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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Coklat klasik yang berlokasi 

di kantor pusat di Jalan Jl. Joyo Agung No.184, Merjosari, Kec. 

Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65144 dan juga di beberapa gerai 

yang tersebar di Kota Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah penelitian terapan. 

Penelitian terapan dilakukan untuk keperluan penerapan atau pengujian 

teori, dan penilaian kegunaannya dalam penyelesaian masalah-masalah 

yang sedang dihadapi. Penelitian ini digolongkan sebagai usaha yang 

dilakukan untuk mejawab masalah-masalah dengan tujuan praktis yang 

jelas ( I Made :2007). 

C. Definisi Operasional Variabel 

1. Peramalan 

Peramalan (forecasting) adalah kegiatan memperkirakan atau 

memprediksikan apa yang akan terjadi pada masa yang akan datang dengan 

waktu yang relative lama. Sedangkan ramalan adalah suatu situasi atau 

kondisi yang akan diperkirakan akan terjadi pada masa yang akan datang. 

a. Volume penjualan 

Volume penjualan meruapakan jumlah total yang 

dihasilkan dari kegiatan penjualan barang. Semakin besar jumlah 
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penjualan yang dihasilkan perusahaan, semakin besar 

kemungkinan laba yang akan dihasilkan perusahaan. Oleh karena 

itu volume penjualan merupakan salah satu hal penting yang harus 

dievaluasi untuk kemungkinan perusahaan agar tidak rugi. Jadi 

volume penjualan yang menguntungkan harus menjadi tujuan 

utama perusahaan dan bukannya untuk kepentingan volume 

penjualan itu sendiri.  

2. Ukuran lot 

Ukuran lot atau lotsize merupakan jumlah minium pesanan, yang 

didasarkan atas ketentuan pemasok. Dengan menggunakan metode 

penetuan lotsize maka dapat ditentukan jumlah item yang dibutuhkan untuk 

setiap periode. 

a. Permintaan 

Permintaan dalam ilmu ekonomi, adalah merupakan suatu 

penggambaran atas hubungan-hubungan di pasar, antara para 

calon pembeli dan penjual terhadap suatu barang. Permintaan 

adalah sejumlah barang yang dibeli atau diminta pada suatu harga 

dan waktu tertentu.  

b. Set up cost 

Setup cost adalah biaya yang ditimbulkan oleh adanya 

kegiatan pemesanan persediaan dalam sekali pesan, misal: 

formulir, supplies, proses pemesanan dan administrasi; selama 

bahan/barang belum tersedia untuk diproses lebih lanjut. 
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c. Holding cost 

Holding cost, adalah biaya yang ditimbulkan oleh 

penyimpanan persediaan dalam gudang pada periode waktu 

tertentu, termasuk pula di dalamnya biaya asuransi, penyusutan, 

bunga dan lain-lainnya. 

d. Harga pembelian  

Harga Pembelian adalah harga yang ditetapkan 

berdasarkan jumlah uang yang diberikan pada saat membeli suatu 

barang. Harga pembelian di sebut juga modal. Dalam situasi 

tertentu harga pembelian (modal) ditambah dengan ongkos atau 

biaya lainnya 

3. Distribution Requirement Planning (DRP) 

Merupakan metode aplikasi dari Material Requirement Planniing 

(MRP) dalam proses distribusi. Metode ini menetukan kapan waktu terbaik 

melakukan distribusi produk, dengan jumlah distribusi produk yang tepat, 

dan biaya distribusi seminim mungkin. Metode Distribution Requirement 

Planning (DRP) ini juga menghitung besarnya persediaan yang tepat agar 

tidak terjadi kelebihan atau kekurangan persediaan. 

a. Kebutuhan kotor 

Kebutuhan kotor merupakan jumlah total setiap item yang 

dibutuhkan perusahaan untuk dapat memproduksi sejumlah 

produk tertentu. kebutuhan kotor ini didapat dari total kebutuhan 

yang diperlukan untuk melangsungkan proses produksi. 
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b. Persediaan 

Persediaan merupakan produk yang disimpan oleh 

perusahan untuk memenuhi permintaan konsumen. Didalam 

suatu perusahaan, baik itu perusahaan perdagangan maupun 

perusahaan manufaktur pasti selalu mengandalkan persediaan 

(inventory). Persediaan sebagai kekayaan perusahaan, memiliki 

peranan penting dalam operasi bisnis. 

c. Kebutuhan bersih 

Kebutuhan bersih merupakan total dari kebutuhan kotor 

yang telah dikurangkan beberapa item. Sehingga dapat diketahui 

berapa banyak item yang diperlukan perusahaan untuk 

memproduksi suatu produk. 

