
BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN  
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan dalam sebuah 

penelitian untuk menyelesaikan permasalahan yang terdapat dalam penelitian 

sehingga lebih terarah dan tersusun secara sistematis. Adapun tahapan-tahapan 

dalam sebuah penelitian adalah sebagai berikut:  

Mulai

Penelitian Pendahuluan

- Survei Pendahuluan

- Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Pengumpulan Data

1. Data Primer

    - Proses Produksi 

    - Waktu Proses Produksi 

2. Data Sekunder  

    - Profil Perusahaan 

    - Target Produksi Surat Kabar Tahun 2016-2017

    - Permintaan Surat Kabar Tahun 2016-2017

    - Jumlah Produksi Surat Kabar/Hari 

    - Kebutuhan Material Surat Kabar/Hari

    - Harga Jual Surat Kabar 

    - Harga Pokok Produksi (HPP) Surat Kabar

    - Persediaan Maksimum Material Surat Kabar/Hari

    - Persediaan Maksimum Waktu Produksi 

      Surat Kabar/Hari 

Pengolahan Data

1. Proses Peramalan (Forecasting)

2. Metode Simpleks 

3. Metode Cutting Plane

Analisa

Penutup

Selesai

 
Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian  
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3.1 Penelitian Pendahuluan  

Adapun bagian-bagian dalam tahapan penelitian pendahuluan adalah 

sebagai berikut:  

 

3.1.1 Survei Pendahuluan  

 Survei pendahuluan merupakan suatu tahapan awal yang dilakukan untuk 

mengetahui informasi-informasi mengenai topik yang menjadi permasalahan yang 

akan dikaji pada penelitian. Adapun survei pendahuluan yang dilakukan yaitu 

pada PT. Riau Graindo yang berlokasi di Jl. HR. Subrantas Km. 10,5 Panam-

Pekanbaru. Pada survei pendahuluan ini, dilakukan pengamatan sebagai berikut:  

1. Mengamati proses produksi produk.  

2. Mengetahui jenis produk  

3. Memperoleh berbagai data sekunder dari perusahaan berupa profil 

perusahaan, target produksi surat kabar tahun 2016-2017, permintaan surat 

kabar tahun 2016-2017, jumlah produksi surat kabar/hari, kebutuhan bahan 

baku surat kabar/hari, harga jual surat kabar, Harga Pokok Produksi (HPP) 

surat kabar, persediaan maksimum bahan baku surat kabar/hari, dan 

persediaan maksimum waktu produksi surat kabar/hari.  

 

3.1.2 Studi Literatur  

Studi literatur dalam sebuah penelitian merupakan teori-teori yang 

digunakan sebagai informasi pendukung dalam mendapatkan gambaran mengenai 

penelitian sesuai dengan batasan masalah yang telah ditentukan. Adapun 

informasi teori-teori yang digunakan seperti teori tentang peramalan (forecasting), 

metode simpleks, metode Cutting Plane, analisa sensitivitas, dan penggunaan 

software LINDO dalam penyelesaian Linear Programming. Studi literatur 

diperoleh melalui jurnal, buku, maupun skripsi yang berhubungan dengan 

penelitian yang sedang dilakukan. Adanya studi literatur, akan mempermudah 

pemahaman terkait permasalahan dalam penelitian.  
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3.2 Identifikasi Masalah  

 Identifikasi permasalahan merupakan pemahaman mengenai permasalahan 

secara lebih rinci dalam sebuah penelitian yang menggambarkan perumusan 

masalah. Setelah melakukan survei pendahuluan dan studi literatur, maka 

diperoleh permasalahan mengenai kurang optimalnya kapasitas produksi 

berdasarkan permintaan dan target produksi yang telah ditetapkan perusahaan. 

Untuk itu, dilakukan penelitian mengenai optimalisasi perencanaan produksi yang 

tepat dengan penggunaan sumber daya yang ada.  

