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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian terapan yang tergolong 

penelitian evaluasi. Penelitian terapan adalah penelitian yang menyangkut aplikasi 

teori untuk memecahkan permasalahan tertentu. Penelitian evaluasi adalah 

penelitian yang diharapkan dapat memberikan masukan atau mendukung 

pengambilan keputusan tentang nilai relatif dari dua atau lebih alternatif tindakan 

(Kuncoro, 2013:7). 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Laporan evaluasi 

yang berdasarkan metode kualitatif akan mencakup sejumlah besar deskripsi 

murni tentang objek evaluasi dan pengalaman orang dalam objek evaluasi 

tersebut. Deskripsi ini ditulis dalam bentuk naratif untuk menyajikan gambaran 

menyeluruh tentang apa yang telah terjadi atau peristiwa yang dilaporkan (Patton, 

2009:99). Laporan penelitian deskriptif kualitatif berisi kutipan-kutipan data 

untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut (Moleong, 2013:11). 

3.2 Subjek dan Objek Penelitian 

3.2.1 Subjek Penelitian 

Subjek dari penelitian ini yaitu dua orang responden dari internal 

perusahaan sebagai pihak yang bekerjasama dengan para pemasoknya dan 

mengetahui proses operasional di perusahaan Batik Canting serta tiga orang 
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responden dari perusahaan sejenis sebagai referensi terhadap kriteria pemilihan 

pemasok. Pengambilan sampel responden menggunakan teknik jugjement 

sampling dimana peneliti memilih sampel berdasarkan penilaian terhadap 

beberapa karakteristik anggota sampel yang disesuaikan dengan maksud 

penelitian (Kuncoro. 2013:139). 

 

3.2.2 Objek Penelitian 

Objek yang akan diambil dalam penelitian ini adalah keempat pemasok 

yang digunakan perusahaan Batik Canting untuk menentukan pemasok yang 

dijadikan prioritas yaitu Bapak Hari, Bapak Oyik, Bapak Mukti, dan Bapak Ila 

Iskandar. 

 

3.3 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data 

sekunder. Data primer yakni data yang diperoleh dengan survey lapangan yang 

menggunakan semua metode pengumpulan data orisinal. Data sekunder adalah 

data yang dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada 

masyarakat pengguna data, diperoleh melalui internet, jurnal, buku, dan sumber 

lainnya (Kuncoro, 2013:148). 

 



 24	  

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengolahan data akurat yang dapat dipercaya kebenarannya dan relevan 

terhadap masalah yang diteliti, maka pengumpulan data dilakukan dengan 

beberapa metode : 

1. Wawancara 

Wawancara personal (personal interviewing) diartikan sebagai wawancara 

antar orang, yaitu antara peneliti (pewawancara) dengan responden, yang 

diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan memperoleh informasi yang 

relevan (Kuncoro, 2013:160). Responden yang menjadi sumber 

wawancara adalah dua pemilik perusahaan dan tiga orang responden yang 

berhubungan pemasok di bidang usaha sejenis dengan tujuan mendapatkan 

informasi dari pihak internal perusahaan dan pihak eksternal yang 

mengevaluasi kriteria dalam pemilihan pemasok. 

2. Kuesioner  

Menurut Kusumah (2011:78), kuesioner adalah daftar pertanyaan tertulis 

yang diberikan kepada subjek yang diteliti untuk mengumpulkan 

informasi yang dibutuhkan peneliti. Peneliti menggunakan metode 

kuesioner dengan tujuan mendapatkan nilai perbandingan setiap pemasok 

berdasarkan kriteria dan subkriteria yang diteliti untuk mendapatkan hasil 

peringkat prioritas pemasok dengan menggunakan program Expert Choice 

(referensi: Jannah, et, al. 2011). 
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3. Studi Dokumentasi 

Studi dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh 

subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek (Herdiansyah, 

2012:143). Dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

aktivitas operasional produksi dalam perusahaan Batik Canting seperti 

dokumentasi pameran, hasil produksi yang baik dan cacat, serta transkrip 

wawancara dengan para narasumber. 

 

3.5 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel 

Definisi operasional merupakan penjelasan dari variabel-variabel yang 

sudah diidentifikasikan. Maka diperlukan definisi operasional dari variabel untuk 

menentukan kriteria-kriteria pada penelitian ini. Kriteria-kriteria tersebut 

ditentukan dari hasil wawancara narasumber serta teori kepustakaan dan jurnal. 

Definisi operasional penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Kualitas produk 

Menurut Wolfe (2009:140) kualitas produk adalah tingkat keunggulan 

suatu produk. Menurut Kotler dan Armstrong (2012:248) kualitas 

produk adalah karakteristik dari suatu produk yang memiliki 

kemampuan untuk memenuhi keperluan dari konsumen. 

Definisi kualitas yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan 

penjelasan Garvin (dalam Shaharudin, et, al., 2011) yaitu : 
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a. Conformance : kondisi dimana produk bisa berfungsi memenuhi 

spesifikasi tertentu dari konsumen atau tidak ditemukannya cacat 

pada produk, 

b. Reliability : tingkatan dimana desain produk dan karakteristik 

operasional sesuai dengan standar yang dibangun, 

c. Aesthetics : bagaimana keindahan produk dapat menarik 

konsumen. 

2. Pengiriman 

Pengiriman atau distribusi dan transportasi pada dasarnya adalah 

menghantarkan produk dari lokasi dimana produk tersebut diproduksi 

sampai dimana mereka akan digunakan (Pujawan dan ER, 2010:192). 

