
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 MetodologiPenelitian

Adapun metodologi penelitian ini adalahsebagai berikut :

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan dalam penelitian ini ialah cara yang digunakan untuk

dapat mengetahui gambaran dari kondisi sebenarnya yang akan diteliti. Secara

sederhana studi pendahuluan dapat dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan

untuk mendapatkan informasi mengenai objek tertentu tanpa melakukan verifikasi

secara rinci melalui observasi dan wawancara langsung dengan pihak Klinik

Pratama Aisyiyah.

1. Observasi

Observasi yang dilakukan berguna untuk mengetahui keadaan tentang

pengadaan obat di depot darmasi Klinik Pratama Aisyiyah dan memperoleh

data-data yang diperlukan untuk penelitian. Observasi dilakukan pada bagian

depot farmasi Klinik Pratama Aisyiyah.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai keadaan

pengadaan obat di depot farmasi Klinik Pratama Aisyiyah, masalah yang

terjadi dalam perusahaan dan kendala yang dihadapi oleh depot farmasi

Klinik Pratama Aisyiyah dalam menjalankan proses pengadaan obat di klinik.

3.3 Studi Literatur

Studi literatur yang di lakukan berupa pengambilan data dari sumber

tertulis seperti jurnal maupun buku yang berhubungan dengan kegiatan penelitian

agar dalam pelaksanaanya tidak menyimpang. Peneliti merujuk pada jurnal dan

buku mengenai pengendalian persediaan sebagai acuan yang dapat dipercaya yang

merupakan penunjang dalam pelaksanaan penelitian yang digunakan dalam

landasan teori serta pemecahan masalah. Sehingga penyusunan bisa melanjutkan

penelitian dengan pedoman tersebut.

3.4 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah merupakan proses pencarian masalah yang menjadi

objek penelitian dimana berdasarkan dari pengamatan yang menjadi permasalahan

pada penelitian ini adalah depot farmasi Klinik Pratama Aisyiyah mengalami
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permasalahan mengenai persediaan obat yang berlebih atau overstock, dan karena

overstock ini menimbulkan biaya penyimpanan yang besar.

3.5 Perumusan Masalah

Setelah mengidentifikasi masalah, tahap selanjutnya adalah merumuskan

masalah sesuai dengan kenyataan di lapangan. Perumusan masalah merupakan

rincian dari permasalahan yang dikaji dan nantinya akan menunjukkan tujuan dari

penelitian.

3.6 Tujuan Penelitian

Dalam melakukan suatu penelitian langkah penting yang harus dilakukan

adalah membuat tujuan agar penelitian yang dilakukan fokus dan sesuai dengan

apa yang akan dicapai. Dalam suatu penelitian penetapan tujuan harus jelas, nyata

dan terukur. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk

mengetahui jumlah kuantitas yang optimal pada saat pemesanan obat di depot

farmasi Klinik Pratama Aisyiyah,mengetahui jumlah cadangan pengaman (safety

stock) obat yang optimal di depot farmasi Klinik Pratama Aisyiyah, mengetahui

waktu pemesanan ulang (reorder point) yang tepat di depot farmasi Klinik

Pratama Aisyiyah, dan melakukan perhitungan penghematan terhadap total biaya

persediaan obat di depot farmasi Klinik Pratama Aisyiyah yang didapat dari

model optimasi pengendalian persediaan usulan pada depot darmasi Klinik

Pratama Aisyiyah.

3.7 Pengumpulan Data

Pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan

untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan sesuai dengan ruang lingkup

penelitian. Dalam pengumpulan data diperlukan suatu metode untuk memperoleh

data dan informasi secara lengkap dan akurat. Pada penelitian ini data yang

digunakan adalah data primer dan data sekunder.
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3.7.1 Pengumpulan Data Primer

Observasi atau pengamatan langsung dilakukan untuk memperoleh data

yang dibutuhkan. Dalam hal ini dilakukan di Klinik Pratama Aisyiyah. Adapun

data yang didapat dalam observasi langsung yang dilakukan pada Klinik Pratama

Aisyiyah yaitu permasalahan tentang keadaan stock obat yang berlebih. Metode

wawancara dilakukan dengan mewawancarai apoteker depot farmasi Klinik

Pratama Aisyiyah mengenai data-data yang tepat yang mencakup semua aspek

yang dibutuhkan dalam peneltian ini

3.7.2 Pengumpulan Data Sekunder

Adapun data yang diperoleh yaitu mengenai data-data yang tepat yang

mencakup semua aspek yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Adapun data yang

dikumpulkan sebagai berikut :

1. Data Permintaan Pbat

Data permintaan obat digunakan untuk mengetahui berapa jumlah permintaan

untuk obat-obat yang ada pada depot darmasi Klinik Pratama Aisyiyah.

2. Data Biaya Pesan

Data biaya pesan adalah biaya yang berasal dari pembelian pesanan dari

supplier.

3. Data Biaya Simpan

Data biaya simpan adalah biaya yang dikeluarkan atas investasi dalam

persediaan dan pemeliharaan maupun investasi sarana fisik untuk menyimpan

persediaan.

4. Data Biaya Kekurangan

Data biaya kekurangan adalah konsekuensi ekonomis atas kekurangan dari

luar maupun dari dalam perusahaan.

