
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang dilalui peneliti 

untuk mengarahkan dan mempermudah proses analisis dalam mencari solusi 

dalam memecahkan masalah yaitu dengan menguruaikan seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan selama kegiatan berlangsung dari awal proses penelitian sampai 

akhir dengan penarikan kesimpulan yang membentuk sebuah alur yang sistematis. 

Tahapan penelitian ini dipaparkan pada flowchart sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 



III-2 

 
 

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan yang 

akan diteliti. Untuk dapat mengidentifikasi masalah dengan baik, pada penelitian 

ini peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai pengelolaan persedian yang 

dapat dilihat dari perbandingan data permintaan darah dan jumlah stok darah yang 

tersedia. 

 

3.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi dan teori-teori 

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang ditemukan di UTD 
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Kota Pekanbaru 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 pengembangan 

sistem informasi persediaan. Dalam penelitian ini referensi yang dibutuhkan 

adalah mengenai pengelolaah perhitungan pengendalian persediaan dengan 

metode Continuous Review dan untuk pengembangan sistem informasi di UTD 

dengan metode System Development Life Cycle (SDLC). 

 

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 permasalahan 

tersebut adalah adanya proses pengelolaan persediaan yang belum maksimal 

terkendali yang dimana jumlah kebutuhan pendonor belum memenuhi pencapaian 

target persediaan darah seharusnya, dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan 

pasokan secara signifikan lebih kecil dibandingkan dengan peningkatan 

permintaan dan membutuhakn sarana media informasi yang  tepat seperti aplikasi 

donor darah yang dapat mempermudah pendonor dan pencari donor darah 

mendapatkan informasi seputar donor darah. 

 

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 pengembangan sistem informasi pengelolaahn persediaaan dengan 

metode yang diusulkan. 

 Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dilakukan maka dapat 

dirumuskan permasalahan pada penelitian ini yaitu bagaimana merancang 

pengembangan sistem informasi pengelolaan inventori darah pada  Unit Transfusi 

Darah (UTD) Kota Pekanbaru. 
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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 merancang pengembangan sistem informasi 

pengelolaan inventori darah pada Unit Tranfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru dan 

mempermudah masyarakat dalam mencari informasi data stok darah, informasi 

data permintaan dan daftar pendonor darah yang ada di UTD PMI Kota Pekanbaru 

 

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. Bila diliat dari 

teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan cara melakukan wawancara dan 

observasi atau pengamatan secara langsung di UTD Kota Pekanbaru. Dan untuk 

sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan 

sekunder. 

 

3.6.1  Teknik Pengumpulan Data 

 Untuk kelengkapan penelitian ini, maka penelitian ini dilakukan dengan 

cara observasi atau pengamatan secara langsung dan wawancara yang dipilih 

sebagai sumber data primer. Metode ini fokus pada pengumpulan data dengan 

cara melihat secara langsung kondisi di UTD Kota Pekanbaru, memahami proses 

dari pada alur melakukan pendonoran darah dan proses melakukan permintaan 

darah. Peneliti juga melakukan wawancara kepada responden secara acak dari 

pendonor darah dan pencari darah donor yang memiliki informasi dan 

pengalaman dengan donor atau pencari darah. 
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3.6.2 Sumber Data 

 Sumber data diperoleh dari hasil teknik pengumpulan data yang terbagi 

menjadi 2 jenis sumber data yaitu ada data primer dan data sekunder. Dimana : 

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 prosedur sistem yang dilakukan UTD Kota 

Pekanbaru. Selanjutnya wawancara juga dilakukan dengan beberapa 

responden secara acak untuk memperoleh permasalahan yang dirasakan 

oleh responden yang berpengalaman melakukan donor darah atau pencari 

darah.  

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: 

a. Profil Perusahaan 

b. Data Produk darah 

c. Data Permintaan 

 

3.7  Pengolahan Data 

 Pengolahan data digunakan sebagai langkah peneliti untuk mendapatkan 

sebuah kesimpulan yang dapat diambil dari hasil penelitian yang dilakukan. 

Proses pengolahan data dilakukan dengan melakukan perhitungan matematis 

terhadap kebijakan persediaan yang diusulkan dengan menggunakan metode 

analisis ABC dan metode Continuous Review. Data yang telah dikumpulkan, 

kemudian dilanjutkan untuk melakukan perencanaan perancangan sistem dengan 

metode System Development Life Cycle (SDLC). Tahapan-tahapan dalam 
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pengolahan data yang dilakukan ini untuk menjawab pertanyaan yang ada pada 

tujuan. 

 

3.7.1 Pengembangan Sistem dengan Menggunakan Tahapan Metode System 

Development Life Cycle  (SDLC) 

 Tahapan yang dilakukan pada metode system development life cycle 

(SDLC) adalah pertama dilakukan tahapan dengan melakukan identifikasi sistem 

awal atau sistem lama dan dilanjutkan dengan identifikasi kebutuhan sistem 

sebagai gambaran sistem usulan atau sistem baru. Selanjutnya, perencanaan 

pengendalian persediaan di lakukan pada pengolahan data pengendalian 

persediaan sebagai perancangan sistem ususlan pertimbangan nilai kebijakan 

persediaan yang akan dilanjutkan pada perancangan aplikasi yaitu dengan Entity 

Relationship Diagram, Flowchart dan DFD, dilanjutkan dengan pembuatan  

sistem aplikasi berbasis Android. Dan tahapan terakhir dilakukan penerapan uji 

coba atau implementasi dan perawatan pada aplikasi. 