 

3.3 Perumusan Masalah  

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditentukan, selanjutnya 

dilakukan perumusan masalah mengenai objek penelitian. Tujuan dari perumusan 

masalah yaitu untuk memperjelas mengenai masalah yang akan diteliti dan 

menentukan solusi yang tepat sehingga dapat lebih memfokuskan mengenai titik 

permasalahan penelitian. Pada tahap perumusan masalah ini, diperoleh titik 

permasalahan penelitian mengenai optimalisasi perencanaan produksi surat kabar. 

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah ditetapkan, perusahaan kurang dapat 

mengoptimalkan kapasitas produksi berdasarkan permintaan dan target produksi 

perusahaan.  

 

3.4 Tujuan Penelitian  

 Tujuan penelitian merupakan penetapan target dari permasalahan yang 

diteliti. Pada tahapan ini, dilakukan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

ditetapkan sehingga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam 

penelitian.  

 

3.5 Pengumpulan Data  

Pengumpulan data merupakan suatu tahapan yang akan mempengaruhi 

hasil penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kajian 

penelitian tersebut. Adapun data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  
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1. Data Primer  

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari observasi dan 

wawancara langsung ke lapangan. Adapun data primer yang dibutuhkan pada 

penelitian ini mengenai proses produksi dan waktu proses produksi surat 

kabar.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan penelitian dengan mempelajari literatur-literatur 

yang berhubungan dengan penelitian. Adapun data sekunder yang digunakan 

pada penelitian ini berupa profil perusahaan, target produksi surat kabar tahun 

2016-2017, permintaan surat kabar tahun 2016-2017, jumlah produksi surat 

kabar/hari, kebutuhan bahan baku surat kabar/hari, harga jual surat kabar, 

Harga Pokok Produksi (HPP) surat kabar, persediaan maksimum bahan baku 

surat kabar/hari, dan persediaan maksimum waktu produksi surat kabar/hari.  

 

3.6 Pengolahan Data  

Pengolahan data merupakan suatu tahapan yang dilakukan setelah 

diperoleh data yang diperlukan pada penelitian. Pada tahapan ini menghasilkan 

suatu nilai yang dapat memberikan gambaran mengenai solusi permasalahan 

penelitian. Adapun pada pengolahan data ini dilakukan dengan cara melakukan 

proses peramalan (forecasting), penentuan variabel keputusan, pembuatan fungsi 

tujuan dan fungsi pembatas, dan penyelesaian Integer Programming dengan 

menggunakan metode Cutting Plane.  

 

3.6.1 Peramalan (Forecasting)  

Peramalan (forecasting) merupakan tahapan awal dalam pengolahan data 

pada penelitian ini. Pada proses peramalan (forecasting), data yang digunakan 

adalah data permintaan surat kabar pada Januari-Desember 2016 dan Januari-

Desember 2017. Adapun jenis surat kabar yang digunakan adalah surat kabar Riau 

Pos, surat kabar Pekanbaru Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan surat kabar 

Dumai Pos. Tahapan ini dilakukan untuk meramalkan permintaan jumlah surat 

kabar yang akan diproduksi untuk 3 bulan kedepan, yaitu peramalan permintaan 
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untuk Januari 2018, Februari 2018, dan Maret 2018. Adapun tahapan yang 

dilakukan pada proses peramalan (forecasting) ini adalah sebagai berikut:  

1. Mendefinisikan tujuan peramalan  

Adapun tujuan peramalan pada penelitian ini adalah untuk meramalkan data 

permintaan surat kabar untuk 3 bulan kedepan yaitu pada Januari 2018, 

Februari 2018, dan Maret 2018.  

2. Membuat plot data  

Plot data dibuat berdasarkan data permintaan surat kabar, sehingga dapat 

ditentukan metode peramalan yang tepat berdasarkan plot data yang 

dihasilkan.  

