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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Objek penelitian ini adalah UD. Sekawan Putra yang berlokasi 

di jalan Parang Klitik Raya, Tlogosari Kulon, Pedurunagn, Kota 

Semarang, Jawa Tengah 50196, Indonesia, karena perusahaan masih 

mempunyai masalah dalam pengontrolan persediaan bahan baku yang 

menyebabkan kelebihan dan kekurangan bahan baku digudang.  

3.2 Jenis Data 

Jenis data yang diperlukan dalam penelitian ini antara lain : 

Data primer yang diperlukan meliputi : 

a. Data pemesanan bahan baku pada UD. Sekawan Putra. 

b. Data penyimpanan bahan baku pada UD. Sekawan Putra. 

c. Data persediaan bahan baku UD. Sekawan Putra. 

d. Data jumlah produksi seluruh produk pada UD. Sekawan Putra 

selama bulan januari, februari, maret 2017. 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam memenuhi data pada UD. Sekawan Putra peneliti 

menggunakan data primer, yang dimana sumber data yang didapatnya 

berasal dari UD.  Sekawan Putra. Ini beberapa metode yang digunakan 

dalam memperoleh suatu data. 

 

 



41 

a. Metode Penagamatan atau Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara peneliti melakukan 

observasi atau pengamatan secara langsung di UD. Sekawan Putra 

dengan memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan disana 

mulai dari menjahit, menggunting, dan juga menyablon baju-baju 

yang telah di proses. Dari data yang terkumpul akan dijadikan 

sebagai penyusunan laporan. 

b. Metode Wawancara atau Interview 

Pengumpulan dengan cara metode ini dilakukan seorang 

peneliti dengan menanyakan langsung kepada narasumber yaitu 

pemilik UD. Sekawan Putra mengenai informasi seputar usahanya 

dari awal dia mulai mendirikan usahanya, gambaran profil, sistem 

kerja proses produksi yang dilakukannya, dan masih banyak lagi. 

c. Metode Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan metode dokumentasi ini 

dilakukan dengan mencatat atau menyalin berupa pembukuan yang 

dimiliki perusahaan tersebut yang berisi tentang laporan keuangan, 

pembelian bahan baku, total produksi yang dilakukan, jumlah 

persediaan barang jadi. 
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3.4 Alat Analisis Data 

Dalam penelitian ini pada UD. Sekawan Putra peneliti 

melakukan pengumpulan data mengenai persediaan bahan baku. Dalam 

penelitian ini teknik analisis yang digunakan adalah metode EOQ 

Backorder dengan model EOQ. Dalam analisis ini akan dibandingkan 

antara perhitungan dengan metode perusahaan dengan metode kuantitas 

pesanan ekonomis (Economical Order Quantity) dalam meminimalkan 

biaya persediaan bahan baku pada UD. Sekawan Putra. Adapun 

langkah-langkah yang dilaksanakan dalam analisis ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung kondisi saat ini EOQ Exist 

1) Menentukan kebutuhan selama 1 tahun 

Agar dapat menentukan kebutuhan bahan baku selama 1 

tahun maka kita perlu untuk mengetahui average pemesanan 

yang dilakukan perusahan selama beberapa tahun untuk dapat 

mengetahui berapa besar pesanan bahan baku di tahun 

berikutnya. 

2) Menentukan biaya simpan 

Biaya yang muncul akibat karena adanya persediaan bahan 

baku yang disimpan oleh perusahaan. 

Biaya penyimpanan =  
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Keterangan :  

Q = Jumlah banyaknya barang setiap pemesanan 

H = Biaya penyimpanan per unit (satuan) per tahun 

3) Menentukan biaya pesan 

Biaya yang muncul akibat karenan terjadinya kegiatan 

pemesanan. Biaya pesan tidak dipengaruhi dengan banyaknya 

jumlah yang dipesan tetapi lebih diengaruhi dengan frekuensi 

pesanan. 

Biaya pesan = 
 

  
    

Keterangan: 

Q = Jumlah barang setiap pemesanna 

D = Permintaan barang persediaan, dalam kilo per tahun 

S = Biaya pemesaan pada saat melakukan pemesanan 

4)  Menentukan Total Inventory Cost (TIC) = Biaya pesan + Biaya 

simpan. 

b. Menghitung dengan menggunakan EOQ Backorder 

1. Menentukan rumus EOQ Backorder : 

EOQ = 

 

Keterangan:  

D = permintaan tahunan (Demand) 

S = biaya pemesanan (ordering cost)  

H = biaya penyimpanan (carrying cost)  
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B = biaya Backorder  

2. Menentukan  Imax 

Imax =  

 

 

3. Menghitung Total Biaya Tahunan (TAC) :  

                                      TAC = H 
   

  
   

 

 
   

      

  
 

 

4. Kriteria menentukan TIC 

Jika TIC Backorder >TIC Exist maka TIC Backorder tidak 

lebih baik dari TIC Exist. 

Jika TIC Backorder < TIC Exist maka TIC Backorder lebih 

baik dari pada TIC Exist 

Jika TIC Backorder = TIC Exist maka perusahan boleh 

memilih salah satu karena keduanya memiliki hasil yang baik. 

 

 

 

 

 

 

 

 


