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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penelitian 

Metode penelitian adalah sebagai tahap awal pertama dilaksanakan sebagai 

penjelasan langkah dalam pengerjaan penelitian. Berikut ini dilaksanakan sebagai 

petunjuk urutan pengerjaan penelitian supaya berjalan baik serta tercapai tujuan 

ditetapkan oleh peneliti. Pada bab ini dijelaskan metode yang dipakai, waktu serta 

tempat penelitian, data yang diperlukan , tahap – tahap , dan flowchart terhadap 

penelitian. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT X yang berlokasi pada Jl. Raya Randuagung 

KM.75,Singosari. Penelitian dilakukan bulan April sampai Mei 2019. 

 

3.3 Flowchart 

Bagan metode skripsi  dilihat pada gambar 3.1 

 

3.4 Penjelasan Flowchart Penelitian 

3.4.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan adalah tahap pertama yang dilaksanakan sebagai gambaran 

kondisi yang akan diteliti. Berdasarkan penelitian yang dilaksanakan dapat 

menghasilkan masalah  terjadi di perusahaan . Dengan  studi lapangan dilakukan 

agar mendapatkan pengumpulan data. 

 

3.4.2 Identifikasi Masalah 

Langkah ini dilakukan untuk  mengidentifikasi terhadap masalah yang sedang 

dialami di PT.X. Hal ini merupakan tahap untuk mengetahui dan memahami 

permasalahan agar mendapatkan penyelesaian terbaik. 
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3.4.3 Perumusan Masalah 

Langkah ini dilaksanakan merumuskan masalah  dengan keadaan di lapangan. 

 

3.4.4 Penetapan Tujuan 

Langkah ini memperlukan penetapan supaya peniliti ini dapat dilakukan 

secara sistematis. Tujuan penelitian menjadi pertimbangan kebeneran  penelitian.  

 

3.4.5 Studi Literature 

Studi literature adalah digunakan menyelesaikan permasalahan tersebut.Dari 

berbagai sumber yang dipakai sebagai patokan guna mendapatkan informasi.Dari 

sumber jurnal ,buku , dan jenis penelitian. Sumber yang digunakan untuk cagak   

penyelesaian masalah perusahaan. 

 

3.4.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah aktivitas yang dilaksanakan penelitian guna 

mendapatkan informasi. Data tersebut nantinya menjadi input langkah pengolahan 

data, pengumpulan data diperoleh dari  wawancara,. Berikut data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini ,sebagai berikut : 

1. Jumlah Target Produksi selama 1 tahun 

2. Safety Stock 

3. Change Over  

4. Batch 

5. Jumlah Pengiriman selama 1 tahun  

6. Change Order  

7. Jumlah  Barang yang di kembalikan 

8. Jumlah Pengiriman Return tepat waktu 

9. Jumlah Pengiriman Return yang di musnahkan 

10. Jumlah Barang yang di pesan 

11. Jumlah Rata –Rata Persediaan Gudang 

12. Waktu Pengiriman Bahan Baku dari Supplier  

13. Waktu Kerja Mesin  
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14. Poin KPI yang telah dilakukan oleh Perusahaan 

 

3.4.7 Pengolahan Data  

Setelah sudah dapat data yang diperlukan, langkah selanjutnya melakukan 

pengolahan data menggunakan metode yang sesuai  permasalahan yang terjadi. 

Berikut ini adalah langkah pengolahan data yang dikerjakan : 

1. Penyusunan Hierarki 

      Penyusunan Hierarki ini, masalah ini rumit dapat diuraikan ke dalam 

kelompok yang lalu akan diatur menjadi suatu bentuk hierarki menjadi 

masalah akan tampak lebih  sistematis. 