4. Distribusi produk 

Distribusi poduk adalah kegiatan yang berusaha memperlancar dan 

mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada 

konsumen, sehingga penggunaannya sesuai dengan yang diperlukan (jenis, 

jumlah, harga, tempat, dan saat dibutuhkan). 

a. Waktu distribusi 

Waktu distribusi adalah waktu atau periode yang 

dibutuhkan perusahaan untuk melakukan kegiatan distribusi. 

Waktu distrusi dapat mempengaruhi jumlah persediaan. 
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b. Jumlah distribusi 

Jumlah distribusi adalah total jumlah produk yang akan 

didistribusikan oleh perusahaan. Jumlah distribusi berkaitan dengan 

kebutuhan permintaan perusahaan. 

c. Biaya distribusi minimum 

Biaya distribusi minimum adalah biaya yang dikeluarkan 

oleh perusahaan dalam melakukan kegiatan distribusi yang bernilai 

kecil. Biaya ini didasarkan pada biaya-biaya administrasi, biaya 

transpot, dan biaya pemesanan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer 

Data primer  adalah data yang dibuat oleh pihak yang melakukan 

penelitian untuk maksud khusus menyelesaikan permasalahan yang sedang 

ditanganinya. Data dikumpulkan sendiri dari sumber pertama atau tempat 

objek penelitian dilakukan (Rully indrawan:2014). Data primer dalam 

penelitian ini berbentuk Data persediaan produk, Data leadtime, Data biaya 

kirim, Data biaya simpan, dan data inventory on hand yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini yang diperoleh langsung dari perusahaan coklat klasik. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data 

kepada pihak penelitian (Sugiyono:2014). Data sekuder dalam penelitian ini 

berupa data gambaran umum perusahaan yang di peroleh dari tangan kedua 

dan tidak langsung diperoleh dari perusahaan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang 

menjadi objek penelitian.  

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah : 

1. Wawancara 

 Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila 

peneliti akan melaksanakan studi pendahuluan untuk menemukan 

permasalahan yang harus diteliti, dan juga peneliti ining mengetahui hal-hal 

dari responden yang lebih mendalam (Sugiyono, 2010). Dalam hal ini pihak 

manajemen/karyawan perusahaan Coklat Klasik. Hasil dari wawancara 

diperoleh permasalahan-permasalahan yang terjadi pada perusahaan Coklat 

Klasik. 

2. Observasi 

Observasi merupakan teknik penggumpulan data, dimana peneliti 

melakukan pengamatan langsung ke objek penelitian untuk melihat dari 

dekat kegiatan yang telah dilakukan (Ridwan, 2004). Observasi dilakukan 

untuk mengamati objek-objek yang dalam perusahaan Coklat Klasik. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakana catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental 

dari sesorang. Dokumen tulisan misalnya dokumen catatan harian, cerita, 
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bografi, peraturan, kebijakan. Dokumen gambar, misalnya foto, gambar 

hidup, sketsa. Dokumen karya misalnya, dokumen karya seni yang dapat 

berupa gambar, patung, film, dan lain-lain, studi dokumen merupakan 

pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara. (Sugiyono, 

2013). 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan langkah 

yang dapat menyelesaikan penelitian ini. Teknik analisis yang digunakan 

berupa metode Distribution Requirement Planning (DRP) dengan 

menggunakan teori dari Richardus Eko dan Richardus Djokopranoto 

(2003). Metode Distribution Requirement Planning (DRP) digunakan untuk 

merencanakan penjadwalan aktivitas distribusi produk agar tepat waktu, 

tepat jumlah, dan lebih optimal sehingga dapat meminimalisir kebutuhan 

biaya persediaan maupun kebutuhan biaya distribusi. 

