
 

 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui peneliti 

mulai dari pengumpulan data sampai dengan penarikan kesimpulan yang 

membentuk sebuah alur yang sistematis. Tahapan penelitian dipaparkan pada 

flowchart dibawah ini: 

Observasi

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Stock out pada persediaan bahan baku berakibat pada 

terhentinya proses produksi dan mengurangi profit 

perusahaan 

Perumusan Masalah

“Bagaimana Merencanakan Kebijakan Persediaan Bahan 

Baku Model Probabilistik Agar Dapat Memenuhi 

Permintaan Konsumen Dengan Biaya Yang Optimal 

Melalui Pendekatan Sistem Continuous Review System (Q) 

Dan Periodic Review System (P)”

Tujuan Penelitian

1. Menentukan prioritas pengendalian bahan baku produksi

2. Memberikan usulan sistem persediaan kepada        

perusahaan dengan menentukan metode yang paling   

optimal berdasarkan biaya persediaan terkecil degan 

membandingkan hasil perhitungan biaya Metode P dan Q

Pengumpulan Data

1.Data Primer (Observasi Langsung)

   - Proses Produksi

   - Data Hasil Pengamatan

   

2. Data Sekunder (Data Perusahaan)

   - Profil Perusahaan

   - Data Produksi Perusahaan  

   - Data Permintaan Produk 

   - Data Kebutuhan Bahan Baku

   - Data Lead Time 

   - Data Harga Produk

   - Data Ongkos Persediaan

A

Mulai
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A

Pengolahan Data

Identifikasi Pola Data Historis Bahan Baku Prioritas

Memplotkan data historis ke dalam diagram pencar untuk 

mengetahui pola data

Melakukan Peramalan Permintaan

Pemilihan teknik peramalan dilakukan memperhatikan pola 

data yang sesuai dan juga dengan memilih metode yang 

memiliki nilai error terkecil  

Perencanaan Persediaan dengan Metode Continuos Review 

System (Q)

Perhitungan matematis pada metode menggunakan Stock Out Policy 

dengan Back Order dikarenakan kondisi aktual diperusahaan. 

Karakteristik inventori Model Q diantaranya:

1. Kebijakan pengadaan barang optimal (q0)

2. Titik Reorder Point (r)

3. Besar Safety Stock (ss)

Analisa Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran

Menghitung Total Ongkos Persedian

Menghitung serta membandingkan total ongkos persediaan 

bahan baku dengan model P dan Q 

Perencanaan Persediaan dengan Metode Periodic Review   

System (P)

Perhitungan matematis pada metode menggunakan Stock Out Policy 

dengan Back Order dikarenakan kondisi aktual diperusahaan. 

Karakteristik inventori Model P diantaranya:

1. Periode waktu antar pemesanan (T)

2. Inventori maksimum yang diharapkan (R)

Selesai

Analisis Prioritas Pengendalian Bahan Baku Dengan 

Metode ABC Analysis 

Menganalisa jenis bahan baku (ragi) yang menjadi prioritas 

untuk dikendalikan persediaanya dengan Software POM for 

Windows

 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1  Observasi 

 Observasi merupakan suatu pengamatan pada objek penelitian, maka 

diperlukan studi mengenai keadaan objek tersebut. Oleh karena itu studi 

lingkungan internal yang dilakukan di CV. Bola Mas diperlukan untuk mencari 

permasalahan yang ada di perusahaan ini, kemudian dicoba untuk ditemukan 

solusinya. 



 

III-3 

 

 

3.2  Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi dan teori-teori 

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang ditemukan di CV. 

Bola Mas yang menjadi objek penelitian. Studi literatur dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

akhir. Jenis literatur yang digunakan sebagai acuan yang mendukung teori antara 

lain buku-buku dan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal mengenai pengendalian 

persediaan model probabilistik. 

 

3.3  Identifikasi Masalah 

 Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan dan 

didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

identifikasi terhadap permasalahan tersebut.  

 Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat diketahui penyebab dari 

permasalahan tersebut berkaitan dengan perencanan persediaaan bahan baku yang 

dilaksanakan manajemen perusahaan selama ini. Manajemen persediaan selama 

ini sering menyebabkan stock out pada bahan baku yang menyebabkan 

terganggunya proses proses produksi pada perusahaan dan berimbas terhadap 

profit yang didapatkan serta kualitas pelayanan terhadap konsumen. 

 

3.4  Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah merupakan hasil dari identifikasi masalah yakni 

berupa pertanyaan yang nanti akan diperoleh jawaban melalui tahapan pengolahan 

data dan berakhir pada kesimpulan. Rumusan masalah yang telah dibuat 

mengarah pada perencaan persediaan bahan baku yang optimal dengan 

membandingkan biaya terkecil dari kedua metode yang diusulkan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan maka dapat 

dirumuskan “Bagaimana Merencanakan Kebijakan Persediaan Bahan Baku Model 

Probabilistik Agar Dapat Memenuhi Permintaan Konsumen Dengan Biaya Yang 

Optimal Melalui Pendekatan Sistem Continuous Review System (Q) Dan Periodic 

Review System (P)?” 
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3.5 Tujuan Penelitian 

 Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab segala permasalahan yang sedang diteliti. Suatu penelitian 

perlu menetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah untuk menentukan prioritas pengendalian bahan baku 

produksi dan menentukan kebutuhan bahan baku berdasarkan data historis 

perusahaan serta memberikan usulan sistem persediaan kepada perusahaan dengan 

menentukan metode yang paling optimal berdasarkan biaya persediaan terkecil 

degan membandingkan hasil perhitungan biaya Metode P dan Q. 

