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BAB III 

MOTODE PENELITIAN 

3.1 Metode dan waktu penelitian 

Penelitian dilakukan di UD. Berkah Mandiri Kediri. Pemilihan lokasi ini 

dilakukan secara sengaja (purposive) dengan mempertimbangkan bahwa 

perusahaan merupakan salah satu industri kerupuk mentah yang berdiri kurang 

dari 5 tahun yang sedang berkembang, memperluas wilayah pemasaran ke seluruh 

wilayah Indonesia, perusahaan tidak meliliki penjadwalan pemesanan bahan baku 

tepung tapioka yang tetap, perusahaan tidak memiliki jumlah pemesanan yang 

tetap, dan perusahaan menambah jumlah produksi sejak tahun 2018 untuk 

memenuhi permintaan kerupuk mentah. Perusahaan mengalami kendala 

menangani pengendaliaan persediaan bahan baku tepung tapioka. Penelitian akan 

dimulai pada 1 Oktober 2018 sampai 29 Maret 2019. 

 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder sebagai data untuk 

mendukung jalannya penelitian yaitu sebagai berikut: 

1 Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber melalui 

wawancara kepada narasumber yaitu pemilik dan karyawan dari perusahaan. 

Data primer meliputi biaya pembelian bahan baku, biaya pemesanan bahan 

baku, biaya simpan bahan baku,  profil, dan sejarah berdirinya perusahaan. 

2 Data Sekunder 

Data Sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh melalui media 

perantara atau secara tidak langsung yang berupa buku, catatan, bukti yang
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telah ada, atau arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak 

dipublikasikan secara umum. 

Jenis penelitian ini menggunakan data primer. Data primer diperoleh 

secara langsung dengan melakukan wawancara kepada pemilik perusahaan 

dan karyawan perusahaan. Wawancara dilakukan untuk medndapat data 

mengenai total biaya persediaan yang dikeluarkan, total biaya pemesanan 

bahan baku, dan total biaya penyimpanan bahan baku. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian ini 

sebagai berikut: 

1. Pengamatan langsung, dilakukan pengamatan langsung ditempat produksi 

dan penyimpanan bahan baku didalam perusahaan. 

2. Wawancara, dilakukan komunikasi secara langsung dengan pihak terkait 

seperti pemilik perusahaan, kepala pergudangan, kepala produksi dan 

karyawan. Penelitian semacam ini dilakukan untuk mengetahui segala 

informasi tentang pengendalian persediaan bahan baku di perusahaan 

tersebut. 

3. Dokumentasi, melakukan pengambilan gambar di tepat sebagai bahan 

penunjang dalam penelitian ini. 

4. Studi Pusataka, kegiatan mencari informasi referensi sebagai data pelengkap 

bagi peneliti serta sebagai bahan pembanding dalam melakukan alternatif 

pemecahan masalah. Media yang dipakai oleh peneliti ialah Buku, Jurnal, dan 

internet. 
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Data dan informasi yang diperoleh akan dianalisis secara kuantitatif. Data 

kuantitatif akan diolah dengan menggunakan alat bantu microsoft excell, dimana 

hasil pembahasannya ditampilkan dalam bentuk tabel yang kemudian dianalisis 

secara deskriptif dan diinterpretasikan untuk menjelaskan hasil yang telah didapat 

tersebut. 

 

3.4 Batasan Istilah 

Batasan istilah dalam penelitian ini dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup 

pembahasan dalam penelitian agar tidak melebar ke pembahasan lain yang 

menjauhi lingkup penelitian dan untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam 

mengartikan judul di atas, maka penulis akan memfokuskan pada : 

1. UD. Berkah Mandiri Kediri merupukan perusahaan yang memproduksi 

kerupuk mentah. 

2. Analisis menggunakan perhitungan Economic Order Quantity yang artinya 

jumlah pesanan yang dapat meminimalkan totalbiaya persediaan agar 

pembeliaan bahan baku tepung tapioka dilakukan secara ekonomis dan 

optimum (Rakian, 2015). 

3. Menggunakan perhitungan pengaman persediaan (safety stock) bahan baku 

tepung tapioka untuk menghindari terjadinya kemacetan pada proses produksi 

yang disebabkan kekurangan persediaan barang (Achmad, 2014). 

4. Ekonomis adalah suatu tindakan untuk mendapatkat input (barang atau jasa) 

yang berkualitas terbaik dengan tingkat harga sekecil mungkin. 

