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 BAB III 

  

  

 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

Penelitian dilakukan di PT. JPI yang beralamat di Jl. Jogja-Solo km 21 Sumopuro 

Jogonalan, Klaten, Jawa Tengah. Perusahaan tersebut merupakan salah satu perusahaan 

baru yang bergerak dibidang manufaktur pembuatan beton ready mix. 

 

3.2 Identifikasi Masalah 

 

Tahap pertama yang perlu dilakukan untuk melakukan penelitian adalah 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada perusahaan. Dampak yang terjadi 

jika perusahaan tidak memiliki JIP yaitu penumpukan inventory secara berlebihan. Oleh 

karena itu diperlukan penyusunan JIP agar dapat mengetahui berapa banyak perusahaan 
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mampu memproduksi material mentah menjadi material setengah jadi dengan harapan 

perusahaan mampu melakukan pengiriman ke konsumen dengan waktu yang tepat.  

 

3.3 Perumusan Masalah 

  

Tahap selanjutnya setelah identifikasi masalah adalah dilakukan perumusan masalah. 

Perumusan masalah ini digunakan untuk mengarahkan penyelesaian masalah dan 

landasan dalam menarik kesimpulan. Perumusan masalah pada penelitian ini adalah 

berapa banyak material setengah jadi yang diolah dari material mentah. 

 

 

 

3.4 Kajian Literatur 

 

Kajian literatur merupakan bagian penting yang akan dilakukan dalam penelitian. 

Kajian literatur memberikan gambaran maupun konsep yang relevan dengan bidang 

atau topik permasalahan tertentu. Kajian literatur memberikan tinjauan mengenai apa 

yang telah dibahas oleh penelitian sebelumnya, teori-teori atau hipotesis yang 

mendukung, permasalahan penelitian, metode dan metologi yang sesuai. Dengan adanya 

kajian literature maka penelitian ini dapat mengenali teoti-teori dasar dan konsep yang 

telah dikemukakan oleh para ahli terdahulu tentang relevan dengan variabel-variabel 

yang diteliti, mengikuti perkembangan dalam penelitian bidang yang akan diteliti, 

memanfaatkan data sekunder. Terdapat dua kajian literatur yaitu kajian teoritis yang 

memuat dasar-dasar teori pada permasalahan tertentu seperti pada penelitian ini yang 

memuat dasar teori dari JIP. Beberapa diantaranya yaitu konsep Bill Of Material 

(BOM), Jadwal Induk Produksi (JIP), Capacity Requirement Planning (CRP). Selain itu 

juga akan dilakukan kajian empiris yang memuat berbagai penelitian-penelitian 

sebelumnya dengan kasus yang serupa.  

 

3.5 Metode Pengumpulan Data 

 

Jenis data dan metode pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Data primer 

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung di perusahaan tanpa 

melewati perantara dan merupakan data yang dijadikan objek penelitian. Dalam 

penelitian ini, data primer yang digunakan untuk menunjang penelitian yaitu 

data customer order berfungsi untuk mengetahui jenis produk yang paling 

banyak diproduksi dan paling banyak diorder oleh konsumen sehingga data 

tersebut dapat diteliti dan dilakukan perbaikan untuk proses produksinya. Lead 

time untuk mengetahui kapan seharusnya material dapat dipesan. Dengan 

mengacu kepada lead time maka diharapkan proses produksi tidak akan terhenti. 

Quantity on hand yang digunakan untuk mengetahui persediaan awal dari 

material tersebut. Selain itu juga data quantity on hand merupakan data input 

yang dimasukan kedalam perhitungan JIP. Policy order berfungsi untuk 

menetapkan berapa banyak material yang dikirim ke perusahaan dalam satu kali 

pengiriman 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan menggunakan metode: 

a. Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung kegiatan-kegiatan yang 

dilakukan di perusahaan. Dalam penelitian ini peneliti mengamati kegiatan-

kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan serta mencari permasalahan yang 

terjadi di perusahaan untuk selanjutnya diteliti dan dilakukan pemecahan 

masalahnya. Masalah yang terjadi di perusahaan yaitu berupa JIP dimana 

perusahaan tidak terdapat perhitungan JIP karena perusahaan tersebut 

merupakan perusahaan baru yang bergerak dalam bidang manufaktur. 

b. Wawancara 

Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara tanya jawab antara peneliti dengan seorang informan yang mengetahui 

segala sesuatu yang berada di dalam objek penelitian. Dalam penelitian ini 

peneliti melakukan tanya jawab kepada karyawan tentang permasalahan 

yang sedang terjadi pada perusahaan. 

