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BAB III   

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Penjelasan tentang Flow Chart Penelitian 

 Pelaksanaan penelitian ini dilakukan beberapa tahap penelitian, yaitu : 

3.1.1 Studi Lapangan 

 Studi lapangan dilakukan guna mengetahui objek atau kondisi 

nyata di tempat penelitian dan mengamati proses kerja serta fenomena 

berdasarkan pengetahuan. Studi lapangan dilakukan dengan melakukan 

pengamatan secara langsung ke obyek yang akan diteliti. Studi lapang 

dilakukan dengan cara : 

 Wawancara 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan dialog  

antara peneliti dengan kepala produksi UD. Sinar Jaya Abadi. 

 Observasi 

Pengamatan yang dilakukan dengan melihat secara langsung 

suatu obyek untuk menentukan permasalahan yang akan diteliti. 

 Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan pengambilan gambar suatu obyek 

penelitian agar mempermudah peneliti dalam menjelaskan 

permasalahan yang akan diteliti. 

 

3.1.2 Studi Pustaka 

 Studi pustaka adalah kegiatan mengkaji secara teoritis melalui 

buku-buku, karya ilmiah, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan 

topik atau masalah dalam objek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan 

studi pustaka mengenai Rework Process, Perancangan Kebutuhan Raw 

material, ROP (reorder point), Lead Time, Macro Excel, Manajemen 

Pengadaan Raw material, dan Harga Pokok Produksi (HPP) berupa 

buku-buku dan karya ilmiah yang akan diperlajari dalam melakukan 

penyelesaian masalah. 
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3.1.3 Identifikasi Masalah & Perumusan Masalah 

 Pada tahap ini dilakukan survey yang bertujuan untuk 

mengumpulkan informasi dan melakukan pengamatan awal untuk 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di UD. Sinar Jaya Abadi. 

Dari permasalahan tersebut akan dilakukan perumusan masalah sebagai 

tujuan utama pada penelitian ini. Permasalahan yang terjadi di UD. Sinar 

Jaya Abadi yaitu belum melakukan perancangan kebutuhan Raw 

material secara tepat. Sehingga dari permasalahan yang telah diketahui 

dan data yang telah didapatkan selanjutnya peneliti ini akan membuat 

aliran informasi dan aliran material yang bertujuan sebagai informasi 

bagi peneliti tentang permasalahan yang ada. Setelah mengetahui aliran 

informasi dan aliran material selanjutnya menentukan  ROP (reorder 

point) dan Lead Time dalam melakukan perancangan kebutuhan Raw 

material menggunakan Rework Process. Tahap selanjutnya membuat 

Worksheet pada Macro Excel untuk melakukan manajemen pengadaan 

Raw material. Tahap terakhir, setelah peneliti sudah melakukan 

manajemen pengadaan Raw material, maka peneliti akan menghitung 

ulang harga pokok produksi (HPP) pada Panci Serbaguna menggunakan 

analisis biaya. 

3.1.4 Penentuan Tujuan dan Manfaat 

 Penentuan tujuan dilakukan untuk menunjukkan adanya hasil 

yang akan dicapai berdasarkan pada rumusan masalah. Tujuan 

penelitian ini untuk menentukan  ROP (reorder point) dan Lead Time 

dalam perancangan kebutuhan Raw material menggunakan Rework 

Process, melakukan manajemen pengadaan bahan baku menggunakan 

Macro Excel, serta menentukan harga pokok produksi (HPP) pada Panci 

Serbaguna. 

3.1.5 Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data pada penelitian ini dibagi menjadi dua data 

yaitu data primer dan data sekunder yang diuraikan sebagai berikut : 
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3.1.5.1 Data Primer 

  Data primer adalah data yang diambil dengan melakukan 

penelitian langsung di UD. Sinar Jaya Abadi yang diperoleh dari 

hasil wawancara dengan pihak yang terkait dan diperoleh dengan 

observasi lapangan. Data primer yang digunakan adalah : 

1. Data kecacatan produksi per hari 

Data kecacatan merupakan data banyaknya produk yang cacat 

dalam proses pembubutan. Data ini diperoleh karena tidak 

sesuainya ukuran ketebelan yang telah ditentukan oleh pabrik. 

2. Data banyaknya Raw material yang hilang pada proses 

produksi 

Data Raw material yang hilang pada proses produksi 

merupakan data yang diambil dari tiap proses produksi. Tiap 

proses produksi memiliki Raw material yang hilang atau Raw 

material yang dapat di-recycle pada proses selanjutnya. 

 

3.1.5.2 Data Sekunder 

  Data sekunder adalah data yang didapatkan dari data 

yang telah tersimpan oleh perusahaan. Data sekunder yang 

digunakan adalah : 

1. Data komposisi bahan baku 

Data komposisi bahan baku merupakan data banyaknya 

komposisi yang dibutuhkan untuk sekali proses peleburan.  

2. Data Supplier 

Data Supplier merupakan data lokasi Supplier yang mengirim 

Raw material, berapa kapasitas yang bisa dikirim kepabrik, dan 

berapa harga untuk setiap Raw material yang dipesan. 

