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3 BAB 3 
METODEPENELITIAN 

3.1 Langkah-langkah Penelitian 

Untuk menyelesaikan penyusunan tugas akhir yang berkaitan dengan 
pembahasan manajemen persediaan bahan baku besi siku 3x3, maka diperlukaan 
langkah-langkah yang tepat. 

3.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan pada penelitian ini yaitu melakukan pengamatan langsung ke 
lokasi penelitian serta melakukan wawancara langsung dengan pihak perusahaan 
sebagai bahan identifikasi masalah yang kemudian dikembangakan dan 
difokuskan dalam rumusan masalah yang spesifik. Tujuannya adalah agar 
permasalahan yang diangkat dapat dibahas secara terarah dan jelas. 

3.1.2 Identifikasi Masalah 

Berdasarkan survey pendahuluan , akan ditemukan permasalahan yang ada 
di perusahaan sehingga dapat dirumuskan permasalahan yang sedang diteliti. 
Dari masalah yang ada, dapat didefinisi permasalahan utama, yaitu Bagaimana 
melakukan manajemen persediaan bahan baku besi siku 3x3 dengan sistemMRP 
diUD. Do’a Emak 

3.1.3 Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

pada penelitian ini permasalahan yang menjadi objek penelitian adalah 
bagaimana perencanaan kebutuhan bahan baku besi siku 3x3 dengan metode 
Material Reqierement Plannig (MRP) di perusahaan UD. Do’a Emak. 

3.1.4 Studi Pustaka 

Setelah mengetahui masalah dan tujuan dari penelitian maka penelitian 
mencari literatur atau tinjauan pustaka yang terkait dengan masalah yang ada. 
Yang digunakan sebagai pedoman untuk memecahkan masalah atau mencapai 
tujuan penelitian. Pada tahap ini diperoleh acuan seperti teori-teori yang relevan 
dan menunjang penelitian ini. 
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3.2 Metode Pengumpulan Data 

Beberapa teknik pengumpulan data digunakan dalam penelitian ini : 

1. Wawancara 

Wawancara ini dilakukan secara langsung dengan pimpinan perusahaan dan 
pihak-pihak yang berhubungan dengan bidang yang diteliti untuk 
mengumpulkan data berupa data pemesanan, cos bahan baku, cos 
pemesanan, cos penyimpanan. 

2. Dokumentasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan mencatat dokumen-
dokumen perusahaan untuk memperoleh data seperti tersebut diatas. 

b. Data permintaan 

Tabel 3.1 Data Permintaan 

Periode(Bulan) Permintaan 

Januari  

Februari  

Maret  

April  

Mei  

Juni  

Juli  

Agustus  

September  

Oktober  

November  

Desember  

Januari ??? 
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Level 0

Level 2

Level 1

c. Struktur Produk 
 
 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Contoh Struktur Produk 

d. Data Jadwal Induk Produksi 
Tabel 3.2 Data Jadwal Induk Produksi 

Periode (t) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Rencana 
Produksi 

            

 
e. Data Persediaan 

Tabel 3.3 Data Jadwal Induk Produksi 

Produk Sisa 
Besi siku lonjor 

 
3.3 Pengolahan Data 

1. Forecasting 
Melakukan peramalan bahan baku sepatu berapa periode kedepan dengan 

menggunakan POM QM dan hasil dari peramalan ini akan digunakan sebagai 
dasar permintaan konsumen pada periode mendatang. 

2. Input Material Requirement Planning (MRP) 
a. Memilih Produk : Memilih produk yang akan diteliti beserta bahan 

baku yang diperlukan dalam proses produksi. 
b. Meyusun Jadwal Induk Produksi : Penyusunan Jadwal Induk Produksi 

berdasarkan data permintaan mesin parut kelapa mini, dan hasil 
forecasting beberapa bulan kedepan. 
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3. Proses Material Requirement Planning (MRP) 
a. Netting : menentukan kebutuhan bersih 
b. Lotting : menentukan jumlah pesanan dengan teknik Lot For Lot 
c. Offsetting : menentukan saat yang tepat untuk melakukan pemesanan 

dipengaruhi oleh rencana penerimaan dan tenggang waktu pemesanan. 
d. Exploition : menentukan kebutuhan kotor setiap komponen. 

 
4. Output Material Requirement Planning (MRP) 

Setelah proses MRP dilakukan, maka akan didapat keluaran atau output 
MRP yang berupa rencana pemesanan untuk bahan  baku besi siku 3x3 yang 
optimal. 

3.4 Analisis Hasil 

Menganalisis hasil yang diperoleh dari perhitungan sistem MRPdengan 
metode LFL, untuk mengatasi masalah kelebihan persediaan bahan baku yang 
terjadi di perusahaan UD. Do’a Emak 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Menarik kesimpulan setelah melakukan penelitian berdasarkan sistem MRP 
dengan metode LFL, untukdigunakansebagai manajemen persediaan diperiode 
mendatang pada perusahaan UD. Do’a Emak. 
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3.6 Diagram Alir Penelitian 
 

 

Gambar 3.2 Diagram Alir Peneliian 
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3.3 Rencana Penelitian 

a. Tempat Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di UD. Do’a Emak, Kab. Gresik 

b. Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan, dari tanggal 7 februari 2019 s/d 
tanggal 20 juli 2019. Penelitian dilakukan selama 6 hari kerja 

c. Jadwal Penelitian 
Agar penelitian berjalan dengan lancar dan terjadwal maka dibuat jadwal 
penelitian sebagai berikut 

Tabel 3.4 Rencana Penelitian 

No Rencana Kegiatan Feb Mar Apr Mei Jun Jul 

1 Survey dan Identifikasi Masalah       

2 Penyusunan Proposal       

4 Revisi Proposal       

5 Pengumpulan Data       

6 Analisis Data 

      

      

7 Penyusunan Laporan       

 

 


