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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan pada PT Bakti Print Malang yang berlokasi 

di Perum. Sengkaling  Indah Kav. B Malang. Lokasi penelitian ini dipilih 

dikarenakan lokasi tersebut merupakan tempat proses semua produksi. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

terapan. Suriasumantri (dalam Sugiyono 2010) menyatakan bahwa penelitian 

terapan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah kehidupan praktis. 

Sehingga, hubungan peelitian murni dan penelitian terapan sangat erat, 

karena penelitian murni atau dasar berkenaan dengan penemuan dan 

pengembangan ilmu, setelah ilmu itu tersebut digunakan untuk memecahkan 

masalah, maka penelitian tersebut akan menjadi penelitian terapan. 

C. Definisi Operasional Variabel 

Variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat maupun nilai dari 

objek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 

penelitian untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2010). Variabel 

penelitian sebagai berikut: 

1. Waktu penyelesaian rata-rata  

Waktu penyelesaian rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 Waktu penyelesaian rata-rata  =  
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2. Utilisasi  

Utilisasi dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 Utilisasi =  
                       

                         
  

3. Jumlah pekerjaan rata-rata dalam system 

Jumlah pekerjaan rata-rata dalam system dihitung dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 

Jumlah pekerjaan rata-rata  =  
                         

                       
   

4. Keterlambatan pekerjaan rata-rata 

Keterlambatan pekerjaan rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Keterlambatan pekerjaan rata-rata  =  
                         

                
   

D. Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan data-data yang berhubungan dengan 

masalah dan digunakan untuk memecahkan masalah. Berdasarkan tipe 

penelitian, data yang digukanakan adalah data kuantitatif yang diperoleh dari 

wawancara dengan pihak manajemen serta brainstroming para ahli. 

Berdasarkan sumbernya, peneliti ini menggunakan data primer yang 

diperoleh dari wawancara dengan manajemen atau staf perusahaan yang 

menjadi objek penelitian. Wawancara terhadap manajer atau stafnya sendiri 

akan menghasilkan respon atas keinginan dan kebutuhan konsumen serta 

waktu dan proses produksi. 

Selain itu, peneliti ini juga menggunakan data sekunder yang nantinya 

bisa mendukung dalam proses penelitian yang dilakukan. Data sekunder yang 
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diperoleh sendiri adalah dengan melakukan pengumpulan data yang telah ada 

di perusahaan (dokumen perusahaan) tanpa ada perhitungan terlebih dahulu. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian langsung di perusahaan 

a. Wawancara 

Pengertian wawancara menurut P. Joko Subagyo (2011) 

adalah suatu kegiatan dilakukan untuk mendapatkan informasi 

secara langsung dengan mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan 

pada para responden. Wawancara bermakna berhadapan langsung 

antara interview dengan responden, dan kegiatannya dilakukan 

secara lisan. Kegiatan wawancara ini dilakukan secara langsung 

dengan manajer-manajer atau pihak-pihak yang berkaitan langsung 

dengan masalah yang diteliti dalam hal ini yaitu pegawai di divisi 

produksi dan accounting PT. Bakti Print. 

b. Obervasi 

Menurut Keraf (2009) Observasi adalah pengamatan langsung 

pada suatu objek yang akan diteliti. Dalam metode ini diadakan 

pengamatan langsung pada objek yang akan diteliti. Dalam metode 

observasi, observasi yang diterapkan penulis adalah observasi 

nonpartisipan yaitu penulis tidak terlibat langsung dalam 

pelaksanaan operasional di perusahaan melainkan melakukan 
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pengumpulan data tentang produksi yang dilakukan  PT. Bakti Print 

Malang. 

c. Dokumentasi 

Pengertian dokumentasi menurut Sugiyono (2010) adalah 

catatan peristiwa yang sudah berlalu. Kegiatan dokumentasi penulis 

dibantu oleh karyawan PT. Bakti Print yang bertugas pada divisi 

produksi dan accounting dalam mengumpulkan data-data yang 

berhubungan dengan proses produksi secara langsung. 

2. Studi Litratur 

Studi literatur digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang ada di perusahaan menggunakan metode-metode yang sudah ada. 

