
BAB III

METODOLOGI PENELJTIAN

Metode penelitian merupakan bentuk proses penelitian yang sistematik, sehingga

dengan adanya urut-urutan proses penelitian yang sistematis dan terkoordinasi dengan

baik maka akan diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan yang diinginkan mulai dari

studi pustaka sampai dengan pembahasan.

3.1 Obyek Penelitian

Adapun yang menjadi obyek penelitian adalah Pertamina Unit Pemasaran I

Pekanbaru yang berlokasi di kecamatan Pekanbaru Kota, tepatnya di Jalan Diponegoro

No.24, kota Pekanbaru, Riau.

3.2 Teknik Pengumpulan Data

Hal ini berhubungan dengan cara-cara atau metode serta tahapan sebagai usaha

pengumpulan data, dimana masing-masing tahapan tersebut sahng berhubungan satu

sama lain. Adapun tahapannya adalah sebagai berikut :

3.2.1 Studi Pendahuluan

Dilakukan untuk melihat kondisi serta permasalahan yang terdapat pada obyek

penelitian yang akan dipergunakan sebagai bahan penelitian serta untuk pencarian solusi

atau pemecahan masalah dari kondisi tersebut.
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3.2.2 Studi Kepustakaan

Dilakukan untuk mendapatkan gambaran mengenai teori-teori serta konsep-

konsep yang kokoh dan mendasar tentang permasalahan dalam penelitian, sehingga hasil

yang didapatkan akan bersifat ilmiah, dengan memanfaatkan hteratur-Iiteratur

kepustakaan sebagai bahan untuk mendapatkan informasi. Studi literatur yang diperlukan

dalam penelitian ini meliputi :

1. Klasifikasi dan pengertian produk

2. Konsep Pemasaran

3 Permintaan Pasar

4. Peramalan

5. Konsep distribusi produk

6. Pengertian umum transpotasi

7. Logika Fuzzy (Fuzzy Logic)

8. Fuzzy Transportation

Kebutuhan data tersebut disesuaikan dengan model yang akan dipergunakan

dalam analisis pemecahan masalah dan data yang diperlukan tersebut diolah terlebih

dahulu sehingga dapat dipergunakan dalam proses analisisnya.

3.2.3 Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan merupakan suatu usaha untuk mendapatkan data primer

maupundata skunder serta informasi yang berhubungan dengan penelitian.
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3.2.4 Identifikasi Data

Data yang diperlukan merupakan data kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-

angka konkrit yang dapat dipergunakan dalam perhitungan-perhitungan serta analisis.

Sumber data dalam obyek penelitian ini adalah sistem transportasi dalam pendistribusian

premium di PT. Pertamina Cabang Pemasaran Pekanbaru. Pada dasarnya data dibagi

menjadi 2, yaitu data primer dan data skunder.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan

langsung atau pencatatan langsung pada sumber yang diteliti pada saat penelitian

lapangan. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data penjualan periode Januari 2003 - Januan 2004

b. Data volume penjualan masing-masing SPBU pada daerah pendistribusian

c. Data biaya transportasi (Rp/Kilo Liter)

d. Data jarak antara sumber dengan masing-masing tujuan.

e. Data kapasitas supply BBM premium yang dikirimkan

f Data toleransi kenaikan dan penurunan terhadap kapasitas permintaan, supply

dan biaya transportasi minimum yang mgin dicapai.

Data sekunder merupakan data yang tidak berhubungan langsung dengan obyek

penelitian tetapi ikut mendukung kelancaran penelitian, diperoleh dari literatur yang

berhubungan dengan masalah yang dibahas. Data sekunder ini meliputi data internal dan

data eksternal. Data internal yang dimaksud adalah data umum tentang perusahaan, berisi:
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a. Latar belakang atau sejarah perusahaan

b. Lokasi dan tempat berdin perusahaan

3.3 Pengolahan Data

Ketika keseluruhan data yang diperlukan telah terkumpul maka dapat dimulai

proses pengolahan data tersebut. Adapun tahap-tahap pengolahan data adalah sebagai

berikut:

3.3.1 Tahap Peramalan Permintaan

Peramalan dilakukan untuk memberikan gambaran secara kuantitatif mengenai

permintaan BBM premium di masa yang akan datang. Langkah-langkah yang dilakukan

adalah sebagai berikut :

1. Mengumpulkan data histons pada penode-periode sebelumnya.

2. Menganalisis data dengan cara memplotkan data sehingga dapat diketahui plot

data yang dihasilkan,

3. Menentukan metode peramalan yang sesuai dengan pola data yang ada.

4. Menghitung dan melakukan analisa.

Sebelum hasil dari peramalan ini dipakai sebagai batasan permintaan pasar dalam

penyelesaian persoalan transportasi maka perlu ditinjau dulu kesalahan (error) dari hasil

peramalan tersebut dengan menggunakan peta kontrol. Pendekatan peta kontrol tersebut

meliputi pasangan batas atas dan batas bawah untuk melihat kesalahan peramalan setiap

periodenya. Apabila error yang terjadi masih dalam batas kontrol maka pengolahan bisa
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dilanjutkan, namun apabila error yang terjadi banyak yang keluar dari batas kontrol maka

metode peramalan dipilih untuk metode dengan MSD terkecil yang kedua setelah metode

yang pertama tadi.

