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BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Metodologi penelitian merupakan acuan dalam pelaksanaan sebuah

penelitian. Metodologi penelitian berisi rencana kerja yang diharapkan. Berikut ini

metodologi penelitian tugas akhir dengan judul “Analisa Jumlah Pemesanan Obat

yang Optimal dan Menentukan Prioritas Obat dengan  Menerapkan Metode

Analisis ABC, EOQ dan ROP (Studi Kasus : Puskesmas Pangkalan Kuras) ” Secara

garis besar langkah-langkah penelitian dapat dilihat Gambar 3.1 kerangka

penelitian di bawah ini:

Gambar 3.1 Kerangka Metodologi Penelitian
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3.2 Perumusan Masalah

Tahap identifikasi masalah merupakan tahap awal dari metodologi

penelitian, tahap ini dilakukan dengan melihat latar belakang dari penelitian,

kemudian melihat batasan masalah dan selanjutnya perancangan sistem agar dapat

digunakan dan dapat memberikan manfaat dengan sistem yang akan dibuat.

3.3 Pengumpulan Data

Tahap pengumpulan data merupakan langkah-langkah yang dilakukan

untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk membangun dan merancang sebuah

aplikasi pengopmtimalan obat di rsud petala bumi. Tahapan pengumpulan data

yang dilakukan yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan

cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi-lokasi yang dijadikan

sebagai objek penelitian. Pada penelitian ini, dilakukan observasi pada

bagian Apotek Puskesmas pangkalan Kuras yang merupakan objek utama

dari penelitian mengenai sistem manajemen persediaan obat. Dengan

mencatat hal-hal penting dan mengumpulkan nama nama dan jenis obat-

obatan yang di perlukan dalam penelitian.

2. Wawancara

Untuk memperkuat data-data yang diperoleh pada saat observasi, dilakukan

wawancara pada sejumlah pihak terkait di Apotek Puskesmas Pangkalan

Kuras, Wawancara juga berguna sebagai implementasi dari berbagai

sumber ilmu yang terdapat pada sumber kepustakaan. Di dalam wawancara,

penulis mengajukan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang

bersangkutan, dalam hal ini narasumber yang di wawancarai adalah salah

satu pegawai rumah sakit yaitu bapak khairisman.
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3.4 Analisa data

Tahapan analisa data, penulis melakukan beberapa hal antara lain :

1. Analisis ABC

Pada tahap ini proses yang dilakukan adalah mengklasifikan obat-

obatan, sehingga akan muncul obat-obatan yang akan menjadi prioritas

yang akan di kategorikan sebagai obat-obaan kelas A, B atau C.

2. Analisis EOQ

Setelah data obat di klasifikiasikan maka akan di tentukan jumlah obat

yang harus di sediakan berdasarkan prioritas obat dari kelas A, B dan C.

3. Metode ROP

Setlah analisis EOQ dilakukan maka harus ditentukan pula pada sisa

stok obat berapakah harus melakukan order obat kembali.

3.5 Perancangan Sistem

Perancangan perangkat lunak merupakan pengembangan model sistem

yang berpedoman pada analisa sistem. Perancangan sistem dilakukan sesuai dengan

analisa yang telah dibuat dan data-data yang dikumpulkan. Perancangan ini terdiri

dari perancangan basis data, struktur menu dan perancangan antar muka yang

diperoleh dari analisa terhadap DFD, ERD, kamus data dan flowchart sistem.

Perancangan DFD, ERD, Kamus Data dan Flowchart System merupakan tahap

pembuatan tabel data secara fisikal, sebelum diimplementasikan ke dalam basis

data yang sebenarnya.

Perancangan antar muka pengguna sistem dilakukan apabila tahap

perancangan tabel data selesai. Antar muka pengguna sistem harus dirancang sesuai

dengan kebutuhan terhadap sistem, user friendly, dan harus memenuhi standar IMK

(Interaksi Manusia dan Komputer).

3.6 Implementasi Sistem

Implementasi sistem merupakan tahap dimana sistem siap dioperasikan

pada keadaan yang sebenarnya, sehingga akan diketahui apakah sistem yang dibuat

telah sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Implementasi dimulai dari penerapan

permasalahan ke dalam sistem dan juga penerapan analisis yang digunakan.
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Pada tahap ini, beberapa perangkat pendukung yang digunakan selama

proses implementasi adalah sebagai berikut.

1. Perangkat Keras

Processor : Intel Core i3

Memori : 2 GB

Harddisk Drive : 128 GB

2. Perangkat Lunak

Sistem Operasi : Microsoft Windows 8

Basis data : My SQL

Pemrograman : php

Laporan : Report Viewer Version 10.0.0.0

3.7 Pengujian Sistem

Pengujian merupakan tahapan dimana aplikasi akan dijalankan. Tahap

pengujian diperlukan untuk menjadi ukuran bahwa sistem dapat dijalankan sesuai

dengan tujuan. Pengujian sistem dilakukan dengan menggunakan pengujian Black

Box dan User Acceptance Text.

Pengujian sistem dengan menggunakan Black Box yaitupengujian yang

berfokus kepada perangkat lunak untuk mendapatkan serangkaian kondisi input

yang seluruhnya menggunakan persyaratan fungsional dalam suatu program.

Pengujian dengan cara ini memberi data masukkan pada aplikasi kemudian melihat

hasilnya, Pengujian akan sukses jika hasil yang diinginkan sesuai dengan apa yang

diharapkan.

Selain menggunakan Black Box, pengujian sistem ini juga dilakukan dengan

menggunakan User Acceptance Text, dimana pengujian sistem dilakukan oleh

pengguna sistem. Pengujian juga akan sukses jika hasil yang diinginkan sesuai

dengan apa yang diharapka oleh user atau pengguna.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Bagian kesimpulan dibuat berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan

dengan tujuan untuk mengetahui apakah sistem yang dirancang dan dibangun

sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian. Sehingga bisa mengelola
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sistem ini dengan baik dan benar dan dapat memberi manfaat pada pengguna, serta

saran-saran yang diperlukan untuk pengembangan penelitian selanjutnya.


