
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Kerangka Penelitian 

 Untuk mendapatkan hasil yang baik, maka diperlukan tahapan pemikiran 

yang sistematis. Adapun tahapan penelitian perencanaan pengendalian persediaan 

dapat dilihat pada Gambar 3.1. 

 

 

 

  Studi Pendahuluan 

Melakukan observasi dan survey lapangan 

di CV. Sumber Vulkanisir Super, 

Pekanbaru 

Mulai 

Identifikasi Masalah 

Memilih dan menentukan permasalahan tentang 

keterlambatan bahan baku 

Jurnal, Buku, 

Internet 

 

A 

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian 

Rumusan Masalah 

Bagaimana menentukan safety stock dan biaya 

pengendalian persediaan yang optimal 

Tujuan Penelitian 

1. Menentukan safety stock yang optimal 

2. Mengoptimalkan total biaya persediaan 

3. Membuat sistem informasi pelaporan        

inventory menggunakan Visual Basic 

 

Pengumpulan Data 

Data Primer 

- Proses Produksi 

- Data Observasi 

 

Data Sekunder 

- Profil Perusahaan 

- Jumlah Permintaan Produk  

- Jumlah Kebutuhan Bahan Baku  

- Lead time Bahan Baku 

- Biaya Pemesanan, Kekurangan dan   

Penyimpanan 

- Harga Produk 

 



III-2 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

A 

Pengolahan Data 

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian (Lanjutan)  

Perhitungan Safety Stock (ss) 

Selesai 

Analisa Hasil  

Kesimpulan dan Saran 

Identifikasi Pola Data Historis 

Bahan Baku 

 

Perhitungan EOQ  

Forecasting Permintaan Bahan 

Baku  

Sistem Informasi 

Inventory  

Perhitungan Total Ongkos 

Persediaan Model Q 

 

ri = ri+1 

Ya 

Tidak  

q = q0i 

 

Penentuan Prioritas Bahan Baku 

Dengan Pareto Diagram 



III-3 

3.2 Studi Pendahuluan 

  Penelitian  pendahuluan  ini  dilakukan  di CV. Sumber Vulkanisir Super, 

Pekanbaru. Penelitian  pendahuluan  dilakukan  dengan  tujuan  untuk mengetahui  

lebih detail tentang informasi-informasi yang diperlukan dan untuk menentukan 

ke arah mana penelitian  dilakukan.  Berdasarkan  informasi  tersebut  maka  

didapat  tahap penyelesaian  masalah  yang  ada,  sehingga  pembahasan  dalam  

penelitian  ini menjadi  lebih terarah. Dalam penelitian pendahuluan ini data-data 

yang diperoleh adalah sebagai berikut: 

1. Data input dan output ban 

2. Jumlah produksi ban 

3. Lead time bahan baku 

4. Kapasitas Produksi 

Agar penelitian menjadi lebih kuat secara teori maka pada penelitian 

pendahuluan  terdapat studi literatur seperti pencarian jurnal, buku, dan sumber 

studi literatur lainnya yang berasal dari internet. Studi literatur ini diharapkan 

dapat membantu penulis dalam mendalami permasalahan perencanaan 

pengendalian persediaan bahan baku di CV. Sumber Vulkanisir Super. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

  Berdasarkan penelitian pendahuluan yang  telah  dilakukan  dan  didukung 

oleh teori dan konsep yang relevan, maka permasalahan pada CV. Sumber 

Vulkanisir Super adalah keterlambatan proses produksi dikarenakan kehabisan 

stok bahan baku yang menyebabkan terjadinya lead time dalam pemesanan bahan 

baku. Maka dari identifikasi masalah yang dihadapi akan dicari penyelesaian 

kemudian dapat menjawab tujuan dilakukannya penelitian ini. 

 

3.4 Rumusan Masalah 

  Pada  tahap  perumusan  masalah  ini,  masalah  yang  sudah  diidentifikasi 

kemudian dianalisa, seperti cadangan bahan baku digudang, pemesanan kembali 

bahan baku, mengoptimalkan total biaya persediaan. Analisa permasalahan  ini  

dilakukan  untuk menentukan safety stock yang optimal untuk menghindari 

keterlambatan proses produksi. Hasil dari analisa permasalahan dirumuskan 
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dalam bentuk gambaran permasalahan secara khusus untuk dicarikan solusi 

pemecahan masalah yang tepat, guna menyelesaikan masalah yang ada. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

  Penetapan  tujuan  dilakukan  untuk  menjawab segala  permasalahan yang 

dihadapi. Berdasarkan hasil  studi  pendahuluan  yang  dilakukan  diketahui  

bahwa permasalahan yang paling penting dalam penelitian ini adalah bagaimana 

menentukan safety stock yang optimal, mengoptimalkan total biaya persediaan 

bahan baku dan dapat memantau kondisi persediaan dengan database atau 

software visual basic. Berdasarkan hasil analisa permasalahan tersebut maka 

dapat kita tetapkan sebuah tujuan yang nantinya akan menjawab permasalahan 

yang terjadi. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

  Data merupakan  salah  satu komponen penelitian yang penting, data yang 

akan  digunakan  dalam  sebuah  penelitian  haruslah  data  yang  akurat  karena  

data yang  tidak  akurat  akan  menghasilkan  informasi  yang  salah. 

