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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metode dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Jenis penelitian 

ini adalah kuantitatif deterministik. Kuantitatif deterministik merupakan motode 

pengambilan keputusan dengan pasti.  

“Deterministic models are those models in which all the 

relevant data are assumed to be known with certainly. That 

is, deterministic models presume that when the model is 

analyzed all the needed information for decision making 

will be available.”
1
 

 

3.2 Jenis dan Tehnik Pengumpulan data 

Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder dalam 

pengumpulan data: 

“sumber data primer adalah sumber data yang 

langsung memberikan data kepada pengumpul data”
2
 

“sumber sekunder merupakan sumber yang tidak 

langsung memberikan data kepada pengumpul data.”
3
 

Data primer diperoleh dengan wawancara oleh pemberi sumber data yaitu 

pihak-pihak yang berkaitan langsung pada Home Industry “Fanny Bakery” di 

Kota Salatiga serta observasi yaitu melihat langsung proses produksi, sedangkan 

data sekunder diperoleh dari sumber yang tidak langsung seperti data atau 

catatan serta dokumen  yang sudah ada  didalam  usaha yaitu data tentang 

kebutuhan pertahun, data biaya simpan serta data biaya pesan serta jenis-jenis 

produk yang dijual pada Home Industry “ Fanny Bakery” Salatiga. 

                                                           
1
 Eppen. G.D. et all. 1998. Introductory Management Scince.Decision Modeling with 

Spreadsheets. Hal 18 

2
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3
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Tehnik pengumpulan data menggunakan tehnik diantaranya adalah 

wawancara, observasi dan studi dokumentasi  

“Wawancara terstruktur,wawancara digunakan 

sebagai tehnik pengumpulan data, bila peneliti atau 

pengumpul data telah mengetahui dengan pasti 

tentang informasi apa yang telah diperoleh, 

pengumpul data telah menyiapkan instrument 

penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis 

yang alternatif jawabannya telah disiapkan”
4
 

 

Tehnik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur yaitu peneliti 

menggumpulkan instrument dengan berbagai pertanyaan mengenai persediaan 

agar dapat mengetahui informasi serta memperoleh data tentang persediaan. 

“Observasi terstruktur adalah observasi yang telah 

dirancang secara sistematis, tentang apa yang akan 

diamati, kapan dan dimana tempatnya. Dilakukan 

peneliti telah tahu dengan pasti tentang variabel apa 

yang akan diamati.”
5
 

 

Observasi terstruktur dengan melihat secara langsung usaha yang akan dijadikan 

obyek penelitian.  

“Studi dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang 

sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, 

gambar, atau karya-karya. Dalam penelitiaan 

menggunakan dokumentasi berupa data-data 

produksi.”
6
 

Studi dokumentasi sangat diperlukan untuk memperoleh data berupa gambar, 

tulisan serta data yang berkaitan tentang penelitian persediaan. 

3.3 Instrumen Penelitian. 

                                                           
4
Sugiyono.2012. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D.Alfabeta Bandung . Hal 137 

5
 Sugiyono.ibid. Hal 146 

6
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Instrumen penelitian menurut Sugiyono merupakan suatu alat yang 

digunakan mengukur  fenomena alam maupun sosial yang diamati.
7
 

Fenomena disebut variabel penelitian. Instrument penelitian yang 

digunakan peneliti dalam memperoleh sumber data adalah dengan memberikan 

pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan pertahun, biaya penyimpanan, biaya 

pemesanan, serta masalah-masalah yang terjadi didalam persediaan. 

Instrument penelitian dengan mendefinisikan setiap indikator-indikator 

yang ada yaitu: 

1. Persediaan adalah stock atau sejumlah dagangan yang disimpan pada 

gudang yang dimiliki oleh Home Industry “Fanny Bakery” Salatiga. 

2. Pengendalian Persediaan bertujuan untuk menjaga dan mengendalikan 

agar tidak kehabisan atau kekurangan persediaan barang dagangan 

sehingga tidak mengakibatkan kehilangan konsumen yeng berakibat 

pada pendapatan dan laba usaha. Perusahaan mempunyai stock atau 

persediaan yang banyak jika sewaktu-waktu konsumen meminta pesanan 

dalam jumlah yang banyak. 

3. Economic Order  Quantity (EOQ) adalah suatu metode untuk melakukan 

pemesanan sejumlah barang dan menentukan berapa banyak barang 

yang dipesan agar biaya total ( penjumlahan antar biaya pemesanan 

dengan biaya penyimpanan) menjadi minimum. 

4. Biaya pesan adalah biaya setiap kali pesan yang dilakukan oleh Home 

Industry “Fanny Bakery” Salatiga. 

                                                           
7
 Sugiyono.Opcit.Hal 308 



30 

5. Biaya simpan adalah biaya yang ditetapkan Home Industry “Fanny 

Bakery” Salatiga saat menyimpan persediaan. 

6. Frekuensi pemesanan adalah jumlah pemesanan tiap Home Industry 

“Fanny Bakery” Salatiga memesan bahan baku. 

7. Total biaya persediaan adalah jumlah biaya simpan ditambah dengan 

biaya pesan. 

3.4 Tehnik Analisis Data  

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data. Tehnik analisis 

data adalah: 

“menggelompokkan data berdasarkan variabel dan 

jenis responden, menyajikan data untuk menjawab 

rumusan masalah, dan melakukan perhitungan untuk 

menguji hipotesis yang telah diajukan.”
8
 

 

      Dalam mengelompokkan data tehnik analisis yang dilakukan adalah  

1. Tehnik Persiapan 

Tahap yang dicari dalam penelitian ini adalah melakukan observasi 

awal yaitu wawancara dengan pemilik dan mengamati serta 

mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan persediaan. 

2. Tehnik Pelaksananan 

Tehnik dalam pelaksanaan kegiatan penelitian adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan kebutuhan pertahun yang harus disiapkan oleh 

perusahaan dalam mengelola persediaan seperti kebutuhan bahan 

                                                           
8
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baku dan bahan lainnya yang dibutuhkan yang dikeluarkan dalam 

setahun. 

b. Menentukan biaya penyimpanan seperti biaya modal, biaya sewa 

gedung, perbaikan bangunan, listrik, pajak atas persediaan dan 

perbaikan peralatan, biaya keusangan, biaya asuransi, biaya resiko 

kehilangan. 

c. Menentukan biaya pemesanan/biaya pembelian, seperti 

pemrosesan pesanan, biaya eksedisi, upah, pengeluaran surat 

menyurat, biaya pemeriksaan penerimaan. 

d. Menghitung pengendaliaan  persediaan dengan menggunakan 

metode EOQ (Economic Order Quantity). 

EOQ =√       

Keterangan:  

 EOQ = jumlah pemesanan ekonomis (EOQ)  

 R       =Jumlah yang dibutuhkan dalam satu periode tertentu. 

 S       = Biaya setiap kali pemesanan. 

 C       =Biaya penyimpanan tahunan dalam rupiah/unit. 

 

 Setelah diketahui EOQ dapat dicari : 

1. Biaya pesan optimum = ( 
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2. Biaya simpan optimum =( 
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3. Frekuensi optimum  =  
 

  
  

4. Total Biaya persediaan =( 
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