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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). 
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3.1 Tahap Persiapan 

Tahap identifikasi dan penelitian awal adalah cara dari peneliti untuk dapat 

memperkirakan dan menguraikan apa yang sedang menjadi masalah pada 

perusahaan. Tahap ini merupakan tahap awal untuk memulai penelitian, yang 

terdiri dari studi referensi, studi lapangan, identifikasi dan perumusan masalah dan 

penentuan tujuan penelitian.  

1. Studi Refrensi 

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, lot sizing, dan safety stock.  

2. Studi Lapangan 

Tahap identifikasi dan penelitian awal dimulai dari proses pengamatan di 

perusahaan dengan tujuan mengetahui kondisi awal perusahaan untuk dapat 

memberikan orientasi perusahaan kepada peneliti. Pada tahap ini peneliti 

melakukan penelitian di UD. Barokah Jaya, yaitu mempelajari serta 

memahami proses pembuatan produk yang berhubungan dengan penelitian. 

Serta melakukan pengidentifikasian dan perumusan masalah yaitu 

“Bagaimana merencanakan pemesanan bahan baku yang optimal dengan 

meminimasikan total biaya persediaan dengan mempertimbangkan kapasitas 

gudang.”  

3. Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Tahap identifikasi dan perumusan masalah peneliti mencari permasalahan 

yang terjadi di perusahaan selama studi lapangan berlangsung. Setelah 

peneliti melakukan mencari permasalahan, peneliti merumuskan masalah 

pada penelitian ini.  

4. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tahap tujuan penelitian peneliti menentukan tujuan penelitian berdasarkan 

hasil perumusan masalah yang telah dibuat pada tahap sebelumnya. 
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3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti antara lain : 

1. Data Umum Perusahaan 

Data umum perusahan ini meliputi sejarah persahaan, visi misi perusahaan, 

struktur organisasi, dll. 

2. Data Rencana Produksi 

Data rencana produksi ini berisi tentang perencanaan produksi yang 

berlangsung pada periode (Juli – Desember 2017). 

3. Kapasitas Gudang 

Data kapasitas gudang ini mengenai data keadaan maksimum gudang tersebut 

mampu menyimpan bahan baku.  

4. BOM / Struktur Produksi 

Data BOM ini berisi daftar barang atau material yang diperlukan bagi 

perakitan, pencampuran, atau pembuatan produk akhir tersebut dan 

menunjukkan berapa banyak setiap komponen dari bagian produk yang akan 

diperlukan serta merinci semua nama komponen, nomor identifikasi, dan 

sumber bahan. 

5. Lead Time 

Lead time berisi data mengenai jangka waktu antara pemesanan dan 

pengiriman bahan baku.   

6. Biaya Simpan 

Biaya simpan berisi data biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan adanya 

persediaan barang. Biaya ini mencakup sewa gedung, administrasi 

pergudangan, gaji pelaksana gudang, biaya listrik, asuransi, dan biaya 

kerusakan, kehilangan atau penyusutan barang selama dalam penyimpanan. 
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7. Biaya Pesan 

Biaya pesan berisi data biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan kegiatan 

pemesanan bahan/barang. Mulai dari penempatan pemesanan sampai barang 

tersebut ada di gudang. 

8. Purchase Cost 

Purchase Cost berisi data biaya pembelian biaya yang dikeluarkan untuk 

pembelian material. Biasanya harga ini semakin murah jika jumlah barang 

yang dibeli semakin banyak. 

9. Inventory Awal 

Inventori awal berisi data mengenai jumlah atau stok inventori pada awal 

periode. 

 

3.3 Tahap Pengolahan Data 

Dari data-data yang dikumpulkan maka tahap selanjutnya yaitu pengolahan 

data. Data yang diperoleh dari perusahaan akan diolah untuk menjadi inputan dari 

perencanaan kebutuhan baku. Dalam tahap ini terdapat beberapa langkah yang 

harus dikerjakan, antara lain : 

1. Melakukan Perencanaan Bahan Baku dengan Metode Perusahaan 

Pada tahap ini, peneliti melakukan lotting atau  menentukan besarnya pesanan 

individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. 

