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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Gambaran Umum Perusahaan 

 PT Nagasakti Paramashoes Industry merupakan sebuah perusahaan 

manufaktur yang terletak di Jl. Raya Agarindo, Pasar Kemis, Tangerang, Banten. 

Perusahaan ini berdiri sejak 12 Agustus 1988 dengan Ibu Siti Hartati Murdaya 

selaku owner. Perusahaan ini bergerak dalam produksi sepatu, perusahaan ini juga 

telah memiliki pengalaman lebih dari 20 tahun dalam produksi beragam tipe 

sepatu. 

 PT Nagasakti Paramashoes Industry memproduksi 2 merek sepatu yaitu 

League dan Legas. Dalam kegiatannya perusahaan ini dibantu oleh tenaga ahli 

baik lokal maupun internasional. Perusahaan ini juga memiliki beberapa 

keunggulan seperti didukung oleh budaya pekerja yang fokus, proses 

pengembangan produk dan proses produksi yang saling terintegrasi, didukung 

dengan investasi yang berkelanjutan dalam mendorong proses operasi perusahaan 

dan didukung dengan penerapan ERP system yang baik. 

PT Nagasakti Paramashoes Industry juga telah bekerja sama dengan 

berbagai merek sepatu terkenal seperti Nike, Puma, Under Armour, Lacoste, 

Asics, Kempa, Columbia, Swissies, UHL Sports dan Yonex. PT Nagasakti 

Paramashoes Industry merupakan perusahaan manufaktur pertama yang bekerja 

sama dengan merek Nike dan dimulai pada tahun 1988.  

PT Nagasakti Paramashoes Industry juga telah menjadi sponsor klub untuk 

beberapa klub cabang olahraga sebagai berikut, Indonesian Soccer Player, 

Indonesian Soccer Club (PERSIJA dan PERSIB) dan juga Development Basket 
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League (DBL). Disamping itu, PT Nagasakti Paramashoes Industry juga menjadi 

Official Partner Sea Games 2011 di Palembang. 

 

Gambar 3.1. Logo PT Nagasakti Paramashoes Industry 

Sumber : PT Nagasakti Paramashoes Industry 

 

3.2 Struktur Organisasi 

 

 

Gambar 3.2. Struktur Organisasi 

Sumber : PT Nagasakti Paramashoes Industry 
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3.3  Gambaran Objek Penelitian 

PT Nagasakti Paramashoes Industry merupakan perusahaan manufuktur 

yang menggunakan bahan baku dalam kuantitas besar untuk melakukan proses 

produksi, Salah satu bahan baku yang digunakan adalah Texon Rite. Bahan baku 

Texon Rite merupakan bahan baku utama yang terdapat di dalam sepatu bagian 

posisi belakang sepatu atau biasa disebut bagian Heel Counter. Pengadaan bahan 

baku merupakan hal yang mendukung aktivitas produksi maka dari itu perusahaan 

memerlukan pengelolaan persediaan bahan baku yang sesuai agar terjadi 

efektifitas pengadaan bahan baku. 

Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data bahan baku Texon 

Rite selama tahun 2015 yaitu berupa data biaya penyimpanan, data biaya 

pemesanan, data pemesanan dan data pemakaian.  Selanjutnya data akan diolah 

dengan perhitungan lot sizing menggunakan metode LFL, EOQ, LUC, dan LTC. 

Dan setelah itu perhitungan keempat metode tersebut akan dibandingkan dengan 

metode yang dipakai perusahaan, lalu akan diketahui metode mana yang 

memperoleh biaya persediaan paling rendah. 
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3.4. Jenis dan Sumber Data 

 Sumber data merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam 

penentuan metode pengumpulan data (Nur dan Bambang, 2013). Sumber data 

penelitian terdiri atas:  

a. Data primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli. Data primer dapat berupa opini subyek secara individual 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau 

kegiatan, dan hasil pengujian. Peneliti dengan data primer dapat 

mengumpulkan data sesuai dengan yang diinginkan, karena data yang 

tidak relevan dengan tujuan penelitian dapat dieliminir (Nur dan Bambang, 

2013). Pada penelitian ini, data primer diperoleh secara langsung dari PT 

Nagasakti Paramashoes Industry, yang terdiri dari : gambaran umum 

perusahaan, data pembelian bahan baku Texon Rite, data pemakaian bahan 

baku Texon Rite, data biaya penyimpanan bahan baku Texon Rite, data 

biaya pemesanan bahan baku Texon Rite dan waktu tunggu pemesanan 

(lead time). 

b. Data sekunder 

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti 

secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder umumnya 

berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip 

yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan (Nur dan Bambang, 

2013). 