 

3.6  Pengumpulan Data 

 Metode pengumpulan data adalah suatu prosedur dalam menentukan 

sumber data yang telah direncanakan yang berhubungan dengan masalah yang 

diteliti, dimana peneliti sangat perlu mempertimbangkan beberapa hal seperti 

tenaga, waktu dan faktor-faktor pendukung maupun penghambat. Pada penelitian 

ini teknik pengumpulan data dilakukan adalah: 

 

3.6.1  Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

penelitian secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung di perusahaan dan meminta keterangan serta 

mewawancarai karyawan yang terlibat langsung. Adapun data yang diperoleh 

adalah data proses produksi yang dilakukan perusahaan.  

 

3.6.2  Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. Data 

ini berasal dari historis perusahaan. Informasi yang didapatkan dari jenis data ini 

adalah informasi yang telah tersedia diperusahaan. Beberapa data untuk 

pengolahan diantaranya: 

1. Profil Perusahaan 

2. Data Produksi Perusahaan   
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3. Data Permintaan Produk  

4. Data Kebutuhan Bahan Baku 

5. Data Lead Time  

6 Data Harga Produk 

7. Data Ongkos Persediaan 

 

3.7  Pengolahan Data 

 Pengolahan data digunakan sebagai langkah peneliti untuk mendapatkan 

sebuah kesimpulan yang dapat diambil dengan melakukan perhitungan matematis 

terhadap kedua metode perencanaan persediaan yang diusulkan. Data yang 

dikumpulkan, kemudian diolah agar dapat digunakan dalam penelitian. Tahapan-

tahapan dalam pengolahan data yang dilakukan untuk menjawab pertanyaan yang 

ada pada tujuan. Adapun tahapan tersebut adalah: 

 

3.7.1  Analisis Prioritas Pengendalian Bahan Baku Dengan Metode ABC 

Analysis 

 Tahapan awal ini merupakan langkah dalam menentukan jenis bahan baku 

ragi ban yang menjadi prioritas untuk direncakan nantinya. Analisa prioritas 

dengan metode ABC ini dilakukan sebab terdapat 13 jenis ragi ban yang menjadi 

bahan baku CV. Bola Mas. Dalam keadaan aktual di perusahaan, tidak semua 

jenis ragi yang memiliki masalah dalam perencanaannya. Terlihat dari hasil 

observasi, perusahaan sering kekurangan stok ragi berjenis KG untuk ukuran 

1000-20, karena permintaan akan ragi jenis ini menjadi yang tertinggi diantara 

ragi jenis lain. Guna memperkuat hasil observasi tersebut, penelitian ini 

menambahkan analisis dengan metode ABC untuk mengetahui jenis-jenis bahan 

baku yang akan dikendalikan nantinya yang berada pada kelas A. Pengolahan 

dengan metode analisis ABC ini akan dilakuakan dengan menggunakan software 

QM for Windows. Langkah pemilihan prioritas bahan baku yang akan 

dikendalikan ini dilandasi oleh data kuantitas pemakaian bahan baku dan juga 

harga bahan baku, data tersebut akan di masukkan ke dalam software dan akan 

menghasilkan pengelompokan kelas A, B dan C. berdasarkan output yang telah 
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dimunculkan oleh software, akan terlihat beberapa bahan baku dengan kategori A 

yang akan menjadi prioritas utama untuk dikendalikan.  

3.7.2  Mengidentifikasi Pola Data Historis 

 Pada tahapan pengolahan data selanjutnya yang dilakukan adalah 

Memplotkan data historis berupa data permintaan bahan baku kedalam diagram 

pencar yang dimaksudkan untuk memperoleh pola data dari permintaan bahan 

baku. Dari diagram pencar dapat diketahui pola data apakah trend, horizontal, 

musiman atau siklus.  

 

3.7.3  Melakukan Peramalan Permintaan  

 Setelah pola data dapat diketahui, peramalan dilakukan dengan memilih 

metode peramalan yang sesuai dengan pola data. Setelah mengetahui pola data 

dapat dipilih metode peramalan yang sesuai. Metode peramalan yang digunakan. 

Perhitungan peramalan berdasarkan metode yang terpilih dengan menggunakan 

Software QM for Windows Pemilihan peramalan terbaik dengan menentukan 

Error terkecil dan untuk menentukan peramalan terakurat untuk periode 

mendatang. Data peramalan periode berikutnya akan menjadi landasan untuk 

mengendalikan persediaan bahan baku serta memastikan agar bahan baku yang 

tersedia akan dapat memenuhi permintaan dari konsumen di masa yang akan 

datang. 

