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 BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 
 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

 

Obyek penelitian ini adalah CV. Tani Jaya Perkasa yang beralamat di Dusun 

Gebangan  RT 02 RW 02 Kelurahan Putat, Kecamatan Purwodadi, Kaubapten 

Grobogan, Jawa Tengah, Indonesia. 

Alasan peneliti memilih lokasi ini karena proses produksi dari perusahaan ini 

belum mempunyai kebijakan dalam pengendalian persediaan bahan baku. 

3.2. Jenis dan Sumber Data 

 

Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan merupakan data 

sekunder. Data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

1. Data persediaan bahan baku kotoran ayam dan kotoran sapi 

2. Data pembelian bahan baku kotoran ayam dan kotoran sapi 

3. Data pemakaian bahan baku kotoran ayam dan kotoran sapi 

4. Data biaya penyimpanan kotoran ayam dan kotoran sapi 

5. Data biaya pemesanan kotoran ayam dan sapi 

6. Data waktu tunggu kotoran ayam dan sapi 
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Persamaan tersebut dapat diselesaikan hingga diperoleh model SP 

(Reorder point) yang ekonomis. 

 

Keterangan:  

P(KP)= Probabilitas stock out / peluang kehabisan persediaan 

Q = Jumlah persediaan yang optimal  

BKP = Biaya kehabisan persediaan  

h = Biaya simpan per unit  

D = Permintaan per tahun 

2.3.6. Jumlah Pembelian yang Ekonomis 

 

Pada model deterministik menentukan jumlah pesanan yang optimal 

dengan  metode Economic Order Quantity (EOQ) dapat menggunakan 

perhitungan melalui rumus sebagai berikut (Heizer dan Render, 2010:95): 

 

Keterangan : 

S = biaya pemesanan per pesanan 

D = pemakaian bahan periode waktu 

H = biaya penyimpanan per unit per tahun 
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Tetapi penentuan Q optimal pada EOQ model probabilistik tidak 

dapat langsung ditentukan seperti model deterministik. Adanya perilaku 

yang probabilitas dari parameter-parameter model ini terutama saat lead 

time menyebabkan penentuan Q optimal harus dilakukan secara bertahap. 

Langkah pertama melakukan peramalan atau estimasi terhadap pemakaian 

bahan baku periode selanjutnya. Langkah yang kedua yaitu menghitung 

setiap paramater yang mempengaruhi seperti biaya simpan, biaya pesan, 

titik pemesanan kembali, persediaan cadangan dan probabilititas 

pemakaian selama lead time. Dalam menentukan titik pemesanan kembali 

perlu diketahui besarnya safety stock perusahaan. Sedangkan dalam 

menentukan safety stock perusahaan perlu diketahui faktor keamanan. 

Faktor keamanan dapat diperoleh setelah mengetahui peluang kehabisan 

bahan baku. Peluang kehabisan bahan baku dapat diperoleh dengan 

menetukan terlebih dahulu Q dengan mengganggap tidak adanya 

kehabisan bahan baku. 

Q dengan mengganggap tidak adanya kehabisan bahan baku dapat 

dihitung dengan rumus : 
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Kemudian mensubsitusikan Q dengan mengganggap tidak adanya 

kehabisan bahan baku di dalam probabilistik stock out untuk mendapatkan 

reorder point yang ekonomis, dengan rumus (Siswanto 2007:195): 

 

Keterangan:  

P(KP)= Probabilitas stock out  

Q = Jumlah persediaan yang optimal  

BKP = Biaya kehabisan persediaan  

h = Biaya simpan per unit  

D = Permintaan per tahun 

Langkah terakhir setelah semua paramter diketahui yaitu menentukan 

Q yang akan memberikan BTP (Biaya Total Persediaan) minimal. Q 

optimal Probabilistik menurut Siswanto (2007 : 195) dapat dihitung 

dengan rumus:  

 

