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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1. Metode Penetuan Daerah Penelitian 

Penentuan lokasi dilakukan secara purposive (sengaja) pada UD. Gunung 

Sari yang berlokasi di Jl. Gunung Sari RT. 02 RW. 01 Desa Pandanlandung 

Kecamatan Wagir Kabupaten Malang. Lokasi ini dipilih berdasarkan 

permasalahan yang terjadi pada perusahaan yaitu persediaan bahan baku, dengan 

tujuan agar proses produksi dapat berjalan lebih optimal dan efisien. UD. Gunung 

Sari adalah usaha kecil yang didirikan oleh Ibu Rukiyati pada tahun 1992. Usaha 

kecil ini dipilih dengan tujuan membantu dalam pengembangan perusahaan pada 

masa yang akan datang. Usaha ini memproduksi Keripik Singkong dengan 

berbagai varian rasa yang terbuat dari bahan baku Singkong. Produk usaha ini 

dipasarkan ke wilayah Provinsi Jawa Timur. Permintaan paling besar adalah dari 

Wilayah Malang. Penelitian dilakukan pada tanggal 23 Maret 2018 sampai 

selesai. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu 

menggunakan purposive sampling yaitu teknik penelitian yang digunakan dengan 

menentukan sampel  sesuai dengan ciri khusus  tujuan penelitian yang akan 

dilakukan sehingga dapat menjawab permasalahan penelitian. 

1. Daftar Pertanyaan 

Daftar Pertanyaan adalah beberapa pertanyaan yang sudah dibuat sebelumnya 

dan diajukan kepada narasumber dalam melakukan penelitian dengan tujuan
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mencari informasi dari narasumber yang dibutuhkan. Kegiatan ini merupakan 

proses tanya jawab antara komunikator dengan narasumber atau informan untuk 

memeperbincangkan tentang suatu hal yang menjadi topik pembicaraan seperti 

gambaran umum perusahaan (sejarah, lokasi, dan tenaga kerja). 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam penelitian dengan cara 

langsung menemui objek yang akan dibahas. Kegiatan observasi dilakukan 

dengan tujuan untuk menganalisa atau mengamati mengenai permasalahan yang 

terjadi pada objek tersebut dan bagaimana kebijakan yang diterapkan pada objek, 

seperti jumlah persediaan, biaya persediaan. Biaya persediaan yang terdiri dari 

biaya pemesanan dan biaya penyimpanan. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah kegiatan dengan tujuan mendapatkan bukti-bukti dari 

sumber informasi. Kegiatan ini dilakukan peneliti untuk mendapatkan bukti-bukti 

yang dibutuhkan mengenai topik penelitian, seperti bahan baku, produk, dan alat 

transportasi. 

3.2.1. Jenis Data 

Jenis data merupakan berbagai cara yang dilakukan untuk menggali 

informasi sesuai dengan fakta yang terjadi pada perusahaan. Jenis data yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. 

1. Data Primer 

Penelitian ini menggunakan data primer untuk memperoleh data yang 

dibutuhkan dan dilakukan penelitian. Data primer yang dilakukan adalah kegiatan 
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wawancara kepada pemilik perusahaan mengenai gambaran umum perusahaan 

(sejarah, lokasi, dan tenaga kerja). 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari informasi yang sudah dimilki 

oleh pihak lain. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan tujuan untuk 

memperkuat dalam menganalisis. Data sekunder yang dibutuhkan yaitu mengenai 

jumlah persediaan, biaya persediaan. Biaya persediaan yang terdiri dari biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan. 

3.3. Metode Analisis Data 

3.3.1. Menentukan Jumlah Pemesanan Yang Ekonomis (EOQ) 

Menurut Zulfikarijah (2005), jumlah ekonomis (EOQ) yaitu jumlah 

pemesanan yang dapat meminimalkan total biaya persediaan, sehingga 

penghitungan biaya hanya didasarkan pada biaya relevan saja (incremental cost) 

atau biaya mempengaruhi frekuensi pemesanan/pembelian yaitu total biaya 

pemesanan dan penyimpanan. 

Q* = √
2𝐷𝑆

𝐶
  

3.3.2. Menentukan Frekuensi Pemesanan 

Menurut Zulfikarijah (2005), frekuensi pemesanan merupakan jumlah 

pemesanan yang dilakukan oleh perusahaan dalam satu tahun. 

F = 
𝐷

𝑄
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3.3.3. Menentukan Siklus Pemesanan 

Menurut Zulfikarijah (2005), Siklus pemesanan (angka waktu antar 

pemesanan) adalah selisih waktu yang dipergunakan untuk melakukan pemesanan 

dari satu periode ke priode berikutnya 

T = 
Jumlah hari kerja/th

F
 

3.3.4. Menentukan Persediaan Pengaman (Safety stock) 

Menurut Zulfikarijah (2005), dalam persamaan ini diasumsikan 

permintaan bersifat sama dan konstan, apabila tidak maka perlu ditambahkan 

persediaan pengaman (safety stock). Menghitung jumlah safety stock, maka 

digunakan rumus dibawah ini: 

SS = dmax – d = Dmax – DL = (Dmax - D)L 

3.3.5. Menentukan Titik Pemesanan Kembali (Reorder Point) 

Menurut Zulfikarijah (2005), waktu antara saat melakukan pemesanan dan 

penerimaan pemesanan ini disebut lead time atau waktu pengiriman pesanan, 

sehingga keputusan untuk melakukan pemesanan kembali persediaan ini disebut 

reorder point (titik pemesanan kembali). Terdapat dua cara menentukan nilai 

ROP, apabila lead time lebih kecil dari waktu siklus ( L < T), maka ROP 

merupakan perkalian permintaan per hari dengan lead time pemesanan baru setiap 

hari, sehingga: 

ROP = (permintaan/hari) X (lead time pemesanan baru/hari) 

ROP = d X L 
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Menurut Zulfikarijah (2005), apabila lead time lebih besar dari waktu 

siklus ( L > T), maka lead time harus dikurangkan dulu dengan waktu siklus, 

sehingga persamaannya menjadi: 

ROP = (permintaan/hari) X (lead time pmesanan baru/hari dikurangi waktu  

   siklus) 

ROP = d X ( L - T) 

Dimana: 

d = 
D

Hari kerja/tahun

3.3.6. Menghitung Biaya Total Persediaan (Total Cost) 

Menurut Zulfikarijah (2005), biaya total persediaan per tahun berdasarkan 

perhitungan EOQ adalah total biaya pemesanan ditambah total biaya 

penyimpanan. 

TC* = TOC + TCC +P.D 

TC* = [
𝐷

𝑄∗
] S + [

𝑄∗

2
] C + P.D