Untuk menjawab rumusan masalah maka digunakan alat analisis berkut: 

1. Menentukan lotsize pemesanan.  

Menentukan lotsize yang sesuai dengan memperhatikan data 

permintaan dari masing-masing PDL. Penggunaan teknik penentuan 

ukuran lot membuat pelaksanaan jadwal distribusi menjadi jelas. 

Penentuan lot diawali dengan peramalan permintaan pada tingkat 

PDL/gerai. Berikut merupakan rumus peramalan permintan : 

a. Peramalan permintaan pada tingkat PDL/gerai 
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Menghitung perkiraan kebutuhan produk di tingkat PDL 

untuk setiap kurun waktu tertentu yang akan datang, yaitu 

kebutuhan bruto dengan menggunakan metode pearamalan least 

Square. 

Rumus metode least Square Menurut F. Robert J & 

Richard B (2014) adalah sebagai berikut: 
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 Keterangan : 

 dt = penjualan pada periode t 

  t = 1, 2, 3………..n 

 Ft+1  = nilai ramalan 
Ukuran lot ditentukan dengan 2 metode penentuan lotzise 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

b. Economic Order Quantity (EOQ) 

Model Economic Order Quantity (EOQ) menggunakan 

estimasi total permitaan tahunan, biaya pengaturan dan 

pemesanan, dan biaya penyimpanan tahunan. Teknik penetuan 

ukuran lot mengasumsikan bahwa kebutuhan bagian dipenuhi 

pada awal periode. Biaya penyimpanan dikenakan hanya untuk 

persediaan akhir pada periode tersebut. 
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Rumus EOQ : 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Keterangan : 

D = Permintaan  

S = Biaya pengaturan 

H = Biaya penyimpanan 

. 

c. Periodic Order Quantity (POQ) 

Pada teknik Periodic Order Quantity (POQ) interval 

pemesanan ditentukan dengan suatu perhitungan yang 

didasarkan pada logika Economic Order Quantity (EOQ) klasik 

yang telah dimodifikasi, sehingga dapat digunakan pada 

permintaan yang berperiode diskrit. 

Rumus POQ sebagai berikut : 

 

Keterangan : 

EOI = interval pemesanan ekonomis dalam satu periode 

C  = Biaya pemesanan setiap kali pesan 

H  = presentase biaya simpan setiap peride 

P  = harga atau biaya pembelian per unit 

R  = rata-rata permintaan per periode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RPh

C

R

EOQ
EOI

2
==



42 
 

2. Distribution Requirement Planning tiap Warehouse dan item 

ditabulasikan sebagai berikut : 

Tabel3.1 Analisa Perhitungan DRP untuk tiap PDL 

PDL A 

Lot Size : 

Lead time : 

Periode 

1 2 3 4 5 6 7 

Gross Requirements        

Scheduled Receipts        

Projected On-Hand        

Net Requirements        

Planned Order Receipts        

Planned Order Releases        

Sumber : Indrajit, Eko & Djokopranoto, Richardus, (2003) 

Langkah-langkah Perhitungan DRP dapat ditentukan dengan rumus berikut: 

a. Requirement Demand 

b. Net Requirement 

Net Requirement =(Gross Requirement+Safetystock) - (Scheduled  

 Receipt+Project On Hand periode sebelumnya)  

Nilai Net Requirement yang dicatat adalah yang bernilai positif. 

 

c. Planned Order Release  

(Periode Planned Order Receipt - Lead Time) 

Planned Order Release adalah ditentukan hari dimana harus melakukan 

 pemesanan. 

 

d.  projected on hand pada periode tersebut 

Projected on hand = (Projected On Hand Periode Sebelumnya + Schedule 

 Receipt + Planned Order Receipt) - (Gross Requirement). 

 

e.   Menghitung biaya distribusi perencanaan dan penjadwalan Metode 

    Distribution Requirement Planning periode tahun 2016 (biaya 

distribusi) 
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3. Analisa hasil Penelitian. Bagian ini merekap hasil pengolahan data 

dengan dilakukan perbandingan biaya distribusi metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) teknik lotsize Economic Order 

Quantity (EOQ) dengan biaya distribusi metode Distribution 

Requirement Planning (DRP) teknik lotsize Periodic Order Quantity 

(POQ). Guna memutuskan metode mana yang sebaiknya digunakan 

perusahaan. 


