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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian Usaha Produk Kulit  “ASIA CITRA” Kepanjen yang terletak di Jalan kawi 

no.21A Kepanjen, kab. Malang Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dicapai dengan menggunakan aplikasi model. Menurut Reksohadiprodjo 

(1995: 65) aplikasi model merupakan penelitian yang bertalian dengan manajemen produksi 

dan operasi dengan memperhatikan data-data yang kuantifikasikan. 

C. Variabel dan Definisi Operasional 

Perencanaan produksi yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan metode grafik dan 

diagram dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Jumlah permintaan 

Jumlah permintaan yaitu sejumlah pesanan yang diterima, pesanan setiap bulannya bisa 

berupa dari pesanan dari individu dan instansi. Permintaan ini bisa berupa Jaket Kulit, 

Tas, Sabuk. Permintaan ini diwakili dengan satuan unit. 

2. Kapasitas 

Kapasitas merupakan kemampuan perusahaan dalam melakukan proses produksi sesuai 

dengan waktu yang ditentukan oleh perusahaan, dan kemampuan perusahaan 

memproduksi produk. Kapasitas ini dihitung dengan satuan unit/jam. 
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a. Jumlah jam kerja 

Waktu kerja dalam proses produksi pada Usaha Produksi Kulit “ASIA CITRA” 

Kepanjen selama 7 jam/hari. 

b. Jumlah Tenaga Kerja 

Tenaga kerja yang dimiliki Usaha Produksi Kulit “ASIA CITRA” Kepanjen 

sebanyak 7 pekerja yang berada pada proses produksi. 

3. Biaya 

Biaya Tenaga kerja yaitu biaya yang dikeluarkan dalam penggunaan tenaga kerja dalam 

proses produksi meliputi:  

a. Biaya tenaga kerja regular 

Tenaga kerja reguler adalah besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan selama 7 

jam berdasarkan unit produk yang dihasilkan dengan satuan (Rp,-) 

b. Biaya Tenaga kerja lembur 

Biaya tenaga kerja lembur adalah biaya yang diberikan ketika melewati jam reguler 

dengan satuan jam/rupiah. 

c. Biaya Tenaga kerja tidak tetap 

Biaya tenaga kerja tidak tetap adalah biaya tenaga kerja tidak tetap diberikan pada 

waktu perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja, dengan satuan hari/rupiah. 

 

d. Subkontrak 

Memberikan sebagian pekerjaan  yang tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu 

kepada pihak lain. 
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D. Data dan Sumber Data 

Data yang dikumpulkan secara garis besar dapat dibedakan sebagai berikut: 

1. Data primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli 

(tidak melalui perantara), yang secara khusus dikumpulkan peneliti untuk menjawab 

pertanyaan penelitian. Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual 

atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian atau kegiatan, dan hasil 

pengujian (Indriantoro dan Supomo, 2013:146). 

Adapun data primer ini meliputi: Lokasi perusahaan, Jumlah tenaga kerja, Data 

produksi yang dihasilkan, Data permintaan, Realisasi hari kerja dan jam kerja dan Biaya 

produksi dan persediaan. 

2. Data sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo, (2013:146) data sekunder merupakan sumber 

data tambahan di mana sebuah data dihasilkan. Data sekunder ini diperoleh tidak dari 

sumbernya secara langsung, melainkan sudah dikumpulkan dan diolah oleh pihak lain. 

Data sekunder bisa didapatkan melalui dokumen-dokumen, catatan serta data lain yang 

mendukung dalam penelitian ini. Adapun data sekunder ini meliputi:  

Data yamg digunakan dalam penelitian ini berupa data internal perusahaan, yaitu 

visi dan misi perusahaan, struktur organisasi perusahaan. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi: 

1. Observasi. 

Menurut Arikunto (1992:2) observasi adalah teknik pengumpulan data dengan 

pengamatan dan pencatatan secara langsung dan sistematis pada objek yang diteliti. 

Adapun data-data yang diperoleh meliputi: Proses produksi dan hasil produksi dan 

Kebijakan yang ada dalam perusahaan. 

2. Interview 

Menurut Arikunto (1992: 133) adalah teknik pengumpulan data atau informasi 

dengan cara tatap muka melalui tanya jawab sepihak dengan sistematis dan berdasarkan 

tujuan penelitian. Sedangkan menurut Mohyi (1993: 81) interview adalah teknik 

pengumpulan data atau informasi dengan cara tatap muka melalui tanya jawab sepihak 

dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penelitian. 

Adapun data-data yang diperoleh meliputi: Sejarah singkat perusahaan, jumlah 

tenaga kerja, jam kerja, kondisi dalam perusahaan, struktur organisasi perusahaan, rata-

rata kapasitas produksi reguler perhari perusahaan, proses pengguntingan hingga 

pengepakan, Data produksi dan Data permintaan. 

 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data berupa catatan-catatan, laporan-

laporan, dokumentasi yang ada relevansinya dengan penelitian. Menurut Arikunto (2006: 

231) adalah teknik mencari data atau hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, 

notulen, agenda, dan sebagainya. Pengumpulan data dilakukan dengan cara menyalin dan 
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mengkopi, Di mana data-data tersebut meliputi data pemesanan produk, kapasitas 

produksi dan tenaga kerja. 

