
BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Obyek Penelitian

Obyek penelitian ini pada produk Kaos yang dilakukan di Pemsahaan

Konveksi BeGaya yang beriokasi di Jl. KH. Hasyim Ashari 180 (By Pass) Mojayan,

Klaten 57938.

3.2 Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

a. Data primer

Data yang diperoleh langsung dari pemsahaan. Adapun yang termasuk data-

data primer antara lain:

i. Data Umum Pemsahaan :

1. Produk yang dihasilkan

2. Bahan baku yang dipergunakan

3. Daerah Pemasaran

ii. Data Khusus Pemsahaan :

1. Data permintaan produk, yakni jenis produk :

- Kaos berkerah

- Kaos oblong

2. Kapasitas produksi
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3. Data biaya produksi

a. Biaya tenaga kerja langsung

b. Biaya bahan baku dan bahan pembantu

c. Biaya overhead pabrik

d. Biaya simpan per unit

4. Kapasitas gudang

b. Data sekunder

Data yang diusahakan sendiri pengumpulannya oieh peneliti, tapi diperoleh

dari lebih satu sumber. Data ini diantaranya tentang arsip-arsip pemsahaan

yang relevan dengan penelitian, Iaporan produksi per periode, referensi, serta

data bagian proses operasi sebagai bahan acuan dalam penelitian ini.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain dengan

menggunakan:

a. Metode Interview, mempakan metode pengumpulan data dengan

melakukan wawancara langsung dengan segenap pihak yang berkaitan

dengan masalah yangakan diteliti.

b. Metode Observasi, mempakan metode pengumpulan data dengan

melakukan pengamatan langsung pada saat proses produksi berlangsung.

c. Metode Studi Literatur, mempakan pengumpulan data melalui referensi

ataupun literatur-literatur yang berhubungan dengan Program Dinamis.
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3.4 Pengolahan Data

3.4.1 Tahap Peramalan

Berdasarkan data yang telah diperoleh bempa data penjualan selanjutnya

dilakukan peramalan guna memperkirakan kebutuhan untuk periode mendatang.

Penjadwalan produksi dan pengendalian dilakukan hasil peramalan selama 12

periode yangakan datang, dimana akandibantu dengan software WinQSB.

Adapun langkah-langkahnyasebagai berikut:

1. WIN QSB = Forecasting

2. FILE-NewProblem

3. FORECASTING PROBLEM SPESIFICATION

Problem Type = Time Serias Forecasting

Problem Title = Nama Pemsahaan

Time Unit = Bulan

Number of Time Unit = Jlh periode data historis

4. OK

5. ISIKAN DATA HISTORIS

6. SOLVE AND ANALYZE = Perform Forecasting

7. FORECASTING SETUP

ForecastingMethod (pitth salah satu)

Method Parameters (pilih salah satu)

Search Criterion (pilih salah satu)

Isikan Spesifikasi lainnya seperti : - Number OfPeriods to Forecasting

- Number ofPeriods in Average
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- Cycle Length

8. OK

Tahap Pemilihan Metode Peramalan Terbaik

Kriteria yang digunakan untuk memilih suatu metode peramalan terbaik

adalah menggunakan kriteria Mean SquareError (MSE). RumusMSE adalah :

y](Actual - Forecast)2
MSE

n

Suatu teknik peramalan dinilai lebih baik dari teknik peramalan yang lain

apabila harga MSE lebih kecil. Semakin kecil harga MSE maka hasil dan teknik

peramalannya dinilai semakinbaik.

3.4.2 Perhitungan Biaya Produksi dan Biaya Simpan

Biaya produksi mempakan biaya-biaya yang terjadi untuk mengolah bahan

baku menjadi produk jadi yang siap dijual. Contohnya adalah biaya depresiasi mesin

dan perlengkapan, biaya bahan baku, biaya bahan penolong, biaya gaji karyawan

yang bekerja daalm bagian-bagian, baik yang langsung maupun tidak langsung

berhubungan dengan proses produksi.

Didalam penelitian ini, biaya yang dibutuhkan meliputi biaya bahan baku,

biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik dan biaya simpan.
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3.4.3 Tahap Program Dinamis untuk Penjadwalan Produksi

Penjadwalan produksi mempakan dasar untuk mengembangkan kedalam

model program dinamis yang ditransformasikan kedalam bentuk matematik.

