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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Dalam penyusunan penelitian ini penulis melakukan penelitian di hotel 

bintang empat yang berada di Kota Bandung yaitu di Banana Inn Hotel tepatnya 

di Jl. Setiabudhi No.191 yang merupakan objek penelitian penulis. Adapun 

penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana perbandingan metode 

yang dilakukan oleh perusahaan dengan metode metode Economic Order Quantity 

EOQ dalam efisiensi biaya persediaan total bahan baku makanan groceries & 

dairy product pada Banana Inn Hotel Bandung. 

Adapun subjek dari penelitian yang menjadi independent variable (X) 

dalam penelitian ini yaitu Metode EOQ yang mempengaruhi dependent variable 

(Y) adalah Efisiensi Biaya Persediaan Total Bahan Baku Makanan Groceries & 

Dairy Product. 

3.2 Metode Penelitian 

Menurut (Mardalis, 2003:24) metode dapat diartikan sebagai suatu cara 

atau teknis yang dilakukan pada proses penelitian, sedangkan penelitian dapat 

diartikan sebagai ilmu pengetahuan untuk memperoleh fakta – fakta dan prinsip – 

prinsip dengan hati – hati dan sistematis untuk mewujudkan kebenarannya. 

Metode yang digunakan penulis dalam melaksanakan penelitian ini yaitu 

metode eksperimental dengan bentuk desain eksperimen yaitu rancangan pra-

ekperimen (pre-experimental design) yang dikemukakan oleh Neuman (2013:320) 

bahwa pra-eksperimen (pre-experimental design) adalah rencana percobaan yang 

tidak memiliki penugasan acak atau menggunakan jalan pintas. 

Dalam penelitian ini menggunakan metode tersebut untuk melihat 

pengaruhnya pada efisiensi biaya persediaan dengan aplikasi metode EOQ dalam 

purchase system pada industri perhotelan. Penelitian ini merupakan salah satu 

sistem penerapan yang sering dilakukan pada industri skala besar kedalam industri 

skala kecil seperti hotel. Biaya persediaan total yang dilakukan pada Banana Inn 
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Hotel Bandung akan dibandingkan dengan metode EOQ. Menurut Sugiyono 

(2012:17) desain ini dapat digambarkan sebagai berikut : 

O1 X O2 

 

O1  = Hasil perhitungan yang sudah berjalan 

O2 = Hasil perhitungan manual 

 

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif, dengan menguji 

hipotesis komparatif (uji perbedaan). Penulis melakukan pengamatan atas objek 

penelitian di Banana Inn Hotel Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan pada kurun 

waktu empat bulan yaitu Desember 2015 – Maret 2016. 

3.3  Operasional Variabel 

Dalam penjelasan operasional variabel pada penelitian ini dapat dilihat 

dari tabel berikut: 

Tabel 3.1 

Operasional Variabel Penelitian 

Variabel Konsep Variabel Indikator Alat Ukur Skala  

Economic 

Order 
Quantity 

EOQ digunakan untuk 

memenuhi kuantitas 
pesanan persediaan 
yang meminimumkan 

biaya langsung 
penyimpanan 

persediaan dan biaya 
pemesanan persediaan 
(Yamit, 2005, hal. 

246) 
 

 EOQ atau 

kuantitas 
pemesanan 
paling 

optimal. 

 Q = EOQ 

 D = Demand   
atau 

permintaan 
terhadap item 

yang diteliti. 

 H = Holding 

Cost atau 
biaya 
penyimpanan 

 S = Setup 
Cost atau 

biaya 
pemesanan. 

 

Jumlah 

kebutuhan 
bahan 
baku yang 

optimal 
 

EOQ 

=  

 

Rasio 
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Total 

Persediaan 
Bahan 
Baku 

makanan 
Groceries 

& Dairy 
Product. 

Biaya tahunan total 

adalah hasil 
penjumlahan antara 
biaya penyetelan 

(pesanan) dan  biaya 
penyimpanan 

(Render and Heizer, 
2010:96). 

