
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian

Metodologi ini menjelaskan setiap langkah-langkah ataupun kegiatan yang

di jalani oleh peneliti sepanjang penelitian berlangsung yang di ilustrasikan pada

flowchart berikut:

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian
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3.2 Penelitian Pendahuluan

Penelitian pendahuluan di lakukan pada CV. Pustaka Mafatih, tahapan

penelitian pendahuluan ini di lakukan untuk mengetahui permasalahan yang ada

di perusahaan tersebut. Adapun penelitian pendahuluan yang di lakukan yaitu

wawancara kepada manajer perusahaan dan magang di perusahaan tersebut.

Berdasarkan pada hasil tahap penelitian pendahuluan ini, di ketahui bahwa

permasalahan yang terjadi yaitu tidak seimbangnya persediaan dengan permintaan

pada penjualan buku materi pelajaran MDTA (Madrasah Diniyah Takmiliyah

Awaliyah), kurangnya persediaan di saat banyaknya permintaan, dapat

menimbulkan kekecewaan bagi pelanggan, karena harus menunggu sampai

permintaannya terpenuhi maupun sebaliknya, banyaknya persediaan sedangkan

permintaan sedikit yang membuat banyaknya tumpukan stok buku di gudang yang

akan berdampak terhadap meningkatnya biaya penyimpanan dan berdampak

kerusakan pada buku tersebut.

3.3 Studi Literatur

Studi literatur ini di lakukan untuk mencari teori-teori dan informasi

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang telah di uraikan pada

sub-bab 3.2 di atas. Studi literatur ini bertujuan untuk mendapatkan referensi-

referensi atau literatur-literatur yang berhubungan dengan peramalan

pengendalian persediaan dengan menggunakan metode peramalan moving

average, exponential smoothing, EOQ probabilistik, reorder point, safety stock,

perhitungan biaya penyimpanan dan sistem pemograman berbahasa PHP.

3.4 Identifikasi Masalah

Dengan di ketahui permasalahan seperti yang di jelaskan pada sub-bab 3.2

di atas, serta dengan adanya teori-teori dan informasi pendukung, maka di lakukan

tahapan identifikasi masalah dengan melakukan analisa penyebab dari

permasalahan tersebut.
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Dengan tahapan mengidentifikasi masalah ini, diketahui bahwa penyebab

permasalahan ini yaitu tidak seimbangnya persediaan, permintaan dan pemesanan

kembali yang membuat kekurangan maupun penumpukan stok persediaan yang

berdampak terhadap meningkatnya biaya penyimpanan dan kerusakan terhadap

buku.

3.5 Perumusan Masalah

Penentuan rumusan masalah bertujuan untuk memperjelas masalah yang

akan di teliti nantinya. Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan

di cari jawabannya melalui pengumpulan dan pengolahan data. Rumusan masalah

untuk penelitian tugas akhir ini yaitu:

1. Bagaimana menghitung sistem pengendalian persediaan dengan

menggunakan metode EOQ Probabilistik, Safety Stock dan Reorder Point.

2. Bagaimana mengimplementasikan sistem pengendalian persediaan dengan

bahasa pemograman Hypertext Preprocessor (PHP)?

3.6 Penetapan Tujuan

Menentukan tujuan penelitian ini merupakan tahapan untuk

mengambarkan sasaran yang ingin di capai dalam upaya menjawab permasalahan

yang terjadi pada CV. Pustaka Mafatih atau permasalahan yang telah di rumuskan

oleh peneliti.

3.7 Batasan Masalah

Tahapan ini di lakukan untuk membatasi pembahasan yang di lakukan

terhadap penelitian ini, sehingga penelitian ini menjadi terfokus pada

permasalahan yang ada dan tidak melenceng dari tujuan penelitian, adapun

batasan masalah di dalam penelitian ini yaitu:

1. Data yang digunakan dalam penlitian yaitu data penjualan periode 2013-2014

dan 2014-2015, data biaya penyimpanan buku perbulan dan data biaya

trasnportasi.

2. Konsumen adalah 12 Kecamatan yang ada di Pekanbaru, pendistribusian dari

Kecamatan ke MDTA tidak masuk kedalam sistem.
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3. Biaya kekurangan persediaan di asumsikan nol, karena dalam penelitian ini

tidak membahas tentang biaya kekurangan, karena semua pelanggan

melakukan permintaan kepada perusahaan.

4. Sistem memerlukan update perdua tahun.

3.8 Pengumpulan Data

Untuk mencapai tujuan penelitian ini di lakukan pengumpulan data, data

yang di gunakan dalam penelitian adalah data sekunder berupa data permintaan

pelanggan, data pemesanan kembali, data stok persediaan, data biaya

penyimpanan persediaan buku MDTA dan data trsanportasi.