Keterangan :  

Q optimal = EOQ  

D = Kebutuhan pemakaian bahan per periode 

S = Biaya pemesanan setiap kali pesan  

h = Biaya penyimpanan per periode  



32 
 

BK = Biaya kehabisan persediaan per unit 

SP = Reorder point 

Ki = Demand selama lead time  

P = Probabilitas demand selama lead time 

2.4. Kerangka Pikir 

CV. Tani Jaya Perkasa dalam mengelola persediaan bahan bakunya 

memiliki cara tertentu. Bahan baku merupakan salah satu faktor yang 

berbepangruh pada kelancaran proses produksi. Oleh karena itu setiap 

perusahaan perlu mempertimbangkan tentang pengadaan bahan baku yang 

optimal, seberapa banyak jumlah bahan baku yang akan dipesan, berapa jumlah 

stok bahan baku yang ideal dan kapan harus memesan bahan baku yang efektif. 

Oleh sebab itu setiap perusahaan perlu mengendalikan persediaan bahan 

bakunya. Salah satu metode yang cukup optimal dalam mengelola pengendalian 

bahan baku dimana pemakaian bahan baku tidak konsisten adalah metode EOQ 

(Economic Order Quantity) Probabilistik. 

Pengendalian menggunakan metode EOQ Probabilisitk akan memberikan 

informasi kepada perusahaan yang menggunakan metode ini titik optimal biaya 

persediaan. Melalui hasil perbandingan perhitungan metode yang selama ini 

dipakai dengan hasil perhitungan EOQ Probabilistik dapat menjadi saran atau 

rekomendasi bagi CV. Tani Jaya Perkasa dalam mengevaluasi dan 

mempertimbangkan kebijakan pengendalian persediaan agar tercipta optimalisasi 

pada proses produksi. 
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Gambar 2.1 Kerangka Pikir 
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2.5. Definisi Operasional 

 

Definisi Oprasional dari analisis ini adalah : 

a. CV. Tani Jaya Perkasa adalah perusahaan yang memproduksi pupuk organik 

bersubsidi yang menjadi tempat dilakukannya penelitian. 

b. Persediaan bahan baku adalah segala sesuatu atau sumber-sumber daya dari 

CV. Tani Jaya Perkasa seperti kotoran ayam dan kotoran sapi yang disimpan 

dalam antisipasinya terhadap pemenuhan permintaan. 

c. Biaya persediaan bahan baku adalah biaya-biaya yang timbul yang 

disebabkan karena adanya persediaan pada CV. Tani Jaya Perkasa yang 

terdiri dari biaya pemesanan (biaya telpon, biaya transportasi dan biaya 

tenaga kerja angkutan) dan biaya penyimpanan (biaya penyusutan bangunan, 

biaya perawatan). 

d. Pengendalian persediaan bahan baku adalah suatu aktivitas yang dilakukan 

CV. Tani Jaya Perkasa untuk menetapkan besarnya persediaan kotoran ayam 

dan kotoran sapi. 

e. Metode EOQ (Economic Order Quantity) Probabilistik merupakan metode 

yang digunakan untuk mengetahui jumlah kuantitas kotoran ayam dan 

kotoran sapi yang dapat diperoleh dengan biaya yang minimal atau sering 

dikatakan sebagai jumlah pembelian yang optimal pada CV. Tani Jaya 

Perkasa. 
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3.3. Teknik Pengumpulan Data 

 

Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 

metode dokumentasi. Metode dokumentasi digunakan  untuk memperoleh data 

berupa data persediaan, pembelian dan pemakain bahan baku, lead time serta 

biaya-biaya dalam pemesanan dan penyimpanan. 

3.4. Teknik Analisis 

 

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah EOQ 

Probabilistik akan menimbulkan beberapa kemungkinan terjadi : 

1. Demand atau tingkat pemakaian tidak tetap namun leadtime atau periode 

datangnya pesanan tetap.  

