
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian dan Lokasi Penelitian

Obyek penelitian adalah suatu sumber tempat data diperoleh dalam

melakukan penelitian, apabila terdapat suatu masalah pada tempat penelitian

sebaiknya dicari jalan pemecahannya dengan menerapkan salah satu metode yang

sesuai dengan pokok permasalahan serta mampu dilaksanakan oleh peneliti sendiri.

Data-data yang dikumpulkan oleh penulis adalah data-data yang berhubungan

dengan masalah perencanaan produksi yaitu penentuan volume produksi,

pemecahannya menggunakan metode program dinamis, sehingga diharapkan

perusahaan dapat merencanakan jumlah volume produksi yang optimal bagi

perusahaan.

Adapun data-data yang diperlukan adalah :

1. Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari perusahaan, antara lain : data permintaan

setiap jenis produk (Dn), data peramalan permintaan, data biaya produksi

variabel untuk setiap jenis produk (VCn), biaya simpan CCJ, kapasitas produksi

(Kp) dan kapasitas gudang (KG).

Si
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2. Data Sekunder

Data yang telah dipublikasikan sebelumnya seperti dari buku, artikel jurnal yang

dapat mendukung keberhasilan suatu penelitian.

Obyek penelitian yang dilakukan untuk memperoleh data-data tersebut adalah

Pabrik Hanau (Unit Pengolah Hasil TBS Kelapa Sawit) PT. Tapian Nadenggan yang

berlokasi di Jl. Sampit - Pangkalan Bun Km. 130, Kabupaten Seruyan, Kalimantan

Tengah.

3.2 Tahap Penelitian

Adapun tahap penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dalam rangka

mengumpulkan data sehingga proses penyelesaian masalah dapat tercapai dalam

penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan perumusan masalah

2. Menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian

3. Studi pustaka dari literatur-literatur yang berhubungan dengan obyek penelitian

4. Pengumpulan data yang berkaitan dengan obyek yang diteliti

5. Hasil penelitian dan pembahasan

6. Kesimpulan dan saran
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3.3 Metode Pengumpulan Data

3.3.1 Studi Lapangan

Penelitian langsung ke perusahaan guna mendapatkan data yang akan diambil

dalam penelitian dengan cara :

1. Metode Interview

Peneliti mengadakan wawancara langsung kepada pihak yang mempunyai kaitan

langsung dengan data yang akan diambil dalam penelitian ini seperti hasil

produksi di PT. Tapian Nadenggan, data permintaan di masa lalu, data produksi

variabel, biaya simpan, kapasitas produksi dan kapasitas gudang.

2. Metode Observasi

Pengambilan data dengan pengamatan langsung terhadap kegiatan obyek yang

diteliti berkaitan dengan penentuan volume produksi.

3.3.2 Studi pustaka

Pengumpulan data diperoleh dari literature atau buku-buku yang ada

kaitannya dan mendukung permasalahan yang diteliti,

3.4 Kerangka Pemecahan Masalah

Pada dasarnya penelitian ini dilakukan didasarkan tiga tahap utama, yaitu

penelitian pendahuluan, pelaksanaan penelitian, pengolahan data dan pembahasan.

Tahap-tahap penelitian dapat dilihat pada kerangka pemecahan yang masing-masing
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tahap memberikan hubungan dengan tahap berikutnya. Secara skematis kerangka

pemecahan masalah tersebut dapat digambarkan dalam bentuk diagram flow chart.

3.4.1 Perumusan Masalah

Perumusan masalah dilakukan dengan melihat atau mengamati permasalahan-

permasalahan yang terjadi sehingga setiap masalah yang ada dapat dikumpulkan dan

dianalisis, terhadap prosedur serta pemecahan masalahnya. Perumusan masalah

dalam penelitian ini adalah menentukan berapa jumlah / volume produksi yang

optimal bagi perusahaan.

3.4.2 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh data-data yang diperlukan

dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggunakan metode-metode,

seperti : studi lapangan dan studi pustaka.

3.4.3 Perhitungan Biaya Produksi dan Biaya Simpan

Pada tahap ini dilakukan perhitungan biaya-biaya yang terkait dalam proses

produksi, meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya overhead dan biaya

simpan.
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3.4.4 Peramalan Permintaan

Pada tahap ini peramalan dilakukan untuk meramalkan jumlah permintaan

untuk periode yang akan datang berdasarkan data penjualan periode sebelumnya.

