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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini berisi metodologi yang akan digunakan dalam penelitian. Metodologi 

penelitian berisi tahapan-tahapan yang akan dilakukan dalam pelaksanaan penelitian 

secara sistematis dan dapat digambarkan dalam suatu kerangka penelitian (flowchart). 

 

Gambar 3.1 Flowchart Pelaksanaan Penelitian 

  



27 
 

 

 

Lanjutan Gambar 3.1 Flowchart Pelaksanaan Penelitian 

Dari gambar 3.1 dapat diketahui tahapan-tahapan yang dilakukan selama penelitian, 

yaitu : 
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3.1 Tahap Studi Pustaka dan Studi Lapangan 

Tahap ini merupakan tahap awal untuk memulai penelitian, yang terdiri dari 

studi pustaka dan studi lapangan. Dalam studi pustaka, penulis mengumpulkan 

berbagai sumber yang akan digunakan terkait dengan penelitian yang dilakukan. 

Sumber-sumber ini bisa berasal dari jurnal, buku, ataupun sumber-sumber lainnya. 

Hal-hal yang perlu dikaji dalam studi pustaka ini terkait konsep persediaan mencakup 

definisi, klasifikasi, permasalahan persediaan dan biaya-biaya persediaan. Kemudian 

juga terkait mengenai konsep kebijakan pengendalian persediaan, pengklasifikasian 

produk dengan metode ABC, safety stock dan service level. Dalam studi lapangan, 

peneliti terjun langsung ke perusahaan yang akan diamati untuk mengumpulkan 

informasi terkait koordinasi perusahaan, aliran pemesanan yang dilakukan pelanggan 

dan data historis perusahaan. Kedua studi ini yaitu studi pustaka dan studi lapangan 

akan dijadikan dasar selama penelitian berlangsung.  

 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Data yang dikumpulkan adalah macam-macam jenis produk, permintaan 

tiap-tiap produk pada tiap cabang tahun 2014 - 2016, data persediaan tiap produk 

tahun 2016, lead time pemesanan, harga produk, prosentase backorder. Data – data 

ini nantinya sebagai input untuk melakukan perhitungan berdasarkan metode yang 

diusulkan.  

 

3.3 Tahap Pengolahan Data 

Dari data-data yang dikumpulkan akan menjadi input untuk tahap 

selanjutnya yaitu pengolahan data. Berikut adalah langkah-langkah pengolahan data :  

1. Klasifikasi produk dengan metode ABC 

Berikut adalah langkah-langkah perhitungan: 

 Hitung rata-rata permintaan produk/bulan 

 Hitung rupiah pendapatan tiap produk 
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(Harga x permintaan /bulan) 

 Hitung total pendapatan dengan menjumlahkan rupiah pendapatan tiap 

produk 

 Hitung prosentase masing-masing produk 

(Rupiah pendapatan tiap produk / Total pendapatan) 

 Urutkan produk berdasarkan peringkat prosentase rupiah pendapatan 

(besar → kecil) 

 Klasifikasikan produk berdasarkan prosentase rata-rata penjualan 

Kemudian akan diperoleh produk mana yang masuk dalam klasifikasi 

A (fast moving) dengan prosentase sebesar 80%, B (regular moving) dengan 

prosentase sebesar 15% dan C (slow moving) dengan prosentase sebesar 5% 

 

2. Kebijakan persediaan sesuai dengan klasifikasinya 

Untuk klasifikasi A menggunakan metode continuous review (s,S) dan 

periodic review (R,s,S). Berikut adalah langkah-langkah perhitungan untuk 

klasifikasi A: 

 Continuous review (s,S) 

 Hitung order quantity atau besarnya ukuran lot pemesanan dengan 

menggunakan persamaan 7 

 Hitung demand probability dan nilai safety factor dengan 

menggunakan persamaan 8 dan 8.1  

 Menentukan nilai safety stock untuk klasifikasi A menggunakan 

persamaan 9 dan 9.1  

 Menentukan nilai reorder point atau s dengan menggunakan 

persamaan 10 

 Kemudian menentukan S atau maksimum persediaan dengan 

menggunakan persamaan 11 
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 Periodic review (R,s,S) 

 Hitung waktu periodik pemeriksaan (R) dengan menggunakan 

persamaan rumus 15 

 Hitung demand probability dan nilai safety factor dengan 

menggunakan persamaan 16 dan 16.1  

 Hitung safety stock untuk klasifikasi A akan digunakan persamaan 

17 

 Menentukan nilai reorder point (s) dengan menggunakan 

persamaan 18 

 Menentukan nilai maksimum persediaan (S) dengan menggunakan 

persamaan 19 

 