2. Leadtime tidak tetap namun demand tetap.  

3. Demand dan lead time tidak tetap.  

Apabila demand / tingkat pemakaian tidak tetap namun lead time tetap, 

maka sebelum menentukan kuantitas pembelian yang optimal harus ditentukan 

dulu tingkat pemakaian yang diharapkan. Langkah selanjutnya adalah 

menentukan tingkat pemakaian yang diharapkan selama lead time. Setelah 

expected demand selama lead time ditentukan, kuantitas pembelian yang optimal 

dapat ditentukan. Apabila lead time tidak tetap namun demand tetap, maka 

sebelum menentukan kapan sebaiknya pembelian dilakukan, lead time yang 

diharapkan harus ditentukan terlebih dahulu. Jika baik demand maupun lead time 

tidak tetap,  untuk menentukan kuantitas pembelian yang optimal dan kapan 
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sebaiknya pembelian dilakukan, harus ditentukan terlebih dahulu tingkat 

pemakaian yang diharapkan selama lead time dan lead time yang diharapkan. 

Selain kemungkinan-kemungkinan tersebut juga terdapat beberapa kemungkinan 

keadaan lain yang dapat terjadi berdampingan  seperti :  

1. Adanya tingkat produksi yang lebih besar daripada tingkat permintaan 

2. Adanya potongan kuantitas 

3. Adanya backorder 

 Berbagai kemungkinan tersebut memungkinkan terjadinya kelebihan 

bahan (surplus) atau kekurangan bahan (stock out). Untuk menghindari hal 

tersebut, perlu dibentuk cadangan persediaan/safety stock.  

Pada penelitian ini yang digunakan adalah EOQ Probabilistik  dengan 

demand tidak tetap tetapi lead time tetap. Metode ini dipilih karena dalam 

produksi memenuhi permintaan perusahaan masih belum konsisten. Dimana 

jumlah produksi selalu berubah ubah setiap bulannya. Lead time pemesanan juga 

diketahui konstan yaitu 3 hari untuk kotoran ayam dan 1 hari untuk kotoran sapi. 

Lead time dapat diketahui pasti karena dalam pemesanan bahan baku CV. Tani 

Jaya Perkasa selalu membeli semua bahan baku yang dimiliki oleh supplier dan 

supplier dapat segera mengirimnya dan tidak adanya pemotongan harga bahan 

baku apabila melakukan pemesanan dengan jumlah tertentu serta tidak pernah 

kehabisan persediaan. Metode ini meliputi perhitungan Q optimal (EOQ), 
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persediaan pengaman (safety stock), titik pemesanan kembali (reorder point) dan 

BTP (Biaya Total Persediaan) sebagai berikut : 

a. EOQ Probabilisik  

Dalam menentukan jumlah pesanan yang optimal dengan  metode 

Economic Order Quantity (EOQ). Penentuan Q optimal pada EOQ model 

probabilistik tidak dapat langsung ditentukan seperti model deterministik. Q 

optimal harus dilakukan secara bertahap. Langkah pertama melakukan 

peramalan atau estimasi terhadap pemakaian bahan baku periode selanjutnya. 

Langkah yang kedua yaitu menghitung setiap paramater yang mempengaruhi 

seperti biaya simpan, biaya pesan, titik pemesanan kembali, persediaan 

cadangan dan probabilititas pemakaian selama lead time. Dalam menentukan 

titik pemesanan kembali perlu diketahui besarnya safety stock perusahaan. 

Sedangkan dalam menentukan safety stock perusahaan perlu diketahui faktor 

keamanan. Faktor keamanan dapat diperoleh setelah mengetahui peluang 

kehabisan bahan baku. Peluang kehabisan bahan baku dapat diperoleh dengan 

menetukan terlebih dahulu Q dengan mengganggap tidak adanya kehabisan 

bahan baku. 

