
 

32 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini dilakukan pada CV. Elid Perkasa Jaya, di Desa Kemantren, 

Kec. Paciran, Kab. Lamongan. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis peneltian yang dipilih adalah penelitian terapan (Applied Research). 

Menurut Moh Nazir (2011), penelitian terapan (Applied Research) merupakan 

tipe penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah-masalah praktis. 

Penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifikasi dalam rangka 

penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian terapan dengan tipe penelitian 

evaluasi, yaitu suatu upaya untuk mengukur hasil atau dampak suatu aktivitas, 

program, atau proyek dengan cara membandingkan dengan tujuan yang telah 

ditetapkan, dan bagaimana cara mencapainya (Mulyono, 2009) 

C. Definisi Operasional Variabel 

Metode Peramalan 

1. Trend Linier 

Penjualan : penjualan suatu barang dari pihak lain dengan sistem transaksi. 

Waktu : seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, atau keadaan 

berada berlangsung. 

2. Trend Kuadratik 

Penjualan : penjualan suatu barang dari pihak lain dengan sistem transaksi. 
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Waktu : seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, atau keadaan 

berada berlangsung. 

3. Trend Exponential 

Penjualan : penjualan suatu barang dari pihak lain dengan sistem transaksi. 

Waktu : seluruh rangkaian saat ketika proses, pembuatan, atau keadaan 

berada berlangsung. 

4. EOQ (Economic Oerder Quantity) 

Pemesanan : merupakan salah satu aktifitas yang melakukan pemesanan ke 

pihak lain. 

Indikator: 

Biaya : biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan atas adanya transaksi. 

Jumlah pemesanan : suatu kuantitas pada pemesanan suatu barang. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dengan cara 

melakukan wawancara dengan jubjek penelitian (Sugiono, 2014). Data 

primer yang akan digunakan dalam penelitian ini meliputi jumlah pemesanan 

perbulannya, biaya yang harus dibayar, jumalh penjualan, masalah 

persediaan yang dihadapi. 

2. Data Sekunder 

Data skunder yaitu data yang diperoleh melalui dokumentasi dari beberapa 

sumber lain (Sugiono, 2014). Data yang digunakan adalah data kuantitatif, 

data tersebut meliputi data persediaan, penjualan, biaya pemesanan, dan foto. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data ini menggunakan teknik: 

1. Wawancara 

Menurut Sugiono pada 2010 wawancara yaitu suatu cara untuk mendapatkan 

data atau informasi dengan tanya jawab secara langsung pada orang yang 

bersangkutan, dalam hal ini adalah dengan pihak manajemen CV. Elid 

Perkasa Jaya yaitu data-data mengenai jumlah pemesanan perbulannya, 

biaya pemesanan, jemlah penjualan perbulannya, masalah persediaan yang 

dihadapi dalam persediaan, gambaran umum perusahaan, jumlah karyawan 

serta penggajiannya. 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi bisa dibentuk gambar misalnya foto, video, sketsa dan lain-lain 

(Sugiono, 2014), dokumentasi dalam penelitian ini yaitu data-data tersebut 

meliputi data persediaan, data penjualan, dan lainnya. 

F. Teknik Analisis Data 

Alat analisi yang digunakan dalam penelitian ini adalah trend linier, trend 

kuadrati, trend exponential, MSE, serta EOQ. 

1. Trend Linier 

Pada rumus pertama yang dipakai pada penelitian ini yaitu mencari tahu hasil 

dari penjumlahan pada rumus trend linier, dimana diketahui: 

a) Menentukan nilai a dan b 

Untuk menentukan nilai a dan b dengan persamaan sebagai berikut: 

a = 
𝛴𝑦

𝑛
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b = 
𝛴𝑥𝑦

𝛴𝑥2
 

b) Menentukan Yˈ 

Adapun untuk menentukan Yˈ persamaannya sebagai beriku: 

Yˈ= a + bx 

(Titik Ambarwati, M. Jihadi, 2003:81) 

c) Menentukan error (E) 

Untuk persamaannya yaitu sebagai berikut: 

E = (Y - Yˈ)2 

Sehingga dalam penentuan a, b, Yˈ, serta E nya bisa disebutkan dalam 

tabel 3.1 dibawah ini: 

Tabel 3.1 Tabel Trend Linier 

Bulan  Y X XY X2 Yˈ E 

       

       

Jumlah       

 

2. Trend Kuadratik 

Pada rumus kedua yang dipakai pada penelitian ini yaitu mencari tahu hasil 

penjumlahan trend kuadratik, dimana diketahui: 

a) Menentukan Nilai a, b, dan c. 

