BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Metodologi Penelitian
1. Objek Penelitian
Objek yang diteliti adalah TS Pallet yang berlokasi di Jl. Raya CirebonBandung KM-21 Ds.Kedung Bunder Palimanan Barat-Cirebon. TS Pallet
bergerak dibidang manufaktur kayu yaitu memproduksi pallet dan frame.
Dalam memproduksi pallet, Bp.Suwito dibantu oleh 28 karyawan dan
karyawati yang memiliki bagian masing-masing. Dalam memasok bahan baku
Bp.Suwito memiliki beberapa supplier yang tersebar di Jawa Tengah dan Jawa
Barat. Dalam melakukan pencatatan dan perhitungan Bp.Suwito masih
menggunakan cara manual yaitu menggunakan pencatatan dan perhitungan di
Microsoft Excel. Dengan bahan baku yang banyak, pencatatan dan
perhitungan manual sangat rawan terjadi kesalahan maupun kecurangan.

2. Gambaran Umum Perusahaan
Dalam menjalankan bisnisnya, Bp.Suwito memiliki 28 orang karyawan
yang bertugas dalam memproduksi pallet dengan bagiannya masing-masing.
Ada beberpa bagian tugas dalam membuat pallet, bahan mentah yang baru
dating dimasukan ke dalam oven untuk mengurangi kadar air yang ada dalam
kayu tersebut, setelah itu masuk bagian penyerutan kayu, lalu dipotong sesuai
dengan ukuran tertentu hingga pemasangan atau menyatukan potonganpotongan kayu tersebut menjadi pallet. Pallet yang telah jadi tersebut
dimasukan kembali kedalam oven sebelum dikirim kepada pelanggan agar
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pallet tetap kering dan bebas dari jamur. Berikut adalah gambaran umum
proses pengerjaan pallet:
Alur proses produksi pallet:

Penyortiran
Pengeringan
Penyerutan
Pemotongan
Perakitan
Pengiriman
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1. Barang datang dan disortir
Papan dan balok yang baru datang disortir sesuai ukuran.

Gambar 2
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2. Pengeringan (dimasukkan ke dalam oven)
Dimasukkan ke dalam oven untuk dikeringkan sehingga jamur yang menempel
mati/tidak muncul lagi.

Gambar 3
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3. Penyerutan
Papan dan balok diserut/dihaluskan. Penyerutan dilakukan agar jamur-jamur
kering yang masih menempel dan juga kulit-kulit kasar yang masih menempel
hilang.

Gambar 4
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4. Pemotongan
Papan dan balok dipotong sesuai ukuran.

Gambar 5

Gambar 6

44

5. Perakitan
Setelah terpotong semua kemudian mulai perakitan. Perakitan masih
menggunakan cara yang manual yaitu masih memakai palu.

Gambar 7
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Gambar 8
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6. Barang jadi siap dikirim
Yang terakhir adalah pengiriman. Pengiriman dilakukan ketika semua order telah
terpenuhi.

Gambar 9

Gambar 10
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Ada beberapa produk yang dijual di TS Pallet, yaitu:
1.

Frame-24

-

100 x 120 x 1.5 cm

2.

Frame-10

-

1420 x 1090 x 150 mm

3.

MG-10

-

1422 x 1090 x 130 mm

4.

MG-24

-

100 x 120 x 1.5 cm

Pallet yang diproduksi bisa berubah sewaktu-waktu ataupun bisa berganti ukuran sesuai
ukuran yang dikehendaki oleh customer.
3. Sistem yang Berlaku pada TS Pallet
a)

Sistem Pembelian
Sistem pembelian di TS Pallet biasanya dilakukan secara tunai.
Karena TS Pallet melakukan ready stock maka pembelian dilakukan
bukan hanya ketika mendapat pesanan saja, tetapi pembelian selalu
rutin dilakukan ketika bahan baku kayu untuk ukuran tertentu telah
habis terpakai. TS Pallet memesan bahan baku kepada pemasok,
pemasok yang telah menerima pesanan memotong bahan baku kayu
sesuai dengan ukuran yang diminta lalu dikirim. Setelah bahan baku
kayu tersebut sampai di tempat, kemudian dihitung berapa total bahan
baku yang masuk setelah itu baru melakukan pembayaran sejumlah
kayu yang datang. Sistem pembelian pada TS Pallet dapat
digambarkan pada flowchart berikut:
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Gambar 3.11 Flowchart Sistem Pembelian TS Pallet
TS Pallet
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b)

