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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Pada penulisan proposal skripsi ini diperlukan data-data yang lengkap 

sebagai dasar yang dapat mendukung kebeneran dari materi dan pembahasan.Oleh 

karena itu diperlukan metodologi pengumpulan data dan metode pengembangan 

sistem. 

3.1 Metode Pengumpulan Data 

3.1.1 Studi Lapangan 

a. Metode Observasi 

Teknik pengumpulan data dengan mengadakan penelitian dan peninjauan 

langsung terhadap permasalahan yang diambil dari kegiatan operasional sehari-

hari yang berlangsung di Cafe tersebut. 

Tempat : Cafe Sixthsense Serang-Banten 

Alamat :Jl Mayor Safei No.37, Kotabaru, Kec.Serang, Kota Serang 

Banten 42112 

Waktu : September 2017 – Desember 2017 

b. Metode Wawancara 

Pada metode wawancara ini tentunya menanyakan langsung kepada pihak 

yang berkepentingan, tentunya kepada pemilik Cafe Sixthsense kota Serang 

bernama Bapak Rwanda, Bapak Zulkarnaen Siregar beserta pegawai dimulai dari 

bulan September 2017 – Desember 2017 di masing-masing Cafe Sixthsense dan 

pertanyaan selengkapnya berada pada lampiran. 
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c. Kuesioner 

Teknik ini digunakan untuk menyebarkan kuesioner kepada 4 karyawan. 

Penyebaran kuesioner ini membutuhkan waktu sampai Desember 2017. 

3.1.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka sebagai bahan utama dalam pembuatan proposal skripsi 

ini.Pengumpulan data diambil dengan cara mencari sumber-sumber elektronik dan 

jurnal-jurnal yang dapat dijadikan acuan dalam penelitian serta penulisan skripsi 

ini. 

3.2  Mengembangkan Preferensi dan Kriteria 

3.2.1 Langkah Metode AHP 

Langkah berikut dalam AHP adalah membuat prioritas alternatif 

keputusan dalam tiap kriteria,prefensi adalah dengan menentukan nilai pada tiap 

kolom untuk penyediaan produk dan jarak untuk menentukan sipenyedia produk, 

sebagai berikut: 

Tabel 3.1 Pengembangan Preferensi dan Kriteria Persediaan Produk 

Persediaan 

 

Persediaan Produk Angka 

1 – 9 Pcs 1 

10 – 15 Pcs 3 

16 – 20 Pcs 5 

21 – 25 Pcs 7 

 

Pada tabel 3.1 menjelaskan tentang persediaan produk pada Cafe 

Sixthsense sebagai suatu acuan untuk mendapatkan hasil jarak persediaan dalam 

satuan Pcs yang berguna untuk pengambil keputusan jika persediaan produk 

berada di angka yang kecil maupun besar. 
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Tabel 3.2 Tingkat Prefensi untuk Tabel 3.1 

Tingkat Prefensi Angka 

Kurang 1 

Cukup 3 

Banyak 5 

Sangat Banyak 7 

 

 Pada tabel 3.2 yaitu tingkat prefensi yang berhubungan dengan tabel 3.1 

yang menjelaskan jarak apabila diangka 1 yaitu kurang, 3 cukup, 5 banyak, 7 

sangat banyak. 

Tabel 3.3 Pengembangan Preferensi dan Kriteria Jarak antar Cabang 

Berdasarkan GoogleMaps 

 A B C D 

A  61 KM 58 KM 63 KM 

B 61 KM  11 KM 7.5 KM 

C 58 KM 11 KM  12 KM 

D 63 KM 7.5 KM 12 KM  

  

Pada tabel 3.3 merupakan tabel yang menjelaskan tentang jarak antara 

Cafe Sixthsense yang berada di kota Serang, Karawaci, Alam Sutera, Gading 

Serpong data tersebut diambil melalui googlemaps sehingga mendapatkan jarak 

yang diperlukan untuk mencari cafe terdekat. 

Penjelasan :  

A. Cafe Kota Serang Jl.Mayor Safei No 37,Kotabaru,Kec Serang 42112 

B. Cafe Alam Sutra Vintage Dine & Lounge,Flavour Bliss,Alam Sutra 

C. Cafe Karawaci Perumahan Diponogoro Ruko Boston Lt.2 Tangerang 

D. Cafe Gading Serpong Japan House 3rd Floor,Ruko Gadget AO5 

Paramount Gading-Serpong 
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Tabel 3.4 Pengembangan Preferensi dan Kriteria Jarak antar Cabang 

Jarak Angka 

0 – 10 KM 1 

10 – 30 KM 3 

30 – 60 KM 5 

60 – 80 KM 7 

 

Tabel 3.5 Preferensi dan Kriteria Jarak antar Cabang 

Tingkat Prefensi Angka 

Sangat Dekat 1 

Dekat 3 

Jauh 5 

Sangat Jauh 7 

 

Dari tabel 3.5 jarak yang dekat dengan cafe yang berada di kota Serang 

yaitu cafe di Karawaci,cafe Alam Sutra,cafe Gading Serpong. Oleh karena itu 

apabila ingin melakukan penyetokan produk lebih baik menggunakan cabang 

yang terdekat yaitu berada di Karawaci. Penyetokan produk juga akan meminta 

kepada antar cabang. 