Dalampermasalahan ini digunakannya program dinamis adalah karena :

1. Adanya hubungan berkesinambungan antara jadwai produksi antara satu

periode dengan periode berikutnya.

2. Dalam setiap periode ada sejumlah permintaan tertentu yang hams dipenuhi.

Secara teoritis menyatakan bahwa apabila jumlah produksi bertambah maka

ongkos produksi akan menumn. Tetapi dengan adanya pertambahan jumlah

produksi yang melampaui permintaan akan menimbulkan biaya simpan.

Sehingga didalam menentukan keputusan optimal diperlukan analisa yang

mempertemukan keduanya untuk menemukan biaya minimal.

3. Adanya kendala yang membatasi kegiatan produksi yang berasal dari

pemsahaan, yaitu kapasitas produksi dan kapasitas gudang.

Sebelum melakukan penjadwalan produksi perlu ditentukan notasi-notasi

yang akan digunakan. Notasi yang dipergunakan antara lain :

n = Periode : t = 1,2,3,..,n

lo =Persediaan awal pada periode 1

D„ =Jumlah permintaan yang akan dipenuhi oieh periode n

X„ =Jumlah produksi yang a^jroduksi oieh periode n

In =Persediaan pada periode n

VCPn ^Biaya produksi varibel per-unit pada periode n
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VHCn =Biaya simpan variable per-unit pada periode n

Kp =Kapasitas produksi tiap periode

Kg =Kapasitas gudang

Pendekatan program dinamis pada penjadwalan produksi dilakukan dengan

menggunakan rekursif maju, dimulai dari periode 1 sampai N (periode akhir selama

12 bulan), dimana penomoran tahap searah dengan aliran material. Variabel

statusnya adalah persediaan masuk pada tiap periode, sedangkan variabel

keputusannya adalah jumlah produk yang diproduksi pada tiap periode.

Untuk produk pertama pada periode 1 persediaan masuknya adalah DM, XM

adalah variabel keputusan yang optimal (jumlah produk yang dibuat pada periode 1)

dan fB (I„) adalah kebijaksanaan ongkos minimum unmk periode 1,2,3,..,n. Model

program dinamis dalam penentuan volume produksi adalah dengan memperhatikan

beberapa hal yaitu:

1. Jumlah persediaan masuk pada setiap periode tidak boleh melebihi kapasitas

gudang, maka didapatkan : 0 < I n < Kg

2. Jumlahproduk yang diproduksi per periode :

X.-D.-I^+I.danX.SKp

3. Persamaan rekursif maju dalam bentuk umum yaitu :

fn(ltl) = mm{VC?(Xn) + VHC(lri) + f„_1*(\n_l)}



3.4.4 Tahap Pembahasan dan Analisa

Pada tahap ini dilakukan pembahasan hasil pengolahan dari penjadwalan

produksi dengan menggunakan program dinamis sehingga pada tahap anaiisis ini

akan diperoleh penyelesaian yangada.

Anaiisis kebijaksanaan pemsahaan dengan metode program dinamis untuk

jadwai produksi, dengan membandingkan total biaya produksi sehingga akan

diperoleh dengan menggunakan metode total biaya yang minimal.

3.4.5 Tahap Kesimpulan dan Saran

Dari pembahasan dan analisa dapat dibuat kesimpulan dengan pemyataan,

jelas, dan tepat tentang apa yang diperoleh atau dijabarkan dari hipotesis, sehingga

dapat menjawab tujuan dan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

Saran memuat pendapat atau masukan, saran berdasarkan pengalaman,

kesulitan, temuan yang bam yang belum diteliti dan berbagai kemungkinan arah

berikutnya.



3.5 Kerangka Pemecahan Masalah

Diagram alir dan langkah-langkah yang ditempuh untuk menyelesaikan

persoalan

Mulai

1
Pokok Permasalahan

i
Tujuan penelitian

Studi kepustakaan

1
Pengumpulan Data:
Data penjualan
Data kapasitas produksi
Data kapasitas gudang
Data biava produksi

Pengolahan Data:
Peramalan penjualan produk
Pemmusan ke dalam metode program dinamis
Penjadwalan produksi

1
Analisa:

- Metode kebijaksanaan pemsahaan
- Metode program dinamis

Kesimpulan dan saran

1
Selesai

Gambar 3.1 : Kerangka Pemecahan Masalah
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