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METODOLOGI PENELITIAN
 

3.1	 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di Cv. Intraco Ni.aga yang merupakan suatu grup dan 

perbagai perusahaan yang beroperasi diberbagai tempat di Jawa tengah, 

Perusahaan distributor merupakan salah satu lini penghubung antara pabrik atau 

manufaktur dengan konsumen atau retailer. Adapun produk-produk yang 

didistribusikannya memiliki jenis dan jumlah yang cukup banyak, tetapi untuk 

penelitian ini peneliti memfokuskan kepada produk-produk yang nilai tukarnya 

yang cukup tinggi, yaitu produk-produk dan PT.. Sari Husada 

Adapun Cv. Intraco Niaga memiliki lokasi berada di JIn. M.Yusuf KO.ll 

Muntilan. 

3.2	 Pengumpulan Data 

3.2.1.	 Ptmelitian Lapangan 

Penelitian dilakukan secara langsung (survey) pada perusahaan 

mengenai sistem supply chain. Dalam penelitian ini didapat pula 

data tentang jumlah permintaan, harga jual daerah tujuan barang, 

dan data permintaan ke pabrik. 

3.2.2.	 Studi Literatur 

Dengan mengkaji beberapa buku, jumal, proceeding, sumber dari 

internet dan sumber-sumber lainnya. 
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3.2.3.	 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data sangat dipengaruhi oleh alat pengambilan data, 

dan metode pengambilan atau cara pengambilan data, baik untuk 

data primer ataupun sekunder yaitu terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari hasil pengamatan secara 

langsung di lapangan. Dengan menggunakan metode: 

1.	 Obervasi : Dengan mengadakan pengamatan langsung ke 

dalam perusahaan terhadap supply chain-nya 

2.	 Interview: Dengan langsung memberikan pertanyaan 

,langsung dengan manager perusahaan. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data pelengkap daTi data primer. Data 

tersebut didapatkan bukan secara langsung melalui pengamatan di 

lapangan. 

1,	 Data Intcrna 

Data-data yang diperoleh daTi data-data umum yang berada 

di perusahaan tentang supply chain, seperti: 

• Data umum perusahaan dan struktur organisasi 

•	 Sistem pemasaran yang ada dalam perusahaan. 

•	 Jumlah retailer outlet 

•	 Sistem distribusi produk dari maupun keluar perusahaan 
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2.	 Data Ekstemal 

Berdasarkan literatur-literatur dan referensi lain yang berada 

diluar perusahaan 

3.2.4.	 Pengolahan Data 

Data yang dikumpulkan dari penelitian diseleksi untuk diolah 

menggunakan rumus yang telah ada. 

3.2.5.	 Pembahasan dan Analisis 

Hasil dari perhitungan kemudian dilakukan pembahasan dan 

dianalisis untuk dijadikan solusi terhadap masalah yang dihadapi 

oleh perusahaan. 

3.2.6.	 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisi jawaban dari hasil penelitian yang merupakan 

pembahasan pembuktian atas pemyataan / permasalahan yang 

teIjadi. Dan saran merupakan pengalaman dan pertimbangan 

penulis yang diajukan kepada para peneliti atau perusahaan yang 

ingin melanjutkan atau menerapkan penellitian yang telah selesai. 
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3.3 Diagram Alir Penelitian 

Studi Pustaka 

Pengamatan Awal 

Identifikasi dan Perumusan Masalah 

Pengumpulan Data 
1. Data permintaan dan penjualan Retailer 
2. Data permintaan dan penjualan Distributor 

Pengolahan Data 

Pembahasan dan Analisis 

Gelesa0 