5. Optimum yaitu keadaan untuk menghasilkan sesuatu barang atau jasa yang 

paling baik. 
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6. Menggunakan analisis perhitungan (reorder point) adalah titik dimana akan 

dilakukan pemesanan kembali bahaan baku sehingga kedatangan atau 

penerimaan bahan baku yang dipesan tepat waktu, dimana persediaandi atas 

safety stock sama dengan nol (Rangkuti, 2004:93). 

7. Harga adalah suatu nilai yang dibuat untuk menjadi patokan nilai dari suatu 

barang tersebut. 

8. Biaya penyimpanan (carrying cost) adalah biaya yang dikeluarkan oleh 

perusahaan untuk penyimpanan bahan baku tepung tapioka didalam gudang. 

9. Biaya pemesanan (ordering cost) bahan baku yang akan dipesan kembali  

yaitu biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan kepada pemasok untuk 

mendapatkan bahan baku yang dibutuhkan. 

10. Persediaan bahan baku adalah bahan yang disimpan yang akan digunakan 

untuk memenuhi tujuan tertentu agar tercapai perencanaan yang ditentukan 

oleh perusahaan. 

11. Total biaya persediaan (total cost) yaitu perhitungan total biaya persediaan 

keseluruhan yang dikeluarkan oleh setiap perusahaan setiap tahun. 

12. Kerupuk Mentah (krecek) adalah sejenis kerupuk yang belum digoreng yang 

dibuat dengan tepung tapioka dan beberapa bumbu penyedap lainnya. 

 

3.5 Pengukuran Variabel 

Penelitian ini akan dilakukan dengan menguji data yang telah diperoleh dari 

perusahaan tersebut. Data akan diambil berdasarkan pengukuran tertentu yaitu : 

1. Harga pembelian bahan baku utama pembuatan kerupuk mentah yaitu tepung 

tapioka yang diukur dengan menggunakan satuan rupiah per kilogram (Rp/Kg). 
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2. Kuantitas pembeliaan bahan baku dari pemasok tepung tapioka diukur 

dengan menggunakan satuan kilogram per sekali pembelian (Kg/pembelian). 

3. Penggunaan bahan baku tepung tapioka untuk proses produksi menggunakan 

satuaan kilogram per pembuatan adonan (Kg/adonan). 

4. Biaya penyimpanan (carrying cost) diukur dengan menggunakan satuan 

rupiah per kg (Rp/Kg/Simpan). 

5. Biaya pemesanan (ordering cost) dinyatakan dalam bentuk satuan rupiah per 

kg (Rp/Kg/Pesan) dalam setiap pembeliaan bahan baku. 

6. Perhitungan Economic Order Quantity akan dinyatakan dalam bentuk satuan 

Kilogram (Kg). 

7. Safety Stock akan diukur dalam bentuk satuan kilogram per sekali simpan 

(Kg/simpan). 

8. Re-Order Point akan dinyatakan menggunakan satuan kilogram per sekali 

pesan (Kg/pesan). 

9. Total Cost akan dinyatakan menggunakan bentuk satuan rupiah (Rp). 

10. Jumlah pemakaian tepung tapioka dinyatakan dalam satuan kilogram (Kg). 

11. Waktu siklus optimal melakukan pemesanan bahan baku dinyatakan dalam 

hari per sekali pesan (Hari/pesan) 

12. Standard deviationdinyatakan dalam bentuk kilogram (Kg). 

13. Service factor atau tingkat keberhasilan produksi dinyatakan dalam bentuk 

persen (%). 

14. Total biaya persediaan bahan baku dinyatakan dalam bentuk Rupiah (Rp). 

15. Total kebutuhan produksi dinyatakan dalam kilogram (Kg). 

16. Kebutuhan produksi per hari dinyatakan dalam bentuk kilogram (Kg). 
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3.6 Metode Analisis Data 

3.6.1 Analisis kualitatif 

Analisis kualitatif digunakan untuk mengetahui informasi mengenai sejarah 

perusahaan, visi dan misi perusahaan, struktur organisasi, produk-produk yang 

dipasarkan, ketenagakerjaan dan pemasaran. Analisis kualitatif juga digunakan 

untuk mengetahui bagaimana prosedur pembelian bahan baku tepung tapioka dan 

penyimpanan bahan baku tepung tapioka (Pupu, 2009). 

