

selama kegiatan penelitian berlansung. Deskripsi dilengkapi dengan penyajian 

diagram alur atau flow chart pelaksaan penelitian untuk memudahkan dalam 

memahami tahapan penelitian. 

 

3.2 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

akan diteliti. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, pada penelitian 

ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai persediaan pemasokan tiang 

pancang pada proyek Leb. Terpadu UIN SUSKA RIAU dan Gedung Kuliah UIN 

SUSKA RIAU. 

 

3.3 Studi Literatur 

 Studi literatur diperlukan untuk memperoleh teori-teori pendukung yang 

menjadi landasan dalam penelitian dan perencanaan yang harus dibuat. Selain itu 

studi literatur juga digunakan untuk memperjelas teori-teori yang berhubungan 

dengan penelitian. Dalam penelitian ini referensi yang dibutuhkan adalah 

mengenai model Supply Chain Operation Reference (SCOR) terhadap kepuasan 

pelanggan, pengolahan menggunakan pengujian statistik. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui masalah-masalah yang 

diteliti, sehingga masalah tersebut nantinya dapat dirumuskan menjadi lebih jelas. 

Berdasarkan studi pendahuluan yaitu adanya permasalahan di proyek pertama 

yaitu tiang pancang yang dipesan berlebih jumlah dari yang diperlukan, 

sedangkan di proyek kedua kedatangan tiang pancang dari jadwal datang sangat 

lama (lamanya kedatangan tiang pancang) mangakibatkan menganggurnya 

pekerja karta tiadanya tiang pancang. Setelah masalah dapat diidentifikasi maka 

langkah selanjutnya adalah merumuskan suatu permasalahan. 

 

 



 

  III-3 

3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan suatu usaha untuk mencari inti 

permasalahan yang ingin dipecahkan dalam suatu penelitian. Hal ini bertujuan 

agar bisa terfokus pada permasalahan yang ada pada tujuan penelitian ini. Dalam 

penelitian ini permasalahan yang dikaji yaitu menganalisis supply chain untuk 

menganalisis kinerja rantai pasok pengadaan pondasi tiang pancang dengan 

menggunakan model SCOR pada proyek pembangunan lab terpadu dan Gedung 

kuliah di UIN SUSKA Riau. 

 

3.6 Tujuan Penelitian 

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar 

penelitian tersebut sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Tujuan dari penelitian 

ini yaitu melihat pengaruh rantai pasok pengadaan pondasi tiang pancang pada 

proyek pembangunan labor terpadu dan gedung kuliah UIN SUSKA Riau dengan 

menggunakan metode SCOR, supaya pengadaan tiang pancang dapat menjadi 

lebih efektif dan berkualitas. 

 

3.7 Populasi dan Sampel 

Populasi dan sampel yang dipilih dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut:   

1. Populasi dan sampel 

Populasi adalah semua nilai baik hasil perhitungan maupun pengukuran, 

baik kuantitatif maupun kualitatif, dari pada karakteristik tertentu 

mengenai sekelompok objek yang lengkap dan jelas (Akbar, 2006). 

Sedangkan Sampel adalah sebagian anggota populasi yang diambil dengan 

menggunakan teknik tertentu Adapun populasi dari penelitian ini adalah 

pekerja proyek pembangunan Lab. Terpadu dan gedung kuliah di UIN 

suska Riau. Sedangkan jumlah karyawan pada proyek pembangunan Lab 

terpadu sebanyak 67 orang dan pada proyek pembangunan Gedung kuliah 

sebanyak 44 orang. Pembangunan tiang pancang tidak dilakukan oleh 

seluruh karyawan, jadi untuk sampel pembangunan lab dan ruangan kelas 

hanya diambil sampel pekerja yang terlibat dalam pengerjaan pemasangan 
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tiang pancang, dengan Sampel yang di ambil pada proyek pembangunan 

lab terpadu ialah 16 orang, sedangkan pada pembangunan ruang kelas 11 

orang.  

 

3.8 Perancangan Instrumen 

Instrumen penelitian merupakan alat ukur yang digunakan dalam 

melakukan penelitian. Penelitian ini menggunakan instrumen angket atau 

kuesioner. Model SCOR diadopsi sebagai kerangka membuat instrumen 

penelitian yang dibagi dalam variabel source, make, deliver dan return. Dengan 

menggunakan  Model SCOR dapat dianalisis pengaruh rantai pasok tiang pancang 

terhadap kepuasan dalam pemakain tiang pancang. 

1. Variabel Plan, merupakan variabel yang menyatakan keseimbangan antara 

permintaan dan penawaran, pada penelitian ini variabel plan yaitu 

permintaan dan penawaran tiang pancang. 

2. Variabel source, merupakan variabel yang mengarahkan pernyataan kearah 

pemasok tiang pancang terhadap aktivitas produksi pada proyek 

pembangunan Lab dan gedung kuliah. Hal yang terkait dalam source ini 

berupa proses perawatan tiang pancang, proses pemotongan tiang pancang 

yang sesuai digunakan. 