Pendekatan peta kontrof ini mengasumsikan bahwa :

• Kesalahan peramalan terebar secara acak disekitar nilai 0

• Penyebaran error peramalan dianggap mengikuti ditribusi normal

Dimana s ~ VMS1/:'

Fonnulasi batas kendali: UCL/LCL ^ 0 + z.s dengan z =3

3.3.2 Perumusan Fuzzy Transportasi

Pada bagian ini menentukan seberapa minimum total biaya transportasi sehingga

perusahaan mendapatkan keuntungan yang maksimal, dengan menggunakan data-data

konkrit yang telah diperoleh.

Langkah-langkah penyelesaiannya adalah :

1. Menentukan jumlah permintaan untuk setiap daerah tujuan dengan menggunakan

metode peramalan sampai dengan pemilihan metode peramalan yang terbaik sesuai

dengan MSD yang terkecil.

2. Menentukan kapasitas perusahaan dari masing-masing sumber.

3. Menentukan biaya transportasi per Kilo Liter premium unuk masing-masing tujuan

(SPBU)

4. Menentukan fungsi tujuan dan batasan dari perhitungan tersebut dengan formulasi :



Minimumkan :

m a

Z^II'^ (3-D
r-1 i-l

Dengan batasan:

Yl, <a, , i = 1,2.3,....m
/ = ]
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j>X>*/ . J- 1,2,3, ...n

Dimana X f I 0 , untuk seluruh / dan /

Keterangan : C',, = Biaya pengangkutan barang/unit dari sumber / ke tujuan/

Xk. = Jumlah barang/unit yang diangkut dari sumber; ke tujuan /

a = kapasitas masing-masing sumber

b =• komoditi yang dibutuhkan oleh masing-masing tujuan

3.3.2.1 Penentuan Variabel Penelitian

Variabel penelitian terdiri atas dua bagian, yaitu : Variabel Bebas (Independent

Variable) dan Variabel Tak Bebas (Dependent Variable). Variabel Bebas merupakan

suatu faktor yang digunakan dalam usaha untuk memastikan hubungan antara pengaruh

dari suatu variabel terhadap suatu gejala. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah

output yang akan dihasilkan (premium).

Sedangkan Variabel Tak Bebas adalah suatu faktor yang muncul, menghilang dan

berubah-ubah pada waktu peneliti memberi, memindah, menghilangkan ataupun
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mengubah dependent variabel. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah variabel

input yang berupa fungsi-fungsi batasan dalam formulasi masalah transportasi.

3.3.2.2 Penentuan Fungsi Batasan dan Tujuan

Masalah Fuzzy Transportasi dapat diformulasikan sebagai berikut:

ni a

Minimumkan : c(x) =^ *S^c
'-i ./--i

>rxi>

Dengan batasan : 2X/ s ^ ' ' " ^,3,.., m ^-^
/='

2>,s« ;.i =i,2,3,..,n
/-I

Dengan menggunakan penyelesaian fuzzy transportasi bentuk linier, maka xif I 0 dan

integer merupakan variable keputusan berbentuk matriks berukuran mxn,

i = 1,2,3,.., m dan j = 1,2,3,..., n , A, dan tif adalah bilangan fuzzy yang berbentuk:

A =(a,a,*rA,$)l , dan B = (b,b, aB,/>),_,

c adalah biaya transportasi yang bernilai crisp.

Fungsi tujuan berbentuk:

(; =<0,£'()A^)t..,.



Ada beberapa definisi yang dapat digunakan sebagai acuan mencari solusi x, yaitu:

• Misal x adalah sembarang penyelesaian, maka:

1. Nilai:

/ „ \

,4f.(x) = mm^ 5>ff (/' =\XX^AA^\j •\XX.A

disebut sebagai derajat kecocokan batasan masalah untuk masalah (3.2)

2. Nilai :

Atiix) = Ah(c(x)) = Ah
III li

22W»
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disebut sebagai derajat kecocokan goal untuk masalah (3.2)

Solusi maksimum dari masalah (3.2) adalah x sedemikian hingga

mengandung nilai yang maksimum. Jika nilai maksimumnya adalah nol, maka dikatakan

bahwa masalah (3.2) berada pada daerah infeasible.

3.3.3 Penyelesaian Akhir

Selanjutnya setelah fungsi tujuan dan fungsi batasan diubah dalam bentuk

persamaan baru, maka penyelesaian dari persamaan baru tersebut diselesaikan dengan

menggunakan algoritma fuzzy transportasi.



3.6 Diagram Alir Penelitian

MULAI

Studi Pustaka

Perumusan Masalah

Pcnentuan Tujuan

PENGUMPULAN DATA

Penelitian Lapangan
Penelitian Literatur

PENGOLAHAN DATA

Penentuan Peramalan Permintaan

Perencanaan Kapasitas Sumber
Penerapan Algoritma Fuzzy

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Analisis Hasil Akhir Algoritma Fuzzy Transportasi
Penetapan Biaya Transportasi

Kesimpulan
dan

Saran

Gambar 3.1 Diagram Alir Penelitian
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