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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian. 

Pada saat melakukan penelitian dibagi menjadi tiga tahap yaitu identifikasi 

masalah, pengumpulan dan pengolahan data, serta analisa dan pembahasan. 

Secara sistematis dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian 
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3.2 Deskripsi Metodologi Penelitian 

Dalam melakukan penelitian ini, maka disusunlah metodologi penelitian 

sebagai berikut seperti yang digambarkan oleh diagram alir pada gambar 3.1 

1. Studi Lapangan 

Pada langkah ini dilakukan terhadap kondisi perusahaan yang dijadikan 

objek penelitian untuk mengetahui karakteristik perusahaan dan 

mengamati permasalahan yang terjadi dalam perusahaan. Diskusi dengan 

pihak yang memahami diperlukan untuk mengetahui lebih detail 

permasalahan sebenarnya dalam perusahaan. Dengan mengamati dan 

menggambarkan perusahaan yang akan diteliti maka dapat ditentukan 

batasan-batasan serta ruang lingkup penelitian. 

2. Studi Pustaka  

Pada langkah ini studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi dan 

memperoleh teori-teori yang berkaitan dengan permasalahan sistem 

distribusi dan transportasi dengan metode Distribution Requirement 

Planning (DRP) dan saving matriks. Hal ini dapat diperoleh dari literatur-

literatur ataupun jurnal yang membaas tentang metode-metode tersebut 

atau bisa juga diperoleh dari penelitian-penelitian yang sudah dilakukan 

dengan mempunyai topik yang hampir sama. 

3. Identifikasi Masalah 

Pada langkah ini dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang 

ditemukan pada studi lapangan di perusahaan. Langkah ini bertujuan untuk 

mengetahui masalah-masalah yang terjadi di bagian distribusi dan 

pemasaran CV. Aidrat sehingga memudahkan dalam pencarian solusi 

terhadap masalah agar dapat diselesaikan dengan metode yang tepat.  

4. Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Pada langkah ini dilakukan perumusan terhadap masalah distribusi dan 

transportasi yang ada pada perusahaan, disertai juga dengan penetapan 

tujuan penelitian. Langkah ini berguna agar masalah distribusi dan 

transportasi yang dibahas bisa lebih terfokus sehingga memudahkan dalam 
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pelaksanaan penelitian dan tidak terjadi penyimpangan dari topik 

permasalahan yang dibahas. 

5. Pengumpulan Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 

observasi dan wawancara. 

1) Data Spesifikasi Air mineral. 

2) Data wilayah distribusi. 

3) Data pesanan aktual dari masing-masing agen. 

4) Data lead time. 

5) Data persediaan akhir di CV. Aidrat. 

6) Data alamat masing-masing  agen. 

7) Data jumlah kendaraan dan kapasitas kendaraan. 

8) Rute kendaraan yang ditempuh. 

6. Pembuatan Bill of Distribution (BOD) 

Data wilayah distribusi yang dimiliki selanjutnya dapat dibuat menjadi 

suatu jaringan distribusi agar lebih mudah menggambarkan tingkatan-

tingkatan distribusi. 

7. Perhitungan Safety Stock 

Sebelum menghitung safety stock maka langkah yang harus dilakukan 

yang harus dilakukan yaitu melihat interaksi antara lead time dan 

permintaan untuk menentukan menghitung satandard deviasi selama lead 

time (   ) sesuai dengan pada gambar 2.2. 

8. Perhitungan DRP 

Peritungan dengan metode DRP dilakukan pada setiap perminaan agen. 

Hasil DRP berupa PO release dari distributor dan agen tersebut nantinya 

akan di jadikan sebagai Gross Requirement pada level diatasnya. PO 

release dari level yang paling atas yang nantinya akan menentukan 

kuantitas pesanan pada masing-masing periode. 

9. Perhitungan Rute Terpendek dengan Metode Saving Matriks 

Perhitungan rute dilakukan dengan mempertimbangkan hasil PO release 

dari perhitungan DRP dan kapasitas kendaraan. Rute yang ditempuh dari 
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CV. Aidrat menuju agen akan dihitung dengan langkah-langkah sebagai 

berikut. 

a. Menentukan matriks jarak. 

Langkah awal dalam perhitungan rute yaitu menentukan matriks jarak. 

Matriks jarak menyatakan jarak antar agen setra jarak dari agen ke CV.  

Aidrat. Matriks jarak dihitung dengan menggunakan persamaan (2.6). 

b. Menentukan matriks penghematann  

Matriks penghematan menunjukkan penghematan yang akan dapat  

dilakukan apabila menggabungkan 2 pangkalan ke dalam satu 

kendaraan. Matriks penghematan akan dihitung menggunakan 

persamaan (2. 7). 

c. Mengalokasikan distributor dan  outlet dalam sebuah rute. 

Hal yang harus dipertimbangkan dalam langkah ini adalah dalam 

mengalokasikan harus dapat memaksimalkan nilai penghematan yang 

dilakukan pada langkah sebelumnya. Selain itu harus juga 

mempertimbangkan kapasitas kendaraan dan jumlah barang yang akan 

dikirim. Dikatakan layak apabila total dari pengiriman tidak melebihi 

kapasitas kendaraan. 

d. Menentukan urutan masing-masing pangkalan pada sebuah rute. 

Langkah ini bertujuan untuk meminimalkan jarak yang harus ditempuh 

tiap kendaraan. Pada prosedur pengurutan yang akan dilakukan dengan 

nearest insert. 

10. Perhitungan  Jarak Tempuh Usulan dan Jarak Tempuh Awal 

Pada tahap ini dilakukan perhitungan jarak tempuh awal dan jarak tempuh 

usulan menggunakan metode saving matriks. Setelah dilakukan peritungan 

barulah dilakukan perbandingan apabila jarak tempuh usulan lebih kecil 

daripada jarak tempuh awal maka dapat di lanjutkan dengan tahap yang 

berikutnya yaitu analisa dan pembahasan, namun apabila didapatkan jarak 

tempuh usulan lebih besar dari jarak tempuh awal maka haru kembali pada 

perhitungan DRP dan dihitung kembali hingga didapatkan jarak tempuh 

usulan yang lebih kecil dibandingkan jarak tempuh awal. 
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11. Analisa pemabahasan

Pada bagian ini dilakukan analisa terhadap hasil pengolahan data yang

telah dilakukan apakah dapat memberikan jarak tempuh dalam pengiriman

lebih kecil dibandingkan dengan jarak tempuh.

12. Kesimpulan dan Saran

Tahap ini merupakan hasil akhir dari semua proses yang dilakukan. Dalam

kesimpulan diberikan saran bagi perusahaan dan peneliti selanjutnya yang

ingin fokus pada bidang serupa agar terjadi peningkatan penelitian.


