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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di home industry CV. Ngremboko yang berada 

di Dusun Ngendo Janti Klaten, Jawa Tengah. Home industry ini bergerak 

dalam produksi handuk, kain ikhrom, waslap.dan objek dari penelitian ini 

adalah produk handuk tipe C panjang. 

3.2 Jenis Data 

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi langsung di CV. 

Ngeremboko, data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah: 

Data jumlah permintan produk yang di pesan dari bulan januari 2016 sampai 

Oktober 2018..  

3.3 Metodologi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan langkah – langkah sebagai berikut : 

1. Tahap indentifikasi masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah untuk mengetahui 

dan memahami permasalahan. Peneliti harus mengidentifikasi 

permasalahan ketersediaan bahan baku dalam memenuhi permintaan 

produksi. 

2. Tahap perumusan masalah 

Pada perumusan masalah peneliti harus merumuskan masalah-

masalah yang akan diteliti sehingga mempermudah dalam proses 
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penelitian. Perumusan masalah dibutuhkan agar peneliti dapat 

melakukan penelitian secara sistematis. 

3. Penentuan Tujuan Penelitian 

Penentuan tujuan penelitian dimaksudkan agar peneliti dapat fokus 

pada masalah yang akan diteliti yang sudah dirumuskan pada identifikasi 

masalah. Sehingga penelitian tidak menyimpang dari permasalahan yang 

akan diteliti. 

4. Studi Lapangan 

Studi lapangan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah kegiatan 

observasi dan survey langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi dan 

mengungkap fakta yang terjadi di lapangan secara mendalam. 

5. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan bertujuan untuk mencari informasi dan metode-

metode yang bisa digunakan untuk memecahkan permasalahan di 

perusahaan. Sumber informasi tersebut berasal dari jurnal, text book, 

laporan penelitian terdahulu, internet, serta pustaka lainnya yang 

berhubungan dengan penelitian. 

6. Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan 

data yang dibutuhkan. Berikut ini adalah beberapa metode yang dilakukan 

oleh peniliti dalam proses pengumpulan data : 

a) Observasi langsung 
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Observasi langsung merupakan suatu aktivitas pengumpulan data 

yang dilakukan oleh observer (orang yang melakukan observasi) 

dengan cara pengamatan langsung ke lapangan terhadap subjek dan 

objek penelitian, dalam hal ini metode yang dipakai yaitu data histori 

perusahaan, dokumentasi, dan wawancara. Peneliti memfokuskan pada 

produk handuk dan kain ikhram di CV. Ngremboko yang berada di 

Dusun Ngendo Janti Klaten, Jawa Tengah. 

b) Wawancara 

Wawancara adalah proses pengumpulan data yang berbentuk 

serangkaian pertanyaan yang diajukan kepada pemilik perusahaan. 

Tujuan dari wawancara yang dilakukan yaitu untuk mendapatkan 

informasi yang terperinci dan relevan dengan tujuan penelitian. 

c) Dokumentasi 

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang dibutuhkan 

dalam proses peramalan. Metode penelitian yang dilakukan dengan 

cara mengumpulkan data dalam bentuk tulisan, ataupun gambar yang 

memuat informasi histori data penjualan yang lalu untuk di terapkan 

dalam peramalan. 

7. Uji pola data  

Pola data history penjualan yang diperoleh akan dilakukan 

pengolahan menggunakan program Microsoft Excel, untuk menganalisa 

data penjualan aktual yang telah terjadi mengandung unsur tren, musiman, 

siklus atau random dan plot data penjualan handuk. 
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8. Hasil peramalan permintaan 

Merupakan hasil analisa dari pengolahan data permintaan masa lalu 

yang telah terkumpul yang diolah dengan menggunakan software POM 

QM. 

9. Rekapitulasi Nilai Error  

Merupakan rekapitulasi data nilai rata-rata error tiap metode 

peramalan, yang digunakan untuk mengetahui kevalidan dari metode yang 

digunakan dan menentukan metode peramalan terbaik. 

10. Hasil peramalan permintaan terbaik 

Merupakan hasil peramalan permintaan dengan menggunakan 

metode terbaik yang ditentukan berdasarkan nilai error terkecil. 

11. Kesimpulan dan saran  

Tahap ini merupakan tahap terakhir dari penelitian. Tahap ini 

dilakukan setelah melakukan analisis data dan mendapatkan kesimpulan 

atas penelitian yang dilakukan. Selanjutnya hasil kesimpulan yang 

didapatkan digunakan untuk memberikan saran-saran perbaikan kepada 

pihak terkait dan saran-saran perbaikan untuk penelitian serupa yang 

mungkin akan dilakukan di masa yang akan datang 
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3.4 Kerangka Pemecahan Masalah 

 

Gambar 1. Kerangka Pemecahan Masalah 


