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BAB III 

METODOLOGI PENULISAN 

 

 

3.1 Metodologi Pengambilan Data 

  Proses penulisan memiliki peran yang sangat penting dalam 

menyelesaikan hasil perhitungan software dan manual, oleh karena itulah 

studi kasus harus dilakukan dengan baik dan terencana. Pengambilan data 

yang digunakan sebagai berikut. 

Mulai

Identifikasi Masalah

Studi Kasus 

Pengumpulan Data

SoftwareManual

Analisis

Kesimpulan Dan Saran

Selesai

Tinjauan Pustaka

Tujuan Penulisan

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penulisan 
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3.2 Penjelasan Flowchart Metodologi Pengambilan Data 

 Pengambilan data dimulai dengan mempersiapkan segala sesuatu 

yang diperlukan dalam pengambilan data untuk mempermudah jalannya 

suatu pengambilan data dan harus mempelajari terlebih dahulu apa yang di 

ambil dalam pengambilan data tersebut. Tinjauan pustaka yaitu mempelajari 

modul-modul yang akan dipakai atau di ruang praktikum  pada saat 

praktikum pada modul-modul selanjutnya. 

Mengidentifikasi masalah apa yang dihadapi dalam setiap modul 

yang akan diambil datanya. Menentukan tujuan penulisan laporan akhir 

praktikum. Adapun tujuan yang ingin dicapai untuk modul linier 

programming adalah mengidentifikasi jumlah frame dinding dan frame meja 

yang harus diproduksi untuk memaksimalkan keuntungan yang diperoleh. 

Modul transportasi memiliki tujuan untuk mengidentifikasi biaya 

transportasi yang harus dikeluarkan dalam memproduksi padi dari sejumlah 

produk sumber ke sejumlah kota tujuan dan menentukan metode yang 

terbaik diantara 4 metode yaitu metode Northwest Corner, Least Cost, Vogel’s 

Approximation Method (VAM) dan Russell’s Approximation Method (RAM). Line 

balancing memiliki tujuan untuk mengidentifikasi waktu siklus (cycle time), 

banyaknya work station, persen efisiensi lintasannya. 

Modul CPM dan PERT memiliki tujuan sebagai berikut, untuk CPM 

yaitu mengidentifikasi waktu yang dibutuhkan dan biaya keseluruhan yang 

dikeluarkan, bentuk network dengan waktu normal dan bentuk network 

dengan waktu dipercepat serta lintasan kritis dengan normal dan lintasan 

kritis dengan waktu dipercepat. Tujuan untuk PERT yaitu mengidentifikasi 

waktu yang dibutuhkan, bentuk network serta lintasan kritisnya. Tujuan dari 

modul quality control yaitu mengidentifikasi kualitas dari mesin ketik dilihat 
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dari batas kendali atas dan batas kendali bawah menggunakan peta X dan 

peta R. 

Kemudian pengolahan data, data yang ambil diolah untuk menjawab 

suatu pertanyaan untuk mencapai tujuan. Dilakukan dengan 2 metode yaitu 

dengan menggunakan manual dan dengan menggunakan software. Analisis 

hasil perhitungan manual dan software yang telah didapat.  

 Kesimpulan dan saran merupakan tahap selanjutnya setelah analisis. 

Kesimpulan ini merupakan semua jawaban dari tujuan penulisan pada setiap 

modul. Saran untuk anjurkan yang dibuat agar praktikum berikutnya lebih 

baik dari pada praktikum sebelumnya.    

 