3. Variabel make, merupakan variabel yang mengarahkan pernyataan kearah 

pembangunan proyek. Studi kasus instrument mendeskripsikan 

keberhasilan proyek pembangunan lab dan gedung kuliah di UIN Suska 

Riau. Hal yang terkait dalam make ini berupa proses pengolahan, alat yang 

digunakan, ketahanan dan kepuasan pengerjaan proyek dan ketahanan 

proyek. 

4. Variabel deliver, merupakan variabel yang mengarahkan pernyataan ke 

distribusi tiang pancang. Hal yang terkait pada deliver ini berupa proses 

transportasi tiang pancang, proses penyimpanan tiang pancang dan 

penyaluran taiang pancang pada Proyek. 
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5. Variabel return, merupakan variabel yang mengarahkan pernyataan tentang 

kepuasan pada proyek. Hal yang terkait dalam return berupa kualitas, mutu 

proyek dan ketahanan proyek yang dikerjakan. 

6. Variabel kepuasan pengerjaan proyek, kepuasan pengerjaan proyek yang 

dimaksud adalah minat pekerja dalam bekerja terhadap pemasokan tiang 

pancang dari tersebut. Sehingga dari minat tersebut munculah kepuasaan 

dari pekerja. 

  

3.9 Uji Validitas dan Realibilitas 

Merupakan tahapan dalam penelitian yang cukup penting, pada tahap ini 

peneliti melakukan penyebaran kuesioner untuk memastikan apakah pertanyaan 

tiap kuesioner mempunyai hubungan atau hasil pengolahan data  bersifat valid. 

Pengujian realibilitas sebagai bukti bahwa kuesioner ini bersifat handal dimana, 

dapat digunakan kembali pada waktu yang berbeda dan responden yang berbeda. 

 

3.10 Pengumpulan Data   

Data merupakan hal yang sangat signifikan, oleh sebab itu data yang 

dikumpulkan haruslah benar-benar nyata. Bila dilihat dari sumber datanya, maka 

pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder, 

selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, pengumpulan 

data dapat dilakukan dengan kuesioner dan observasi (pengamatan). 

 

3.10.1 Sumber Data 

Sehubugan dengan penelitian ini, maka sumber data yang diperlukan 

terdiri dari data primer dan data sekunder, sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data yang langsung diperoleh dari sumber 

pertama. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah data kuesioner 

responden. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan 

informasi kepada pengumpul data seperti melalui dokumen dan data base 

dari kedua perusahaan pemenang tander proyek. 

  

3.10.2 Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Metode survei dipilih 

sebagai sumber data primer. Metode survei fokus pada pengumpulan data 

responden yang memiliki informasi tertentu sehingga memungkinkan peneliti 

untuk menyelesaikan masalah. Pengumpulan data dilakukan menggunakan 

instrumen kuesioner. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis 

kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2015). Kuisioner yang dirancang 

bersifat kualitatif. Untuk mengubah kuisioner menjadi data-data yang kuantitatif 

maka diubah data tersebut dalam bentuk pemberian skor. Skor yang digunakan 

dalam penelitian ini menggunakan skala likert dengan kriteria skor sebagai 

berikut:  

Tabel 3.4 Skala Penilaian   

Tingkat Persetujuan Skor 

Sangat Tidak Setuju 1 

Tidak Setuju  2 

Ragu-Ragu 3 

Setuju  4 

Sangat Setuju  5 

Sumber: Pengumpulan data, 2017 

3.11 Pengolahan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengolahan terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan yang mana data digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna 

memperoleh suatu kesimpulan. Metode analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah metode analisis regresi linear berganda dengan menggunakan 

uji simultan (uji F), uji parsial (uji t) dan koefisien determinasi (R
2
), dengan ketiga 
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uji ini kita bisa mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan 

pemakaian tiang pancang berdasarkan rantai pasok tiang pancang. 

 

3.12 Analisa Data  

 Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka dilakukan 

penganalisaan yang mendalam dari hasil pengolahan tersebut. Analisa ini akan 

mengarahkan pada tujuan penelitian dan menjawab pertanyaan pada rumusan 

masalah yaitu menganalisa  kepuasan pemakaian tiang pancang berdasarkan 

strategi rantai pasok tiang pancang menggunakan model SCOR di proyek 

pembangunan Lab dan gedung kuliah UIN suska Riau. 

 

3.13 Kesimpulan dan Saran 

 Penutup berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan. 

Kesimpulan yang dibuat sesuai dengan tujuan yang tergambar dari kesimpulan 

yang diuraikan. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan yang diberikan 

penulis kepada perusahaan untuk memperhatikan pemasokan tiang pancang dan 

juga sebagai langkah perbaikan kepada peneliti-peneliti selanjutnya. 