3.7.2 Perencanaan Sistem 

Persediaan yang mempunyai beragam jenis persediaan perlu dilakukan 

pengelompokan berdasarkan tingkat kepentingannya (Walters, 2013). 

Pengelompokan persediaan komponen darah dilakukan berdasarkan metode 

analisis ABC. Setelah diperoleh klasifikasi ABC, maka dilakukan penentuan 

kebijakan persediaan dengan menggunakan metode continuous review. 

 

3.7.3.1 Analisis Prioritas Pengendalian Persediaan Darah dengan Metode 

Analisis ABC 

 Berdasarkan perbandingan dari hasil sumber data sekunder yang didapat, 

terlihat perbandingan permintaan darah dengan jumlah stok darah yang tersedia 

tidak seimbang, sehingga terjadinya kekurangan jumlah stok darah dari target 

permintaan seharusnya yang belum terpenuhi. Untuk memperkuat pengamatan 

dari hasil sumber data yang telah didapatkan maka penelitian ini menambahkan 

analisis dengan metode ABC untuk mengetahui jenis komponen darah yang 

menjadi prioritas utama untuk lebih diperhatikan dalam pengendalian persedian 

UTD Kota Pekanbaru. 



III-7 

3.7.3.2 Perhitungan Nilai Kebijakan Pengendalian Persediaan dengan 

Metode Continuous Review 

 Tahapan selanjutnya, setelah diperoleh klasifikasi pengelompokan jenis 

komponen darah dengan metode analisis ABC, maka dilakukan penetuan nilai 

kebijakan persediaan dengan menggunakan metode continuous review. Metode ini 

mengendalikan tingkat persediaan secara terus menerus. Sistem ini melakukan 

pemesanan persediaan ketika tingkat persediaan mencapai titik reorder point atau 

batas bawah persediaan. Ketika persediaan telah sampai pada titik batas bawah 

persediaan, maka akan dilakukan pemesanan sampai pada titik pemesanan batas 

atas maksimum persediaan. Berikut adalah tahapan perhitungan: 

1. Hitung nilai q01 

q01 = ����
�  

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

kemungkinan kekurangan inventori � dengan menggunakan persamaan  

� = 
���	

��  

Selanjutnya akan dapat dihitung nilai r1* dengan menggunnakan 

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

dan akan diperoleh r = r2 dan q0= q02. Jika tidak kembali kelangkah ke-2 

dengan menggantikan r1 = r2 dan q01= q02. 

Tahapan selanjutnya, setelah melakukan tahapan diatas maka akan 

diperoleh nilai kebijakan persediaan optimal dan tingkat pelayanan persediaan 

sebagai berikut : 

1. Kebijakan persediaan optimal 

a. Order Quantity 

q0* = q02*  

b. Reorder Point (r*) 

r* = r0 

c. Safety Stock (SS) 

SS = Za. S√� 

2. Tingkat Pelayanan 

� = 1 −  �
�2  x 100 

 

3.7.3 Analisis Sistem 

 Analisis sistem awal bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses yang 

berlangsung secara kesuluruhan pada Unit Transfusi Darah (UTD) Kota 

Pekanbaru pada pengendalian persediaan darah dan penyampaian informasi pada 

masyarakat saat ini. Selanjutnya mengidentifikasi kekurangan sistem dan 

kebutuhan sistem sebagai sistem usulan selanjutnya yang bertujuan untuk 

menentukan perbaikan apa saja yang harus dilakukan terhadap kekuragan yang 

ada pada sistem awal.  

  

3.7.4 Perancangan Sistem 

 Tahapan perancangan dimulai berdasarkan sistem usulan yang telah di 

bentuk berdasarkan analisis sistem sebelumnya dari identifikasi kekurangan dan 

diperoleh sistem yang dibutuhkan saat ini dan perolehan hasil pengendalian 

persedian. Proses dimulai dari admin untuk menginput data persedian stok darah 

pada database berdasarkan perhitungan kebijakan persediaan, sehingga dari data 
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yang telah diinput dapat dilihat oleh masyarakat untuk mempermudah 

mendapatkan informasi stok darah melalui aplikasi android. 

 

3.7.5 Implementasi 

 Tahapan implementasi merupakan tahapan dimana hasil dari perencanaan 

sistem hingga perancangan sistem berhasil diterapkan atau diimplementasikan. 

Hasil perancangan database dapat dijalankan begitu juga aplikasi android yang 

dapat di aplikasikan pada smartphone. 

 

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 yaitu merancang pengembangan sistem informasi pengelolaan 

inventori darah pada Unit Transfusi Darah (UTD) Kota Pekanbaru.   

  

3.9  Kesimpulandan 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 berupa masukan-masukan 

yang diberikan penulis kepada perusahaan dan juga sebagai langkah perbaikan 

kepada peneliti-peneliti selanjutnya. 


