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BAB III 

 METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek yang diteliti dalam penelitian ini  adalah pemilik Cafe Coco 

Deluna yang bertempat di jalan Dr Soetomo 1 Purwodadi. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini data primer dan data 

sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara 

langsung, sementara data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti 

dari sumber yang sudah ada yaitu berupa data pembelian, data penggunaan 

bahan baku, dan harga bahan baku. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data, peneliti akan menggunakan 2 metode: 

a.      Observasi  

Peneliti akan melakukan observasi pada Cafe Coco Deluna dengan 

cara melakukan pengamatan secara langsung mengenaii pengendalian 

persediaan yang dilakukan pada Cafe Coco Deluna. 
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b. Dokumentasi 

Peneliti juga akan melakukan dokumentasi atas data pembelian 

bahan baku, data penggunaan bahan baku dan harga bahan baku. 

3.3. Alat Analisis Data 

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah Re Order 

Point (ROP) dan memperhitungkan jumlah kuantitas persediaan pengaman 

(safety stock), melalui metode ROP maka Cafe Coco Deluna dapat 

mengetahui titik pemesanan bahan baku utama kembali supaya dapat 

meminimalisir terjadinya kelebihan dan kekurangan bahan baku utama. 

Berikut adalah tahapan analisis data yang dilakukan peneliti : 

1. Mencari data yang diperlukan untuk menentukan persedian pengaman 

atau safety stock, tetapi untuk melengkapi penentuan persediaan 

pengaman (safety stock) harus mencari standar deviasinya dan diperlukan 

beberapa informasi seperti data penggunaan bahan baku dan peramalan 

penggunaan bahan baku untuk waktu ke depannya kemudian dianalisis 

dengan rumus standar deviasi seperti: 

SD =   

Keterangan : 

SD : Standar Deviasi 

X : Penggunaan sesungguhnya (unit) 
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Y : Peramalan / rata-rata penggunaan (unit)  

n : Jumlah (banyaknya data) 

Kemudian setelah mendapatkan standar deviasi, langkah selanjutnya 

adalah menentukan persediaan pengaman atau safety stock, dengan 

rumus : 

Safety stock = jumlah standar deviasi dari tingkat kebutuahan x 1,65 

(Rangkuti, 2000 dalam Artawan, 2015) 

2. Mencari data yang diperlukan yang nantinya dapat diaplikasikan dalam 

rumus ROP, seperti data penggunaan bahan baku serta lamanya 

pengiriman bahan baku yang dihitung berdasarkan hari pemesanan. 

Berikut rumus ROP : 

d   = Total penggunaan bahan baku dalam setahun / Jumlah hari kerja 

dalam setahun 

ROP = ROP = (d x ȴ ) + Safety Stock 

Keterangan :  

d : jumlah penggunaan bahan baku  

ȴ : waktu tunggu untuk pesanan baru  

3. Mencari jumlah pembelian yang optimal untuk bahan baku utama Cafe 

Coco Deluna dalam bentuk unit dengan menggunakan rumus Economic 

Order Quantity (EOQ), dengan rumus:  
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EOQ =   

Keterangan :  

D : Penggunaan Bahan Baku 

S : Biaya Pemesanan 

H : Biaya Penyimpanan 