Q dengan mengganggap tidak adanya kehabisan bahan baku dapat 

dihitung dengan rumus : 
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Rumus 3.1 EOQ Tanpa Kehabisan Bahan Baku 

 

Keterangan : 

S = Biaya pemesanan per pesanan 

D = Pemakaian bahan periode waktu 

H = Biaya penyimpanan per unit per tahun 

Kemudian mensubsitusikan Q dengan mengganggap tidak adanya 

kehabisan bahan baku di dalam probabilistik stock out untuk mendapatkan 

reorder point yang ekonomis, dengan rumus (Siswanto 2007:195): 

Rumus 3.2 Peluang Kehabisan Bahan Baku 

 

Keterangan:  

P(KP)= Probabilitas stock out  

Q = Jumlah persediaan yang optimal  

BKP = Biaya kehabisan persediaan  

h = Biaya simpan per unit  

D = Permintaan per tahun 

Langkah terakhir setelah semua paramter diketahui yaitu menentukan Q 

yang akan memberikan BTP (Biaya Total Persediaan) minimal. Q optimal 

Probabilistik menurut Siswanto (2007 : 195) dapat dihitung dengan rumus:  
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Rumus 3.3 EOQ Probabilitas 

 

Keterangan :  

Q optimal = EOQ  

D = Kebutuhan pemakaian bahan per periode 

S = Biaya pemesanan setiap kali pesan  

h = Biaya penyimpanan per periode  

BK = Biaya kehabisan persediaan per unit 

SP = Reorder point 

Ki = Demand selama lead time  

P = Probabilitas demand selama lead time 

b. Persediaan Pengaman (Safety Stock) 

Persediaan pengaman (safety stock) menurut Assauri (1978:198) yaitu 

persediaan tambahan yang diadakan untuk melindungi atau menjaga 

kemungkinan terjadi kekurangan bahan (stock out). Dalam menentukan 

persediaan pengaman perlu menghitung standart deviasi. Standar deviasi 

menurut Purwanto dan Suharyadi (2007:136)  dapat dihitung dengan 

menggunakan rumus  sebagai berikut : 
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Rumus 3.4 Standart Deviasi 

 

Keterangan : 

SD = Standar deviasi 

x = Pemakaian sesungguhnya 

   = Perkiraan pemakaian 

n = Jumlah data 

Setelah mengetahui faktor keamanan (Z) maka perhitungan safety stock 

adalah sebagai berikut : 

Rumus 3.5 Safety Stock 

 

Keterangan : 

SS =  Persediaan pengaman (Safety Stock) 

SD =  Standar Deviasi 

Z = Faktor keamanan ditentukan atas dasar  kemampuan perusahaan  

c. Titik Pemesanan Kembali ( Reorder Point) 

Perhitungan reorder point dapat dilakukan dengan menjumlahkan 

kebutuhan bahan baku selama lead time ditambah dengan jumlah persediaan 

pengamanan (safety stock). Perhitungan titik pemesanan kembali  dapat 



42 
 

menggunakan rumus menurut Heizer dan Render (2010:100), adalah sebagai 

berikut:  

Rumus 3.6 Titik Pemesanan Kembali 

 

Keterangan : 

d = Tingkat kebutuhan per periode 

L = Lead time 

SS = Safety stock 

d. Biaya Total Persediaan (BTP) 

BTP atau total biaya persediaan adalah penjumlahan dari biaya 

pemesanan dan biaya simpan. Menurut Heizer dan Render (2010:97) total 

biaya persediaan dapat dirumuskan sebagai berikut : 

Rumus 3.7 Biaya Total Persediaan 

 

Keterangan : 

TC = Total biaya persediaan 

Q = Jumlah barang setiap pesan 

D = Permintaan tahunan barang persediaan dalam unit per tahun 

S = Biaya pesanan untuk setiap kali melakukan pesanan 

H = Biaya penyimpanan per unit per tahun 