F. ANALISIS DATA 

1. Metode grafik 

Teknik-teknik  grafik sangatlah populer karena mudah dipahami dan digunakan. 

Pada dasarnya, rencana ini menggunakan beberapa variabel secara bersamaan agar 

perencana dapat membandingkan permintaan yang diproyeksikan dengan kapasitas yang 

ada. Pendekatan ini merupakan pendekatan uji coba yang tidak menjamin sebuah rencana 

produksi optimal, tetapi hanya membutuhkan perhitungan yang terbatas dan dapat 

dilakukan oleh karyawan administrasi pun. Berikut 5 tahapan dalam metode grafik: 

a. Tentukan permintaan pada setiap periode. 

b. Tentukan kapasitas untuk waktu reguler, lembur, dan subkontrak pada setiap 

periode. 

c. Tentukan biaya tenaga kerja, biaya merekrut memberhentikan, serta biaya 

penyimpanan persediaan. 

d. Pertimbangan kebijakan perusahaan yang dapat ditetapkan pada pekerja atau 

tingkat persediaan. 

e. Buat rencana alternatif dan telaah biaya total. 

 Kebijakan perusahaan yang dapat diterapkan untuk memenuhi permintaan di antaranya 

sebagai berikut: 

a. Penambahan biaya tenaga kerja tetap 

Tenaga kerja reguler adalah besarnya biaya yang dikeluarkan perusahaan selama 7 

jam berdasarkan unit produk yang dihasilkan dengan satuan (Rp,-) 
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Tabel 3.1 

Penambahan biaya tenaga kerja tetap 

Biaya Bulan Perhitungan Biaya 

Biaya tenaga 

kerja regular 

Januari sampai 

juni 

Rp xxxx  

Rp xxxx 

Total biaya tenaga kerja regular Rp xxxx 

Biaya 

penambahan 

tenaga kerja 

tetap 

Januari Rp xxxx  

Februari Rp xxxx 

Maret Rp xxxx 

April Rp xxxx 

Mei Rp xxxx 

Juni Rp xxxx 

Total biaya penambahan tenaga kerja tetap Rp xxxx 

Total biaya Rp xxxx 

Sumber: Heizer dan Barry, 2004 

b. Penambahan biaya Tenaga kerja lembur 

Biaya tenaga kerja lembur adalah biaya yang diberikan ketika  melewati jam reguler 

dengan satuan jam/rupiah. 

Tabel 3.2 

Penambahan biaya kerja jam lembur 

Biaya Bulan Perhitungan Biaya 

Biaya tenaga 

kerja regular 

Januari sampai 

juni 

Rp xxxx  

Rp xxxx 

Total biaya tenaga kerja regular Rp xxxx 

Biaya 

penambahan 

tenaga lembur 

Januari Rp xxxx  

Februari Rp xxxx 

Maret Rp xxxx 

April Rp xxxx 

Mei Rp xxxx 

Juni Rp xxxx 

Total biaya penambahan tenaga kerja tetap Rp xxxx 

Total biaya Rp xxxx 

Sumber: Heizer dan Barry, 2004 
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c. Penambahan biaya Tenaga kerja tidak tetap 

Biaya tenaga kerja tidak tetap adalah biaya tenaga kerja tidak tetap diberikan pada 

waktu perusahaan membutuhkan tambahan tenaga kerja, dengan satuan hari/rupiah. 

Tabel 3.3 

Penambahan biaya tenaga kerja tidak tetap 

Biaya Bulan Perhitungan Biaya 

Biaya tenaga 

kerja regular 

Januari sampai 

juni 

Rp xxxx  

Rp xxxx 

Total biaya tenaga kerja regular Rp xxxx 

Biaya 

penambahan 

tenaga kerja 

tidak tetap 

Januari Rp xxxx  

Februari Rp xxxx 

Maret Rp xxxx 

April Rp xxxx 

Mei Rp xxxx 

Juni Rp xxxx 

Total biaya penambahan tenaga kerja tetap Rp xxxx 

Total biaya Rp xxxx 

Sumber: Heizer dan Barry, 2004 

d. Subkontrak 

Memberikan sebagian pekerjaan  yang tidak bisa diselesaikan dengan tepat waktu 

kepada pihak lain. 
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Tabel 3.4 

Subkontrak 

Biaya Bulan Perhitungan Biaya 

Biaya tenaga 

kerja regular 

Januari sampai 

juni 

Rp xxxx  

Rp xxxx 

Total biaya tenaga kerja regular Rp xxxx 

Biaya 

penambahan 

tenaga kerja 

subkontrak 

Januari Rp xxxx  

Februari Rp xxxx 

Maret Rp xxxx 

April Rp xxxx 

Mei Rp xxxx 

Juni Rp xxxx 

Total biaya penambahan tenaga kerja tetap Rp xxxx 

Total biaya Rp xxxx 

Sumber: Heizer dan Barry, 2004 

 

Penentuan alternatif yang dipilih dari kebijakan perusahaan seperti tenaga kerja lembur, 

tenaga kerja tidak tetap yang akan dipilih berdasarkan kecilnya biaya dikeluarkan untuk 

melakukan produksi selama bulan januari hingga juni 2016. 

 