3. Data produksi per hari 

Data produksi perhari merupakan berapa banyak produk yang 

dihasilkan dalam dua kali proses peleburan dalam sehari. 

4. Data biaya produksi 

Data biaya produksi merupakan data yang dibutuhkan untuk 

menghitung biaya produk yang dikeluarkan untuk satu produk. 
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3.1.6 Aliran Informasi 

 Aliran informasi produk Panci Serbaguna berasal dari banyaknya 

permintaan yang dibutuhkan oleh retail, dari permintaan tersebut 

industri akan membuat rincian Raw material yang dibutuhkan sesuai 

dengan permintaan. Setelah diketahui Raw material yang dibutuhkan 

pabrik akan menghubungi Supplier untuk melakukan pemesanana Raw 

material sesuai dengan kapasitas yang dibutuhkan untuk proses 

produksi selanjutnya. 

3.1.7 Aliran Material 

 Aliran material didapatkan pada proses produksi, dimana pada 

proses produksi terdapat waste (sisa pada proses pembubutan) dan 

defect (produk cacat) yang akan dilakukan proses recycle. Dalam proses 

produksi, waste (sisa pada proses pembubutan) dan defect (produk 

cacat) dapat dipertimbangkan sebagai Raw material untuk proses 

produksi selanjutnya. 

3.1.8 Manajemen Pengadaan Raw material 

 Manajemen pengadaan Raw material merupakan proses dalam 

menghitung Raw material yang dibutuhkan oleh UD. Sinar Jaya Abadi 

untuk melakukan pemesanan kepada Supplier. Dalam manajemen 

pengadaan Raw material data yang dibutuhkan yaitu data banyaknya 

produksi produk Panci Serbaguna dalam sehari, data kecacatan produk 

Panci Serbaguna dalam sehari, dan data Raw material dari proses 

produksi yang dapat dilakukan proses Recycle dalam sehari. 

3.1.9 Perancangan Kebutuhan Raw material 

 Setelah mengetahui alur informasi dan alur material maka 

selanjutnya akan dilakukakan perancangan kebutuhan Raw material 

menggunaka ROP (Reorder Point) dan Lead Time. Dimana ROP 

(Reorder Point) digunakan untuk menentukan jangka waktu pemesanan 

kembali Raw material dari Supplier. Sedangkan Lead Time digunakan 

untuk menghitung waktu tunggu pemesanan Raw material sampai 

dengan datangnya Raw material tersebut digudang penyimpanan Raw 

material. 
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3.1.10 Analisis dan Pembahasan 

 Tahap analisis dilakukan dengan melakukan analisis biaya 

perhitungan harga pokok produksi (HPP) terhadap hasil yang telah 

didapatkan. Pada analisis biaya akan didapatkan perbandingan antara 

harga pokok produksi (HPP) sebelum dilakukan Rework Process 

dengan harga pokok produksi (HPP) sesudah dilakukan Rework Process. 

3.1.11 Analisis Biaya Sebelum 

 Analisis biaya sebelum merupakan biaya yang dipakai oleh UD. 

Sinar Jaya Abadi sebagai harga pokok produksi (HPP) produk Panci 

Serbaguna yang ditetapkan dalam proses pendistribusian kepada 

berbagai retail yang ada di Jawa Barat dan Jawa Tengah. 

3.1.12 Analisis Biaya Sesudah 

 Analisis biaya sesudah merupakan harga pokok produksi (HPP) 

produk Panci Serbaguna yang telah peneliti hitung berdasarkan data 

yang ada menggunakan perancangan kebutuhan Raw material 

menggunakan ROP (Reorder Point) dan Lead Time serta melakukan 

manajemen pengadaan Raw material menggunakan Worksheet pada 

Macro Excel. 

3.1.13 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan berguna untuk mencakup semua point utama yang 

akan diringkas dengan mudah agar memudahkan pembaca dalam 

memeahami penelitian ini. Saran berguna untuk memberikan solusi atau 

masukan kepada pembaca yang akan melanjutkan penelitian ini. 
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3.2 Flow Chart Penelitian 

 
Gambar 3. 1 Flowchart Metodologi Penelitian 
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3.3 Perencanaan Penelitian (Jadwal Penelitian) 

3.3.1 Tempat Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan pada bagian produksi produk Panci 

Serbaguna UD. Sinar Jaya Abadi yang berada di Ds. Ngelinguk, Trowulan, 

Kabupaten Mojokerto. 

3.3.2 Waktu Penelitian 

  Penelitian ini dilaksanakan selama 6 bulan, dimulai dari bulan 

Februari hingga bulan Juli 2021 dengan jadwal penelitian sebagai 

berikut : 

Tabel 3. 1 Rencana Jadwal Penelitian 

NO KEGIATAN 
BULAN 

FEB MAR APR MEI JUN JUL 

1 Studi Pustaka             

2 Pengambilan Data             

3 Uji Topik             

4 Revisi Uji Topik             

5 Seminar Proposal TA             

6 
Revisi Seminar 

Proposal TA 
            

7 
Pembahasan dan 

Analisis Data 
            

8 Sidang Tugas Akhir             

9 Pembuatan Jurnal             

 

 