3. Memilih metode peramalan  

Setelah mengetahui jenis plot data, maka dilakukan penentuan metode 

peramalan. Adapun metode peramalan yang digunakan adalah Moving 

Average, Exponential Smoothing, dan Trend Line Analysis.  

4. Menghitung parameter fungsi peramalan  

Pada tahapan ini dilakukan perhitungan parameter fungsi peramalan 

berdasarkan setiap metode peramalan yang digunakan sehingga diperoleh 

nilai error pada setiap metode peramalan tersebut.  

5. Menghitung kesalahan pada setiap metode  

Pada tahapan ini, nilai error diperoleh pada setiap metode peramalan yang 

kemudian akan dilanjutkan pada tahapan berikutnya.  

6. Memilih metode terbaik  

Penentuan pemilihan metode terbaik dilakukan dengan melakukan 

rekapitulasi yang kemudian dilihat berdasarkan nilai error yang terkecil dari 

hasil perhitungan yang telah dilakukan.  

7. Melakukan validasi peramalan  

Pada tahapan ini dilakukan validasi peramalan dengan tujuan untuk melihat 

metode peramalan yang diperoleh sesuai dengan data yang diolah. Tahapan 

ini dapat dilakukan dengan membuat chart berdasarkan tracking signal pada 

metode peramalan yang terpilih sehingga dapat terlihat sebaran data yang 



III-6 

 

dihasilkan berada pada batas kontrol. Jika sebaran data berada diluar batas 

kontrol, maka fungsi peramalan tersebut tidak sesuai.  

 

3.6.2 Variabel Keputusan  

Variabel keputusan merupakan variabel persoalan yang akan 

mempengaruhi nilai tujuan yang hendak dicapai. Adapun variabel keputusan pada 

penelitian ini sebanyak 4 jenis yaitu surat kabar Riau Pos, surat kabar Pekanbaru 

Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan surat kabar Dumai Pos. Berdasarkan variabel 

keputusan tersebut, maka dapat dituliskan sebagai berikut:  

x1  =  Surat kabar Riau Pos  

x2  =  Surat kabar Pekanbaru Pos  

x3  =  Surat kabar Pekanbaru MX  

x4  =  Surat kabar Dumai Pos  

 

3.6.3 Fungsi Tujuan  

Fungsi tujuan merupakan fungsi matematis linear sebagai perwujudan dari 

tuujuan yang hendak dicapai. Adapun fungsi tujuan pada penelitian ini yaitu 

maksimasi keuntungan, sehingga diperoleh fungsi sebagai berikut:  

Ft maks:  

Z = c1x1 + c2x2 + c3x3 + c4x4   ...... (3.1) 

 

3.6.4 Fungsi Pembatas  

Fungsi pembatas merupakan sumber daya yang terdapat pada suatu 

perusahaan dengan penggunaannya berdasarkan fungsi tujuan yaitu keuntungan 

dari perusahaan tersebut. Adapun pembatas pada penelitian ini berupa bahan baku 

(plat, kertas, dan tinta), waktu proses produksi surat kabar, dan jumlah permintaan 

surat kabar Riau Pos, surat kabar Pekanbaru Pos, surat kabar Pekanbaru MX, dan 

surat kabar Dumai Pos pada Januari-Maret 2018. Kemudian, sumber daya sebagai 

pembatas tersebut dimodelkan menjadi model matematis sebagai berikut:  

Ft maks:  

Z = c1x1 + c2x2 + c3x3 + c4x4   ...... (3.2) 
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Pembatas:  

a11x1 + a12x2 + a13x3 + a14x4 < b1   ...... (3.3) 

a21x1 + a22x2 + a23x3 + a24x4 < b2   ...... (3.4) 

a31x1 + a32x2 + a33x3 + a34x4 < b3   ...... (3.5) 

a41x1 + a42x2 + a43x3 + a44x4 < b4   ...... (3.6) 

x1 < b5   ...... (3.7) 

x1 < b6   ...... (3.8) 

x1 < b7   ...... (3.9) 

x2 < b8   ...... (3.10) 

x2 < b9   ...... (3.11) 

x2 < b10   ...... (3.12) 

x3 < b11   ...... (3.13) 

x3 < b12   ...... (3.14) 

x3 < b13   ...... (3.15) 

x4 < b14   ...... (3.16) 

x4 < b15   ...... (3.17) 

x4 < b16   ...... (3.18) 

