
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Fokus dan Tempat Penelitian 

3.1.1. Fokus Penelitian 

Pada penelitian ini akan berfokus pada penerapan TOC dalam kinerja operasional di 

bagian pergudangan barang jadi. Dengan penerapan TOC nantinya kinerja operasional 

gudang akan menjadi lebih efektif dan efisien sehingga akan meningkatkan throughput 

perusahaan. Fokus utama dalam penelitian ini adalah memanfaatkan constraint untuk 

meningkatkan kinerja operasional gudang.  

3.1.2. Tempat Penelitian 

Penelitian akan dilakukan di PT. Primissima yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Km. 

15, Sleman, Yogyakarta, 55515. PT Primissima merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang pembuatan kain yang telah berdiri sejak tahun 1971. Sistem produksinya 

sendiri berdasarkan oleh make to order. Beberapa produk yang dihasilkan PT. 

Primissima ialah kain grey, kain cambrics (mori), serta kain batik. Hingga saat ini 

perusahaan terus melakukan strategi dalam peningkatan bisnisnya. Untuk saat ini kain 

hanya dijual untuk kawasan bali dan jawa saja namun perusahaan terus berusaha 

meluaskan wilayah mereka. PT. Primissima sendiri memilki 3 fasilitas pabrik untuk 
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mengakomodasi mereka dalam proses produksinya. Selain itu di PT Primissima 

memiliki 3 jenis gudang, yaitu gudang sparepart, gudang bahan baku, dan gudang 

produk jadi. Pada penelitian ini fokus utama akan tertuju pada kegiatan operasional 

pergudangan di gudang produk jadi. Pada gudang produk jadinya sendiri diterapkan 

kebijakan Class-Based Storage yang dikombinasikan dengan kebijakan Randomized 

Storage. 

3.2 Metode Penyelesaian Model 

Menurut Ismailov (2014) di dalam Theory of Constraint (TOC) terdapat tiga ukuran 

kinerja yaitu Throughput (T), Inventory (I), dan Operation Expensive (OE). Dari ketiga 

ukuran kinerja ini, throughput merupakan fokus utama TOC. TOC berfokus pada 

peningkatan throughput yang diikuti dengan penurunan inventory serta biaya 

operasional. Hal ini menjadikan salah satu alasan mengapa TOC sesuai sebagai 

penyelesaian masalah kinerja di PT. Primissima. Pada penelitian ini akan berfokus pada 

pencarian akar penyebab masalah yang menghambat warehouse dalam mencapai 

throughput yang lebih tinggi. Peningkatan throughput dapat dicapai apabila kinerja 

gudang juga meningkat. Selain peningkatan throughput, peningkatan kinerja 

operasional gudang juga akan berpengaruh dalam menjaga service level, penurunan 

waktu distribusi, serta sistem yang lebih efisien.    

Dengan meningkatkan sistem pergudangan menjadi lebih efektif dan efisien 

maka throughput di gudang akan meningkat. Dengan meningkatnya throughput maka 

akan lebih banyak barang yang dapat dikelola oleh gudang serta pesanan yang dapat 

dikirimkan perharinya dapat meningkat. Sehingga gudang akan mampu menyesuaikan 

dengan perubahan volume penjualan yang akan dilakukan oleh perusahaan. Terutama 

dalam menjaga pelayanan dan penurunan waktu pengirimannya. Untuk melakukan hal 

ini maka penelitian akan dimulai dengan menerapkan 5 focusing step dalam TOC. Five 

foscusing step ini akan berawal dari mengidentifikasi kendala (constraint) dan 

dilanjutkan dengan aktivitas continous improvement lainnya. Untuk dapat melakukan ke 

lima step tersebut maka akan digunakan 5 alat aplikasi yang disebut dengan Thinking 

Process, yang diawali dengan pembuatan peta kondisi sistem pada saat ini hingga 
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pembuatan peta implementasi untuk peningkatan sistem di masa mendatang (lihat 

Gambar 3.1 ). 

 

Gambar 3. 1 Fungsi Thinking Process Tool 

3.3 Langkah Penelitian 

3.3.1. Metode Pengumpulan Data 

Di dalam penelitian data merupakan bagian paling penting. Data-data yang 

dikumpulkan akan menjadi dasar dan pendukung penyusunan penelitian ini. Berikut 

jenis data beserta proses pengumpulan data dan metodenya : 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian 

yang akan diteliti. Pada penelitian ini data primer diambil untuk dapat 

memahami tentang apa yang perusahaan inginkan untuk sistem pergudangan 

mereka di masa mendatang serta untuk dapat lebih memahami tentang kinerja 

dan sistem operasional gudang pada saat ini. Di dalam penelitian ini data primer 

didapatkan dengan dua cara yaitu wawancara dan observasi.  

Menurut Adhabi & Anozie (2017) interview atau wawancara adalah 

salah satu dari teknik pengumpulan data untuk penelitian kualitatif. Interview 



38 
 

 

dapat dibedakan menjadi beberapa tipe seperti Structured Interview, Semi-

Structured Interviews, Unstructured Interviews. Dari ketiga jenis interview 

tersebut Semi-Structured Interviews merupakan jenis pendekatan yang paling 

sesuai dengan penelitian kualitatif. Pada Semi-Structured Interviews pertanyaan 

sudah dituliskan sebelumnya sebagai dasar namun pewawancara bebas 

menentukan pertanyaan mana saja yang akan diajukan selama wawancara.  