Metode yang dipakai dalam lotting ini menyesuaikan dengan perusahaan 

yaitu dengan metode FPR (Fixed Period Requirement). 

2. Melakukan Perencanaan Bahan Baku dengan Metode EOQ multi item dengan 

Kendala Kapasitas Gudang 

Pada tahap ini, peneliti melakukan lotting atau  menentukan besarnya pesanan 

individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. 

Metode yang dipakai dalam lotting ini yaitu dengan metode EOQ (Economic 

Order Quantity) multi item dengan kendala kapasitas gudang. 
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3. Melakukan Perencanaan Bahan Baku dengan Metode Wagner-Whitin 

Algorithm multi item dengan Kendala Kapasitas Gudang 

Pada tahap ini, peneliti melakukan lotting atau  menentukan besarnya pesanan 

individu yang optimal berdasarkan hasil dari perhitungan kebutuhan bersih. 

Metode yang dipakai dalam lotting ini yaitu dengan metode Wagner-Whitin 

Algorithm multi item dengan kendala kapasitas gudang. Metode ini dipakai 

karena berdasarkan pada saat studi lapangan peneliti menemukan dalam 

penentuan besarnya pesanan bahan baku tidak mempertimbangkan kapasitas 

gudang yang tersedia. 

Dikarenakan teori dalam algoritma WW multi item dengan kendala kapasitas 

gudang ini belum ditemukan dalam bentuk jurnal, buku, prosiding, dll maka 

dilakukan pengembangan dalam algoritma tersebut. Langkah-langkah dalam 

algoritma WW multi item dengan kendala kapasitas gudang ini adalah sebagai 

berikut. 

a. Hitung matriks total biaya variabel (biaya pesan dan biaya simpan) untuk 

seluruh alternatif order di seluruh horizon  dan juga untuk n item 

perencanaan yang terdiri dari N periode. Dengan formula sebagai berikut. 

        
                  

 
           ..................(10) 

b. Memeriksa batasan pada Qce bila order dilakukan pada periode c untuk 

memenuhi permintaan periode c sampai periode e tidak boleh melebihi 

kapasitas gudang sesuai dengan persamaan (9). 

c. Definisikan fe sebagai biaya minimum yang mungkin dalam periode 1 

sampai periode e, dengan asumsi tingkat persediaan di akhir periode e 

adalah nol sesuai dengan persamaan (8). 

d. Menentukan ukuran lot pemesanan untuk semua periode yang akan 

direncanakan sesuai dengan tabel 2.1. 

4. Perhitungan Total Biaya Untuk Tiap Metode Perencanaan Bahan Baku 

Setelah melakukan lotting dengan menggunakan tiap metode perencanaan 

bahan baku, peneliti melakukan perhitungan total biaya persediaan dengan 

menjumlahkan total biaya pesan, biaya simpan dan biaya pembelian bahan 

baku per periode perencanaan. 
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3.4  Tahap Akhir 

Dari hasil pengolahan data akan dilakukan analisis perhitungan persediaan 

untuk masing-masing metode. Kemudian dilakukan perbandingan total biaya 

persediaan antara metode yang diterapkan perusahaan, EOQ multi item dengan 

kendala kapasitas gudang dan Wagner-Whitin Algorithm multi item dengan 

kendala kapasitas gudang..   

Kemudian dari hasil perbandingan biaya persediaan tersebut metode mana 

yang dapat memberikan penghematan total biaya persediaan. Sehingga, nantinya 

dapat diketahui metode yang tepat untuk perencanaan kebutuhan bahan baku.  

Dari hasil keseluruhan tahapan penelitian diatas dapat ditarik suatu kesimpulan 

yang akan menjawab tujuan yang ditetapkan yaitu mendapatkan metode kebijakan 

pengelolaan persediaan terbaik yang dapat meminimasi total biaya persediaan 

pada perusahaan berdasarkan klasifikasi produk. Kemudian nantinya juga 

diberikan saran perbaikan untuk pengembangan penelitian dimasa mendatang 

terkait kebijakan pengendalian persediaan pada suatu perusahaan 