Untuk peramalan ini, data yang didapatkan diolah dengan menggunakan program

WinQS.

Langkah-langkah peramalan permintaan produk :

1. Mengumpulkan data penjualan periode sebelumnya.

2. Membuat plot set dari data yang telah dikumpulkan.

3. Memperkirakan unsur yang terdapat dalam plot set data tersebut.

4. Mengolah data peramalan dengan menggunakan program WinQS.

Dari beberapa metode yang digunakan, dipilih satu teknik peramalan yang

sesuai dengan plot data dan dilakukan perbandingan kesalahan berdasarkan nilai

MSE (Mean Square Error) terkecil.

3.4.5 Perumusan Program Dinamis

Tujuan perumusan Program Dinamis dalam ini untuk menentukan seberapa

besar volume produksi dari perusahaan untuk mengurangi biaya produksi.

Notasi-notasi yang digunakan dalam penentuan volume produksi adalah :

Xn ^jumlah yang diproduksi pada periode n

D - jumlah permintaan produk pada periode n
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fn = jumlah persediaan akhir pada periode n, sama dengan persediaan awal

periode 1+1

I0 = persediaan awal dari periode n, tergantung dari keputusan yang dibuat pada

periode sebelumnya

VCn = biaya produksi variabel pada periode n

CCn = biaya simpan produk pada periode n

Kp —kapasitas produksi maksimum tiap periode n

KG = kapasitas gudang penyimpanan hasil produksi tiap periode n

Perumusan program dinamis pada penentuan volume produksi dilakukan

dengan menggunakan rekursif maju, dimulai dari periode 1 hingga periode n.

Sedangkan untuk penentuan keputusan optimal (Xn *) dimulai dari periode n hingga

1. Sebelum dilakukan perhitungan teriebih dahulu ditentukan variabel yang

mendasari penentuan jumlah produksi yaitu :

Tahap (stage) = periode

Status (state) = inventori

Keputusan = jumlah produk yang diproduksi tiap periode
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Gambar 3,1 Transformasi pada perumusan program dinamis

Periode 1 :

/ persediaan masukan (awal)
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/j = persediaan akhir pada periode 1 yang merupakan persediaan masukan untuk

periode 2

f)x = jumlah permintaan yang hams dipenuhi

Xj = variabel keputusan optimal yaitu jumlah produk yang harus diproduksi

I0 4- X, =/,+/>,

x, =/,+A-^o

X] mempunyai alternatif yang banyak tetapi tidak boleh kurang dari Dx -I0

dengan D > /0 dan jumlah maksimalnyang diproduksi Kp .

Secara matematis : (Dx - /0) < X. < Kp

f(Jx) ~ kebijaksanaan biaya minimum, meliputi biaya produksi dan biaya simpan

y;(/,) = mini'cI(x,)+a:1(/1)
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Periode 2 :

/, = persediaan masukan

I2 - persediaan akhir pada periode 2 yang merupakan persediaan masukan untuk

periode 3

D2 •= jumlah permintaan yang harus dipenuhi

X2 = variabel keputusan optimal yaitu jumlah produk yang diproduksi

/, + X2 = l2 + IX

X2 = I2+D2- f

Batasan produksi : (D2 - /,) < X ^ Kp

f2(I2) = kebijaksanaan biaya minimum, meliputi biaya produksi dan biaya simpan

f2(I2) = min VC2(X2) + CC2(f2)+ f *(/,)

Demikian proses tersebut beriangsung sampai periode ke-n, dengan formulasi

umum rekursif sebagai berikut ;

/,(/„) = min FC„(X„) +CC„(/„)+ /„, *(/„,)

Dengan batasan produksi :

(D„-I,tl)<X„<Kp

Dengan batasan persediaan :

0 < / < KG



3.4.6 Kerangka Pemecahan Masalah

Mutai

Pokok Permasalahan

Tujuan Penclilian

Sludi Kcpustakaaii

Pengumpulan Data

• Data Penjualan Produk
• Data Peramalan Permintaan

• Dala Kapasilas Produksi
• Dala Kapasilas Gudang

• Data Biaya Simpan
• Data Biava Produksi

Perumusan dengan Metode Program

Dinamis

Penentuan Volume Produksi dengan
Alternatif Biava Minimum

Analisis Penentuan Volume Produksi
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Kesimpulan dan Sanm

Sclcsai

Gambar 3.2 Keraneka Pemecahan Masalah


