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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Desain Penelitian 

Desain penelitian merupakan seluruh proses dalam perencanaan serta 

pelaksanaan suatu penelitian. Menurut Murti Sumarmi dan Salamah (2005) desain 

penelitian merupakan perencanaan, struktur, dan strategi penelitian dalam rangka 

menjawab pertanyaan dan mengendalikan penyimpangan yang mungkin terjadi.  

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian 

kualitatif bersifat komparatif. Desain penelitian kualitatif adalah bersifat umum, 

fleksibel, berkembang, sebagai acuan untuk diikuti, tidak mengikutsertakan 

intervensi dan muncul dalam proses penelitian. Tujuan penelitian kualitatif adalah 

untuk menemukan teori, menggambarkan realitas yang kompleks, dan 

memperoleh pemahaman makna (Sugiyono, 2009). 

Menurut Sugiyono (2009:14) metode penelitian kualitatif adalah metode 

penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di 

mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci dan pengambilan sampel sumber 

data dilakukan secara purposive dan snowbeal, teknik pengumpulan dengan 

triangulasi (gabungan), analisi data bersifat induktif, serta hasil penelitian 

kualitatif lebih menekankan makna. 

Sugiyono (2009:34) menyatakan bahwa metode kualitatif digunakan untuk 

memahami makna dibalik data yang tampak, dan untuk memastikan kebenaran 

data. Dengan metode kualitatif, melalui teknik pengumpulan data triangulasi atau 
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gabungan, maka kepastian data akan lebih terjamin. Selain itu dengan metode 

kualitatif, data yang diperoleh diuji kredibitiasnya, dan penelitian berakhir setelah 

data itu jenuh, maka kepastian data akan dapat diperoleh. 

Menurut Sulistyo dan Basuki (2010:78) penelitian kualitatif bertujuan 

memperoleh pemahaman mendalam terkait masalah yang dikaji, mengembangkan 

teori dari data (grounded theory), menggambarkan realitas yang kompleks dan 

memerbaiki keadaan (action research, kaji tindak).  

Penelitian ini bertujuan untuk membuat deskripsi mengenai pemilihan 

metode economic order quantity untuk perhitungan biaya total persediaan pada 

kategori produk flexicon tipe conduit (FSU) dan fitting (IP54) PT ATI. Data 

berupa angka-angka dan penjelasan yang bersifat membandingkan satu metode 

dengan metode yang lain untuk mengambil kesimpulan.  

Dalam penelitian ini, desain yang digunakan adalah penelitian kualitatif 

komparatif dengan membandingkan perhitungan total biaya persediaan dengan 

metode perusahaan dan metode EOQ yang merupakan penerapan persediaan dari 

prinsip manajemen persediaan. Data yang diperlukan adalah data seluruh biaya 

yang dikeluarkan perusahaan yang berhungan dengan pengadaan persediaan untuk 

kategori produk flexicon. 

3.2 Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT ATI yang merupakan perusahaan yang 

bergerak dalam bidang pengadaan peralatan untuk keperluan industri dan 

distributor resmi dari beberapa prinsipal, termasuk produk flexible cabel 
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protection (flexicon) dari United Kingdom (UK). Perusahaan berlokasi di daerah 

Gading Serpong, Tangerang. 

Pemilihan objek penelitian ini dilakukan secara sengaja berdasarkan 

fenomena yang ditemukan dan dengan pertimbangan bahwa perusahaan ini 

merupakan perusahaan distributor yang memiliki persediaan barang dagang yang 

cukup besar, khususnya untuk kategori produk flexicon. Adapun waktu 

pengambilan data ini, dilaksanakan pada bulan Juni 2014. 

3.3 Operasional Variabel Penelitian dan Instrumen Pengukuran 

Pada penelitian ini, penulis melakukan perhitungan kuantitas pesanan 

ekonomis (EOQ), pemesanan kembali (ROP) dan stok pengaman (safety stock). 

Tabel 3.1 

Instrumen Pengukuran dan Definisi 

 

Instrumen pengukuran Indikator Definisi 

Economic order quantity 

(EOQ) 
1. Jumlah permintaan 

kebutuhan  (produk) 

tahunan 

2. Biaya setiap kali 

pemesanan 

3. Biaya penyimpanan 

Menunjukkan sejumlah 

barang yang harus dipesan 

untuk setiap kali pemesanan 

agar biaya persediaan 

keseluruhan menjadi sekecil 

mungkin. 

Pemesanan kembali (ROP) 1. Jumlah kebutuhan 

barang per hari 

2. Lead time (tenggang 

waktu pengiriman 

barang) 

Jumlah titik pemesanan 

ulang merupakan situasi di 

mana perusahaan harus 

melakukan pemesanan 

Minimalisasi biaya 1. Total biaya 

penyimpanan dan 

pemesanan tahunan 

sebelum EOQ 

2. Total biaya 

penyimpanan dan 

pemesanan tahunan 

setelah EOQ 

Jumlah perbandingan total 

biaya persediaan yang 

dilakukan atau biaya total 

persediaan yang paling 

optimal. 