Untuk klasifikasi B akan menggunakan metode continuous review (s,Q) dan 

periodic review (R,S) . Berikut langkah-langkahnya : 

 Continuous review (s,Q) 

 Hitung order quantity atau besarnya ukuran lot pemesanan dengan 

menggunakan persamaan 1 

 Hitung demand probability dan nilai safety factor dengan 

menggunakan persamaan 2 dan 2.1  

 Menentukan nilai besarnya kekurangan persediaan dengan 

menggunakan persamaan 3   

 Hitung nilai order quantity new atau ukuran lot pemesanan dengan 

mempertimbangkan kekurangan persediaan, dengan menggunakan 

persamaan 4 

 Kemudian melakukan iterasi penentuan nilai order quantity dengan 

menggunakan persamaan 5  

 Hitung nilai reorder point (s) dengan menggunakan persamaan 6 
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 Periodic review (R,S) 

 Hitung waktu periodik pemeriksaan (R) dengan menggunakan 

persamaan rumus 12 

 Hitung demand probability dan nilai safety factor dengan 

menggunakan persamaan 13 dan 13.1  

 Menentukan nilai maksimum persediaan (S) dengan menggunakan 

persamaan 14 

 

3. Generate demand & Simulasi persediaan  

Langkah ketiga adalah melakukan generate demand untuk 12 bulan 

dengan menggunakan simulasi Monte Carlo. Langkah-langkah melakukan 

simulasi Monte Carlo adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan input variabel yang akan digunakan 

2. Mendefinisikan distribusi probabilitas dari beberapa variabel utama 

3. Membuat kumulatif ditsirbusi untuk masing-masing variabel 

4. Membuat interval dari hasil kumulatif distribusi untuk random digit dari 

masing-masing variabel 

5. Menentukan bilangan acak dari kumulatif distribusi probabilitas untuk 

menentukan nilai variabel tertentu untuk digunakan dalam simulasi 

Tahap selanjutnya adalah melakukan simulasi persediaan, dengan 

inputan permintaan berdasarkan hasil generate demand. Simulasi dilakukan 

dengan menggunakan parameter yang diperoleh dari langkah 2. Untuk tiap 

metode akan dilakukan treatment backorder, dan untuk metode periodic 

review akan dilakukan 3 skenario. Dengan merubah periode review menjadi 1 

bulan, 2 bulan dan 3 bulan.  

 

 

 



32 
 

 

4. Perhitungan total biaya persediaan dan service level  

Setelah melakukan simulasi persediaan dengan parameter yang ada, 

kemudian melakukan perhitungan total biaya persediaan. Total biaya 

persediaan ini akan diperoleh dengan menjumlahkan biaya simpan, pesan dan 

backorder setiap periode. Biaya simpan diperoleh dengan cara (unit IOH x 

Biaya simpan/bulan), kemudian biaya pesan diperoleh dengan cara (frekuensi 

pemesanan x Biaya pesan) dan terakhir biaya backorder  diperoleh dengan cara 

(unit backorder x Biaya backorder/bulan). Untuk perhitungan service level 

digunakan rumus pada bab 2.6.   

 

3.4 Tahap Analisis  

Pada tahap ini analisis yang dilakukan adalah menganalisa hasil kebijakan 

persediaan antara continuous dan periodic review policy. Kebijakan persediaan mana 

yang dapat memberikan hasil yang lebih baik berdasarkan klasifikasi produknya. 

Kemudian kebijakan persediaan yang telah dianalisa berdasarkan klasifikasinya akan 

dibandingkan dengan kondisi perusahaan saat ini. Parameter yang digunakan untuk 

menentukan kebijakan persediaan yang lebih baik, dengan membandingkan minimum 

total biaya persediaan dan nilai service level yang baik.  

 

3.5 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Dari hasil keseluruhan tahapan penelitian diatas dapat ditarik suatu 

kesimpulan yang akan menjawab tujuan yang ditetapkan yaitu mendapatkan 

klasifikasi produk berdasarkan rata-rata penjualan produk tiap bulan, kemudian dapat 

memberikan alternatif pilihan kebijakan persediaan untuk perusahaan dengan 

parameter minimum total biaya persediaan dan service level yang baik berdasarkan 

klasifikasi produk. Kemudian juga diberikan saran perbaikan untuk pengembangan 

penelitian dimasa mendatang terkait kebijakan pengendalian persediaan pada suatu 

perusahaan.  