3.3  Metode Pengembangan Sistem 

Metode yang digunakan untuk cafe Sixthsense ini adalah SDLC(System 

Development Life Cycle)yaitu menggunakan metode Waterfall, karena Waterfall 

merupakan metode dalam mengerjakan pengembangan software dimana setiap 

fase harus dikerjakan dulu sebelum fase berikutnya dijalankan. Proses 

development lebih teratur karena dikerjakan secara bertahap, sehingga mudah 

untuk melihat progress setiap tahapnya. 
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3.3.1 Analisa Kebutuhan 

Langkah ini adalah analisa terhadap kebutuhan apa saja yang digunakan 

disistem inventory untuk Cafe Sixthsense ini. Tentunya didalam analisa ini harus 

menentukan kriteria dan subkriteria yang dipakai untuk sistem inventori dan 

menentukan software yang akan digunakan. 

3.3.2 Desain Sistem 

Dalam melakukan perancangan sistem menggunakan desain yaitu Unified 

Modeling Language(UML) sebagai perancangan sistem. UML mempunyai 

sejumlah elemen grafis yang dapat dikombinasikan menjadi diagram. 

3.3.3 Penulisan Kode Program 

Penulisan kode-kode program untuk pembuatan suatu sistem inventori , 

perancangan berbagai tampilan form-form user interface, dan fungsi form sistem 

pendukung keputusan yang sebelumnya melakukan perancangan sistem inventori. 

Tools pengembangan yang digunakan penilitian ini yaitu menggunakan PHP 

untuk merancang website,dan MySQL sebagai databasenya. 

3.3.4 Pengujian Program 

Membuat simulasi dan test case apabila sistem inventori sudah dapat di 

aplikasikan di cafe Sixthsense, user yang akan mengikuti dalam pengujian sistem 

ini antara lain, pegawai, pempimpin cafe. Tentunya yang harus adanya 

diperhatikan saat pengujian sistem ini yang akan diharapkan sesuai dengan 

keinginan user. Menentukan keputusan cabang mana yang akan melakukan 

penyetokan di cafe Sixthsense Serang. 

  

Simulasi sistem inventori..., Alvey Febrian, FTI UMN, 2018



29 

 

3.3.5 Penerapan Program 

Penerapan sistem inventori yang dilakukan untuk melakukan adaptasi 

daripada sistem terhadap lingkungan yang ada. Dilakukan selama beberapa waktu 

untuk mengetahui kinerja dari sistem tersebut. Harapanya akan berguna untuk 

cafe ini dalam penyediaan produk. 

3.4  Variabel Bebas 

Variabel bebas yang mempengaruhi pengendalian pengadaan produk. 

1. Persediaan Maksimum (Maximum Inventory) merupakan jumlah 

persediaan terbesar yang didapatkan dari supplier. 

2. Persediaan Minimum (Minimum Inventory) merupakan jumlah persediaan 

minimum yang ada di café. 

Q = Tingkat Pemesanan kembali. 

Max = Persediaan Maksimum. 

Min = Persediaan Minimum. 

Rumus : Q = Max – Min 

Maksimum persediaan didapat dari pemimpin cafe Sixthsense karena sulit 

nya untuk mendapatkan produk banyak karena hanya dibatasi setiap produknya. 

Jadi setiap Cafe hanya mendapatkan maksimal 25 Pcs setiap produknya dan 

minimum yaitu 15. Untuk mencapai minimum order stock untuk setiap Cafenya 

10 Pcs per itemnya. Serta untuk melakukan order kembali berada di bawah 10 Pcs 

Rumus : Q = Max – Min 

Q = 25 – 15 = 10 Pcs. 
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3.5  Perbandingan AHP Dengan Fuzzy Logic dan Economical Order 

Quantity         

 Berikut ini adalah perbandingan metode yang akan digunakan untuk 

penelitian ini dan alasan mengapa AHP terpilih :  

 

Tabel 3.6  Perbandingan Metode AHP,FuzzyLogic,EOQ 

Metode AHP Metode Fuzzy Logic Metode EOQ 

1. Menentukan 

Prioritas(Jarak 

terdekat,Stok di  atas 

rata-rata). 

2. Jumlah pengadaan 

produk dapat 

dilakukan kapanpun. 

 

Menarik suatu kesimpulan 

berdasarkan hasil urutan data 

dan menggunakan perkiraan 

untuk memenuhi barang esok 

hari. 

 

Menentukan suatu 

kualitas pengadaan 

persediaan produk 

dengan cara tidak 

terlalu banyak, tidak 

terlalu sedikit. 

 

Pada tabel 3.6 merupakan metode AHP terpilih karena mendekati  

permasalahan yang ada yaitu yang memiliki 4 café dengan menentukan prioritas 

yang memiliki kriteria yaitu mencari jarak terdekat dan stok di atas minimum 

yang dapat dijadikan pengadaan produk.  

3.6  Perbandingan Pengadaan Produk Menggunakan Supplier dan Sistem 

Inventori 

Pada saat pengadaan produk café Sixthsense menggunakan supplier yang 

dimana pemilik café melakukan pemesanan kepada supplier dengan cara 

menghubungi supplier dan pengadaan produk memakan waktu sekitar 3-4 hari. 

Karena supplier berada di kota Jakarta untuk pengiriman produk ke rumah 
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pemilik café yang berada di Tangerang memakan waktu 1-2 hari. Setelah produk 

didapatkan, pemilik café mengirim produk ke café pada hari esok. Maka waktu 

yang digunakan 3 hari dalam melakukan pengadaan produk. Sedangkan 

menggunakan sistem aplikasi inventori dalam melakukan pengiriman produk 

antar café hanya hitungan jam sampai dengan 1 hari saja. Karena jika pengiriman 

produk dari café berada di Tangerang ke café Serang menggunakan jasa kurir 

yaitu yakin esok sampai. Apabila berada di satu kota Tangerang menggunakan 

ojek online maka pengadaan produk hanya memakan itungan jam. Data berikut ini 

didapatkan dari pemilik café Sixthsense. 
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