 

2. Pembuatan dan Penyebaran Kuisioner Pembobotan KPI 

Tahapan awal dalam pengolahan data dengan melakukan pembuatan 

dan  penyebaran kuisioner.Pembuatan Kuisioner dari level 1 yaitu proses , 

level 2 yaitu dimensi dan level ke 3 yaitu KPI (Key Performance 

Indicator) . Kuisioner berisi poin-poin dalam penilaian Key Performance 

Indicator (KPI). Langkah pembobotan KPI berfungsi sebagai menyusun 

hierarki pengukuran kinerja tersebut. Kuisioner ini akan disebarkan 

kepada pihak yang terkait dalam proses Supply Chain yaitu kepala 

Departemen Supply Chain   

 

3. Pembobotan KPI dengan metode AHP. 

Tahap pembobotan dilakukan untuk KPI  dengan metode AHP. Tahap 

pembobotan KPI digunakan sebagai penyusunan hierarki pengukuran 

kinerja dengan menyebarkan kuisioner pada tahap sebelumnya sebagai 

pengisiin bobot utama indikator yang berkaitan dengan aktivitas rantai 

pasok. Maka diketahui tingkat kepentingan hasil kinerja rantai pasok 

perusahaan. Pembobotan tersebut dilakukan untuk level 1, 2, serta 3. 

 

4. Perhitungan Scoring System menggunakan OMAX. 
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Scoring system dikerjaan dengan metode OMAX guna memberikan 

hasil perfomansi dari  KPI yang sudah ditetapkan. OMAX menyatukan 

kriteria produktifitas kedalam  bentuk yang terpadu serta saling 

berhubungan satu dengan yang lain. Metode tersebut melibatkan kepala 

Departemen Supply Chain  Adapun sistem Scoring OMAX dilihat  gambar 

3.2. 

 

Gambar 3.2 sistem penilaian OMAX 

 

Berikut merupakan Sistem perhitungan OMAX yang terbagi menjadi 

berbagai bagian,  : 

a) Blok Pendifinisian  

Adalah  baris paling atas yang menjadi faktor yang berpengaruh 

terhadap kinerja,pada baris ke-2 (perfomansi) adalah nilai perfomansi 

kinerja perusahaan pada setiap KPI tersebut. 

 Kriteria Produktivitas, adalah standard yang menjadi tolak ukur 

produktifitas terhadap departemen yang  diukur produktivitasnya.  

 Performasi saat ini adalah hasil perfomansi saat ini yaitu hasil 

setiap produktivitas yang didasari pengukuran terakhir.  
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b) Blok Kuantifikasi . 

Bagian ini berasal dari yang ditentukan pembagian level 

pencapaian kinerja dari level 10 (tertinggi) sampai level 0 (terendah). 

Level 10 merupakan level perfomansi paling tinggi yang merupakan 

target yang sudah ditentukan .target awal matriks dioperasikan ( target  

kinerja perusahaan ) diletakan di level 3 serta dibawah level 3 

merupakan target yang buruk dari kinerja pertama. Semakin besar 

skala, semakin baik produktivitasnya. Ke-11 skala  dibagi menjadi 

3bagian, :  

 Level 0, adalah rating dari score produktivitas yang tidak baik 

yang terjadi.  

  Level 3, adalah rating dari score produktifitas performasi saat ini  

 Level 10, adalah ratind dari score produktivitas yang diinginkan 

hingga periode tertentu. 

 Score dua melakukan interpolasi antara 1 dan 3 

 Score 4, 5, 6, 7, 8, 9 sama seperti Score 2 hanya saja disini 

interpolasi dilakukan antara 3 dan 10. 

Perhitungan sebagai menentukan skala tiap level nya antara satu 

sampai 3  menggunakan rumus  : 

Level 1 – level 2 = 
                 

     
 

Untuk sebagai menghitung skala level 3 sampai level 10 

menggunakan formulasi : 

Level 4 – level 10 = 
                  

      
 

c) Blok Penilaian Produktivitas (monitoring) 

Bagian C adalah bagian monitoring untuk analisa terhadap 

level,weight,dan value untuk setiap KPI.  Blok ini merupakan 

penilaian produktivitas ,yaitu :  

 Skor / 

Adalah nilai level dimana level pengukuran produktivitas. 

 Bobot 
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Adalah nilai bobot dari tiap kriteria produktivitas terhadap 

total produktivitas. Setiap Standart yang sudah ditentukan 

memiliki pengaruh yang berbeda terhadap setiap tingkat unit yang 

telah diukur. Untuk itu ,perlu dilampirkan  bobot yang 

menyampaikan derajat kepentingan (dalam %) yang melihatkan 

pengaruh relatif tersebut terhadap produktivitas unit kerja yang 

diukur..  

