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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.1.1 Profil Perusahaan

Pada tahun 1991, Bapak Adi Soeharto mendirikan bengkel las jaya di kawasan

Cibubur. Dengan hanya memperkerjakan 7 orang karyawan. Dua tahun berselang

bengkel las jaya berubah menjadi CV Sargent. September 1993, perusahaan berganti

nama menjadi PT Mustikarama Citraperdana dengan merek dagang Sargentsafe.

PT Mustikarama Citraperdana didirikan pada September 1993 sebagai salah

satu perusahaan swasta nasional di Indonesia yang bergerak di bidang produk

keamanan dan perlindungan. Produk Sargentsafe dapat melindungi barang-barang atau

surat-surat berharga dari bahaya kebakaran dan pencurian. Produk yang ditawarkan

mencakup lemari besi, serta pintu dan ruang tahan api dan tahan bongkar.

Di tengah pesatnya globalisasi, logo memiliki peranan penting sebagai identitas

diri. Melalui logo, Sargentsafe ingin merepresentasikan dedikasi untuk menciptakan

produk dan memberikan layanan dalam bidang keamanan kepada siapa saja yang

membutuhkan. Logo Sargentsafe merupakan bentuk filosofi PT Mustikarama

Citraperdana. Hal tersebut ditunjukan melalui warna merah yang mewakili dedikasi

untuk memberikan produk serta layanan yang berkualitas. Bola dunia

mempresentasikan globalisasi yang sesuai dengan visi PT Mustikarama Citraperdana
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yaitu untuk menjadikan Sargentsafe sebagai jawaban keamanan dan perlindungan

dimana saja, baik lokal maupun international.

Gambar 3.1 Logo PT Mustikarama Citraperdana

Dengan Jakarta sebagai pusat distribusi dan beberapa cabang di seluruh

Indonesia, PT Mustikarama Citraperdana siap melayani kebutuhan pelanggan baik

pengiriman maupun jasa purna jual ke seluruh Indonesia dan mancanegara. Ini

merupakan bentuk komitmen untuk menghadirkan Sargentsafe sebagai solusi terhadap

masalah perlindungan serta keamanan.

Gambar 3.2 Area Distribusi
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3.1.2 Visi dan Misi Perusahaan

Visi dari PT Mustikarama Citraperdana adalah The Answer in Safety and

Protection yang memiliki arti menjadikan Sargentsafe sebagai jawaban atas masalah

keamanan dan perlindungan dimana saja dan kapanpun, baik lokal maupun

internasional.

Misi yang dijalankan oleh PT Mustikarama Citraperdana adalah Commitment

to Quality yang berarti meningkatkan kualitas produk dan layanan dari waktu ke waktu

agar selalu dapat memberikan produk dan layanan yang terbaik bagi konsumen. Serta

terus memperbaiki proses bisnis dan produksi agar sesuai dengan globalisasi dan

perkembangan yang terjadi dalam bidang industri keamanan dan perlindungan.

3.1.3 Nilai-Nilai Perusahaan

Gambar 3.3 Amalan 5 S

PT Mustikarama Citraperdana menerapakan amalan 5S sebagai nilai

perusahaan. Penerapan 5S diharapkan dapat mewujudkan tempat kerja yang nyaman

dan ceria (Bright Genba), melatih karyawan menegakan disiplin kerja, meningkatkan

efisiensi kerja dan memperbaiki tempat kerja dengan melibatkan setiap karyawan.
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Seiri (Ringkas)

Memilahkan barang yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan dan

membuang barang-barang yang tidak diperlukan dari tempat kerja. Bertujuan untuk

menciptakan keleluasan dalam berkerja dan kebebasan dalam bergerak tanpa terhalang

berbagai barang yang tidak berguna.

Seiton (Rapi)

Menstandarkan tempat penyimpaan barang sesuai departemen masing-masing.

Setiap barang ada tempatnya, setiap barang ada di tempatnya. Tujuannya adalah untuk

mempermudah pengambilan barang, mempercepat penyimpanan kembali dan dengan

cepat mengetahui bila ada penyimpangan.

Seisou (Resik)

Menajaga segala sesuatu tetap bersih di lingkungan kerja dan menghindari

sumber penyebab kotor. Hal tersebut bermaksud untuk menciptakan tempat kerja agar

selalu bersih, lingkungan kerja yang nyamanan dan mencegah perlengakapan kerja

supaya tidak cepat rusak.

Seiketsu (Rawat)

Menjaga tempat kerja agar selalu ringkas, rapi dan bersih.