5. Data Lead Time

Lead time merupakan waktu yang dibutuhkan dari mulai pemesanan hingga

obat sampai di Klinik Pratama Aisyiyah.
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3.8 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan

data dengan metode-metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data ini bertujuan

agar data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari penelitian ini. Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengolahan data dalam penelitian ini adalah

sebagai berikut :

1. Forecast Data Permintaan Obat

Forecast dilakukan untuk memprediksi permintaan obat yang akan datang

menggunakan data permintaan obat dimasa lalu yaitu data permintaan obat

tahun 2016. Pengolahan data forecast menggunakan POM-QM for Windows

Version 5, menggunakan model Time Series Analysis, metode kuadrat

terkecil (least square method).

2. Uji Normalitas Data

Data permintaan obat yang telah dikumpulkan kemudian di uji

kenormalannya dengan menggunakan SPSS. Jika data telah berdistribusi

normal maka data dapat digunakan ke dalam perhitungan selanjutnya. Uji

kenormalan data dilakukan dengan menggunakan pengujian Kolmogorov-

Smirnov.

3. Klasifikasi Obat Menggunakan Analisis ABC-VED

Analisis ABC yaitu mengklasifikasikan obat berdasarkan nilai investasi per

satuan waktu yang terdiri dari 3 kategori yaitu kategori A, kategori B, dan

kategori C. Obat dengan kategori A yaitu obat yang mempunyai nilai

penyerapan dana lebih besar dalam persediaannya dibandingkan dengan

kategori B dan C, sehingga harus berhati-hati dalam menentukan kuantitas

jumlah pemesanan dan waktu pemesanan. Kemudian melakukan analisis

VED yaitu mengklasifikasikan obat berdasarkan kekritisan waktu pemberian

obat kepada pasien yang terdiri dari kategori V (Vital), kategori E (Essential),

dan kategori D (Desirable). Obat dengan kategori Vital adalah obat yang

mempunyai tingkat kekritisan waktu pemberian atau dampak yang lebih

tinggi dari obat kategori Essential dan Desirable dan mutlak harus ada
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sepanjang waktu di depot farmasi. Setelah mengklasifikasikan obat

berdasarkan analisis VED dan ABC, tahap selanjutnya adalah membuat

matriks VED-ABC. Langkah selanjutnya adalah membagi hasil matriks

tersebut kedalam tiga kelas. Pembagian kelas ini menentukan metode yang

akan digunakan dalam perhitungan kebijakan inventory. Kelas I merupakan

kelompok obat yang memerlukan manajemen inventory lebih ketat

disbanding kelas II dan III. Selanjutnya ketiga kelas tersebut dibagi menjadi

dua prioritas. Prioritas I merupakan obat kelas I dan prioritas II merupakan

obat kelas II dan kelas III. Metode yang digunakan untuk perhitungan

kebijakan inventory prioritas I adalah Continuous Review (s,S), sedangkan

metode yang digunakan untuk perhitungan kebijakan inventory prioritas II

adalah Continuous Review (s,Q).

4. Menghitung Persediaan

Setelah melakukan klasifikasi obat berdasarkan analisis ABC dan VED

kemudian dilakukan perhitungan untuk persediaan obat yang meliputi jumlah

kuantitas pemesanan optimal obat, jumlah safety stock atau cadangan

persediaan obat dan waktu pemesanan kembali. Perhitungan persediaan obat

ini dilakukan menggunakan metode probabilistik Continuous Review (s,S)

System untuk obat prioritas I dan metode probabilistik Continuous Review

(s,Q) System untuk obat prioritas II. Hasil dari perhitungan persediaan ini

yaitu berupa jumlah kuantitas pemesanan optimal obat, jumlah safety stock

atau cadangan persediaan obat dan waktu pemesanan kembali obat. Setelah

mendapatkan hasil tersebut kemudian menghitung total biaya persediaan

untuk persediaan obat prioritas I danprioritas II.

3.9 Analisa

Berdasarkan hasil pengolahan data yang telah dilakukan, maka selanjutnya

melakukan analisa terhadap hasil pengolahan data. Analisa yang dilakukan

dengan menggunakan analisis perhitungan persediaan Jadi, analisa data

merupakan langkah lanjutan dari kegiatan pengumpulan data. Data yang diolah
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dianalisa dengan maksud agar data itu memberikan keterangan yang jelas

terhadap hasil penelitian.

Analisis perhitungan persediaan dilakukan berdasarkan hasil perhitungan

dengan menggunakan metode probabilistik Continuous Review (s,S) System dan

metode probabilistik Continuous Review (s,Q) System. Dari perhitungan tersebut

didapatkan jumlah kuantitas pemesanan yang optimal untuk pemesanan obat,

jumlah safety stock atau cadangan persediaan untuk obat, waktu pemesanan

kembali obat atau re-order point dan total biaya persediaan obat. Hasil dari

keseluruhan perhitungan persediaan dengan menggunakan metode probabilistik

Continuous Review (s,S) System dan metode probabilistik Continuous Review

(s,Q) System dibandingkan dengan perhitungan persediaan kondisi aktual yang

nantinya akan digunakan sebagai kebijakan persediaan obat di Klinik Pratama

Aisyiyah.

3.10 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini ditarik kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh

dari penelitian agar jelas apa yang dibahas dalam penelitian ini. Penarikan

kesimpulan harus berisikan poin-poin penting dari semua data yang ada.

Sedangkan saran berisikan masukan dan arahan perbaikan untuk Klinik Pratama

Aisyiyah dari apa yang belum tercapai dari penelitian ini. Saran yang diharapkan

bersifat membangun untuk tahap perbaikan selanjutnya.


