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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Toko Material “SANGMASA BANGUNAN” merupakan toko pusat 

belanja bahan bangunan. Material ini berlokasi di Jalan Raya Pakuhaji – Sepatan 

Tangerang. Material ini memiliki jumlah item ± 300 dengan satuan yang berbeda. 

Di dalam proses penjualannya pemilik mendapatkan kesulitan dalam pencatatan 

penjualannya yang saat ini masih dilakukan secara manual. Setiap ada pembeli 

karyawan sering kali bertanya ke pemilik berapa harga barang tersebut atau dengan 

cara melihat list harga yang telah dibuat, melihat list harga tersebut memerlukan 

waktu karena item yang dijual banyak. Untuk masalah karyawan bertanya harga ke 

pemilik, mengakibatkan ketergantungan pemilik yang harus selalu berada di toko. 

Kemudian dalam pengelolaan ketersediaan barang, sering terjadi kehabisan 

stok disaat pembeli menginginkan barang tertentu, kemudian dilakukan pemesanan 

ulang membutuhkan waktu tenggang 2 hari bahkan ada barang yang memiliki 

waktu tenggang sampai 7 hari. Oleh karena itu pemilik menghitung stok barang 

secara manual, penghitungan dilakukan secara berkala. 

Oleh karena itu Penelitian ini akan berfokus pada pembuatan sistem 

inventory dan penjualan di toko Material “SANGMASA BANGUNAN’ agar 

membantu pemilik dalam mengontrol inventory dengan tujuan mengurangi 

kerugian akibat permasalahan inventory seperti kekurangan & kelebihan stok item, 

serta membantu pemilik dalam proses penjualannya dengan tujuan langsung 

tercatat sistem agar bisa terpantau langsung oleh pemilik secara online. 
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3.2  Penelitian Sebelumnya 

Dari penelitian yang dilakukan oleh Charles dari Universitas Surabaya 

mengatakan bahwa hasil dan pembahasan dalam praktik pengelolaan inventory 

pada Family Sushi belum diterapkannya inventory management sehingga timbul 

masalah-masalah terkait pengelolaan persediaan hingga memunculkan biaya yang 

dapat merugikan perusahaan. 

Pemilik tidak memiliki perhitungan yang pasti terhadap kondisi yang akan 

dihadapi, sehingga kekurangan stock sering terjadi. Selain itu pemilik juga tidak 

melakukan pencadangan atas persediaanya. Stock opname yang hanya dilakukan 

tiga bulan sekali dan hal ini juga tidak rutin dilakukan. Akibatnya pemilik tidak 

mengetahui bagaimana kondisi persediaan yang dimiliki. 

Beberapa persediaan memiliki tanggal kadaluarsa yang singkat sehingga 

memerlukan cara khusus dalam melakukan penyimpanan. Banyak persediaan yang 

rusak akibat tidak dilakukannya stock opname secara rutin dan tidak dilakukannya 

pengawasan terhadap persediaan tersebut (Charles, 2014). 

3.3 Metode Penelitian 

Rapid Application Development (RAD) adalah salah satu metode 

pengembangan sistem dengan waktu yang relatif singkat dan melibatkan para 

pemakai sistem dalam proses pembuatanya. 

Tujuan utama dari semua metode sistem development adalah memberikan 

suatu sistem yang sesuai dengan harapan para pemakai agar mencapai semua tujuan 

dari suatu sistem. 

Akan tetapi sering kali terjadi di dalam pembuatan suatu sistem tidak 

melibatkan langsung para pemakai dan selama pembuatannnya hanya berpedoman 
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pada Requirement utamanya saja. Sehingga hal ini mengakibatkan tak sedikit para 

pemakai enggan menggunakan sistem tersebut hanya karena tidak sesuainya 

keinginan walau semua fungsi yang diminta telah dibuat. 

Berikut ini adalah perbandingan metode penelitian RAD dengan Metode 

Waterfall: 

Tabel 3. 1 Perbandingan Kelebihan Metode RAD dan Metode Waterfall 

Kelebihan metode RAD Kelebihan metode Waterfall 

- pada saat proses pengerjaanya 

banyak berinteraksi dengan user 

sehingga bisa langsung memenuhi 

kebutuhan pelanggan. 

