
 
 

BAB III 
 

 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Penentuan Objek Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah pihak Purchasing Manager PT. Dian Cipta Sejahtera 

3.2 Identifikasi Masalah 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kriteria – kriteria apa saja yang 

mempengaruhi pihak perusahaan dalam memilih dan menentukan suppliernya serta 

memberikan solusi kepada pihak perusahaan mengenai siapa alternatif pilihan untuk 

pemilihan supplier perusahaan berdasarkan dengan kriteria – kriteria yang 

mempengaruhi pihak perusahaan untuk memilih supplier agar pihak perusahaan 

mampu memilih suppliernya dengan pilihan terbaik menurut dengan kriteria yang ada. 

3.3 Kajian Literatur 

Kajian literatur pada penelitian ini terdiri dari kajian induktif dan kajian deduktif. Pada 

kajian induktif dibahas mengenai penelitian – penelitian terdahulu mengenai pemilihan 

supplier. Sedangkan pada kajian deduktif dibahas mengenai teori-teori yang 

mendukung penyelesaian masalah pada penelitian ini, yaitu salah satunya adalah 

metode ANP. 
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3.4 Pengumpulan Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer berupa data yang diambil 

melalui proses wawancara dan pemberin kuesioner terhadap pihak yang bersangkutan, 

serta data sekunder berpa kajian – kajian yang berasal dari penelitian terdahulu yang 

sudah memenui syarat valid. 

3.5 Pengolahan Data 

Data mentah yang telah diambil akan memasuki tahap preprocessing data. Kemudian 

setelah data-data tersebut siap untuk diolah, maka akan dipilih varibel – variabel apa 

saja yang memengaruhi oleh pihak perusahaan untuk memilih suatu supplier. 

3.6 Hasil Penelitian dan Analisis 

Variabel – variabel yang memengaruhi diproses dengan menggunakan metode ANP, 

sehingga akan memberikan hasil beruapa angka. Angka tersebut merupakan angka 

yang merepresentasikan variabel – variabel yang digunakan dalam penelitian ini. 
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3.7 Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Penelitian 
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Berdasarkan gambar 3.1 penelitian ini dimulai dengan menulis kajian literatur. Kajian 

literatur ini terbagi menjadi dua yaitu deduktif dan induktif. Pada kajian induktif 

dibahas mengenai masalah – masalah dan penelitian – penelitian mengenai tema yang 

diangkat. Sedangkan pada kajian deduktif, berisi mengenai teori-teori yang mendukung 

penelitian ini. Berdasarkan kajian induktif dan deduktif tersebut maka akan ditemukan 

perbedaan antara teori dan penelitian – penelitian tersebut. Berdasarkan perbedaan 

tersebut maka dapat di identifikasi masalah yang akan dibahas pada penelitan ini, dan 

kemudian secara tersurat masalah – masalah tersebut dirumuskan dalam rumusan 

masalah. Setelah mengetahui masalah apa yang akan dibahas maka langkah selanjutnya 

adalah mengumpulkan data yang diperlukan untuk melakukan penelitian. Kemudian 

langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data menggunakan metode ANP 

sehingga ditemukan alternatif pilihan supplier yang terbaik. Kemudian berdasarkan 

hasil tersebut dapat disimpulkan serta dapat memberikan saran untuk penelitian – 

penelitian selanjutnya. 