3.6.2 Analisis kuantitatif 

Analisis kuantitatif digunakan untuk mengetahui besarnya biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk persediaan bahan baku tepung tapioka. Perhitungan 

dilakukan untuk menentukan kuantitas optimum pada analisis pengendalian 

persediaan bahab baku tepung tapioka. perhitungan analisis kuantitatif melibatkan 

berbagai jenis biaya yang terkandung dalam persediaan dan penggunakan metode 

Economic Order Quantity. 

1. Metode Economic Order Quantity 

Menurut Zulfikarizah (2005:99), perhitungan biaya hanya didasarkan pada 

biaya yang mempengaruhi pemesanan dan pembelian yaitu biaya pemesanan 

perunit dan biaya penyimpanan perunit. Rumus untuk mencari biaya pemesanan 

perunit yaitu total biaya pemesanan  dibagi dengan frekuensi pemesanan dalam 

satu tahun. Rumus untuk mencari biaya penyimpanan perunit yaitu total biaya 

penyimpanan dibagi dengan total pemakaian bahan baku selama satu tahun. 

Rumus untuk mendapatkan hasil Economic Order Quantity sebagai berikut: 
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Perhitungan EOQ 

EOQ = √
2.D.O

C
 

Keterangan :  

Q  : Kuantitas barang setiap kali pemesanan.  

D  : Jumlah permintaan kebutuhan bahan baku dalam suatu periode. 

O  : Biaya setiap kali pesan  

C : Biaya penyimpanan per unit. 

Perhitungan Frekuensi Pemesanan Optimal 

F = D / Q 

Keterangan :  

F : Frekuensi Pemesanan Optimal  

D : Jumlah Pemakaian Bahan Baku 

Q : Hasil Perhitungan EOQ 

Perhitungan Waktu Siklus Optimal 

T = Q / D x Jumlah Hari Kerja 

Keterangan :  

T : Waktu Siklus Optimal Melakukan Pemesanan  

D : Jumlah Pemakaian Bahan Baku 

Q : Hasil Perhitungan EOQ 

2. Safety Stock 

Menentukan biaya persediaan penyelamat digunakan analisa statistik, yaitu 

dengan mempertimbangkan penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi 

antara perkiraan pemakaian bahan baku dengan pemakaian sebenarnya, sehingga 
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diketahui Standard Deviation. Cara mengetahui nilai Z (tingkat keberhasilan 

pengaman bahan baku) dapat dilihat dari tabel service factor (Zulfikarijah, 

2005:148). 

Perhitungan Nilai Standar Deviasi 

 

SD = √∑(
X-Y

N
)2

 

Keterangan :  

SD  : Standard Deviation 

X  : Pemakaian Sesungguhnya 

Y : Perkiraan Pemakaian 

N  : Jumlah Data  

Perhitungan Safety Stock 

SS = Sd x Z 

Keterangan :  

SS : Hasil Safety Stock 

Sd : Hasil Standard Deviation 

Z : Tingkat Keberasilan 

3. Re-Order Point 

Menurut Rangkuti (2004:93), metode Pemesanan yang menentukan kapan 

waktu dilakukan pemesanan kembali agar stock penyimpanan didalam gudang 

perusahaan tidak berlebihan atau kekurangan bahan baku tepung tapioka.  

Perhitung kebutuhan perhari 

d = D / Jumlah Hari kerja 

Keterangan : 
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D : Kebutuhan Bahan Baku Perhari 

Perhitungan ROP 

ROP   = D × L + SS 

Keterangan: 

ROP : titik pemesanan kembali (Reorder Point) 

D  : kebutuhan per hari 

L  : waktu tunggu pesanan baru dalam sehari 

SS  : Saftety Stock 

4. Total Annual Inventory Cost 

TAC adalah menghitung total biaya persediaan tahunan, dengan menghitung 

hasil EOQ dan perhitungan kebijakan perusahaan secara matematis dengan cara 

total biaya persediaan dengan menjumlah total biaya pesan perunit dan total biaya 

simpan perunit serta ditambahkan dengan total kebutuhan dan harga perunit 

(Zulfikarijah, 2005:104). Rumus yang digunakan untuk menghitung TAC sebagai 

berikut: 

TAC = TOC + TCC + Purchasing Cost atau D x P 

Keterangan :  

TAC  : Total Biaya Persediaan Tahunan 

TOC : Total Biaya Pesan ( Total Ordering Cost ) 

TCC : Total Biaya Simpan ( Total Carrying Cost )  

D : Total Kebutuhan Produksi 

P : Harga Perunit Kebutuhan Produksi 
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