Tabel 3.1 Data Biaya Penyimpanan Buku MDTA
No. Biaya yang digunakan Biaya

1 Biaya penyimpanan (Rp/Eksamplar) Rp. 50

2 Biaya Produk (Rp/Eksamplar Rp. 2000

(Sumber: CV. Pustaka Mafatih, 2015)

Tabel 3.2 Data Trasnportasi
No Biaya yang digunakan Biaya
1 Biaya Transportasi (Rp/Pemesanan) Rp. 150.000

(Sumber: CV. Pustaka Mafatih, 2015)

3.9 Pengolahan Data

Setelah data di peroleh, langkah selanjutnya adalah pengolahan data

dengan metode-metode yang sudah di tetapkan. Pengolahan data berisi mengenai

pengolahan data yang telah di peroleh dari hasil pengumpulan data untuk

mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan data ini bertujuan agar data

mentah yang di peroleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari penelitian ini.

3.9.1 Plot Data

Plot data di lakukan untuk menentukan pola data permintaan di masa lalu,

yang bertujuan untuk mempermudah menentukan metode-metode yang paling

tepat di gunakan dalam proses peramalan.
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3.9.2 Perhitungan Metode Peramalan

Setelah pola data dari peramalan sudah di tentukan, langkah selanjutnya

mencari hasil perkiraan yang tepat atau paling tidak dapat memberi gambaran

yang paling mendekati sehingga rencana yang di buat merupakan rencana yang

realitis. Ketepatan atau ketelitian inilah yang menjadi kriteria performance suatu

metode peramalan, ketepatan atau ketelitian tersebut dapat dinyatakan sebagai

kesalahan dalam peramalan, Kesalahan yang kecil memberikan arti ketelitian

peramalan yang tinggi, dengan kata lain keakuratan hasil peramalan tinggi, begitu

sebaliknya jika kesalahan yang didapat besar maka ketelitian peramalan mejadi

rendah, dengan kata lain keakuratan peramalan rendah. Penelitian ini

menggunakan beberapa metode peramalan yaitu:

1. Moving Average

2. Exponential Smoothing dengan alfa 0.5

Rumus yang di gunakan dalam pengolahan dapat di lihat pada rumus 2.1 dan 2.2.

Keakuratan suatu model peramalan dapat di ukur dengan menggunakan

tracking signal, tracking signal adalah suatu ukuran bagaimana baiknya suatu

ramalan memperkirakan nila-nilai aktual. Tracking signal yang positif

menunjukkan menunjukkan bahwa nilai aktual permintaan lebih besar dari pada

ramalan, sedangkan nilai tracking signal yang negatif berarti nilai aktual

permintaan lebih kecil dari ramalan. Suatu tracking signal yang baik apabila

meliki nilai RSFE (running sum of the forecast error) yang rendah dan

mempunyai nilai positive error yang sama banyak atau seimbang dengan negative

error, sehingga pusat dari tracking signal mendekati nol. Apabila tracking signal

telah dihitung, kita dapat membangun peta kontrol tracking signal sebagaimana

halnya dengan peta-peta kontrol dalam pengendalian proses statistikal, yang

memiliki batas kontrol atas (upper control limit) dan batas kontrol bawah (lower

control limit).

Beberapa ahli dalam sistem peramalan menyarankan untuk menggunakan

nilai tracking signal maksimum ± 4, sebagai batas-batas pengendalian untuk

tracking signal. Dengan demikian apabila tracking signal telah berada diluar

batas-batas pengendalian, model peramalan perlu di tinjau kembali karena akurasi

peramalan tidak dapat diterima.
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Rumus yang di gunakan dalam mentukan nilai tracking signal suatu peramalan

dapat di lihat pada rumus 2.3 sampai dengan 2.4.

Setelah di lakukan pengukuran nilai tracking signal untuk mendapatkan

peramalan yang terpilih, maka data yang di gunakan untuk proses selanjutnya

yaitu data dari peramalan yang terpilih untuk dilanjutnya pada perhitungan

dengan metode EOQ.

3.9.3 Perhitungan Economic Order Quantity (EOQ)

Tahapan ini di lakukan untuk menentukan kuantitas persediaan yang

ekonomis, kuantitas pemesanan yang ekonomis dan jumlah persediaan yang di

pesan pada suatu waktu yang meminimalkan biaya persediaan tahunan.

Perhitungan menggunakan rumus EOQ, dapat dilihat pada rumus 2.6.