- cocok untuk proyek yang 

memerlukan waktu yang singkat 

- proses pengerjaannya bisa 

langsung mendapatkan feedback dari 

user sehingga lebih singkat waktu 

pengerjaannya 

- Memilik proses pengerjaan yang 

urut, mulai dari analisis sampai 

support 

 

 

- Setiap proses memiliki spesifikasi 

tersediri 

- setiap proses tidak akan saling 

tumpang tindih 

Setelah peneliti membandingkan kedua metode diatas, Peneliti 

menggunakan metode RAD ini dengan tujuan utama yaitu membuatan suatu sistem 

yang dapat melibatkan para pengguna agar dapat diterima sepenuhnya oleh para 

pengguna. Alasan lain peneliti menggunakan RAD ini adalah permintaan para 

pengguna dalam penyelesaian sistem yang diharapkan dapat dengan cepat 

diimplementasikan dan digunakan. 
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Gambar 3.1 Rapid Application Development Cycle 

Berikut ini adalah tahapan metode Rapid Application develoment yang 

peneliti lakukan : 

1. Fase Perencanaan Syarat-Syarat (Requirement Planning) 

Pada tahap ini yang penulis lakukan adalah mencari Informasi 

tentang sistem yang telah ada dengan mengidentifikasi permasalahan, tools 

yang digunakan dalam menganalisis sistem yang ada adalah PIECES. 

Berikut ini merupakan kerangka PIECES :  

Tabel 3.2 Kerangka analisis menggunakan PIECES 

P Performance 

Dalam melakukan transaksi penjualan rata-rata membutuhkan 

waktu 3 menit untuk sekali transaksi. 

I Information 

5. 1. Isi Informasi data stok barang tidak akurat 

6. 2. Isi Informasi data penjualan tidak akurat dan laporan 

penjualan sering terlambat 
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E Economic, Control Cost or increase Profit 

Penggunaan nota, buku transaksi, dan kertas untuk dijadikan 

laporan relatif banyak sehingga menimbulkan cost untuik 

membeli kertas. 

C Control or Security 

Tidak dapat mengontrol inventory dengan baik dan benar. 

Dapat terjadi human error dalam pencatatan stok barang dan 

penjualan. 

E Efficiency of People and Process 

Waktu pencatatan penjualan (Rekap penjualan perhari) 

memerlukan 2kertas untuk 1 transaksi dan dua kali pencatatan 

penjualannya sehingga proses bisnis relatif lama. 

S Service to Customer, Supplier, Partners of employee, etc. 

Belum ada sistem yang mengatur secara tepat mengenai transaksi 

penjualan, pembelian, inventory, dan laporan laba rugi. 

 

 

Untuk mengetahui apa kebutuhan user peneliti melakukan 

wawancara, merancang sistem dan menentukan fitur-fitur apa saja yang 

dibutuhkan oleh pemilik toko. Pada tahap ini  penulisdan pemilik toko 

melakukan pertemuan dalam proses pengidentifikasian pengidentifikasian 

tujuan aplikasi atau sistem serta untuk mengidentifikasi kebutuhan 

Informasi untuk mencapai tujuan. 
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2. Fase Perancangan (User Design) 

Pada tahap ini adalah memberikan gambaran tampilan dan 

melakukan perbaikan perbaikan apabila masih terdapat ketidaksesuaian 

desain antara user dan analisis. Penulis juga memberikan gambaran fungsi 

yang akan dibuat dalam bentuk UML dan usecase Diagram yang 

diharapkan dapat mendeskripsikan proses kerja sistem dengan tujuan 

memenuhi kenginingan user. 

3. Fase Konstruksi (Contruction) 

Pada tahap ini penulis melakukan proses pembuatan program 

berdasarkan hasil persetujuan pada tahap User Design. Di dalam proses 

pembuatannya peneliti tidak melupakan keterlibatan usersupaya sistem 

yang dikembangkan dapat sesuai dengan permintaan user. 

4. Fase Pelaksanaan (Implementation) 

Pada tahap ini peneliti melakukan pelatihan user dalam 

menggunakan sistem dengan sistem yang berjalan di dalam localhost dan 

melakukan pengujian selama user menggunakan sistem apakah masih ada 

kesalahan atau tidak kesesuaian. Pada saat ini user bisa langsung 

memberikan tanggapan atas sistem yang telah dibuat serta memberikan 

persetujuan mengenai sistem yang telah dibuat. Jika semua fungsi telah 

sesuai dengan keinginan user maka peneliti melakukan hosting. Konversi 

sistem yang digunakan adalah konversi paralel. 