Hasyim Hasanah (2016) mengatakan bahwa keterlibatan peneliti dalam  

observasi dapat dibedakan menjadi 4 tipe yaitu partisipan penuh (complete 

participation), partisipan sebagai pengamat (participant as observer), pengamat 

sebagai partisipan (observer as participant) dan pengamat penuh (complete 

observer). Partisipan sebagai pengamat (participant as observer) ialah kegiatan 

partisipasi dimana pengamat masuk menjadi bagian dari kelompok yang diteliti, 

namun membatasi diri untuk tidak terlibat secara jauh dalam aktivitas kelompok 

yang diamati. Pada penelitian ini tipe partisipan sebagai pengamat ini lah yang 

digunakan. Observasi dilakukan dengan berfokus pada Aliran material di 

gudang, Aktivitas pergudangan, Aliran order di gudang, Pemanfaatan sumber 

daya di gudang. Observasi ini bertujuan untuk menentukan peta keseluruhan 

sistem operasional pergudangan di perusahaan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder ialah data pendukung untuk melengkapi dan memperkuat teori-

teori yang digunakan. Data sekunder ini didapatkan dengan melakukan kajian 

literatur. Dari kajian literatur inilah didapatkan teori-teori yang dipergunakan 

dalam penelitian. Serta kajian literatur juga digunakan untuk mencari profil 

perusahaan serta data-data terkait lainnya. Pada penelitian ini kajian literatur 

dilakukan dengan cara meriview jurnal penelitian dan pengkajian buku-buku 

tentang metode Theory of Constraint (TOC). 

3.3.2. Langkah-langkah 

Dalam penelitian ini akan dilakukukan beberapa langkah penelitian seperti berikut (lihat 

Gambar 3.2): 
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Gambar 3. 2 Flowchart penelitian 

 

Alur penelitan pada Gambar 3.2 menggambarkan penelitian ini secara keseluruhan dari 

awal hingga penelitian ini selesai. Studi literatur berguna untuk mengumpulkan sumber 

kajian yang akan mendukung penelitian. Pada penelitian ini dalam studi literatur akan 
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dibantu dengan pembuatan SLR dan CK-Chart. Dan studi lapangan awal berguna untuk 

melakukan observasi awal di perusahaan yang menjadi objek penelitian.  

Dari hasil studi lapangan awal ini maka dapat diketahui bahwa terdapat 

permasalahan kinerja di area pergudangan PT. Primissima. Selanjutnya dilakukan 

perumusan masalah, tujuan, batasan masalah dan manfaat dari penelitian ini. Rumusan 

masalah dibuat berdasarkan masalah yang teridentifikasi dari studi lapangan awal. Pada 

penelitian ini rumusan masalah yang teridentifikasi ialah bagaimana solusi yang tepat 

untuk meningkatakan kinerja operasional gudang di PT. Primissima agar dapat 

menyesuaikan dengan peningkatan hasil produksi dan penjualan yang akan dilakukan 

perusahaan. Dari rumusan masalah kemudian dibuat tujuan dari penelitian yang akan 

menyelesaikan masalah pada penelitian. Terdapat 3 tujuan utama dari penelitian ini 

yaitu mengidentifikasi penyebab utama yang menghambat kinerja gudang, menentukan 

solusi yang tepat untuk mengatasi penyebab utama tersebut dan membuat gambaran 

detail dalam penerapan solusi. Setelah tujuan terbentuk maka peneliti akan menentukan 

batasan masalah dalam penelitian, sehingga penelitian akan tetap terfokus pada 

masalah. Selain itu peneliti juga mengidentifikasi manfaat apa saja yang akan diberikan 

dari penelitian ini.   

Kemudian dilakukan studi lapangan lanjutan yang berfungsi membantu dalam 

rencana penyusunan tahapan penelitian. Sebelum mulai menerapkan tools di dalam 

Thinking Process maka perlu dilakukan penyusunan tujuan sistem serta pengamatan 

kinerja operasional di gudang. Penyusunan tujuan sistem dilakukan dengan melakukan 

wawancara dengan pihak management departement komersil. Sehingga dari hasil 

wawancara nantinya akan tergambar kinerja gudang seperti apa yang ingin dicapai oleh 

perusahaan. Setelah tujuan sistem terbentuk maka akan dilakukan pengamatan kinerja, 

dengan mengamati setiap aktivitas yang dilakukan dalam operasional gudang barang 

jadi. Pengamatan kinerja dilakukan dengan mengemati kelebihan dan kekurangan dari 

setiap aktivitas yang dilakukan oleh bagian gudang barang jadi. 

Setelah diketahui gambaran kondisi sistem gudang saat ini untuk menyelesaikan 

masalah didalam sistem maka akan diterapkan Metode TOC Thinking Process. Di 

dalam metode tersebut akan terdapat 5 alat aplikasi yang berupa diagram pohon. Kelima 

alat aplikasi inilah yang akan digunakan dalam penelitian. Berikut alur tools yang akan 

digunakan untuk menyelesaikan masalah di dalam penelitian ini  (lihat Gambar 3.3) 
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Gambar 3. 3 Kerangka alur penggunaan tools 

Dalam melakukan perubahan TOC Thinking Process berfokus pada tiga 

pertanyaan. Di dalam penelitian ini nantinya ketiga pertanyaan utama itu akan dijawab 

dengan lima alat aplikasi Thinking Process (lihat gambar 3.3 ) 

 

Gambar 3. 4 Lima alat aplikasi diagram pohon 