Dimana:  

c1 = Keuntungan surat kabar Riau Pos  (Rp) 

c2 = Keuntungan surat kabar Pekanbaru Pos (Rp) 

c3 = Keuntungan surat kabar Pekanbaru MX  (Rp) 

c4 = Keuntungan surat kabar Dumai Pos (Rp) 

x1  =  Surat kabar Riau Pos  

x2  =  Surat kabar Pekanbaru Pos  

x3  =  Surat kabar Pekanbaru MX  

x4  =  Surat kabar Dumai Pos 

a11 = Kebutuhan plat surat kabar Riau Pos  (lembar) 

a12 = Kebutuhan plat surat kabar Pekanbaru Pos  (lembar) 

a13 = Kebutuhan plat surat kabar Pekanbaru MX  (lembar) 

a14 = Kebutuhan plat surat kabar Dumai Pos  (lembar) 

a21 = Kebutuhan kertas surat kabar Riau Pos (roll) 
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a22 = Kebutuhan kertas surat kabar Pekanbaru Pos  (roll) 

a23 = Kebutuhan kertas surat kabar Pekanbaru MX  (roll) 

a24 = Kebutuhan kertas surat kabar Dumai Pos  (roll) 

a31 = Kebutuhan tinta surat kabar Riau Pos  (kg) 

a32 = Kebutuhan tinta surat kabar Pekanbaru Pos  (kg) 

a33 = Kebutuhan tinta surat kabar Pekanbaru MX  (kg) 

a34 = Kebutuhan tinta surat kabar Dumai Pos  (kg) 

a41 = Waktu proses produksi surat kabar Riau Pos  (detik) 

a42 = Waktu proses produksi surat kabar Pekanbaru Pos  (detik) 

a43 = Waktu proses produksi surat kabar Pekanbaru MX  (detik) 

a44 = Waktu proses produksi surat kabar Dumai Pos  (detik) 

b1 = Persediaan plat  (lembar) 

b2 = Persediaan kertas  (roll) 

b3 = Persediaan tinta  (kg) 

b4 = Waktu proses produksi surat kabar  (detik) 

b5 = Jumlah permintaan surat kabar Riau Pos pada  

    Januari 2018  (eksemplar) 

b6 = Jumlah permintaan surat kabar Riau Pos pada  

    Februari 2018   (eksemplar) 

b7 = Jumlah permintaan surat kabar Riau Pos pada  

    Maret 2018   (eksemplar) 

b8 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru Pos pada  

    Januari 2018   (eksemplar) 

b9 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru Pos pada  

    Februari 2018   (eksemplar) 

b10 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru Pos pada  

    Maret 2018   (eksemplar) 

b11 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru MX pada  

    Januari 2018   (eksemplar) 

b12 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru MX pada  

    Februari 2018   (eksemplar) 
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b13 = Jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru MX pada  

    Maret 2018   (eksemplar) 

b14 = Jumlah permintaan surat kabar Dumai Pos pada  

    Januari 2018   (eksemplar) 

b15 = Jumlah permintaan surat kabar Dumai Pos pada  

    Februari 2018   (eksemplar) 

b16 = Jumlah permintaan surat kabar Dumai Pos pada  

    Maret 2018   (eksemplar)  

 

3.6.5 Penyelesaian Integer Programming dengan Menggunakan Metode 

Cutting Plane  

Integer Programming merupakan sebuah model penyelesaian matematis 

kasus program linier yang berupa bilangan noninteger atau pecahan kemudian 

dilakukan perubahan menjadi bilangan bulat. Penyelesaian tersebut dilakukan 

dengan cara penambahan pembatas baru yang disebut gomory melalui metode 

Cutting Plane. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut:  

1. Menyelesaikan permasalahan Integer Programming dengan menggunakan 

metode simpleks.  

