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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek Dan Lokasi Penelitian 

Obyek dan Lokasi penelitian adalah TB. LTTP (Semarang) yang 

berlokasi di Jalan Pekojan nomor 45 di Kota Semarang, dimana 

perusahaan ini bergerak pada jenis usaha perdagangan bahan bahan 

bangunan . 

3.2. Populasi Dan Sampel 

Populasi adalah keseluruhan obyek penelitian baik terdiri dari 

benda yang nyata, abstrak, peristiwa ataupun gejala yang merupakan 

sumber data dan memiliki karakter tertentu dan sama. Populasi dalam 

penelitian ini adalah para karyawan TB. LTTP (Semarang) yang 

berjumlah 15 orang serta pemilik dari perusahaan tersebut. 

Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode 

sampling purposive, dimana teknik penentuan sampel dengan 

pertimbangan tertentu, dengan kriteria orang yang dijadikan sumber 

merupakan pemilik dan karyawan yang mengetahui mengenai 

pengambilan keputusan dalam perusahaan TB. LTTP, serta sudah  

bekerja di TB. LTTP tersebut selama minimal 5 tahun dan menempati 

posisi penting di TB. LTTP tersebut. 
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Sampel adalah bagian dan jumlah dari karakteristik yang dimiliki 

oleh populasi tersebut. Sampel pada penelitian ini berjumlah 5 Dimana 

Kelima orang tersebut adalah Bapak Budiman Halim, istri dari Bapak 

Budiman Halim, dan Kevin Halim sebagai pemilik dan dua orang 

karyawan TB.LTTP yang turut serta dalam proses pengambilan 

keputusan efektif, yaitu Ibu Maya dan Bapak Pardi, dimana jabatan dari 

kedua karyawan tersebut adalah sebagai manajer operasional dan 

manajer pengaturan barang. Sugiyono (2008). 

3.3. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara. Dimana kegiatan pengumpulan data melalui 

wawancara yang dilakukan kepada pemilik perusahaan dan dua orang 

karyawan di perusahaan tersebut yang dianggap memiliki pengetahuan 

mengenai pengambilan keputusan di perusahaan tersebut.  

 Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih 

dan berlangsung antara wawasumber dan pewawancara. Wawancara 

dilakukan pada pesaing yang mendapatkan data mengenai perencaanaan 

sumber daya yang dibutuhkan, serta kebutuhan sumber modal. Sukandar 

rumidi (2006). 

3.4. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer yaitu 

data yang didapat dari sumber pertama baik individu atau perorangan 
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seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh para peneliti 

(Sugiyono, 2008). Data primer pada penelitian ini adalah data mengenai 

hasil wawancara dengan pemilik perusahaan dan juga dua orang 

karyawan yang memiliki pengetahuan mengenai manajemen rantai 

suplai pada perusahan tersebut. 

3.5. Teknik Analisis Data 

3.5.1 Alat Analisis 

Alat analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah metode penelitian yang 

digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana 

peneliti sebagai kunci pengambilan sampel sumber data. Sugiyono 

(2008). 

3.5.2 Langkah Analisis 

1. Mereduksi data dengan cara memilah, merangkum dan mengambil 

inti dari setiap informasi yang diperoleh dari wawancara dengan 

masing masing narasumber. Tujuan dari tahap ini adalah 

memisahkan data yang tidak relevan dengan penelitian, sehingga 

memudahkan proses analisa. 

2. Menyajikan data yang relevan dengan penelitian dalam bentuk teks 

naratif , mengenai bagaimana manajemen rantai suplai dan 

pengambilan keputusan di perusahaan TB. LTTP 
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3. Melakukan analisis data  dengan menggunakan indikator indikator 

yang sudah ditentukan  dan untuk dapat menghasilkan suatu hasil 

penelitan dan kemudian melakukan penarikan kesimpulan. Dalam 

proses analisis ini terdapat 8 tahapan yaitu : 

1. Identifikasi masalah. (sudah dilakukan pada pra survey) 

2. Mengidentifikasi kriteria keputusan. 

3. Mengalokasikan bobot kriteria. 

4. Mengembangkan alternatif. 

5. Menganalisa alternatif. 

6. Memilih alternatif. 

7. Menerapkan alternatif 

8. Mengevaluasi efektifitas keputusan 

 

 

 

 

 

 

 

 