Shoe Laces: 

Poly Round 

Laces 2.0  

mm 
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Tabel 3.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis data Data yang diambil Sumber data Teknik 

pengumpulan 

data 

Data Primer 

 

 

 

 

1.Data pembelian 

bahan baku Texon 

Rite selama tahun 

2015 

2.Data pemakaian 

bahan baku Texon 

Rite selama tahun 

2015 

3.Data biaya 

pemesanan selama 

tahun 2015 

4.Data biaya 

penyimpanan selama 

tahun 2015 

Manager 

department 

purchasing dan 

finance. 

Wawancara dan 

observasi 

Data 

Sekunder 

Gambaran objek 

perusahaan 

Manager 

department 

purchasing dan 

finance. 

Wawancara , 

observasi, dan 

website 

perusahaan 

Sumber : diolah penulis 
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3.5. Teknik Pengumpulan Data 

 Pengumpulan data adalah bagian instrumen pengumpulan data yang 

menentukan berhasil atau tidak suatu penelitian (Bungin, 2013). Pada penelitian 

ini teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan 

penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara 

pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai dengan 

menggunakan maupun tidak menggunakan pedoman wawancara (Bungin, 

2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab secara 

langsung dengan pihak perusahaan, yaitu : Manajer Departemen 

purchasing dan finance PT Nagasakti Paramashoes Industry selaku orang-

orang yang memahami sistem pengadaan persediaan bahan baku di 

perusahaan dan yang  bertanggung jawab penuh atas pengadaan persediaan 

bahan baku serta biaya-biaya yang timbul akibat adanya persediaan. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan yang menggunakan 

pancaindra (Bungin, 2013). Dalam penelitian ini, pengumpulan data 

dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke perusahaan sebagai objek 

penelitian sehingga didapakan data-data yang dibutuhkan untuk 

penyelesaian penelitian ini. 
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c. Metode Dokumentasi 

Pada penelitian ini, peneliti juga menggunakan metode dokumentasi. 

Metode dokumentasi atau dokumenter adalah metode yang digunakan 

untuk menelusuri data historis (Bungin, 2013). Bahkan kredibilitas hasil 

penelitian kualitatif ini akan semakin tinggi jika melibatkan atau 

menggunakan studi dokumen tersebut sehingga dokumentasi ini dianggap 

memiliki posisi yang penting dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini 

dokumen yang digunakan dapat berupa dokumen resmi, catatan, arsip, foto 

dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh 

dari metode dokumentasi ini dapat menunjang dan memperkuat hasil 

penelitian ini. 

3.6.  Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini data dianalisis dengan menggunakan beberapa 

metode lot sizing yang bertujuan untuk menentukan biaya persediaan yang paling 

ekonomis. Metode perhitungan lot sizing yang akan digunakan yaitu metode Lot 

fot Lot, Economic Order Quantity, Least Total Cost, dan Least Unit Cost. 

Keempat metode tersebut paling memungkinkan untuk perusahaan manufaktur 

yang melakukan teknik make to order dibandingkan dengan teknik lot sizing lain 

nya. 

a. Lot for Lot (LFL) 
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Menurut Jacobs dan Chase (2014) Lot for Lot adalah salah satu teknik 

yang umum digunakan. Keuntungan menggunakan teknik lot for lot 

adalah: 

4. Dapat mencocokkan rencana pemesanan (planned order) 

dengan kebutuhan  minimal (net requirement) 

5. Memproduksi dengan jumlah yang dibutuhkan setiap minggu 

tanpa mempengaruhi periode kedepannya 

6. Meminimalisir biaya penyimpanan (holding cost) 

7. Tidak memperhitungkan biaya setup dan keterbatasan kapasitas 

 

b. Economic Order Quantity (EOQ) 

Untuk menghitung economic order quantity (EOQ), (Heizer dan Render, 

2014) :   

 

                         

Informasi :   

EOQ (Q*) = Jumlah optimal barang per order (pesanan)  

   D = Permintaan tahunan dalam unit untuk barang persediaan  

 S = Biaya pemasangan atau pemesanan setiap kali pesan  

 H = Holding atau carrying cost per unit per tahun 
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c. Least Total Cost (LTC) 

Teknik ini mengutamakan total biaya minimum dengan memilih ukuran 

lot dan periode pesanan melalui kombinasi kebutuhan biaya penyimpanan 

mendekati biaya pemesanan. Untuk permintaan yang dependen, biaya total 

minimum biasanya berada pada titik yang mendekati keseimbangan antara 

biaya penyimpanan dan biaya pemesanan (Kingsman & Fildes, 2011). 

d. Least Unit Cost (LUC) 

Teknik lot sizing least unit cost menentukan ukuran lot untuk 

meminimalkan periode pemesanan berdasarkan total biaya per unit 

mencapai minimum. Biaya per unit merupakan penjumlahan dari biaya 

pemesanan dan biaya penyimpanan sampai suatu periode dibagi dengan 

permintaan suatu periode. Biaya per unit paling kecil dari periode tertentu 

yang akan diambil untuk metode ini (Kingsman & Fildes, 2011). 
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