2. Memeriksa solusi optimum yang diperoleh, jika variabel keputusan solusi 

optimum sudah bernilai bulat (integer) maka proses tersebut selesai. Namun, 

jika variabel keputusan pada solusi optimum bernilai pecahan maka proses 

dilanjutkan pada tahap berikutnya.  

3. Membuat batasan baru atau gomory yang kemudian dilakukan penyelesaian 

dengan menggunakan metode dual simpleks.  

4. Setelah tahapan tersebut selesai, maka dilanjutkan kembali pada tahapan 2. 

 

3.7 Analisa  

Analisa merupakan suatu tahapan yang berisi solusi dari permasalahan 

berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan pada penelitian. Adapun 

analisa pada penelitian ini menggunakan analisa sensitivitas yang merupakan 

suatu analisa untuk mengetahui kepekaan tingkat optimal terhadap kemungkinan 

perubahan setiap variabel yang dilibatkan dalam fungsi dengan tujuan untuk 
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memperoleh informasi mengenai pemecahan optimal yang baru. Adapun Analisa 

sensitivitas yang disajikan dalam software LINDO meliputi dua aspek yaitu:  

1.  Sensitivitas Koefisien Fungsi Tujuan (Obj Coefficient Range) menunjukkan 

selang koefisien fungsi tujuan yang tidak merubah solusi basis atau solusi 

optimal. Pada bagian ini memberikan informasi mengenai rentang perubahan 

keuntungan surat kabar dari setiap jenis surat kabar yang tetap memberikan 

solusi optimum.  

a. Current Coef menunjukkan koefisien fungsi tujuan yang sedang 

ditampilkan.  

b. Allowable Increase menunjukkan sejauh mana koefisien fungsi tujuan 

boleh naik akan tetapi tidak merubah solusi basis.  

c. Allowable Decrease menunjukkan sejauh mana koefisien fungsi tujuan 

boleh turun akan tetapi tidak merubah solusi basis.  

2. Sensitivitas Nilai Ruas Kanan (Righthand Side Ranges) menunjukkan selang 

nilai kapasitas pembatas yang tidak merubah solusi basis dan nilai Dual 

Price-nya. Pada bagian ini memberikan informasi mengenai rentang dari 

perubahan kapasitas sumber daya perusahaan (persediaan plat, kertas, tinta, 

waktu proses produksi surat kabar, jumlah permintaan surat kabar Riau Pos 

pada Januari-Maret 2018, jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru Pos pada 

Januari-Maret 2018, jumlah permintaan surat kabar Pekanbaru MX pada 

Januari-Maret 2018, dan jumlah permintaan surat kabar Dumai Pos pada 

Januari-Maret 2018) yang tidak merubah solusi basis.  

a. Current RHS menunjukkan nilai atau jumlah kapasitas pembatas yang 

ada sekarang.  

b. Allowable Increase dan Allowable Decrease menunjukkan makna yang 

serupa dalam analisis sensitivitas sebelumnya. 

  

3.8 Penutup 

 Tahapan ini merupakan tahapan akhir penelitian yang berisi kesimpulan 

dan saran. Adapun kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil pengolahan data dan 

analisa yang menjawab tujuan dari penelitian, sedangkan saran berisikan masukan 
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dan arahan mengenai hal yang dapat dilakukan untuk kedepannya baik terhadap 

perusahaan maupun terhadap penelitian selanjutnya yang bersifat membangun 

agar diperoleh solusi yang lebih baik.  


