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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1.  Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah kedai kopi bernama “Coffee Boss”. Berlokasi di 

Jl. Waru Raya No.8 Kompleks Pujasera TURKI Banyumanik, Semarang. 

Alasan peneliti melakukan penelitian dengan objek kedai kopi Coffee Boss 

adalah karena objek yang menjadi bahan penelitian ini mempunyai 4 pemasok bahan 

baku utama berupa biji kopi yang akan dilakukan pertimbangan dengan menilai 

masing-masing pemasok berdasarkan aspek penelitian dari teori yang sudah 

dipelajari dan memilih aspek yang sudah diseleksi berdasarkan kekuarangan pada 

setiap pemasok, sehingga peneliti akan melakukan penelitian dengan cara 

mengevaluasi pemasok dan membandingkan pemasok guna mendapatkan pemasok 

yang lebih baik dan utama untuk kedai kopi Coffee Boss. 

3.2.  Jenis Data 

Jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah jenis data primer, 

meliputi data keadaan umum pemasok Coffee Boss, data keadaan pelayanan pemasok 

Coffee Boss, dan data keadaan material pemasok Coffee Boss. 

3.3.  Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

wawancara langsung dan terbuka dengan narasumber, pemberian kuesioner kepada 

pengelola dan karyawan Coffee Boss serta observasi dengan melihat dan mengamati 

objek. Dengan teknik ini, peneliti dapat mengetahui secara langsung dan verbal 

mengenai informasi proses pemesanan, informasi pemilihan bahan baku, informasi 

pola kerjasama, informasi harga bahan baku, informasi jarak dan waktu pengiriman, 

dan informasi terkait. 
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Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada pengelola usaha, 

dan 2 karyawan Coffee Boss sebagai narasumber. Selain itu, peneliti juga melakukan 

obserasi ke tempat penelitian dan pemasok. Dalam proses wawancara ini, peneliti 

memberikan pertanyaan yang akan di bagi menjadi 2 kategori. Yaitu Evaluasi serta 

penilaian pemasok, dan pemberian skor pada tiap pemasok. Dengan adanya 

wawancara ini peneliti akan mendapatkan jawaban yang lebih jelas dan lebih spesifik 

dari narasumber yang bertujuan untuk memilih dan mendapatkan pemasok yang 

terbaik.  

3.4.  Alat Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis data dengan cara 

pengumpulan nilai bobot yang dilihat dari pelayanan, keadaan umum, dan keadaan 

bahan baku dari masing masing pemasok yang selanjutnya dilakukan evaluasi 

berdasarkan nilai yang diperoleh dari hasil formulir evaluasi pemasok. 

Berikut merupakan daftar skor untuk penilaian setiap kriteria dari pemasok. 

Tabel 3.4. Daftar Skor Penilaian Kriteria Pemasok. 

Skor Keterangan Simbol 

1 Kurang Baik KB 

2 Cukup Baik CB 

3 Baik B 

(Sumber : Data Primer) 

Teknis perhitungan dari formulir evaluasi pemasok 

1. Responden akan memberikan skor yang tertera pada tabel 3.4 kedalam formulir 

yang berisi kriteria keadaan dari pemasok. 

2. Menghitung rata rata skor dari masing masing kriteria dengan cara 

menjumlahkan skor pada tiap kriteria, lalu dibagi dengan jumlah responden 
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3. Menghitung rata rata dari nilai rata rata skor dengan cara menjumlahkan skor 

pada ke setiap sub kriteria (keadaan umum, keadaan pelayanan, dan keadaan 

bahan baku) lalu dibagi dengan jumlah kriteria pada sub bab tersebut. 

4. Pada tahap akhir adalah menentukan skor total dengan menjumlahkan semua 

hasil rata rata dari nilai rata rata nilai skor lalu dibagi 3(banyaknya keadaan). 

Berikut merupakan bentuk formulir evaluasi pemasok: 

Tabel 3.5. Pengisian Kuesioner Formulir Evaluasi Pemasok. 

KRITERIA KB CB B 

A. Keadaan Umum  

1. Ukuran dan Kapasitas Persediaan    

2. Letak Geografis    

 

B. Keadaan Pelayanan  

1. Waktu Penyerahan    

2. Kondisi Kedatangan Barang    

3. Sesuai Permintaan    

4. Penangan Keluhan    

5. Informasi Bahan Baku    

6. Informasi Harga Bahan Baku    

 

C. Keadaan Material  

1. Kualitas Bahan Baku    

2. Harga Bahan Baku    

3. Jaminan    

4. Keadaan Pengepakan    

 

(Sumber : Data Sekunder yang Diolah) 
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Berikut merupakan tabel penghitungan formulir evaluasi pemasok:  

Tabel 3.6. Tabel penghitungan evaluasi pemasok. 

KRITERIA 

Tabel penilaian  

∑ skor �̅� skor dari responden 

R1 R2 R3 

A. Keadaan Umum       

1. Ukuran dan Kapasitas 

Persediaan 
          

2. Lokasi Geografis           

Jumlah ( ∑ )   

Rata-rata (�̅�)1   

B. Keadaan Pelayanan           

1. Waktu Penyerahan           

2. Kondisi Kedatangan 

Barang 
          

3. Sesuai Permintaan           

4. Penanganan Keluhan           

5. Informasi Bahan Baku           

6. Informasi Harga Bahan 

Baku 
          

Jumlah ( ∑ )   

Rata-rata (�̅�)2   

C. Keadaan Material       

1. Kualitas Bahan Baku           

2. Harga Bahan Baku           

3. Jaminan           

4. Keadaan Pengepakan           

Jumlah ( ∑ )   

Rata-rata (�̅�)3   

∑ Rata-rata   

�̅�( ∑ rata-rata)   

(Sumber : Data Primer yang Diolah) 
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Berikut merupakan rumus atau cara menghitung dari formulir evaluasi pemasok: 

1. ∑ skor = R1 + R2 + R3 

2. X̅ skor =
∑ skor

∑ responden
 

3. ∑ = Penjumlahan dari setiap rata rata skor 

4. X̅ =
∑  

Banyaknya kriteria
 

5. ∑ rata rata = X̅(1) + X̅(2) + X̅(3) 

6. X̅(∑ rata rata) =
∑ rata rata

3
 

Keterangan: 

a. ∑  = Jumlah 

b. X̅ = Rata rata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