Data yang diperoleh melalui studi literatur ini adalah sumber informasi 

yang telah ditemukan oleh para ahli yang kompeten dibidangnya 

masing-masing sehingga relevan dengan pembahasan yang sedang 

diteliti, dalam melakukan studi kepustakaan ini penulis berusaha 

mengumpulkan data dari beberapa referensi. 

F. Teknik Analisis Data  

Teknik analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode aturan prioritas, dimana Heizer dan Render (2015) menjelaskan. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan untuk menjawab tujuan 

penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Menentukan data pesanan, waktu pemrosesan, dan tanggal jatuh 

tempo. 
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2. Menentukan urutan pekerjaan yang akan dilakukan dengan 

menggunakan 4 aturan prioritas yaitu  : 

a. First Come First Served (FCFS) 

First Come First Served memprioritaskan pengerjaan job 

yang datang lebih awal untuk dikerjakan terlebih dahulu. 

b. Shortest Processing Time (SPT) 

Shortest Processing yaitu job dengan waktu proses 

terpendek akan diproses lebih dahulu, demikian berlanjut untuk 

job yang waktu proses terpendek kedua. 

c. Longest Processing Time (LPT) 

Longest Processing Time yaitu job dengan waktu proses 

terbesar akan diproses terlebih dahulu, demikian berlanjut untuk 

job yang waktu proses terbesar kedua. 

d. Early Due Date (EDD) 

Early Due Date yaitu prioritas yang diberikan kepada job 

yang mempunyai tanggal batas waktu penyerahan (due date) 

paling awal. 

3. Mengolah data berdasarkan aturan prioritas dengan menggunakan 

langkah – langkah berikut ini secara berurutan : 

a. Menghitung aliran waktu untuk setiap pesanan. Dalam sistem 

untuk urutan ini mngukur waktu yang diperlukan bagi tiap – tiap 

pekerjaan akan menghabiskan waktu menunggu ditambah dengan 

waktu sedang di proses. 
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b. Menghitung keterlambatan pekerjaan. Adalah jumlah hari yang 

melebihi dari batas jatuh tempo pesanan. 

c. Menghitung total waktu pemrosesan 

d. Menghitung jumlah aliran waktu 

e. Menghitung jumlah total keterlambatan. 

4. Data diolah kembali dengan kriteria efektivitas berikut : 

a. Metode First Come, First Serve (FCFS) 

1)  Waktu penyelesaian rata-rata  =  
                         

                
  

2) Utilisasi       =  
                       

                         
     

3) Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem=  
                         

                       
  

4) Keterlambatan pekerjaan rata-rata=  
                         

                
  

b. Metode Shortest Processing Time (SPT) 

1)  Waktu penyelesaian rata-rata  =  
                         

                
  

2) Utilisasi       =  
                       

                         
  

3)  Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem=  
                         

                       
  

4) Keterlambatan pekerjaan rata-rata=  
                         

                
 

c. Metode Longest Processing Time (LPT) 

1)  Waktu penyelesaian rata-rata  =  
                         

                
  

2)  Utilisasi       =  
                       

                         
  

3) Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem=  
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4) Keterlambatan pekerjaan rata-rata=  
                         

                
 

d. Metode Earleast Due Date (EDD) 

1)  Waktu penyelesaian rata-rata  =  
                         

                
  

2)  Utilisasi       =  
                       

                         
  

3)  Jumlah pekerjaan rata-rata dalam sistem=  
                         

                       
  

4) Keterlambatan pekerjaan rata-rata=  
                         

                
 

2. Memilih Metode Terbaik 

Tahap ini merupakan tahap evaluasi terhadap metode 

penjadwalan yang digunakan oleh Perusahaan Bakti Print Malang 

(FCFS) dengan metode alternatif lainnya yaitu SPT, LPT dan 

EDD. Dalam tahap ini dilakukan analisis terhadap hasil 

perhitungan dari masing-masing metode yang ada. Dari tahap 

analisa ini akan diketahui penjadwalan mana yang paling 

efektif dan sesuai dengan kebutuhan Perusahaan Bakti Print 

Malang. 

 