Pengiriman pada penelitian ini diukur melalui beberapa indikator 

yaitu (Pujawan dan ER, 2010:191) : 

a. Produk yang dikirimkan tepat waktu 

b. Produk yang dikirimkan sesuai dengan jumlah permintaan 

c. Produk yang dikirimkan dalam kondisi baik. 

3. Harga 

Harga merupakan jumlah uang (satuan moneter) dan aspek lain (non-

moneter) yang mengandung utilitas/kegunaan tertentu yang 

diperlukan untuk mendapatkan suatu jasa (Tjiptono, 2011:231). Harga 

dalam penelitian ini diukur melalui beberapa indikator, yaitu 

(Bachtiar, 2011:5) : 

a. Harga lebih murah dari pesaing, 
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b. Cara pembayaran mudah, 

c. Harga sesuai dengan kualitas jasa atau produk yang diberikan. 

 

3.6 Validitas dan Reliabilitas 

Validitas adalah kesesuaian antara alat ukur dengan sesuatu yang hendak 

diukur sehingga hasil ukur yang didapat akan mewakili dimensi ukuran yang 

sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan (Herdiansyah, 2012:190). Uji 

validitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah trianggulasi sumber yaitu 

dengan pemilik perusahaan dan responden yang menggunakan atau berhubungan 

dengan pemasok yang sama sebagai narasumber. 

Reliabilitas menunjukkan konsistensi dan stabilitas dari suatu skor (skala 

pengukuran). Uji reliabilitas penelitian ini menggunakan trianggulasi teknik yaitu 

dengan menggunakan teknik AHP yang dikoreksi dengan program expert choice 

yang mempunyai nilai konsistensi harus ≤ dari 0,1. 

 

3.7 Metode Analisis Data 

Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, baik melalui dokumentasi, 

kuesioner maupun wawancara, akan dilakukan analisis sesuai dengan tahapan 

sebagai berikut : 

Data kuesioner yang diperoleh diolah dengan menggunakan metode 

Analytic Hierarchy Process (AHP). Metode AHP memiliki banyak keunggulan 

dalam menjelaskan proses pengambilan keputusan, karena dapat digambarkan 

secara grafis, sehingga mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam 
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pengambilan keputusan. Proses keputusan kompleks dengan menggunakan AHP 

dapat diuraikan menjadi keputusan-keputusan lebih kecil yang dapat ditangani 

dengan mudah. Dalam penghitungan konsistensi logis, dibantu dengan program 

expert choice (referensi : Jannah, Fakhry, dan Rakhmawati : 2011) 

Penilaian setiap tingkat hirarki dinilai melalui perbandingan berpasangan. 

Menurut Saaty (2012:5), dalam menyelesaikan permasalahan yang memiliki 

multikriteria, skala 1 sampai 9 adalah skala terbaik dalam mengekspresikan 

pendapat. Skala 1-9 ditetapkan sebagai pertimbangan dalam membandingkan 

pasangan elemen di setiap tingkat hirarki terhadap suatu elemen yang berada di 

tingkat atasnya. Skala dengan sembilan satuan dapat menggambarkan derajat 

sampai mana kita mampu membedakan intensitas tata hubungan antar elemen. 

Tabel 3.1 
Nilai Kualitatif dari Skala Perbandingan Saaty 

 
Sumber : Saaty dan Vargas (2012:6) 
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Tahapan yang harus dilalui dalam proses analytic hierarchy process 

adalah sebagai berikut (referensi : Marimin, et al. 2010) : 

1. Menentukan Goal : pemilihan pemasok pada perusahaan Batik Canting 

2. Kriteria pemilihan pemasok 

Hal-hal yang menjadi kriteria pemilihan pemasok berdasarkan evaluasi 

kinerjanya antara lain : 

a. Kualitas produk yang dihasilkan 

b. Pengiriman produk 

c. Harga jasa yang diberikan 

3. Membuat suatu struktur model keputusan hirarki 

4. Langkah-langkah dalam metode AHP dengan menggunakan program Expert 

Choice 

a. Melakukan perbandingan skor tiap pasangan atau pairwise comparison, 

melakukan perhitungan dan uji konsistensi 

Consistency Index (CI) = (λ max – n) / (n – 1) 

 

 
 
 
 
 
 

Consistency Ratio (CR) = CI / RI 

 

 
 
 

Keterangan	  :	  
	  
CI	  =	  Indeks	  Konsistensi	  

λ	  max	  =	  Vektor	  Konsistensi	  

n	  =	  Jumlah	  Alternatif	  

Keterangan	  :	  
	  
CR	  =	  Rasio	  Konsistensi	  

CI	  =	  Indeks	  konsistensi	  

RI	  =	  Indeks	  rata-‐rata	  bobot	  yang	  dibandingkan	  secara	  acak	  
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Nilai indeks konsistensi acak (RI) sesuai dengan ukuran matriks yaitu 

sebagai berikut : 

n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

RI 0 0 0,52 0,89 1,11 1,25 1,35 1,40 1,45 1,49 

AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan 

melalui suatu rasio konsistensi. Nilai rasio konsistensi harus 10% atau 

kurang. Jika lebih dari 10%, penilaiannya masih acak dan harus diperbaiki 

(Saaty, 2012). Uji konsistensi ini dilakukan melalui program Expert 

Choice. 

b. Melakukan analisis pemilihan pemasok pada perusahaan Batik Canting 

dengan metode AHP 

 


