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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Gambar 3.1. Diagram Alir Sistematika Pemecahan Masalah 
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3.1.Tahap Identifikasi dan Pendahuluan 

Tahap identifikasi dan pendahuluan dilakukan dengan cara melakukan 

studi pendahuluan, menentukan permasalahan yang akan dibahas dan mencari 

sumber literatur yang berkaitan serta data awal yang diperlukan. Tahap ini 

merupakan tahap persiapan atas penelitian yang akan dilakukan.  

1. Tahapan Studi Literatur 

Pada tahapan studi literatur dilakukan untuk mengetahui 

mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang kerap dijumpai 

dalam lingkup manajemen persediaan secara umum dan pada beberapa 

contoh studi kasus. Sehingga diharapkan dapat membantu dalam 

membangun kerangka berfikir yang tepat dalam memecahkan 

permasalahan yang ada. Studi literatur dilakukan dengan meneliti 

literatur-literatur buku, jurnal, serta beberapa media lainnya mengenai 

persediaan, manajemen spare part, dan berbagai kebijakan 

didalamnya. 

2. Tahapan Studi Lapangan 

Tahapan studi lapangan dilakukan dengan cara magang di kantor 

departemen Part and Warehousing PTTU BHJ selama kurang lebih 1 

bulan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keadaan awal secara umum 

yang terjadi di sistem persediaan PT. Trakindo Utama Batu Hijau 

Division (PTTU BHJ). Studi lapangan dilakukan dengan cara 

pengamatan, analisis rekam data di sistem dealer business system milik 

PTTU BHJ, wawancara dengan beberapa staf ahli hingga menemukan 

beberapa gejala permasalahan yang terjadi dan sesuai dengan literatur-

literatur pendukung penelitian. 

3. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat berdasarkan hasil studi literatur dan studi 

lapangan. Permasalahan yang ditemukan pada sistem persediaan PTTU 

BHJ adalah tingginya tingkat persediaan yang bila tidak dikendalikan 

dapat menyebabkan tingginya biaya persediaan dan menumpuknya 

aset persediaan. Hal ini diakibatkan oleh sebagian besar persediaan 
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PTTU BHJ yang berupa item spare part yang pergerakannya lambat. 

Selain itu, pengklasifikasian setiap item spare part juga belum 

terdefinisi dengan jelas sehingga pihak PTTU BHJ masih kesulitan 

dalam hal pemberian prioritas penanganan pada tiap item persediaan 

yang ada. Perumusan masalah ini dilakukan agar penelitian yang 

dilakukan menjadi lebih terarah. 

4. Tujuan Penelitian 

Pada tahapan tujuan penelitian, dibuat berdasarkan latar belakang 

penelitian dan perumusan masalah. Sehingga tujuan penelitian ini 

adalah untuk menentukan kebijakan pengendalian persediaan untuk 

material spare part yang dapat meminimasi biaya total persediaan, 

menentukan penghematan pada biaya total persediaan yang dapat 

dilakukan dengan kebijakan pengendaliaan persediaan usulan dan 

service level yang dihasilkan dari penerapan kebijakan pengendalian 

persediaan usulan. 

 

3.2.Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang diperlukan untuk 

keperluan pengolahan data agar menghasilkan usulan sesuai tujuan dari penelitian 

ini.  

1. Data Permintaan 

Data permintaan atas spare part didapat dari data awal spare part 

demand selama periode satu tahun terakhir pada rentang Januari - 

Desember 2016.  