 

2. Data sekunder 
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Data sekunder merupakan data yang didapatkan melalui perantara. Data 

sekunder didapatkan dari buku, jurnal maupun studi literatur yang dipercaya 

dapat menunjang berjalannya penelitian ini. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang digunakan berupa jurnal, buku serta referensi-referensi yang berkaitan 

dengan JIP. 

. 

3.6 Pengolahan Data 

 

3.6.1 Jadwal Induk Produksi (JIP) 

Langkah pertama sebelum melakukan pengolahan data adalah mencari data dari 

quantity on hand, policy order dan lead time dari masing-masing material. Quantity on 

hand merupakan inventori awal sebuah material di perusahaan, quantity on hand 

dibutuhkan untuk mengetahui berapa banyak material yang masih tersimpan di gudang 

atau tempat penyimpanan. Policy order merupakan suatu kebijakan pemesanan yaitu 

seberapa banyak material yang akan dikirim dalam melakukan satu kali pemesanan. 

Sedangkan lead time adalah jarak antara waktu pemesanan hingga barang sampai ke 

tangan konsumen. Kemudian mencari customer order, data customer order adalah data 

pemesanan konsumen dan data ini didapatkan dari perusahaan, biasanya data ini 

merupakan data yang tidak dapat diganti jika terdapat perubahan pada waktu 

pengorderan.  

 

Langkah kedua yaitu menghitung project on hand, project on hand adalah 

jumlah barang yang tersedia dalam tempat penyimpanan atau dengan kata lain adalah 

inventory akhir. Menghitung project on hand dilakukan agar dapat mengetahui jumlah 

barang yang tersedia untuk pembuatan produk yang akan datang. Setelah menghitung 

project on hand kemudian dapat mengetahui kapan JIP quantity dan JIP start mulai 

dilakukan. JIP quantity merupakan kapan pemesanan akan dilakukan kembali. 

Sedangkan JIP start merupakan kapan waktu pemesanan akan dilakukan dan mengacu 

kepada lead time dari masing-masing material karena setiap material mempunyai lead 

time yang berbeda-beda tergantung faktor jarak pemesanan dan faktor lainnya 

 

Langkah ketiga adalah menghitung available to promise yaitu kemampuan 

memberikan janji ke konsumen. Tujuan pemberian janji ke konsumen merupakan salah 
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satu hal penting dalam melakukan pengiriman karena sebelum dilakukan pengiriman 

perusahaan harus mengetahui apakah perusahaan tersebut dapat memberikan janji untuk 

pengiriman ke konsumen.  

 

3.6.2 Capacity Requirement Planning (CRP) 

 

CRP merupakan suatu metode analisis yang digunakan untuk mengukur kapasitas dari 

setiap mesin yang terdapat di perusahaan. Tujuan utama dari CRP yaitu 

membandingkan kapasitas yang tersedia di perusahaan dengan kapasitas yang 

dibutuhkan setiap periode sehingga perusahaan mengetahui apakah produksi tersebut 

telah berjalan sesuai dengan jumlah permintaan konsumen. 

 

Perencanaan kapasitas adalah proses untuk memutuskan kebutuhan kapasitas 

produksi oleh perusahaan untuk mempertemukan perubahan permintaan setiap produk. 

Dalam proses CRP dilakukan beberapa proses perhitungan. Berikut ini merupakan 

proses dalam sistem CRP, yaitu (Gaspersz, 2005): 

1. Memperoleh informasi tentang planned order release. 

2. Memperoleh infromasi tentang standard run time per unit dan standard setup 

time per unit dan standard run time per unit. 

3. Menghitung kapasitas yang dibutuhkan dari masing-masing pusat kerja. 

4. Membuat laporan CRP. 

 

3.7 Analisis Data 

 

Setelah dilakukan pengolahan data maka tahap selanjutnya melakukan analisis data 

mengenai berapa banyak jumlah material setengah jadi yang harus diproduksi. Data 

yang diperoleh seperti data customer order (booked), pemakaian dan penerimaan 

material serta data lainnya dihitung sesuai dengan perhitungan JIP. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

 

Pada tahapan kesimpulan dan saran yaitu menjawab rumusan masalah dari penelitian 

yang dilakukan di PT. JPI. Jawaban penelitian yaitu berupa perhitungan dan juga 
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analisis dari perhitungan yang telah diteliti. Selain itu juga diberikan saran untuk 

perusahaan agar perusahaan tersebut mendapatkan referensi perbaikan di masa yang 

akan datang serta saran diberikan untuk peneliti-peneliti selanjutnya. Pada penelitian ini 

akan didapatkan data untuk mengetahui berapa banyak produk yang diproduksi setiap 

harinya dengan menggunakan JIP. Kemudian hasil CRP yaitu berupa grafik 

perbandingan untuk mengetahui kapasitas di PT. JPI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.9 Diagram Alur Penelitian 
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