Sumber : Penulis (2014) 
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3.4 Jenis dan Sumber Data  

 

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat 

diperoleh. 

a. Data primer 

Data primer adalah data yang diambil dari sumber pertama di lapangan atau di 

mana sebuah data dihasilkan (Bungin, 2013). Pada penelitian ini, data primer 

diperoleh secara langsung dari PT ATI, yang terdiri atas: gambaran umum 

perusahaan, data penjualan, data pembelian, serta kebijakan pengadaan dan 

penanganan persediaan kategori produk flexicon yang mencakup jenis atau 

tipe conduit dan fitting, jumlah kebutuhan persediaan, waktu tunggu (lead 

time), pembelian barang, pemasok serta sistem penyimpanan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau sumber 

sekunder. Sumber data sekunder dapat membantu memberi keterangan atau 

data pelengkap sebagai bahan pembanding (Bungin, 2013). Dalam Penelitian 

ini data sekunder yang didapat berbentuk data yang sudah dipublikasikan 

seperti data yang diperoleh dari situs-situs di internet dan data lainnya yang 

berhubungan langsung dengan objek yang diteliti sebagai sumber perhitungan 

sehingga menjadi data yang siap digunakan.  
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Tabel 3.2 

Jenis dan Sumber Data 

Jenis data Data yang diambil Sumber data Teknik 

pengumpulan 

data 

Data primer 1. Permintaan tahunan 

barang persediaan 

flexicon tipe conduit 

dan fitting  

2. Data biaya pemesanan 

untuk setiap pesanan 

3. Data biaya 

penyimpanan per unit 

per tahun 
 

Owner, manajer 

accounting dan 

manager gudang 

Wawancara dan 

observasi 

Data 

sekunder 

Arsip, surat-surat dan 

catatan harian, katalog, data 

persediaan. 

Owner, manajer 

accounting dan 

manager gudang 

Wawancara dan 

observasi 

Sumber : Penulis (2014) 

3.5 Key Informan 

 Key informan dalam penelitian ini adalah owner, warehouse and delivery 

manager (manajer gudang & pengiriman) serta accounting manager. Owner yang 

mengerti kebijakan pengadaan persediaan dan secara langsung membuat 

perencanaan pembelian barang atau produk. Selain itu, manajer gudang & 

pengiriman yang bertanggung jawab terhadap seluruh barang persediaan yang ada 

mulai dari penerimaaan barang sampai dengan aktivitas pengiriman. Accounting 

manager yang mengelola dan bertanggung jawab terhadap seluruh data biaya 

yang berhubungan dengan persediaan.  

Informan dalam penelitian ini bertanggung jawab terhadap seluruh rantai 

pasokan di perusahaan, mulai dari pemesanan barang ke prinsipal, penanganan 

barang, sampai dengan pendistribusian barang ke konsumen. Pemilihan responden 
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ini dilakukan sengaja (purposive) dengan pertimbangan bahwa responden 

mengetahui dan dapat memberikan informasi mengenai kondisi perusahaan 

dengan baik, khususnya mengenai kebijakan pengendalian persediaan dan 

pelaksanaan pengendalian persediaan untuk kategori produk flexicon. 

3. 6 Teknik Pengumpulan Data  

Menurut Burhan Bungin (2013:129), metode pengumpulan data adalah 

bagian instrumen pengumpulan data yang menentukan berhasil atau tidak suatu 

penelitian. Kesalahan penggunaan metode pengumpulan data atau metode 

pengumpulan data tidak digunakan semestinya, berakibat fatal terhadap hasil-hasil 

penelitian yang dilakukan. 

Strategi pengumpulan data dalam penelitian kualitatif adalah lewat 

pengumpulan dolumen, pengamatan (observation), wawancara tidak-terstruktur 

dan informal, mencatat data dalam catatan lapangan secara insentif (Moleong, 

2013). 

Pada penelitian kualitatif ini, data-data dikumpulkan dengan menggunakan 

metode : 

a. Studi Kepustakaan (Library Research) 

Digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, dan sebagai landasan 

teori serta informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pengumpulan data 

bersumber dari literatur-literatur, bahan kuliah, dan hasil penelitian-penelitian 

terdahulu yang ada hubungan dengan objek penelitian. Hal tersebut dilakukan 

untuk mendapatkan tambahan pengetahuan mengenai masalah yang sedang 

dibahas, yaitu metode pengendalian persediaan yang ekonomis. 
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b. Studi Lapangan (Field Research) 

Melakukan pengumpulan data yang diperlukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung pada perusahaan yang bersangkutan. Penelitian lapangan 

dilakukan dengan cara : 

1) 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 (Bungin, 

2013). Pengumpulan data dilakukan dengan cara tanya jawab langsung 

dengan pihak perusahaan, yaitu: owner, warehouse and delivery manager, 

dan accounting manager selaku orang-orang yang mengerti sistem dan 

kebijakan pengadaan persediaan, dan orang yang bertanggung jawab 

secara langsung mulai dari pengadaan barang sampai barang diterima 

konsumen, serta biaya-biaya yang timbul akibat persediaan. 