Sistem Penjualan
Pada sistem penjualan di TS Pallet bisa dilakukan secara kredit,
karena pembayaran oleh customer biasa dilakukan pada hari jumat.
Pemesanan pallet dilakukan melalui telepon langsung kepada
Bp.Suwito. Setelah itu, pesanan diproses hingga menjadi pallet dan
dikirim. Setiap hari jumat, dilakukan penagihan untuk semua barang
yang telah dikirim selama jangka waktu 1 minggu. Sistem penjualan
pada TS Pallet dapat digambarkan pada flowchart berikut:
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Gambar 3.12 Flowchart Sistem Penjualan TS Pallet
TS Pallet
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B. Metode Pengumpulan Data
1. Jenis Data
Berdasarkan jenisnya, data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:
a. Data Kuantitatif
Data kuantitatif adalah data yang berupa angka-angka atau
bilangan yang dapat diukur. Contoh data kuantitatif: Data jumlah
pegawai, data jumlah persediaan, data harga barang, dan sebagainya.
b. Data Kualitatif
Data

kualitatif

adalah

data

yang

berbentuk

kata-kata

(informasi), bukan berupa angka / bilangan dan tidak dapat diukur
secara langsung. Contoh data kualitatif: Data proses pembelian, data
proses penjualan,
2. Sumber Data
Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu:
a.

Data Primer
Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung. Data
primer dapat diperoleh melalui wawancara langsung kepada pemilik,
ataupun observasi langsung ke tempat / lokasi perusahaan.
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b.

Data Sekunder
Data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti dari sumber
yang sudah ada. Data ini biasa diperoleh melalui laporan/arsip,
catatan, dan bukti-bukti transaksi.

C. Teknik Pengumpulan Data
Dalam memperoleh data, peneliti menggunakan beberapa tekhnik, yaitu:
1. Metode Wawancara
Metode wawancara adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara meminta keterangan / pertanyaan langsung kepada pihak terkait. Dalam
penelitian ini, peneliti mewawancarai langsung Bp.Suwito sebagai pemilik TS
Pallet.
2. Metode Observasi
Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati proses pembuatan
secara langsung di lokasi perusahaan. Dengan melakukan pengamatan, kita
dapat memperoleh data yang diinginkan seperti proses pembuatan pallet dari
bahan baku menjadi barang jadi. Peneliti mengamati langsung di lokasi
perusahaan di Jl. Raya Cirebon-Bandung KM-21 Ds.Kedung Bunder
Palimanan Barat-Cirebon.
3. Metode Analisis Data
Metode analisis data yang digunakan adalah metode Rapid Application
Development. Metode ini merupakan strategi pengembangan sistem secara
cepat dan tepat dengan menggunakan prototype. Dalam menganalisis
kebutuhan sistem tersebut harus melalui beberapa tahapan, yaitu:
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a)

Tahap investigasi awal
Pada tahap awal ini dilakukan investigasi untuk
menemukan masalah yang terjadi pada TS Pallet. Dengan
melakukan investigasi ini masalah yang terjadi dapat
diketahui sehingga design sistem yang dibuat sesuai dengan
kebutuhan.

b)

Tahap analisis kebutuhan
Tahap ini merupakan tahap perancangan sistem
yang baru untuk mengatasi masalah yang terjadi pada
perusahaan. Perancangan dilakukan sedetail mungkin
seperti menganalisis kebutuhan yang ada pada setiap proses
mulai dari input, proses hingga output.

c)

Tahap analisis cost benefit
Pada tahap ini dilakukan pertimbangan terhadap
biaya yang akan dikeluarkan untuk pembuatan sistem yang
baru serta manfaat yang akan didapat ketika sistem tersebut
telah terpasang.
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d)

Tahap design
Tahap ini meliputi:
1.

Pembuatan interface
Interface merupakan bentuk tampilan grafis
yang berhubungan langsung dengan pengguna (user).
Interface

berfungsi

sebagai

perantara

yang

menghubungkan pengguna dengan sistem operasi
(computer) yang digunakan sebagai media input.
2.

Pembuatan form
Form adalah jendela yang merupakan wadah
bagi berbagai komponen yang akan terpasang dalam
suatu program aplikasi. Dalam pembuatannya form
dapat bertindak sebagai jendela program, kotak dialog
dan jendela peringatan.

3.

Pembuatan kode
Penulisan kode (coding) adalah menerjemahkan
suatu

diagram

alur

(proses)

kedalam

bahasa

pemrograman dalam bentuk angka, huruf, dan simbol
yang membentuk program.
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4.

Proses debugging
Debugging adalah proses pemeriksaan kesalahan
(bug) dari protoype yang telah dibuat dan dijalankan.
Pemeriksaan ini dilakukan agar program dapat berjalan
dengan baik.

5.

Pembuatan kompilasi project
Tahap ini dilakukan perubahan tipe file. Project
yang telah dibuat dirubah menjadi file.exe sehingga
menjadi aplikasi yang dapat berdiri sendiri.

6.

Tahap implementasi
Ini adalah tahap akhir dari project yang dibuat.
Sistem tersebut akan diterapkan pada perusahaan untuk
membantu mengatasi masalah, dan pada tahap ini pula
dilakukan pelatihan terhadap pengguna (user) agar
sistem yang telah terpasang dapat berjalan maksimal
untuk memenuhi kebutuhan perusahaan.
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