Pengumpulan  data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode 

deskriptif langkahnya dengan observasi langsung  ke  lapangan.  

 Metode deskriptif  adalah  suatu metode  dalam  meneliti  status  kelompok 

manusia,  suatu  objek,  suatu  set  kondisi,  suatu  sistem  pemikiran  ataupun  

suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Metode deskriptif digunakan  

berdasarkan pertimbangan bahwa masalah yang akan diteliti  sedang  berlangsung 

pada  masa  sekarang  atau  gejala yang nampak dewasa ini. 

 

3.7 Pengolahan Data 

  Setelah semua data yang dibutuhkan diperoleh maka tahapan selanjutnya 

dalam  penelitian  ini adalah pengolahan data. Langkah  pertama  dari  pengolahan 

data  adalah menggali  dan  menyelidiki  lebih  dalam  lagi  terhadap  penyebab 

munculnya masalah keterlambatan bahan baku, selanjutnya mencari  solusi  

pemasalahan pengendalian persediaan bahan baku yang dihadapi oleh CV. 

Sumber Vulkanisir Super dengan cara menghitung data kebutuhan bahan baku 
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dan cadangan bahan baku yang nantinya berguna untuk meminimalisir 

keterlambatan proses produksi. 

 

3.7.1 Penentuan Prioritas Bahan Baku Dengan Pareto Diagram 

Langkah awal pada pengolahan data adalah menentukan prioritas jenis 

bahan baku ragi ban yang akan di olah nantinya. Penentuan prioritas dengan 

prinsip pareto sebab terdapat 7 jenis ragi ban yang menjaadi bahan baku CV. 

Sumber Vulkanisir Super. Penentuan prioritas ini dilakukan dikarenakan dalam 

keadaan aktual tidak semua jenis ragi memiliki masalah dalam perencanaan. Dari 

hasil observasi, untuk ban ukuran 1000-20 merupakan ukuran ban dengan 

permintaan yang terbanyak. Maka dari hal itu, penentuan prioritas perlu dilakukan 

sebab untuk mengetahui serta mengendalikan jenis ragi dengan permintaan 

terbanyak. Pareto diagram berfungsi untuk mengendalikan jenis ragi ban yang 

termasuk dalam kategori penyerapan dana terbesar. Langkah pemilihan prioritas 

bahan baku yang akan dikendalikan ini dilandasi oleh data kuantitas pemakaian 

bahan baku dan juga harga bahan baku.   

  

3.7.2 Identifikasi Pola Data Historis Bahan Baku 

Pada tahapan pengolahan data 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, Siklus atau 

Random. 

 

3.7.3 Forecasting Permintaan Bahan Baku 

Setelah pola data dapat diketahui, peramalan dilakukan dengan memilih 

metode peramalan yang sesuai dengan pola data. 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. 
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3.7.4 Perhitungan EOQ  

Perhitungan EOQ probabilistik merupakan langkah perhitungan persediaan 

dalam menghitung Q yang optimal. Pada penelitian ini metode yang diambil 

adalah metode Q back order yang berdasarkan kondisi aktual perusahaan. 

Sebelum melakukan perhitungan matematis terhadap metode system Q, besarnya 

kebutuhan bahan baku harus diperkirakan berdasarkan peramalan permintaan 

produk pada langkah sebelumnya.  

 

3.7.5 Perhitungan Safety Stock (ss) 

Setelah melakukan perhitungan Q yang optimal maka langkah selanjutnya 

melakukan perhitungan cadangan pengaman (ss). Cadangan pengaman diperlukan 

dalam kasus persediaan bersifat probabilistic, guna untuk mengantisipasi 

terjadinya kekurangan stok. Kekurangan terjadi di karenakan permintaan yang 

bersifat tidak konstan dan lead time yang selalu berubah. 

 

3.7.6 Perhitungan Total Ongkos Persediaan 

Setelah dilakukan perhitungan jumlah permintaan yang optimal (q), safety 

stock (ss) dan titik pemesanan kembali (r), selanjutnya menghitung total ongkos 

persediaan. Sesuai dengan tujuan dari penelitian ini adalah total ongkos dari 

persediaan di optimalkan dengan meminimasi atau memangkas ongkos persediaan 

seminimal mungkin. 

 

3.7.7 Sistem Informasi Inventory 

  Pada tahap ini merupakan langkah dari pengaplikasian inventory yang 

telah dilakukan secara manual, kemudian agar perhitungan inventory tidak 

terdapat kekeliruan maka dirancangan suatu sistem inventory guna mempermudah 

perusahaan dalam melakukan perhitungan. Pada tahap ini sistem inventory 

dirancang dengan item item yang disesuaikan dengan jenis barang yang ada pada 

perusahaan tersebut. 
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3.8 Analisa Hasil 

  Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data. Analisa tersebut 

akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 

perumusan masalah. Analisa hasil data pada penelitian ini adalah strategi 

perencanaan pengendalian persediaan bahan baku.  

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

  Tahap akhir penelitian ini adalah membuat kesimpulan dari hasil 

penelitian berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Berdasarkan hasil penelitian ini 

akan  diketahui pengendalian persediaan yang optimal dan biaya total persediaan 

yang minimal, serta pemberian saran-saran yang dianggap perlu mengenai 

persediaan bahan baku untuk perusahaan maupun untuk penelitian pihak lain 

dengan tema yang sama dengan penelitian ini. 