Untuk menentukan nilai a, b, dan c dengan persamaan sebagai berikut: 

a = 
𝛴𝑌−𝑐𝛴𝑋2

𝑛
 

b = 
𝛴𝑋𝑌

𝛴𝑋2 

c = 
(𝑛𝛴𝑋2𝑌)−( (𝛴𝑋2 )(𝛴𝑌))

(𝑛𝛴𝑋4)−( (𝛴𝑋2)2)
 

b) Menentukan Yˈ 
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Untuk menentukan Yˈ rumusnya sebagai berikut: 

Yˈ= a + bx + cx2 

(Titik Ambarwati, M. Jihadi, 2003:105) 

c) Menentukan error (E) 

Untuk persamaannya sebagai berikut: 

E = (Y - Yˈ)2 

Dalam penentuan a, b, c, Yˈ, serta E bisa dimasikan pada tabel 3.2 

dibawah ini: 

Tabel 3.2 Tabel Trend Kuadratik 

Bulan  Y X XY X2 X2Y X4 Yˈ E 

         

         

Jumlah         

 

3. Trend Exponential 

Pada rumus ketiga yang dipakai pada penelitian ini yaitu mencari tahu hasil 

penjumlahan trend exponential, dimana diketahui: 

a) Menentukan nilai a dan b 

Untuk menentukan nilai a dan b dengan persamaan sebagai berikut: 

Log a = 
𝛴𝑙𝑜𝑔𝑌

𝑛
 

Log b = 
𝛴𝑋 𝑙𝑜𝑔 𝑌

𝛴𝑋2  

b) Menentukan Yˈ 

Untuk menentukan Yˈ dengan persamaan sebagai berikut: 

Yˈ= a.bx  yang dapat disederhanakan menjadi bentuk fungsi logaritma 

yaitu: 
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Log Yˈ= log a + log b x 

(Titik Ambarwati, M. Jihadi, 2003: 108) 

c) Menentukan Nilai Error (E) 

Untuk menentukan nilai error  adalah sebagai berikut: 

E = (Y - Yˈ)2 

Dari perhitungan diatas semua itu mulai dari penentuan nilai a, b, Yˈ, dan 

E bisa didapat dari tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3 Tabel Trend Exponential 

Bulan  Y X XY X2 X2Y X4 log Y X.log Y log Yˈ E 

           

           

           

 

4. MSE (Mean Sequere Error) 

Setelah diketahui dari ketiga rumus diatas yaitu trend linier, trend kuadratik, 

dan trend exponential, untuk mengetahui mana yang lebih baik diantara tiga 

rumus tersebut perlu dilakukan perhitungan melalui rumus MSE dengan 

rumus sebagai berikut: 

MSE = 
𝛴𝑒2

𝑛
 

Dimana: 

Σe2 = jumlah nilai error dari ketiga rumus trend linier, trend kuadratik, dan 

trend exponential kemudian di kuadratkan 

n = jumlah waktu dalam tabel penelitian 
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sehingga dari penjumlahan ketiga rumus tersebut akan mendapatkan 

kesimpulan mana yang jumlah kesalahannya paling sedikit itu yang 

dianggap paling baik dan digunakan pada EOQ. 

5. EOQ (Economic Order Point) 

EOQ sendiri memiliki arti pengendalian persediaan yang meminimalkan 

total biaya pemesanan dan penyimpanan. Pada buku Heizer dan Render pada 

2014 hal. 561.  Dikutip dari buku dasar-dasar manajemen produksi dan 

operasi T. Handoko, 2011:340 rumus perhitungan EOQ tersebut adalah 

sebagai berikut: 

EOQ = √
2.𝑆.𝐷

𝑝.𝑖
 

Dimana: 

D = jumlah bahan baku yang dipesan 

S = biaya setiap kali pesan 

p = harga barang perunit 

i = biaya penyimpanan 

setelah mengetahui rumus EOQ selanjutnya memasukan sesuai data, dan 

untuk D pada rumus EOQ memakai hasil dari nilai akhir yang terbaik dari 

ketiga metode peramalan sebelumnya yaitu trend linier, tend kuadratik, dan 

trend exponential. 

Kemudian menghitung biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan 

untuk mendapatkan barang tersebut. Rumusnya yaitu: 

TC = (HxQ/2)+(S.D/Q) 
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Dimana: 

H = biaya penyimpanan perunit perperiode 

 Q = hasil dari penjumlahan EOQ  

S = biaya pemesanan 

D = permintaan perperiode tertentu 

Setelah itu mencari frekuensi terbaik untuk menempatkan pesanan dalam 

satu periode. Rumus frekuensi pemesanan yaitu: 

N = D/Q 

Dimana: 

D = jumlah bahan baku perperiode dalam bentuk unit 

Q = hasil dari perhitungan EOQ 

Kemudian cara menghitung durasi habisnya EOQ yaitu: 

T = jumlah hari kerja perperiode / jumlah pesanan yang diharapkan 

Setelah itu menghitung bagian ROP (Reorder Point) atau titik pemesanan 

ulang. Sebelum masuk ke rums ROP terlebih dahulu menghitung 

permintaan harian terlebih dahulu. Rumusnya yaitu: 

d = D / jumlah hari kerja dalam suatu periode 

Kemudian masuk kerumus ROP, hasil dari perhitungan rumus diatas di 

kalikan sama waktu tunggu atau lead time nya. Berikut rumus ROP: 

ROP = d x L 

Sehingga dari perhitungan diatas dalam rumus EOQ bisa menghasilkan 

kurva sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Kurva EOQ dan ROP 
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