Shitsuke (Rajin)

Membiasakan untuk mempertahankan dan meningkatkan prosedur yang benar

secara berkesinambungan. Bertujuan agar selalu melakukan dan megevaluasi hasil

kerja dan diri sendiri. Setiap kepala bagian dapat memberi contoh dan keteladanan

kepada karyawan.
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3.1.4 Produk yang Di Tawarkan

Sumber: PT Mustikarama Citraperdana

Gambar 3.4 Klasifikasi Produk PT Mustikarama Citraperdana

3.1.5 Client

PT Mustikarama Citraperdana telah melayani berbagai macam konsumen

mulai dari pribadi, swasta, serta pemerintahan. Berikut beberapa konsumen-konsumen

yang telah menggunakan produk dan jasa Sargentsafe:

Sumber: PT Mustikarama Citraperdana

Gambar 3.5 Pelanggan PT Mustikarama Citraperdana

Kategori

Modular
Vault
Room

(Ruang
Tahan
Api)

Safe
Deposit
Box

(SDB)

Foto

Steel Door Pintu Khasanah Fire Door

Patriot DS

Threadway Gold

Document
Safe

Pintu

Fireproof Arsip BPKB

Lemari
Besi

Patriot Salvador Threadway

Tabel 4.1 Jenis Produk SargentSafe
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3.1.6 Struktur Organisasi

Sumber: PT Mustikarama Citraperdana

Gambar 3.6 Struktur Organisasi PT Mustikarama Citraperdana
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3.2 Sumber Data

Berdasarkan sumbernya, data penelitian dapat dikelompokkan dalam dua jenis

yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data primer adalah data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari

sumber datanya. Teknik yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data

primer adalah dengan melakukan observasi lapangan dan wawancara dengan

pihak manajemen PT Mustikarama Citraperdana.

2) Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari berbagai

sumber yang telah ada. Data sekunder yang dikumpulkan oleh peneliti

mencakup dari berbagai sumber seperti textbook, artikel, e-book, laporan, jurnal

international, Biro Pusat Statistik (BPS) dan lain-lain.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah

mengumpulkan data-data terkait objek penelitian sebagai berikut:

1) Observasi

Peneliti melakukan pengamatan atau peninjauan secara langsung di PT

Mustikarama Citraperdana dengan tujuan mendapatkan data-data yang berhubungan

dengan penelitian.
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2) Wawancara

Peneliti melakukan tanya jawab secara langsung kepada pihak manejemen dan

kepala bagian dari departemen yang berbeda di PT Mustikarama Citraperdana agar

dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

3) Studi Pustaka

Peneliti melakukan studi pustaka dengan mempelajari teori-teori pendukung yang

berhubungan dengan peramalan permintaan. Serta mengumpulkan informasi

berhubungan dengan masalah yang teliti melalui sumber data yang relevan. Sumber

data tersebut diperoleh dari berbagai literatur diperoleh dari berbagai sumber seperti

buku, jurnal, artikel dan lain-lain.

3.4 Kerangka Penelitian

Gambar 3.7 Kerangka Penelitian
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Dalam penelitian ini, peneliti memperoleh data permintaan tahun 2013-2015

dari PT Mustikarama Citraperdana. Peneliti mengolah data permintaan dari total 52

jenis produk menjadi 3 jenis produk yang memiliki kontribusi penjualan tertinggi

selama tahun 2013-2015. Produk tersebut adalah Fire Resistance Cabinet 4 Laci,

Patriot 1 dan Patriot 2. Data permintaan yang sudah diolah, lalu di input kedalam

software POM for Windows. Peneliti menggunakan 6 metode deret waktu yaitu naïve

method, moving average, weighted moving average, exponential smoothing,

exponential smoothing with trend dan trend projection. Metode peramalan dengan

MAD dan MSE terkecil akan digunakan untuk meramalkan permintaan pada periode

selanjutnya. Dengan demikian, peneliti dapat menentukan tingkat persediaan

pengaman dari hasil peramalan permintaan tersebut.

3.5 Teknik Analisis Data
Analisa data merupakan proses perhitungan secara kuantitatif dengan

menggunakan perumusan yang telah ditentukan sebagai penganalisa data yang sesuai

dengan masalah yang ada. Data yang digunakan merupakan data independent demand

artinya dengan asumsi bahwa data permintaan tidak melalui tender atau promosi

lainnya. Menggunakan peramalan dengan metode deret waktu yang terdiri dari :

1) Naive method

Cara paling sederhana untuk meramal adalah berasumsi bahwa permintaan di

periode mendatang akan sama dengan permintaan pada periode terakhir.
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2) Moving average

Pergerakan rata-rata = ∑ Permintaan dalam periode n sebelumnya

n

dimana n adalah jumlah periode dalam rata-rata bergerak.

