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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Objek Penelitian dalam penelitian ini adalah Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

yang bertempat di Jalan Pedurungan Baru III, Semarang. Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi adalah usaha yang memproduksi pakaian berupa kaos katun, kaos polo, serta 

kemeja. Dimana selama ini Pratama Jaya Perkasa Konveksi belum memiliki kebijakan 

pengendalian persediaan yang diterapkan. Sehingga ini berdampak pada kelebihan 

persediaan yang terjadi pada tahun 2018, dan kekurangan bahan baku yang terjadi pada 

2019 yang menyebabkan produksi menjadi tidak lancar dan tidak bisa diberikan kepada 

konsumen tepat waktu. Sehingga disini Pratama Jaya Perkasa konveksi memerlukan 

sebuah manajemen persediaan yang tepat untuk diterapkan dengan tujuan supaya 

persediaan yang dimiliki bisa dalam kondisi yang tepat, tidak terlalu banyak sehingga 

tidak menimbulkan biaya yang besar serta tidak terlalu sedikit sehingga produksi bisa 

berjalan dengan lancar.  

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2 1 Jenis dan Sumber Data 

Peneliti menggunakan jenis data sekunder. Data sekunder yang peneliti 

dapatkan bersumber dari dokumen milik Pratama Jaya Perkasa Konveksi. Data 

Sekunder yang peneliti kumpulkan berupa data kebutuhan bahan baku perbulan 

dari tahun 2018-2019, data ketersediaan bahan baku perbulan dari tahun 2018-

2019, data biaya penyimpanan perbulan dari tahun 2018-2019, data biaya 

pemesanan perbulan dari tahun 2018-2019, serta data pemasok Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi. Data tersebut peneliti dapatkan dari bagian produksi bagian 

keuangan Pratama Jaya Perkasa Konveksi.  
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3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti: 

Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan teknik dokumentasi. 

Peneliti melakukan dokumentasi atas data yang diberikan oleh Pratama 

Jaya Perkasa Konveksi seperti data kebutuhan bahan baku perbulan dari 

tahun 2018-2019, data ketersediaan bahan baku perbulan dari tahun 2018-

2019, data biaya penyimpanan perbulan dari tahun 2018-2019, data biaya 

pemesanan perbulan dari tahun 2018-2019, serta data supplier Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi. Data tersebut peneliti dapatkan dari bagian produksi 

bagian keuangan Pratama Jaya Perkasa Konveksi. 

3.3 Alat Analisis Data 

Peneliti dalam menganalisa data yang ada akan menggunakan re order point atau 

biasa dikenal dengan metode ROP. Pada perhitungan ROP, perhitungan ini juga 

mempertimbangkan adanya safety stock serta waktu tunggu ketika bahan baku dipesan 

ke pemasok. Dengan menggunakan perhitungan ROP maka Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi bisa menjawab permasalahannya terkait pada titik atau jumlah persediaan 

berapa Pratama Jaya Perkasa Konveksi harus melakukan pembelian bahan baku 

kembali, serta bisa diketahui juga pembelian bahan baku yang optimal. Perusahaan  bisa 

memiliki jumlah persediaan yang optimal, dan kegiatan produksi tidak terhambat. 

Berikut merupakan langkah dalam melakukan analisis oleh peneliti: 

1. Peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu profil dari Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi. Peneliti juga menjelaskan keadaan pemasok dari Pratama Jaya Perkasa. 

Penjelasan ini untuk memberikan gambaran terkait Pratama Jaya Perkasa Konveksi 

secara lebih jelas.  
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2. Peneliti mempersiapkan data yang dibutuhkan dalam perhitungan standar deviasi. 

Dimana perhitugan standar deviasi ini nantinya akan digunakan juga dalam 

melakukan perhitungan persediaan pengamanan atau safety stock Pratama Jaya 

Perkasa Konveksi. Data yang dibutuhkan adalah data penggunaan bahan baku 

sesungguhnya, rata-rata penggunaan bahan baku. Data tersebut kemudian dianalisa 

menggunakan rumus : 

 

 

 

SD  : Standar Deviasi 

X  : Bahan baku yang digunakan (dalam unit) 

Y : Rata-rata bahan baku yang digunakan (dalam unit) 

n : Jumlah data 

 

Setelah didapatkan perhitungan terhadap standar deviasi. Maka akan dilakukan 

perhitungan untuk menentukan persediaan pengamanan Pratama Jaya Perkasa 

Konveksi, yang dilakukan dengan rumus menurut(Rangkuti, 2000 dalam Artawan, 

2015) : 

 

Peneliti mempersiapkan data yang akan digunakan dalam pehitungan untuk 

menentukan ROP. Data yang dibutuhkan adalah data jumlah penggunaan bahan 

baku, serta lead time atau lama pemesanan bahan baku ke pemasok. Re order point 

akan dihitung dengan menggunakan rumus: 

 

 

𝑑 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑛𝑔𝑔𝑢𝑛𝑎𝑎𝑛 𝐵𝑎ℎ𝑎𝑛 𝐵𝑎𝑘𝑢

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝐻𝑎𝑟𝑖 𝐾𝑒𝑟𝑗𝑎
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Keterangan: 

d : Jumlah bahan baku yang digunakan 

l  : lead time  (waktu tunggu pemesanan bahan baku) 

3. Setelah melakukan perhitungan terhadap persediaan pengamanan dan menghitung 

ROP, peneliti juga melakukan perhitungan terhadap jumlah pembelian bahan baku 

yang optimal. Peneliti akan menggunakan rumus Economic Order Quantity: 

 

Keterangan: 

D  : Bahan baku yang digunakan 

S : Biaya ketika melakukan pemesanan 

H : Biaya penyimpanan 

4. Ketika sudah didapatkan hasil jumlah pembelian yang optimal dari perhitungan 

EOQ. Peneliti akan melakukan perbandingan total biaya persediaan yang 

dikeluarkan Pratama Jaya Perkasa Konveksi sebelum dan sesudah metode ROP dan 

EOQ ini diterapkan. Tujuannya supaya bisa terlihat perbedaan total biaya persediaan 

dan jumlah biaya yang bisa dihemat perusahaan ketika menerapkan metode ROP 

dan EOQ. Total biaya persediaan dihitung menggunakan rumus 

 

Keterangan: 

D = Jumlah kebutuhan bahan baku 

q  = Pembelian bahan baku 

S  = Biaya Pemesanan 

H = Biaya Penyimpanan  
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5. Kemudian setelah didapatkan titik pembelian kembali dan berapa yang harus dibeli, 

peneliti akan menyarankan Pratama Jaya Perkasa Konveksi untuk membeli di 

supplier yang memiliki profil yang terbaik dari segi ketepatan waktu tunggu yang 

tercepat, serta harga yang terbaik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


