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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Metode Penentuan Lokasi penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (purposive) di wilayah 

Translok Blok B. Jl. Pipier No.2 Dusun Wonorejo Desa Tulungrejo Kec. Bumiaji 

Kota Batu. Alasan pemilihan lokasi dikarenakan belum ada home industry yang 

dapat mengolah makanan dengan bahan dasar jamur. Agronusa Mushroom 

merupakan salah satu home industry  yang dapat memanfaatkan jamur tiram 

menjadi beberapa produk olahan yang saat ini sedang banyak diminati oleh 

masyarakat. Pembelian bahan produksi yang selama ini dilakukan oleh home 

industry Agronusa Mushroom adalah tergantung pada permintaan pasar atau 

konsumen, sehingga apabila terjadi ketidakpastian permintaan (mendadak) tidak 

dapat terpenuhi. Hal ini dapat diatasi dengan menerapkan metode EOQ, karena 

perusahaan akan mengetahui kapan harus memesan kembali bahan produksinya, 

berapa banyak bahan produksi untuk cadangan, dan berapa lama waktu yang 

digunakan untuk memesan kembali bahan produksi. Metode EOQ akan sangat 

membantu dalam memenuhi kebutuhan bahan produksi secara optimal, sehingga 

tidak terjadi kekurangan atau kelebihan bahan produksi serta dapat menekan biaya 

simpan dan biaya pesan (biaya persediaan). 

Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Februari - Maret 2018. Data 

perusahaan yang akan digunakan adalah data time series pada bulan Februari 2017 

– Februari 2018. Responden yang akan menjadi informan adalah pemilik home 
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industry Agronusa Mushroom, yaitu Bapak Joni Rahmat dan beberapa karyawan 

yang bekerja pada home industry bagian pengolahan nugget jamur. 

 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan data primer dan 

data sekunder. Data primer  adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti atau 

peneliti sebagai tangan pertama pembuat data tersebut (Ibrahim, 1996). Data primer 

diperoleh dari hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Pengambilan data 

dengan wawancara dibantu dengan kuesioner yang meliputi berbagai macam 

pertanyaan mengenai bagaimana home industry dalam memenuhi kebutuhan bahan 

produksi, gambaran umum atau profil home industry serta karakteristik bahan baku 

yang digunakan. 

Data Sekunder adalah data yang dikumpulkan dan disusun oleh pihak lain, 

sehingga peneliti menjadi orang kedua atau ketiga dari pengumpul data tersebut 

(Ibrahim, 1996). Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

yang berhubungan dengan penyediaan bahan baku dan bahan pelengkap. Data-data 

tersebut meliputi data pembelian bahan produksi (jamur tiram dan tepung roti), data 

pemakaian bahan produksi (jamur tiram dan tepung roti), data mengenai biaya 

penyimpanan dan biaya pemesanan selama periode satu tahun terakhir yaitu 

Februari 2017 – Februari 2018. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif yang menurut 

(Winartha, 2006) yaitu menganalisis, menggambarkan, dan meringkas berbagai 

kondisi, situasi dari berbagai data dalam bentuk angka-angka yang dikumpulkan 

dari hasil analisis dan wawancara atau pengamatan mengenai masalah yang diteliti 

yang terjadi di lapangan. Metode deskriptif diperoleh dengan cara wawancara yang 

dibantu dengan kuesioner, meliputi data mengenai keadaan home industry dalam 

memenuhi kebutuhan bahan produksi. Metode kuantitatif diperoleh dari data home 

industry yang berkaitan dengan biaya persediaan bahan produksi, kemudian akan 

dianalisis menggunakan metode EOQ (Economic Order Quantity) dengan bantuan 

ms.excel dan software POM QM. 

a. Perhitungan EOQ (Economic Order Quantity) 

Mencari EOQ atau jumlah pembelian yang ekonomis dapat digunakan 

rumus sebagai berikut : 

      𝐸𝑂𝑄 = √
2. S. D

H
 

Keterangan : 

D = Jumlah kebutuhan barang (unit/tahun) 

S = Biaya pemesanan (rupiah/order) 

H = Biaya penyimpanan (rupiah/unit) 

b. Perhitungan Total Cost Persediaan 

Mencari total biaya persediaan dapat digunakan rumus sebagai berikut : 

Biaya Pesan / TOC = S x ( R / Q ) 
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Biaya Simpan / TCC = (Q / 2) . C 

Sehingga rumus dari total biaya persediaan atau total inventory cost adalah : 

TAC = (Q / 2 ) . C + S. (R / Q ) + (D . P) 

Keterangan : 

S = Biaya setiap kali pemesanan 

R = Jumlah pembelian (permintaan) selama 1 periode atau tahun 

Q = Kuantitas pesanan (unit/order) 

C = Biaya penyimpanan tahunan (rupiah/unit) 

P = Harga bahan baku (rupiah/kg) 

c. Perhitungan Safety Stock (Persediaan Pengaman) 

Mencari safety stock (persediaan pengaman) dapat digunakan rumus sebagai 

berikut : 

Standar Deviasi =  √
𝜀(𝑥−�̅�)

2

𝑛
 

Keterangan : 

n = Banyaknya periode pemesanan bahan baku 

x = Jumlah penggunaan bahan baku sesungguhnya tiap periode (tahun) 

�̅�           = Rata-rata penggunaan bahan baku (kg) 

Rumus untuk mengetahui berapa banyak safety stock digunakan rumus 

sebagai berikut : 

Safety stock = Sd x Z 

Keterangan : 

Sd = Standart deviasi 
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Z = Faktor keamanan dibentuk atas dasar kemampuan perusahaan 

d. Perhitungan Reorder Point (Titik Pemesanan Kembali)

Mencari reorder point (titik pemesanan kembali) dapat digunakan rumus 

sebagai berikut : 

ROP = d x L + safety stock 

Besarnya permintaan per hari adalah : 

d =
𝐷

(jumlah hari kerja per tahun)