3) Weighted moving average

Saat terdapat tren atau pola yang terdeteksi, bobot dapat digunakan untuk

menempatkan penekanan yang lebih pada nilai terkini. Praktik ini membuat teknik

peramalan lebih tanggap terhadap perubahan karena periode yang lebih dekat

mendapatkan bobot yang lebih berat.

Pembobotan rata-rata bergerak = ∑ (bobot periode n)(permintaan dalam periode n)

∑ Bobot

4) Exponential smoothing

Penghalusan eksponensial merupakan metode peramalan pergerakan rata-rata

dengan pembobotan lainnya. Metode ini menggunakan sedikit catatan yang

mempertahankan data masa sebelumnya dan mudah untuk digunakan secara wajar.

Rumus penghalusan eksponensial dasar dapat ditunjukkan sebagai berikut.

Peramalan baru = peramalan periode sebelumnya + α (permintaan periode terakhir

– peramalan periode terakhir)

Di mana ɑ adalah bobot, atau penghalusan konstan (smoothing constant),

dipilih oleh peramal, yang memiliki nilai lebih tinggi daripada atau setara dengan 0 dan
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kurang dari atau setara dengan 1. Persamaan diatas dapat juga ditulis secara matematis

sebagai berikut.

Ft = Ft – 1 + α (At-1– Ft-1)

Keterangan :

Ft = peramalan baru

Ft-1 = peramalan sebelumnya

α = konstanta penghalus (pembobotan) (0 ≤ α ≤ 1)

At-1 = permintaan aktual periode lalu

5) Exponential smoothing with trend

Untuk memperbaiki peramalan, maka digunakan model penghalusan eksponensial

yang lebih rumit dan dapat menyesuaikan diri pada tren yang ada. Bertujuan adalah

menghitung tren rata-rata data penghalusan eksponensial, kemudian menyesuaikan

untuk kelambatan (lag) positif atau negatif pada tren.

Forecast including trend (FITt) = Exponentially smoothed forecast average

(Ft)+ Exponentially smoothed trend (Tt)

Dengan penghalusan eksponensial dengan penyesuaian tren, estimasi rata-rata,

dan tren dihaluskan. Prosedur ini membutuhkan dua konstanta penghalusan, α untuk

rata-rata dan β untuk tren. Kemudian, kita menghitung rata-rata dan tren untuk setiap

periode.
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Rumus Penghalusan Eksponensial dengan Penyesuaian Tren adalah sebagai berikut :

Ft = α (At-1) + (1-α) (Ft-1 + Tt-1)

Tt = β (Ft-Ft-1) + (1-β) Tt-1

Dimana :

Ft = peramalan dengan eksponensial yang dihaluskan dari data pada periode t

Tt = tren dengan eksponensial yang dihaluskan pada periode t

At = permintaan aktual periode t

α = konstanta penghalusan untuk rata-rata (0 ≤ α ≤ 1)

β = konstanta penghalusan untuk rata-rata (0 ≤ β ≤ 1)

6) Trend Projection

Suatu metode peramalan yang mencocokan garis tren pada serangkaian data masa

lalu, kemudian memproyeksikan garis pada masa mendatang untuk peramalan jangka

menengah atau jangka panjang.

Ŷ = a + bx

Dimana :

Ŷ = nilai terhitung dari variabel yang akan diprediksi

a = persilangan sumbu y
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b = kemiringan garis regresi (atau tingkat perubahan pada y untuk perubahan

yang terjadi di x)

x = variable bebas (dalam kasus ini adalah waktu)

Untuk menentukan nilai a dan b, akan di jelaskan pada rumus dibawah ini

b = ∑xy - nx̅̅y̅

∑x2 – nx̅

Dimana :

b = kemiringan garis regresi

∑ = tanda penjumlahan total

x = nilai variabel bebas yang diketahui

y = nilai variabel terkait yang diketahui

x̅ = rata-rata nilai x

y̅ = rata-rata nilai y

n = jumlah observasi

Menghitung titik potong y sebagai berikut:

a = y̅ - b̅x
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7) Safety Stock

Dalam Crack the code: Understanding safety stock and mastering its equations,

Menurut Peter, safety stock merupakan persediaan yang dilakukan untuk mencegah

kehabisan stok.

Safety stock = Z ×
1T

PC
×  D

Dimana: Z = Z-score

PC = performance cycle atau total lead time

T1 = selisih waktu yang digunakan untuk menghitung standar deviasi dari permintaan

 D = Standar deviasi permintaan

Siklus kinerja (PC) termasuk waktu yang dibutuhkan untuk melakukan fungsi-

fungsi seperti memutuskan untuk memesan atau memproduksi, berkomunikasi pesanan

ke pemasok, pengolahan, pengiriman dan penyimpanan, serta setiap waktu tambahan

yang diperlukan untuk kembali ke awal siklus berikutnya .
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