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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada industri bordil dan batik CV. Subur 

Makmur yang berlokasi di Jl. Raya Pakis Kembar no. 332.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan berdasarkan tujuan dalam penelitian 

ini adalah penelitian terapan (Applied Research) yaitu penelitian yang 

menekankan pada pemecahan masalah praktis, yang diarahkan untuk 

menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan 

atau kinerja tertentu. (Indiantoro dan Supomo, 2009). Dan jenis penelitian 

yang digunakan berdasarkan karakteristik masalah dalam penelitian terapan 

adalah Penelitian Tindakan yang merupakan desain penelitian yang disusun 

menggunakan pendekatan atau metode-metode tertentu untuk mencapai 

tujuan. (Sanusi : 2011) & (Indiantoro dan Supomo, 2009). 

C. Variabel dan Definisi Operasional  

Definisi Operasional adalah penjelasan dari variabel secara umum yang telah 

dipilih dalam penelitian. Berikut variabel yang diteliti dalam penelitian ini 

adalah :  

1. Menentukan jumlah produksi. yaitu pengindikasian kuantitas dan waktu 

(yaitu waktu pengiriman) untuk sebuah produk atau sekelompok produk 

batik tulis sesuai dengan perkiraan permintaan, pesanan pelanggan, dan 

pesanan dari berbagai perusahaan.  
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a. Perkiraan Produksi. Yaitu sebuah perhitungan produksi berdasarkan 

dugaan atau perkiraan yang dilakukan oleh persuhaan dalam 

menentukan jumlah produksi batik tulis.  

b. Pesanan pelanggan. Yaitu sejumlah unit permintaan batik tulis dari 

pelanggan atau konsumen yang masuk pada perusahaan dalam 

menentukan jumlah produksi batik tulis.  

c. Pesanan berbagai perusahaan. Yaitu sejumlah unit permintaan batik 

tulis dari berbagai perusahaan lain yang masuk pada perusahaan 

dalam menentukan jumlah produksi batik tulis.  

2. Jadwal Produksi Batik Tulis. Yaitu rencana produksi jangka pendek 

perusahaan dalam menghasilkan produk jadi atau produk akhir, yang akan 

digunakan untuk mengatur dan mengawasi produksi batik tulis. 

a. Kebijakan Persediaan. Yaitu pengelolaan persediaan baik persediaan 

awal, persediaan akhir dan persediaan pengaman yang dimiliki oleh 

perusahaan CV. Subur Makmur, dimana persediaan tersebut akan 

digunakan sebagai pertimbangan dalam penentuan kebutuhan 

produksi batik tulis pada perencanaan jadwal produksi.  

1) Persediaan awal. Yaitu sejumlah barang batik tulis yang dimiliki 

oleh perusahaan CV. Subur Makmur pada satu periode awal.  

2) Persediaan pengaman. Yaitu sejumlah barang cadangan batik 

tulis CV. Subur Makmur untuk melindungi dan menjaga 

kemungkinan terjadinya kekurangan persediaan.  
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b. Kapasitas Produksi. Yaitu kemampuan produksi perusahaan yang 

dihasilkan oleh fasilitas-fasilitas kerja yang dimiliki perusahaan 

dalam menghasilkan produk batik tulis pada periode waktu tertentu.  

D. Jenis dan Sumber Data 

Ada dua jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini. 

Sumber data tersebut adalah :  

1. Data Primer.  

Data Primer yaitu data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan 

dalam melakukan penelitian atau data yang diambil dari sumber pertama 

di lapangan. (Sanusi, 2011). Adapun data primer yang diperlukan dalam 

penelitian ini adalah data permasalahan yang dihadapi perusahaan, 

proses pembuatan batik tulis, dan informasi-informasi mengenai sistem 

penjadwalan produksi batik tulis dalam perusahaan CV. Subur Makmur.  

2. Data Skunder 

Data Skunder yaitu data yang tersedia dan dikumpulkan oleh pihak 

lain (perusahaan). (Sanusi, 2011) atau data yang diperoleh dari sumber 

kedua atau skunder. Data skunder ini dapa berupa internal data yaitu data 

tertulis dan eksternal yaitu data yang diperoleh dari sumber luar. (Burhan, 

2001).  

Adapun data skunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 

data tertulis tentang jumlah permintaan dalam periode tertentu, data 

tertulis tentang status kebijakan persediaan awal dan persediaan akhir, 

dan data tertulis tentang jumlah beban kapasitas produksi baik mesin, 
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tenaga kerja dan jam kerja, serta data profil perusahaan CV. Subur 

Makmur.   

E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawamcara  

Menurut Anwar Sanusi (2011), wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian. Adapun data yang diperoleh peniliti dari teknik 

wawancara adalah berupa informasi tentang permasalahan yang dihadapi 

perusahaan, proses pembuatan batik tulis dari penyediaan dan 

pengendalian bahan baku hingga pengendalian persediaan barang jadi, 

dan informasi-informasi mengenai sistem penjadwalan produksi batik 

tulis dalam perusahaan CV. Subur Makmur.   

2. Observasi  

Menurut Anwar Sanusi (2011), observasi merupakan cara 

pengumpulan data melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), 

objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa adanya pertanyaan 

atau komunikasi dengan individu-individu yang diteliti.  

Adapun data yang diperoleh dari teknik observasi ini adalah berupa 

data tertulis tentang jumlah permintaan dalam periode tertentu, data 

tertulis tentang status kebijakan persediaan awal dan persediaan akhir, 

dan data tertulis tentang jumlah beban kapasitas produksi baik mesin, 
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tenaga kerja dan jam kerja, serta data profil perusahaan CV. Subur 

Makmur. 