2. Data Lead Time 

Data lead time yang digunakan untuk mengetahui interval waktu 

setelah pemesanan dilakukan (surat purchase order [PO] keluar) 

hingga barang yang dipesan sampai di gudang PTTU BHJ. Data lead 

time ini nantinya akan digunakan sebagai parameter perhitungan 

reorder point. 
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3. Data Biaya Persediaan 

Penelitian ini juga membutuhkan data biaya persediaan seperti biaya 

simpan dan biaya pesan.  Data biaya simpan nantinya akan digunakan 

sebagai salah satu variabel dalam perhitungan ongkos persediaan 

sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan dalam kebijakan 

persediaan perusahaan. Sedangkan biaya pesan yang meliputi semua 

biaya yang digunakan untuk melakukan pengadaan barang, dari mulai 

PR (Purchase Requisition) keluar hingga surat PO diterima oleh pihak 

supplier. Data biaya ini nantinya akan digunakan sebagai salah satu 

variabel dalam perhitungan biaya persediaan sebagai acuan dalam 

pengambilan keputusan dalam kebijakan persediaan perusahaan. 

4. Data on hand inventory 

Data on hand inventory adalah data kondisi persediaan untuk semua 

item spare part per periode dari bulan Januari - Desember 2016. Data 

ini nantinya akan digunakan untuk menurunkan data kekurangan 

barang per periode.  

5. Data Kekurangan Persediaan (Shortage) 

Dalam persediaan juga terdapat kekurangan barang dimana data yang 

digunakan adalah biaya backorder, yakni ketika permintaan akan 

spare part tidak dapat dipenuhi sesegera mungkin dan terpaksa harus 

melakukan pemesanan dengan rentang waktu pemesanan hingga 

barang tersedia di gudang dalam waktu yang pendek. Hal ini biasanya 

akan menambah harga barang maupun biaya pengantaran. Untuk 

mempermudah perhitungan, biaya ini dimasukkan dalam variabel 

biaya backorder. 

6. Kategori Item 

Data ini merupakan data pengelompokan item spare part ke dalam 

beberapa kategori untuk memudahkan pengkodean dalam sistem 

persediaan perusahaan. 
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7. Kebijakan Persediaan (Order Policy) 

Terdapat juga data sekunder yang diambil dari literature (SOP) 

perusahaan yaitu kebijakan pemesanan (Order Policy). Kebijakan 

pemesanan ini merupakan kesepakatan antara pihak PTTU BHJ 

dengan pihak supplier yang menyuplai kebutuhan spare part. 

Kebijakan pemesanan ini berupa kebijakan kuantitas pemesanan untuk 

tiap item spare part.  

3.3.Tahap Pengolahan Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

3.3.1. Klasifikasi Pola Permintaan Spare Part 

Pada tahap ini dilakukan klasifikasi pola permintaan spare part dengan 

menggunakan analisis ADI-CV untuk melihat tren permintaan masuk ke 

klasifikasi jenis apa. Analisis ini berfungsi untuk menentukan jenis pendekatan 

apa yang akan digunakan, apakah menggunakan continuous review atau periodic 

review. Output dari pengolahan ini adalah spare part yang telah terklasifikasi; 

pada penelitian ini spare part yang termasuk ke dalam pola intermittent/lumpy 

yang akan dilanjutkan ke perhitungan model persediaan periodic review. Jika 

tidak, maka tidak dilanjutkan perhitungan karena spare part tersebut termasuk 

berpola fast moving dan sebaiknya diselesaikan dengan model persediaan 

continuous review. 

3.3.2. Simulasi Model Persediaan Awal 

Model persediaan awal pada PTTU BHJ menggunakan kuantitas 

pemesanan tetap dengan parameter reorder point. Model persediaan ini akan 

disimulasikan menggunakan metode simulasi Monte Carlo dan dilakukan untuk 

sepanjang 24 bulan dari Januari 2017 hingga Desember 2018. Teknik simulasi 

Monte Carlo diterapkan untuk melakukan pendugaan permintaan yang diterima 

dan lamanya lead time. Pertama, dilakukan perhitungan frekuensi untuk 

permintaan historis dan lead time. Selanjutnya perhitungan random number untuk 

permintaan dan lead time. Lalu dilakukan simulasi dengan pembangkit bilangan 

acak menggunakan bantuan fungsi pseudorandom di Microsoft Excel yang akan 

digunakan pada perhitungan simulasi model persediaan awal. Lalu terakhir, 
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dilakukan pengulangan replikasi sebanyak 5 kali untuk mengukur perbedaan 

terhadap permintaan yang dihasilkan.  