3.9.4 Perhitungan Safety Stock

Untuk menghindari hal yang tidak di inginkan seperti kekuranganan

permintaan pada saat adanya pemesanan costumer yang tidak dapat terpenuhi,

maka perlu di lakukannya persediaan pengaman (safety stock), supaya

mengantispasi jika terjadinya kekosongan produk di saat adanya permintaan oleh

pelanggan atau customer. Perhitungan menggunakan rumus safety stok, dapat di

lihat pada rumus 2.7.

3.9.5 Perhitungan Reorder Point

Perhitungan reorder point di lakukan untuk menentukan kapan sebaiknya

di lakukan pemesanan kembali sehingga pesanan tiba ketika produk terakhir dari

persediaan habis di pesan pelanggan atau customer. Perhitungan menggunakan

rumus reorden point, dapat di lihat pada rumus 2.8.

3.10 Implementasi Sistem

Implementasi sistem bertujuan untuk menerapkan hasil dari pengolahan

yang di lakukan secara manual dan di komputerisasikan kesebuah sistem agar

bekerja secara otomatis. Berikut adalah langkah-langkah dari pembuatan sistem,

yaitu:
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Gambar 3.2 Flowchart Sistem

3.10.1 Pemahaman Alur Sistem

Pemahaman alur sistem ialah gambaran umum dari sistem yang ingin di

buat. Adapun alur yang di maksut adalah awal dari perusahaan melakukan

pemesanan kepada pihak percetakan hingga sampai customer atau pelanggan

melakukan pembelian barang kepada pihak perusahaan.

3.10.2 Data Flow Diagram DFD

Data flow diagram (DFD) adalah suatu model logika data atau proses

yang di buat untuk menggambarkan darimana asal data, dan kemana tujuan data

yang keluar dari sistem, di mana data di simpan, proses apa yang menghasilkan

data tersebut, dan interaksi antara data yang tersimpan, dan proses yang di

kenakan pada data tersebut.

DFD adalah suatu model logika data atau proses yang di buat untuk

menggambarkan di mana asal data dan kemana tujuan data keluar dari sistem, di

mana data di simpan, proses apa yang menghasilkan data tersebut dan interaksi

antara data yang tersimpan dan proses yang di kenakan pada data tersebut. DFD

menujukan hubungan antar data pada system dan proses pada system.
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3.10.3 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD di gunakan untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar

data. Tujuan dari pembuatan ERD adalah supaya memperoleh gambaran

hubungan antar entitas dengan entitas lain dan supaya mudah di mengerti oleh

pemakai dan mudah di sajikan oleh perancang database. ERD di gunakan untuk

mengembangkan model tingkat tinggi sistem yang mengambarkan sebagian besar

objek sistem serta interaksi antar objek dan atribut-atributnya.

3.10.4 Pemograman PHP

PHP merupakan bahasa pemograman berbentuk script yang di tempatkan

dalam server dan diproses di server. Secara khusus, PHP di rancang untuk

membentuk web dinamis. Artinya, ia dapat membentuk suatu tampilan

berdasarkan permintaan terkini. Misalnya, kita bisa menampilkan isi database ke

halaman web. Perancangan PHP ditujukan untuk menentukan kapan seharusnya

dilakukan reorder point atau pemesanan kembali untuk mengatasi kekurangan

stok persediasan dan kelebihan stok persediaan di gudang secara otomatis atau

terkomputerisasi hanya dengan mengiput data permintaan dari pelanggan, maka di

dapat output kapan seharusnya melakukan pemesanan kembali dan berapa yang

harus dipesan.

3.11 Pengujian

Pengujian dilakukan guna untuk menentukan apakah implementasi sistem

berjalan sesuai dengan yang di harapkan.

3.12 Analisa

Setelah melakukan pengolahan data dan di implementasikan ke sebuah

sistem, maka selanjutnya di lakukan penganalisaan dari hasil pengolahan data.

Analisa ini berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah di tetapkan guna

menjawab pertanyaan yang ada pada perumusan masalah. Adapun hasil dari

pengolahan yang di analisa adalah:

1. Hasil peramalan terpilih

2. Hasil perhitungan EOQ

3. Hasil perhitungan reorder point
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4. Hasil perhitungan safety stock

5. Hasil implementasi sistem.

3.13 Kesimpulan dan Saran

Tahapan ini berisi kesimpulan yang di peroleh dari analisa yang

mengambarkan pencapaian tujuan yang telah di tetapkan, dan juga berisikan saran

yang merupakan masukan yang di berikan oleh peneliti kepada pihak perusahaan.