F. Teknik Analisis Data 

Untuk merencanakan atau membuat jadwal induk produksi agar dapat 

memenuhi kebutuhan persediaan barang jadi yang mengalami kekurangan 

dan kelebihan, maka teknik analisis data yang dilakukan adalah : (Stevenson 

& Chuong : 2014) 

1. Menentukan jumlah produksi  

a. Menghitung total jumlah produksi yang diperoleh dari Perkiraan 

produksi, pesanan pelanggan, dan pesanan dari berbagai perusahaan.  

Tabel 3.1. Total Jumlah Produksi 

 Jumlah produksi 

mingguan 

 1 2 3 4 5 6 

Pesanan dari berbagai perusahaan       

Permintaan konsumen (Perkiraan produksi 

dan pesanan yang diterima) 

      

Total Jumlah Produksi produk A/B/C       
Sumber : Manajemen Operasi (Stevenson & Chuong : 2014), diolah 

2. Menentukan jadwal induk produksi 

a. Menghitung persediaan awal yang direncanakan dari persediaan 

akhir yang dimiliki perusahaan. Proses ini menjelaskan kapan 

persediaan tambahan (yaitu produksi) akan dibutuhkan.  

b. Menghitung kebutuhan produksi berdasarkan jumlah produksi yang 

direncanakan atau ditentukan dengan pertimbangan pada persediaan 

awal. Perhitungan tersebut sesuai dengan ukuran jumlah produksi 

yang diperlukan. 
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Untuk lebih jelas dalam perhitungan kebutuhan produksi, 

maka dapat dilakukan cara perhitungan yang lebih mudah sebelum 

memasukkan kebutuhan produksi pada slot produksi. 

Berikut adalah cara perhitungannya : 

1) Persediaan Awal = Persediaan Akhir (masa lampau) 

2) Balance = Persediaan Awal – Total Permintaan  

3) Kebutuhan Produksi =  

 Jika persediaan akhir sama dengan (=) persediaan pengaman, 

maka kebutuhan produksi = 0 atau tidak ada produksi pada 

minggu tersebut.  

 Dan jika persediaan akhir kurang dari persediaan pengaman, 

maka kebutuhan produksi sesuai ukuran lot produksi yang 

diperlukan 

4) Persediaan Akhir = Persediaan awal + Kebutuhan produksi – 

total permintaan. 

Tabel 3.2. Kebutuhan Produksi 

Item  Minggu 

A 

1 2 3 4 5 6 

Total Permintaan       

Persediaan Awal       

Keutuhan Produksi       

Persediaan Akhir       

B 

Total Permintaan       

Persediaan Awal       

Keutuhan Produksi       

Persediaan Akhir       

C 

Total Permintaan       

Persediaan Awal       

Keutuhan Produksi       

Persediaan Akhir       
Sumber : Manajemen Operasi (Stevenson & Chuong : 2014), diolah 
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c. Menghitung beban dalam setiap minggu dan membandingkannya 

dengan kapasitas perakitan akhir (jam). (Rough-cut-capacity 

planning) 

Tabel 3.3. Perhitungan Beban 

 Jam assembling final 

perminggu 

Item 

Akhir 

 1 2 3 4 5 6 Total 

A 

produksi        

Jam perakitan 

akhir 

       

B 

produksi        

Jam perakitan 

akhir 

       

C 

produksi        

Jam perakitan 

akhir 

       

Beban 

(jam) 

        

Kapasitas 

(Jam) 

        

Sumber : Manajemen Produksi dan Operasi (Sri Joko : 2004) 

d. Untuk kesimbangan yang lebih baik pada kapasitas perakitan akhir 

adalah memungkinkan jika sejumlah kebutuhan produksi 

dipindahkan pada minggu yang lebih awal dari jadwal. 
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Menentukan jumlah produksi 

Menentukan Jadwal Produksi Batik 

Tulis 

Menghitung persediaan awal yang dari 

persediaan akhir 

1. berbagai perusahaan,  

2. Permintaan 

konsumen 

3. Target produksi 

Menghitung kebutuhan produksi  

Menghitung beban dalam setiap 

minggu dan membandingkannya 

dengan kapasitas perakitan akhir (jam)  

Untuk keseimbangan yang lebih baik, 

kebutuhan produksi yang melebihi 

kapasitas dipindahkan  ke jadwal pd 

minggu sebelumnya atau sesdudahnya 

Gambar 3.1. Alur Analisis Data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 menjelaskan tentang langkah-langkah penjadwalan produksi 

batik tulis. Langkah pertama ialah menghitung jumlah produksi berdasarkan 

perkiraan produksi, pesanan pelanggan, dan pesanan dari berbagai 

perusahaan. Dimana jumlah produksi ini akan menjadi sebuah pertimbangan 

pada kebijakan persediaan yang dimiliki perusahaan batik tulis untuk 

menghitung kebutuhan produksi batik tulis dalam perencanaan jadwal 

produksi. 
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Kemudian kapasitas produksi ini dibutuhkan ketika dalam perhitungan 

kebutuhan produksi mengalami kelebihan beban perakitan akhir (jam). yang 

mana dengan perhitungan beban kapasitas produksi (jam) ini akan diketahui 

kemungkinan terjadinya kelebihan beban pada kapasitas produksi. yang 

kemudian akan dilakukan keseimbangan dalam jadwal produksi batik tulis. 

Keseimbangan tersebut dilakukan dengan cara pemindaan jadwal yang 

mengalami kelebihan pada jadwal yang mengalami kekurangan.  

 