3.3.3. Perhitungan Performansi Model Persediaan Awal 

Setelah dilakukan simulasi, maka akan dilakukan perhitungan untuk 

mengetahui total biaya persediaan dan tingkat pelayanan pada kondisi awal. 

Perhitungan total biaya persediaan dihitung berdasarkan biaya-biaya persediaan, 

biaya backorder, data permintaan dan data on hand inventory. Sedangkan tingkat 

pelayanan dihitung dari tingkat pemenuhan segera jumlah permintaan. 

Perhitungan ini dilakukan dengan cara merata-ratakan hasil dari 5 replikasi.                         

3.3.4. Perhitungan Parameter Model Persediaan Usulan (Periodic Review) 

Setelah itu, dilakukan pengolahan data hasil dari permintaan historis 

menggunakan algoritma perhitungan power approximation untuk menentukan 

parameter kebijakan persediaan Periodic Review (R,s,S), yaitu review interval (R), 

reorder point (s), dan maximum inventory level (S) untuk tiap spare part.  

Perhitungan parameter dilakukan dengan opsional dari review 3 bulan, 4 bulan 

dan 6 bulan. 

3.3.5. Perancangan Program optimum (Periodic Review) 

Dalam memudahkan perhitungan, maka pada tahapan ini untuk penentuan 

parameter persediaan dihitung menggunakan program yang dirancang melalui 

algoritma power approximation. Pembuatan program menggunakan bantuan 

aplikasi MATLAB versi R2012b. 

3.3.6. Simulasi Model Persediaan Periodic Review 

Tahapan ini juga menggunakan simulasi Monte Carlo untuk tahun 2017-

2018 dengan menggunakan sistem Periodic Review (Fix Periode System). 

Simulasi dilakukan sebanyak 5 kali replikasi per item spare part dan 

menggunakan parameter review 3, 4, dan 6 bulan dan parameter s dan S dari 

algoritma Power Approximation. 
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3.3.7. Perancangan Program Simulasi Persediaan 

Dalam memudahkan perhitungan, maka pada tahapan ini untuk 

menghitung 5 kali replikasi dengan berbagai kombinasi parameter persediaan 

dihitung menggunakan program yang dirancang melalui metode periodic review 

simulation. Pembuatan program menggunakan bantuan aplikasi MATLAB versi 

R2012b. 

3.3.8. Perhitungan Performansi Model Persediaan Usulan 

Hasil simulasi model periodic review pada data permintaan spare part 

tahun 2017-2018 akan dilihat performansinya apakah mampu menghasilkan biaya 

total persediaan dan service level yang lebih rendah atau tidak. Jika tidak, maka 

akan dilakukan perubahan pada parameter untuk mendapatkan performansi dari 

model persediaan yang lebih baik. 

3.3.9. Perbandingan Model Persediaan Usulan dengan Awal 

Selanjutnya dilakukan perbandingan terhadap nilai service level sistem 

persediaan terhadap permintaan spare part serta perbandingan tinggi rendah biaya 

persediaan yang harus dikeluarkan oleh penerapan masing-masing metode dengan 

kondisi awal. 

3.4.Tahap Analisis 

Pada tahap ini akan dilakukan analisis terhadap hasil pada tahap 

pengolahan data. Analisis dilakukan dengan membandingkan kondisi awal dengan 

perhitungan hasil algoritma power approximation untuk kebijakan periodic review 

(R,s,S)..  

3.5.Tahap Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap kesimpulan dan saran, akan diberikan usulan perbaikan dengan 

menggunakan hasil perhitungan dan analisis yang telah dilakukan sebelumnya, 

sehingga perusahaan dapat menurunkan biaya persediaan yang harus dikeluarkan. 

Kesimpulan dan saran yang diberikan diharapkan dapat membantu dan 

mendukung perbaikan sistem persediaan perusahaan agar lebih baik lagi. 

 