2) Observasi   

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk 

menghimpun data penelitian melalui pengamatan peneliti yang 

menggunakan pancaindra (Bungin, 2013). Dalam penelitian ini, 

pengumpulan data dilakukan dengan cara pengamatan langsung ke 

perusahaan sebagai objek penelitian sehingga didapatkan data mengenai 

sistem pengadaan persediaan dan informasi penting lainnya terkait 

kebijakan perusahaan dalam hal pengadaan persediaan. 

3) Dokumenter   
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Metode dokumenter adalah salah satu metode pengumpulan data yang 

digunakan dalam metodologi penelitian untuk menelusuri data historis. 

(Bungin, 2013). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan 

dengan cara pengamatan dan pencatatan dari dokumen-dokumen yang ada 

pada perusahaan. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk 

surat-surat, invoice dan faktur pajak, data pembelian dan data persediaan. 

Selain itu juga mencakup dokumen resmi intern berupa memo, 

pengumuman, surat perintah, aturan-aturan, keputusan pemimpin kantor, 

dan sebagainya. 

3.7 Teknik Analisis Data 

 

Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif. Artinya, suatu analisis 

yang dilakukan berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan pola 

hubungan tertentu atau menjadi hipotesis (Sugiyono, 2009).  

Nasution (1988) dalam Sugiyono (2009:429) menyatakan bahwa dalam 

penelitian kualitatif, analisis data telah dilakukan sejak merumuskan dan 

menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai 

penulisan hasil penelitian. Dalam hal ini, analisis data lebih difokuskan selama 

proses di lapangan bersamaan dengan pengumpulan data. 

Menurut Moleong (2013:36) analisis data dalam penelitian kualitatif 

adalah induktif, model-model, teori-teori, konsep, dan metode perbandingan tetap. 

Data dianalisis secara deskriptif yang sebagian besar berasal dari wawancara dan 

catatan pengamatan. Selanjutnya, catatan dianalisis untuk memperoleh tema dan 
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pola-pola yang dideskripsikan dan diilustrasikan dengan contoh-contoh, termasuk 

kutipan dan rangkuman dari dokumen bahkan koding data dan analisis verbal. 

Menurut Burhan Bungin (2013:295) teknik analisis komparatif konstan 

adalah teknik yang menerapkan logika induktif dalam analisisnya. Teknik ini 

adalah teknik yang digunakan untuk membandingkan kejadian-kejadian yang 

terjadi di saat peneliti menganalisis. 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh selanjutnya dianalisis 

dengan pendekatan matematis menggunakan rumus-rumus ekonomis yang 

berhubungan dengan persediaan barang. Dalam hal ini, teknik analisis yang 

digunakan adalah menggunakan metode economic order quantity (EOQ), safety 

stock dan reorder point (ROP). 

Analisis data antara lain dilakukan dengan perhitungan permintaan 

kebutuhan rata-rata produk per bulan, nilai persediaan optimal, kuantitas 

pemesanan optimal, dan waktu pemesanan yang tepat dengan memperhatikan 

besarnya biaya persediaan yang dikeluarkan.  

Dengan demikian, melalui alur pengumpulan data, dapat dideskripsikan 

sistem pengadaan persediaan flexicon (tipe conduit dan fitting) berdasarkan 

kondisi aktual perusahaan, berdasarkan metode EOQ, dan selanjutnya dapat 

melakukan evaluasi hasil perhitungan total biaya persediaan yang paling optimal. 

a. Economic order quantity (EOQ) 

Untuk menghitung besarnya EOQ, dapat dilakukan dengan rumus 

 (Heizer, 2011): 

H

2.D.S
= EOQ
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Informasi: 

EOQ = Jumlah optimal barang per pemesanan (Q*) 

 D : Demand (permintaan) 

 S : Setup cost (biaya pemasangan) 

 H : Holding cost (biaya penyimpanan) 

b. Reorder point (ROP) 

Untuk menghitung waktu pemesanan yang tepat atau ROP, dapat 

dilakukan dengan rumus (Heizer, 2011) : 

 

 

Informasi :    d = Permintaan per hari 

   L = Waktu tunggu pesanan baru dalam hari 

c. Safety stock 

Untuk Menghitung Safety Stock dengan rencana service level yaitu 95% 

sehingga z = 1. 65, dapat dilakukan dengan rumus (Heizer, 2011) : 

 

 

 

 

 

Jadi, 

                                                      √   

ROP = d x L 

ROP  =  d  x  L +  SS 

ROP = d  x  L +  Z  dLT 
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Di mana :  dLT= standar deviasi dari permintaan selama waktu tunggu 

   = d √          

=  d lead time 

   d = standar deviasi dari permintaan per hari. 

d. Total cost 

Untuk menghitung biaya total, dapat menggunakan rumus (Heizer, 2011) : 

Total biaya per tahun (TC) = Biaya Penyimpanan + Biaya Pemesanan  

 

   
 

 
  

 

 
  

 

Keterangan : 

 TC = Total biaya tahunan 

 H = Biaya penyimpanan (carrying cost) per unit per tahun 

 S  = Biaya pemesanan (ordering cost) 
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