 Nilai  

adalah perkalian tiap skor dengan bobotnya  

 Indikator Produktivitas  

Adalah  jumlah dari setiap nilai Indeks Produktivitas (IP), 

maka perlu dihitung untuk presentase kenaikan atau penurunan 

terhadap pencapaian. 

 

Berikut merupakan beberapa langkah dalam penyusunan matriks : 

a) Menentukan Kriteria Produktivitas 

Proses pertama ini identifikasi standart produktivitas yang tepat 

untuk unit kerja dimana pengukuran ini dilakukan.  

b) mengidentifikasi kriteria  

kriteria produktivitas teridentifikasi secara baik, maka perlu proses 

setelah itu yaitu mengidentifikasi kriteria  secara rinci.  

c) Menentukan nilai pencapaian mula-mula (skor 3)  

Target awal diletakan pada nilai 3 dari skala satu hingga sepuluh 

sebagai memberikan lebih banyak tempat bagi perbaikan daripada 

untuk terjadi penurunan. Target biasanya ditempatkan  tingkat  lebih 

rendah lagi supaya memungkinkan terjadin pertukaran serta 

memberikan kelonggaran jika terjadi kemunduran.  

d) Menetapkan Sasaran (skor 10)  

Nilai  skor 10  berhubungan dengan tujuan yang diharapkan 

tercapai dalam 2 atau 3 tahun kedepan sesuai dengan lamanya 
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pengukuran ini akan dilaksanakan serta karena harus berkesan 

optimis.  

e) Menentukan derajat kepentingan (bobot)  

Kriteria tidak mempunyai factor  yang sama  produktivitas bagian 

kerja keseluruhan, sehinggat seberapa besar derajat pentingannya se 

tiap kriteria harus diberikan bobot. Pembobot dilakukan kepada pihak 

pengambil keputusan serta mendapatkan dilakukan oleh orang yang 

terpilih sebab dianggap paham akan keadaan bagian kerja yang mau 

diukur.  

f) Operasi matriks  

Operasi Matriks bisa dilakukan jika  keseluruhan diatas telah 

dipenuhi. Selanjutnya dapat diukur indeks produktivitas dari bagian 

kerja yang telah diukur. 

5. mengidentifikasi KPI tidak mencapai target dengan Traffic light system 

(TLS). 

Traffic light system (TLS) untuk menandakan Score KPI 

membutuhkan suatu perbaikan. Kriteria  TLS ditunjukan dengan warna 

yaitu : 

a) Warna hijau  

Jika nilai Scoring System terdapat di range 8-10 yang artinya 

kriteria kinerja yang telah diharapkan sudah tercapai target yang 

diinginkan. 

b) Warna kuning  

Jika nilai scoring system terdapat di range 4-7 yang artinya kriteria 

kinerja tidak tercapai walaupun nilai tersebut sudah mendekati target 

(bisa terjadi perbaikan). 

c) Warna merah 

Jika nilai scoring system terdapat di range 0-3 yang artinya kritea 

kinerja tidak mencapai target yang telah di tentukan serta 

membutuhkan perbaikan. 
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3.4.8 Tahapan Analisis dan Interpretasi Hasil. 

Pada tahapan ini, berisi tentang analisa dan penjelasan yang dilaksanakan 

pada hasil pengolahan data. Analisa hasil dilakukan dengan menggunakan TLS. 

Setelah itu, diberikan usulan perbaikan  KPI yang masih membutuhkan perbaikan. 

Usulan dilakukan dari analisa  hasil KPI berupa kegiatan perbaikan yang 

mendapatkan implementasikan di perusahaan tersebut. 

 

3.4.9 Kesimpulan dan Saran. 

Proses terakhirt dari penelitian merupakan  kesimpulan atas semua hasil yang 

yang telah didapatkan dari proses penelitian yang sudah dilakukan. kesimpulan 

adalah  Solusi dari masalah yang sudah terjadi dan memberika jawaban atas 

tujuan yang telah ditentukan.  
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Gambar 3.1 Bagan metodologi penelitian 

 


