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BAB III”
“METODOLOGI PENELITIAN”
Pada bab ini menjelaskan mengenai metodologi penelitian yang dijelaskan
secara ringkas. Metodologi penelitian dapat digambarkan dalam bentuk diagram
alir (flowchart) seperti pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian
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Dalam penulisan laporan penelitian, terbagi menjadi 3 tahapan yaitu dimulai
dengan tahap identifikasi awal, tahap pengolahan data, dan diakhiri dengan tahap
analisis, kesimpulan dan saran.

3.1 TAHAP IDENTIFIKASI AWAL
Tahap identifikasi awal merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi
permasalahan yang akan diselesaikan. Tahap ini terdiri dari latar belakang masalah,
perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah serta
penentuan asumsi yang digunakan dalam penelitian.

3.2 TAHAP PENGOLAHAN DATA
Pada tahap ini dilakukan pengolahan data yang terdiri dari pengembangan
model, validasi model serta pengaplikasian model menggunakan contoh numerik.
Pengembangan model merupakan bab inti dalam penelitian ini. Tahap
pengembangan model diawali dengan menentukan fungsi tujuan, variabel
keputusan, serta beberapa parameter yang digunakan. Lalu, dilanjutkan
penyesuaian dengan tujuan awal penelitian dengan menggabungkan beberapa
model yang telah dilakukan pada penelitian sebelumnya. Pada penelitian ini, model
penentuan harga stokastik akan diintegrasikan dengan model penentuan cut-off
grade optimal.
Penentuan harga logam di masa depan dilakukan dengan cara simulasi.
Sebelum melakukan simulasi, maka perlu ditentukan terlebih dahulu parameterparameter stokastik yang nilainya dapat diestimasikan menggunakan data historis
harga logam. Setelah nilai parameter didapatkan, langkah selanjutnya yaitu
menyimulasikan harga logam di masa depan sesuai dengan persamaan pada model
yang digunakan. Karena persamaan model yang digunakan terdapat input bilangan
random, maka satu kali simulasi belum tentu telah mempresentasikan keadaan
sistem yang sebenarnya.
Oleh karena itu simulasi akan dijalankan beberapa kali hingga diperoleh
persentase error yang diinginkan. Kemudian hasil dari simulasi harga logam akan
dirata-rata pertahun dan menjadi input untuk perhitungan nilai cut-off grade
optimal. Simulasi harga dilakukan menggunakan Software Matlab dan untuk
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mengestimasi parameter dibantu dengan Software SPSS dan Microsoft Excel.
Langkah selanjutnya yaitu dilakukan pencarian nilai cut-off grade optimal dengan
menggunakan bantuan Software Microsoft Excel.
Tahap validasi merupakan tahapan untuk mengetahui apakah pengembangan
model yang dikerjakan sudah sesuai dan valid dengan subjek dan gambaran sistem
yang dikaji. Validasi dilakukan dengan melakukan validasi internal, dengan tujuan
memvalidasi persamaan matematik sehingga dapat merepresentasikan hubungan
dengan benar. Metode terbaik untuk validasi persamaan matematik dan konsistensi
logis adalah dengan pemeriksaan satuan. Sebuah model dianggap valid jika pada
sisi kanan dan sisi kiri persamaan memiliki nilai satuan yang sama. Jika sudah valid
maka penelitian dilanjutkan ke tahapan pengaplikasian model dengan contoh
numerik. Apabila model belum valid maka perlu dilakukan peninjauan ulang pada
tahap pengembangan model. Pada penelitian ini, model yang divalidasi adalah
model penentuan cut-off grade optimal.
Tahap aplikasi model dengan contoh numerik, di mana model yang sudah
valid akan diaplikasikan pada sistem riil dalam sebuah perusahaan. Data yang
digunakan merupakan data dari penambangan bijih besi Gol Gohar di Iran dari
penelitian yang dilakukan oleh Narrei dan Osanloo (2015). Harga logam hasil dari
simulasi yang telah didapatkan akan digunakan sebagai input dalam perhitungan
cut-off grade nantinya.

3.3 TAHAP ANALISIS, KESIMPULAN DAN SARAN
Pada tahap ini dilakukan analisis sensitivitas, penarikan kesimpulan dan
saran. Analisis sensitivitas dilakukan untuk mengetahui apakah suatu variabel
parameter memberikan pengaruh yang signifikan terhadap perubahan variabel
keputusan dan nilai fungsi tujuan yang dicari. Dengan melakukan analisis
sensitivitas dapat diketahui dan diantisipasi perubahan pada variabel keputusan dan
fungsi tujuan.
Tahap ini merupakan tahap akhir penelitian, yang terdiri dari kesimpulan dan
saran. Kesimpulan didapatkan dari hasil pengolahan data dan analisis, sedangkan
kesimpulan untuk menjawab tujuan penelitian di awal. Adapun saran yang
diberikan dapat digunakan sebagai masukan untuk penelitian selanjutnya.
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