
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Rencana Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kasus dimana penelitian dilakukan

secara intensif, terinci dan mendalam terhadap objek suatu organisme, atau gejala-

gejala tertentu yang berkaitan dengan penelitian ini. Maka dari itu, objek

penelitian dalam judul ini secara keseluruhan berkaitan dengan persediaan dan

penggunaan bahan baku kedelai pada Sumber Gizi Nabati.

Jenis penelitian ini analisisnya menggunakan data sekunder yang datanya

diperoleh langsung dari perusahaan. Dalam penelitian ini yang menjadi variable

yaitu : pemakaian bahan baku sesungguhnya, peramalan persediaan bahan baku,

persediaan bahan baku, EOQ (Economic Order Quantity), biaya penyimpanan,

biaya pemesanan, titik pemesanan ulang-Reorder point (ROP), persediaan

pengaman (safety stock) dan biaya total (total cost).

3.2 Populasi dan Sampel

3.2.1 Populasi

Populasi menetapkan dan menentukan yang akan diteliti , yaitu persediaan

bahan baku kedelai yang digunakan Sumber Gizi Nabati dalam melakukan proses

produksi sari bubuk kedelai selama satu priode.

3.2.2 Sampel

Sampel penelitian ini diambil dari persediaan yang telah dilakukan

sebelumnya oleh Sumber Gizi Nabati.
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3.3 Jenis Sumber Data

Jenis sumber data akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder

yang merupakan data yang diperoleh dari Sumber Gizi Nabati yang menjadi

tempat penelitian. Data yang diperoleh berupa data kualitatif dan kuantitatif.

Data kualitatif  yaitu data yang berupa informasi tertulis yaitu informasi

mengenai bagian proses produksi, bahan baku yang digunakan, dan jumlah

barang persediaan gudang. Dan data kuantitatif yaitu data yang berupa

angka-angka mengenai jumlah persediaan dan jumlah pesanan bahan baku.

b. Sumber Data

Sumber data secara keseluruhan diperoleh dari dalam institusi yang

menjadi tempat penelitian. Data yang sifatnya kualitatif diperoleh dari

berkas-berkas atau arsip bagian persediaan dan produksi. Sedangkan data

yang bersifat  kuantitatif diperoleh dari wawancara atau pengamatan

langsung di perusahaan.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang dibutuhkan maka digunakan teknik

penghimpunan data sebagai berikut:

3.4.1 Teknik Wawancara

Yaitu teknik mendapatkan data dengan mengadakan wawancara langsung

dengan karyawan perusahaan yang berkompeten atau yang lebih mengetahui

secara mendalam tentang apa yang diangkat dalam penelitian ini (persediaan).
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Dari teknik ini diharapkan dapat diperoleh data tentang gambaran umum

perusahaan, biaya yang memengaruhi persediaan bahan baku dan data lain yang

berhubungan dengan penelitiaan.

3.4.2  Dokumentasi

Yaitu teknik pengumpulan data yang penyelidikanya ditunjukan pada

penguraiaan dan penjelasan melalui sumber-sumber dokumen atau arsip. Dari

teknik ini diharapkan memperoleh data tentang perkiraan bahan baku, biaya

persediaan, pemakaiaan bahan baku, waktu tunggu, persediaan pengaman, dan

pembelian kembali.

3.5 Analisa Data

3.5.1 Analisis Pembeliaan Bahan Baku

Langkah-langkah yang dilakukan dalam menganalisis persediaan sebagai

berikut:

1) Analisis Menggunakan Metode EOQ

Untuk dapat menentukan jumlah pemesanan atau pembelian yang optimal

tiap kali pemesanan, perlu ada perhitungan kuantitas pembelian optimal yang

ekonomis atau Economic Order Quantity (EOQ). Adapun langkah-langkah dalam

mendapatkan EOQ dalam buku Manajemen Operasi oleh (Heizer dan Render,

2005:142) adalah sebagai berikut:

a) Membuat sebuah persamaan untuk biaya setup atau biaya pemesanan.

b) Membuat sebuah persamaan untuk biaya penyimpanan.

c) Menentukan biaya setup yang sama dengan biaya penyimpanan.

d) Menyelesaikan persamaan untuk kuantitas pesanan yang optimum.
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=
Dimana:

Q  =EOQ = Jumlah pembelian optimal yang ekonomis (kg)

D  = Jumlah kebutuhan barang/ Bahan baku (Kg/tahun)

S   = Biaya pemesanan (rupiah/pesanan)

H  = i x C= Biaya penyimpanan (rupiah/unit/tahun)

I = Biaya penyimpanan (% terhadap nilai barang/ harga Bahan baku)

C = Harga barang/Bahan baku (rupiah/unit)

Frekuensi Pembelian

F =

Dimana:

F = Frekunsi pembelian

D= Kebutuhan bahan baku setahun

Q= Pembelian Optimal

1. Persediaan Pengaman (Safety Stock)

Perhitungan safety stock kacang kedelai (kg) yang seharusnya disediakan

adalah sebagai berikut:

Safety Stock = (Pemakaian Maksimum – Pemakaian Rata-rata) x
Lead Time

Dimana:

Lead time = Waktu tunggu

2. Pemesanan Kembali Bahan Baku Kacang Kedelai
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Untuk menghitung Pemesanan Kembali (Reoder point) formulasi yang

digunakan adalah sebagai berikut (Haming, 2009:45)

ROP = Safety Stock + (Lead Time x A)

Dimana:

ROP         = Reorder point

Lead time = Waktu tunggu

A = Pembelian bahan baku rata-rata per hari

3. Total Biaya Persediaan (Total Inventory Cost) Bahan Baku Kedelai (Rp)

Untuk mengetahui Total biaya persediaan bahan baku (Total Inventory Cost)

formulasi yang digunakan sebagai berikut (Haming, 2009:87):

TIC = ( ) + ( )
Dimana:

TIC = Total biaya persedian ekonomis bahan baku kedelai (Rp)

Q   = Jumlah pembelian ekonomis bahan baku kedelai (kg)

D   = Jumlah pembelian bahan baku kedelai per tahun (kg)

S    = Biaya pemesanan bahan baku kedelai per pemesanan (Rp)

H   = Biaya penyimpanan bahan baku kedelai per kg (Rp)