3.4 Inventory Management 

Inventory management yang akan diterapkan kedalam sistem ini adalah 

Safety Stock yang merupakan batasan minimal jumlah stok yang aman sesuai 
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dengan perhitungan agar tidak terjadinya kekurangan atau tidak adanya 

ketersediaan barang saat konsumen mengingin suatu barang. Berikut ini merupakan 

rumus yang penulis gunakan untuk menghitung Safety Stock:  

Safety Stock = LT    x   (MU – AU) 

Catatan: LT = Leadtime (tenggang waktu) 

  MU = Max Usage (penggunaan terbanyak) 

  AU = Average Usage (rata-rata penggunaan sesuai 

   leadtime) 

Berikut ilustrasi perhitunganya menggunakan contoh 100 galon cat yang 

memiliki leadtime 5 hari dengan data penjualan sebagai berikut: 

Hari ke-1 = 10 galon, hari ke-2 = 5 galon, hari ke-3 = 6 galon, 

Hari ke-4 = 3 galon, hari ke-5 = 3 galon 

 

Jadi hasil perhitungannya sebagai berikut 

Safety Stock = 5x (10 – (10+5+6+3+3)/5) 

   = 5x (10-(27/5) 

   = 5x (10- 6) 

   = 5x4 = 20 

Jadi persediaan amannya sebanyak 8 galon 

Karena adanya perbedaan tenggang waktu pemesanan barang sampai ke 

gudang maka dibutuhkannya inventory management reorder point yang merupakan 

suatu titik angka yang muncul sesuai perhitungan untuk melakukan pemesanan 

kembali agar pada saat barang sampai ke gudang jumlah diatas Safety Stock, 
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sehingga meminimalisir kerugian akibat ketidaktersediaan barang yang diinginkan 

konsumen. 

Berikut ini mreupakan rumus yang penulis gunakan untuk menghitung 

Reorder Point (ROP): 

Reorder Point = (AU    x    LT) + Safety Stock 

 

Berikut ilustrasi perhitungan Reorder Point menggunakan contoh 100 galon 

cat yang memiliki Safety Stock 8 galon dengan leadtime 5 hari dan penggunaan rata-

rata sebanyak 6 kaleng sehari dalam waktu seminggu. 

ROP = (6   x 5 ) + SS 

 =  30    + 20 

 = 50 

Jadi disaat stok mencapai angka 50, maka sudah harus melakukan 

pembelian kembali agar pada saat leadtime berlangsung (barang sampai ke 

gudang) stok tidak kurang dari Safety Stock. 

3.5 Point of Sale 

Peneliti membuatkan sebuahh sistem yang membantu user dalam 

melakukan proses penjualannya serta dapat memberikan laporan keuntungan bersih 

yang dilihat dari perbandingan harga beli dengan harga jual. 

Berikut ini fitur-fitur Point of Sale yang peneliti buat guna membantu toko 

material dalam proses penjualan: 

1. Fitur transaksi penjualan 

2. Diskon Penjualan 

3. Retur Penjualan 
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4. Laporan Penjualan per hari, per bulan, dan per tahun 

5. Laporan laba rugi 

3.6  Teknik Pengumpulan Data 

3.6.1  Wawancara 

Wawancara ditujukan kepada Bapak Dedi Petrus selaku pemilik 

toko dan juga Bapak Beri Lastiawan selaku karyawan tetap. Tujuan dari 

wawancara ini adalah mendapatkan Informasi tentang kendala yang terjadi 

selama proses kontrol inventory serta proses penjualan yang terjadi. Penulis 

menyiapkan beberapa pertanyaan yang disusun berdasarkan fokus dan 

rumusan masalah dalam penelitian ini. Harapan penulis dari wawancara ini 

mendapatkan solusi dari setiap kendala yang terjadi yang nantinya akan 

dituangkan kedalam sebuahh sistem. Pertanyaan wawancara dan jawaban 

akan peneliti taruh dalam lampiran. 

3.6.2 Observasi 

 Peneliti melakukan observasi pada tanggal 11 bulan Juni tahun 

2016. Peneliti melakukan observasi dengan cara mencatat, dan juga 

memfoto beberapa kegiatan yang terjadi dalam proses bisnis toko material 

tersebut. Berikut ini adalah hal-hal yang peneliti lakukan dalam 

observasi: 

1. Peneliti mendokumentasikan toko material.  

2. Peneliti mendokumentasikan bagaimana proses penjualan serta 

pencatatannya yang dilakukan karyawan. 
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3. Setelah pencatatan penjualan, karyawan merekap kembali semua 

data penjualan yang telah terjadi dalam 1 hari itu menjadi sebuahh 

laporan penjualan ke pemilik toko. 

4. Peneliti mendokumentasikan bagaimana pemilik toko mengontrol 

persediaan barang yang dilakukan secara berkala yaitu 3 bulan 

sekali.
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