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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini adalah CV. Bagiyat Mitra Perkasa. Lokasi 

perusahaan berada di Jalan Taman Srinindito VII/1 Semarang. Perusahaan ini 

merupakan salah satu perusahaan jasa yang bergerak di bidang konstruksi, 

perdagangan umum dan agrobisnis. Penelitian ini dilaksanakan pada CV. Bagiyat 

Mitra Perkasa dikarenakan perusahaan mempunyai masalah dalam pemilihan 

pemasok yang terdapat pada bahan baku semen, batu bata dan pasir. Sehingga 

dibutuhkan pemasok terbaik dari bahan baku semen, batu bata dan pasir tersebut. 

3.2 Jenis dan Metode Pengumpulan Data 

      3.2.1 Jenis Data 

Jenis data pada penelitian ini adalah data primer merupakan data penelitian 

yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak melaui media perantara 

(Indriantoro dan Supono, 2002 : 148). Datanya adalah data tentang persepsi 

responden dalam penelitian ini yaitu direktur, komanditair, pengawas lapangan dan 

bagian logistik mengenai harga, kualitas, ketepatan pengiriman, ketepatan jumlah, 

customer care dan kapasitas pasokan yang diterima perusahaan dari pemasoknya. 
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  3.2.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah kuesioner. Kuesioner 

merupakan sekumpulan pertanyaan tertulis dengan tujuan untuk dimintakan pendapat 

kepada responden. Kuesioner diisi oleh personil perusahaan yang mengetahui seluk 

beluk pemasok perusahaan meliputi direktur, komanditair, pengawas lapangan dan 

bagian logistik untuk mencari informasi yang lebih detail terhadap pemasok yang 

nantinya akan diteliti. Kuesioner berisi daftar pertanyaan tentang : harga, kualitas, 

pengiriman, ketetapan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan. 

      3.2.3 Skala Pengukuran Data  

Adapun Instrumen dari variabel penelitian ini menggunakan skala Likert. 

Skala Likert adalah skala pengukuran yang dapat digunakan untuk menunjukkan 

tanggapan konsumen terhadap karakteristik produk. Skala ini dipilih untuk menilai 

tingkat kepentingan masing-masing item. Skala Likert merupakan skala pengukuran 

ordinal. Misalnya, baik =3, cukup baik = 2, tidak baik = 1. 

3.3 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian kali ini, dalam mengevaluasi peringkat pemasok 

menggunakan metode Analytical Hierarchy Process. Dengan menggunakan metode 

ini maka akan dapat diketahui rating atau nilai dari masing-masing pemasok. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 
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1. Menentukan masalah yang ada dalam perusahaan, dalam hal ini adalah 

pemasok terbaik 

2. Menyusun struktur penilaian pihak manajemen terhadap masing-masing 

pemasok, yaitu dari kriteria: harga, kualitas, pengiriman, ketepatan jumlah, 

customer care dan kapasitas pasokan 

3. Memasukkan data secara multi-source dilakukan dengan melakukan rata-rata 

jumlah responden atas masing-masing dimensi kualitas pemasok dan masing-

masing pemasoknya.  

a. Adapun kriteria untuk masing-masing pemasok ini didapatkan dari rata-

rata jawaban responden terhadap empat pemasok yang ada berdasarkan 

masing-masing kriteria. 

b. Memberikan nilai pada setiap dimensi pemasok harga, kualitas, ketepatan 

pengiriman, ketapatan jumlah, customer care dan kapasitas pasokan 

kemudian dihitung rata-ratanya. Kriteria untuk penilaian adalah sebagai 

berikut: 

1 = Tidak Penting 

2 = Cukup Penting 

3 = Penting 

c. Memberikan nilai untuk masing-masing pemasok semen, batu bata dan 

pasir yang ada berdasarkan pada enam dimensinya, kemudian dihitung 

rata-rata nilai setiap pemasok dengan kriteria penilaian sebagai berikut: 

1 = Tidak Baik 



 

60 
 

2 = Cukup Baik 

3 = Baik   

4. Menghitung matriks untuk masing-masing pemasok dan pertimbangan 

prioritas kriteria dengan matriks : 

A  =[a ij

 

]=    

Keterangan dari notasi yang digunakan : 

A  = matriks untuk skala prioritas A 

M = ..... (dan seterusnya) 

a i

5. Melakukan sintesis hirarki dengan bobot rata-rata tertimbang. Model hirarki 

nantinya terdiri dari beberapa level. 

 = berat atau nilai dari vektor A  

6. Membuat perbandingan berpasangan, konsisten diidentifikasi oleh 

penggunaan eigenvalue λmax, untuk menghitung indeks.  

                                        

Keterangan : 

λmax = nilai eigenvalue terbesar di matriks A 

Wj = nilai dari faktor j 

Wi = nilai dari faktor i 
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Adapun untuk melakukan sintesis ini menggunakan bantuan program Expert 

Choice 2000 dimana hasil dari pembobotan tiap dimensi pemasok 

dimasukkan terlebih dahulu kemudian masing-masing pemasok yang disebut 

dengan istilah Pairwise Verbal Comparison. 

7. Melakukan tes konsistensi untuk masing-masing matriks dan struktur hirarki. 

CI dan CR dengan rumus : 

                                               

Keterangan : 

CI = Consistency Index 

n = Ukuran matriks 

    

Keterangan : 

CR = Consistency Ratios 

RI  = Random Index 

Jika nilai CR > 0,10 maka penilaian matriks tidak konsisten 

Jika nilai CR < 0,10 maka penilaian matriks konsisten 

Konsisten artinya hasil perhitungan tersebut dapat digunakan sebagai hasil 

yang dapat dipercaya atau valid. Jika tidak memenuhi dengan CR < 0, 10 

maka penilaian harus diulang kembali. 
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