 

3.7.4  Melakukan Perhitungan Matematis dengan Metode Continuous 

Review system (Q)   

 Sebelum melakukan perhitungan matematis terhadap metode sistem Q, 

besarnya kebutuhan bahan baku harus diperkirakan berdasarkan peramalan 

permintaan produk pada langkah sebelumnya. Perhitungan matematis model Q ini 

dilakukan dengan ketentuan Stock Out Policy prinsip Back Order, hal ini 

dikarenakan dalam kondisi aktual persediaan terhadap bahan baku sering 

mengalami kehabisan stok. Selanjutnya dilakuakan perhitungan dengan keadaan 

Back Order, berikut merupakan mekanisme perhitungan matematis model Q 

dengan Back Order metode Hadley-Within: 

1. Hitung nilai q01* awal dengan formula Wilson. 
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q01 = √
   

 
 

2. Berdasarkan nilai q01* yang diperoleh akan dapat dicari besarnya 

kemungkinan kekurangan inventori   dengan menggunakan persamaan  

  = 
    

   
  Selanjutnya akan dapat dihitung nilai r1* dengan menggunakan 

persamaan r1 =DL +    √  .    diperoleh dari tabel distribusi normal 

dengan memperhatikan  . 

3. Dengan diketahui r1 yang diperoleh akan dapat dihitung nilai q02 

berdasarkan formula yang diperoleh dari persamaan:  

q02 = √
   [      ]

 
 

Dimana:    SL [ f(  ) -   ᴪ(   ]  

Nilai f(  ) dan ᴪ(    dapat dicari dari table B. 

4. Hitung kembali besarnya nilai   = 
    

   
 dan nilai r2 dengan cara yang 

sama seperti sebelumnya. 

5. Bandingkan nilai r1 dan r2, jika harga r2 relatif sama dengan r1 iterasi 

selesai dan akan diperoleh r = r2 dan q0 = q02. Jika tidak kembali ke 

langkah ke-2 dengan menggantikan  r1 = r2 dan q01 = q02. 

 

3.7.5  Melakukan Perhitungan Matematis dengan Metode Periodic Review 

System (P) 

 Perhitungan matematis sistem P berbeda dengan sistem Q hal ini 

disebabkan pada sistem Q pemesanan bahan baku dilakukan dalam jumlah yang 

konstan namun dalam interval waku yang berubah-ubah sedangkan pada sistem P 

pemesanan bahan baku dilakukan dalam jumlah yang berubah-ubah sesuai 

kekurangan namun dalam interval waktu pemesanan yang konstan. Perhitungan 

matematis pada sistem P akan dilakukan seperti model Q, cara pencarian solusi T 

dan R juga akan menggunakan  metode Hanley-Within dengan cara sebagai 

berikut: 
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1. Hitung nilai T0 sebagai berikut   

T0 = √
  

  
 

2. Hitung nilai   dan R dengan menggunakan persamaan: 

   = 
  

  
 

Selanjutnya hitung nilai R yang mencakup kebutuhan selama periode 

(T+L) dan dinyatakan dengan:  

R = DT + DL +   √     

3. Hitung total ongkos inventori (OT)0 dengan menggunakan persamaan  

OT = Dp + 
 

 
   (      

  

 
) + 

  

 
  

4. Ulangi langkah ke-2 dengan mengubah T0 = T0 +  T0  

a. Jika hasil (OT)0 baru lebih besar dari (OT)0 awal, iterasi penambahan T0 

dihentikan. Kemudian dicoba dengan iterasi pengurangan (T0=T0 -  T0) 

sampai ditemukan nilai T = T0 yang memberikan nilai ongkos total 

(OT) minimal. 

b. Jika hasil (OT)0 baru lebih kecil dari (OT)0 awal, iterasi penambahan 

(T0=T0+  T0) dilanjutkan dan baru berhenti apabila (OT)0 baru lebih 

besar dari (OT)0 yang dihitung sebelumnya. Harga T0 yang memberikan 

ongkos total terkecil (OT) merupakan selang waktu optimal (T). 

 

3.7.6 Menghitung Total Ongkos Persediaan 

 Pada tahapan ini total ongkos kedua metode akan dibandingkan dan hasil 

perhitungan matematis kedua metode yang berakhir dengan didapatkannya total 

ongkos persediaan dari masing-masing metode akan terlihat jelas 

perbandingannya pada tahapan ini. Hal ini sangat berguna untuk perusahaan 

sebagai referensi penerapan sistem pengendalian bahan baku yang diusulkan. 

Pada bagian ini akan terlihat perbandingan ongkos total persediaan menggunakan 

metode Q dan P.      
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3.8  Analisa Hasil dan Pembahasan  

 Berdasarkan hasil pengolahan yang dilakukan, maka selanjutnya peneliti 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut 

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 

perumusan masalah.  

 

3.9  Kesimpulan dan Saran 

 Berdasarkan hasil dari analisa dan hasil perhitungan yang telah dilakukan 

maka dapat ditarik beberapa kesimpulan untuk menjawab dari tujuan yang telah 

dijabarkan. Langkah terakhir adalah pemberian saran.  


