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Jenis penelitian yang dicapai adalah aplikasi model, dimana peneliti melakukan penelitian dalam 

pengumpulan data yang dilakukan pada Perusahaan Guci Keramik “Sinar Biru” tepatnya di Jalan 

Lebak Jaya Utara I No. 39 Kenjeran Surabaya dengan judul penelitian yaitu: “Evaluasi 

Penentuan Jumlah Produksi Dengan Metode Program Dinamis Guna Meminimalkan Biaya 

Produksi Pada Perusahaan Guci Keramik “Sinar Biru” Surabaya” 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi penentuan jumlah produksi dengan metode 

program dinamis guna meminimalkan biaya produksi pada Perusahaan Guci Keramik “Sinar 

Biru” Surabaya. Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai khususnya bagi perusahaan 

sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan untuk penentuan jumlah produksi 

dengan motode program dinamis guna meminimalkan biaya produksi. Alat analisis yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan melakukan perhitungan dengan menggunakan 

forward recursive (rekursi maju), karena perhitungan dibuat dari tahap awal bergerak sampai 

tahap akhir. 

Berdasarkan hasil evaluasi atas jumlah produksi dengan menggunakan metode program dinamis 

dapat diketahui bahwa sebelum menggunakan program dinamis maka dapat diketahui bahwa 

jumlah produksi pada bulan Januari sampai Desember 2006 adalah sebesar 111.354 unit, dan 

biaya sebesar Rp. 3.075.000,-. Hasil perhitungan dengan menggunakan metode program dinamis 

maka dapat diketahui bahwa apabila berproduksi sesuai dengan target produksi yaitu sebesar 

113.900 unit, sesuai dengan jumlah produksi yaitu sebanyak 111.354 unit dan apabila sesuai 

dengan jumlah penjualan yaitu sebanyak 110.454 unit. Berdasarkan hasil tersebut maka biaya 

yang paling optimum adalah proses produksi sesuai dengan penjualan. Hasil analisis yang telah 

dilakukan maka dapat diketahui bahwa apabila perusahaan sebelum menggunakan program 

dinamis maka jumlah produksi pada bulan Januari sampai Desember 2006 adalah sebesar 

111.354 unit, dan biaya sebesar Rp. 3.075.000,-. Jika menggunakan metode program dinamis 

maka jumlah produksi sebesar 110.454 unit dan biaya sebesar Rp. 2.457.814. Berdasarkan hasil 

tersebut maka dapat diketahui bahwa dengan menerapkan program dinamis maka perusahaan 

mengalami penghematan atau efisiensi biaya produksi sebesar Rp. 617.186. Hasil tersebut dapat 

membuktikan bahwa hipotesis penelitian yang diajukan dalam penelitian ini terbukti diterima, 

sehingga dengan menggunakan program dinamis dapat lebih efisien dalam meminimalkan biaya 

produksi. 

Beberapa saran yang dapat diajukan dalam penelitian ini khususnya bagi perusahaan yaitu 

diharapkan perusahaan melakukan peramalan dengan menggunakan metode program dinamis 

dalam menentukan jumlah produksi untuk setiap periodenya sehingga dapat melakukan efisiensi 



atas biaya produksi yang dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam rangka untuk mendukung kegiatan 

peramalan yang digunakan maka diharapkan pihak manajemen perusahaan untuk melakukan 

pengawasan secara menyeluruh sehingga hasil yang dicapai dapat secara maksimal. 

 