 Total 

penyimpanan 
persediaan 

 Kuantitas 
pemesanan 

 Harga unit 

barang 

 Jumlah 

permintaan 
barang 

TC= +  

(Render 

and 

Heizer, 

2010:97). 

Rasio 

 

3.4 Populasi dan Sample 

Populasi merupakan jumlah keseluruhan dari unit analisis yang ciri – 

cirinya akan diduga (Wardiyanta, 2006:19). Sedangkan sampel menurut (Fathoni, 

2006) adalah contoh terpilih untuk dihadapi sebagai objek sasaran penelitian yang 

hasil ataupun kesimpulannya dapat mewakili suluruh populasi sasaran 

representatif. Populasi dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan biaya 

persediaan total perusahaan dan data – data pendukung metode EOQ. Sedangkan 

sampel pada penelitian ini yaitu semua data yang dapat dijadikan sampel. Karena 

keterbatasan waktu penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis hanya 

mengolah data beberapa bulan terakhir saja, data tersebut penulis peroleh hanya 

sebagai perbandingan dan pengaplikasian metode yang akan dibuat oleh penulis. 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mejawab permasalahan dalam penelitian membutuhkan data yang 

diperoleh dari pengumpulan data selama proses penelitian. Penulis memperoleh 

dengan pengumpulan data sebagai berikut : 

1. Teknik Observasi 

Teknik ini dilakukan dengan melakukan pengamatan secara langsung pada 

Banana Inn Hotel Bandung yang digunakan sebagai objek penelitian guna 

memperoleh data yang dibutuhkan. 

2. Wawancara  
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Penulis melakukan tanya jawab dengan staf bagian purchasing yang 

mengetahui mengenai data bahan baku makanan, harga bahan baku 

makanan, jumlah pembelian, jumlah bahan baku yang digunakan untuk 

proses produksi pada bagian kitchen. penulis mengajukan pertanyaan yang 

telah disiapkan terlebih dahulu secara tertulis maupun secara lisan 

mengenai data pemesanan bahan baku, jumlah pembelian pada Banana Inn 

Hotel Bandung. 

3. Studi Literatur 

Yaitu teknik yang dilakukan untuk memperoleh informasi yang didapat 

dari buku – buku dan sumber – sumber lain yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti dengan cara mempelajari dan membaca buku,jurnal, 

karya ilmiah dan lain sebagainya. 

4. Dokumentasi 

Penulis melakukan teknik ini guna untuk mendapatkan data berdasarkan 

dokumen purchase order agar dapat mengetahui data pembelian dan data 

kebutuhan bahan baku. 

3.6 Teknik Analisis Data 

Setelah data terkumpul maka langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

proses analis data. Penggunaan alat dalam penelitian ini adalah: 

1. Economic Order Quantity 

Dalam proses pemesanan bahan baku perlu ditentukan bagaimana cara 

pemesanannya, berapa jumlah yang di pesan agar pemesanan tersebut 

ekonomis. Untuk menentukan jumlah pemesanan ekonomis ini, 

diusahakan untuk meminimalkan biaya pemesanan dengan 

menggunakan indikator seperti permintaan per tahun, dan biaya 

pemesanan tiap kali pesan. Rumus untuk mendapatkan EOQ adalah : 

 

EOQ =  

Dalam rumus EOQ di atas : 

F = Biaya tetap yang terjadi untuk memesan bahan makanan yang  
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   dimaksud 

S  = Penjualan atau penggunaan dalam unit per tahun 

C  = Carrying cost, biaya yang terjadi untuk jangka waktu setahun,  

    seperti asuransi, biaya bunga, biaya penyimpanan, yang    

    dinyatakan dalam persentase atas nilai persediaan bahan      

    makanan. 

P  = Harga pembelian per unit. 

 

3.7 Uji Efisiensi Persediaan Total 

Dapat digunakan untuk melihat efisiensi material antara metode yang 

digunakan dari perusahaan dengan control, dapat dicari dengan rumus sebagai 

berikut : 

 

 

 


