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BAB 3 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Penjelasan tentang Metode Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada objek penelitian ini adalah PT. Asia Pramulia 

Surabaya dan produk yang akan dianalisis adalah produk yang memiliki jumlah 

permintaan paling banyak berdasar data permintaan. Penelitian ini dilakukan 

untuk menganalisis penerapan metode Economic Order Quantity (EOQ), Period 

Order Quantity (POQ), dan Just In Time (JIT) 

Penjadwalan produksi yang baik dapat meningkatkan produktifitas perusahaan. 

Penjadwalan produksi diperoleh dari master schedule (rencana produksi) yang 

dijabarkan ke dalam rencana jadwal urutan kerja yang harus dilakukan setiap 

harinya dan dapat mengalokasikan sumber daya yang ada. Proses pembuatan 

jadwal induk produksi didasarkan pada kapasitas produksi mesin, karena mesin 

pengemasan memiliki kapasitas yang paling kecil diantara mesin yang lainnya. 

PT Asia Pramulia Surabaya memiliki jadwal induk rencana produksi namun 

belum dijabarkan menjadi jadwal pengolahan yang spesifik pada unit 

pengolahan sehingga tidak ada jadwal pengolahan dengan waktu yang terperinci 

di unit tersebut. Belum adanya jadwal pengolahan yang rinci menimbulkan 

masalah tersendiri yakni timbulnya idle time (waktu menganggur), adanya 

antrian produk yang siap dipasok ke stasiun kerja berikutnya, serta sumber daya 

yang dimiliki jadi tidak efisien. Permasalahan-permasahalan tersebut akan 

saling berhubungan dan mempengaruhi satu sama lainnya. Timbulnya 

permasalahan tersebut menandakan bahwa produktifitas perusahaan kurang 

optimal. Produktifitas perusahaan dapat ditingkatkan dengan penentuan jadwal 

produksi yang baik. Penentuan jadwal produksi dilakukan dengan 

mempertimbangkan jumlah ketersediaan bahan baku dan produk yang ada di 

perusahaan.  

Pengembangan jadwal produksi dari rencana produksi akan menghasilkan 

alternatif jadwal produksi terbaik sehingga meminimalkan waktu menganggur 

dan antrian serta mengefisienkan sumber daya yang dimiliki. Pada akhirnya 

dengan penjadwalan produksi yang baik dapat meningkatkan produktifitas 

perusahaan. Penelitian ini akan dilaksanakan perencanaan penjadwalan produksi 
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menggunakan metode CR dengan mempertimbangkan faktor-faktor terkait 

dengan proses produksi seperti kerusakan mesin produksi. 

 

Tahap Urutan Penyusunan Variabel 

Tahap penyusunan variabel ini adalah untuk perhitungan yang diambil di 

perusahaan PT. Asia Pramulia Surabaya. Variabel tersebut yaitu 

1. Permintaan pelanggan 

2. Jadwal Induk Produksi 

3. Struktur Produk 

4. Daftar kebutuhan bahan (bill of material) 

5. Catatan Persediaan 

6. Waktu ancang (lead time) 

7. Biaya pesan (ordering cost) 

8. Biaya penyimpanan (holding cost) 
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3.2 Diagram Alir Penelitian (flowchart penelitian) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar diatas menjelaskan tentang langkah-langkah yang akan dilakukan, untuk 

memberikan gambaran yang lebih jelas maka dibawah ini diberikan penjelasan 

yang lebih menyeluruh : 
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1. Mulai 

Awal studi pendahuluan dalam penelitian. Pada tahap ini dilakukan studi 

lapangan dengan mengambil data secara langsung di PT. Asia Pramulia 

Surabaya. Pengambilan data tersebut dilakukan dengan tujuan mengetahui data 

pesanan persediaan, untuk selanjutnya dilakukan analisis untuk mengetahui 

biaya pesanan. 

2. Pengamatan dan Identifikasi Permasalahan 

Setelah dilakukan studi pendahuluan, langkah selanjutnya adalah mencari 

perumusan masalah terkait pesanan persediaan bahan baku. 

3. Pengambilan Data 

Pengambilan data dilakukan dengan cara pengambilan data secara langsung, 

serta wawancara di PT. Asia Pramulia Surabaya. 

4. Pengolahan Data 

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan data. 

Data yang ada dipilih sesuai kebutuhan penelitian. Pada pengolahan data 

dilakukan pengambilan data pesanan persediaan tiap bulan pada beberapa 

tahun terakhir, membuat data tabel yang berisi data pesanan persediaan pada 

tiap bulan selama beberapa tahun terakhir. 

5. Analisis Data 

Berdasarkan data yang ada, didapatkan suatu data yang nantinya akan 

dianalisi. Data yang akan dianalisis adalah data pesanan persediaan, biaya 

pesanan persediaan, jadwal perencanaan persediaan. 

6. Hasil Perhitungan  Pesanan 

Setelah menganalisis data, didapatkan hasil perhitungan pesanan persediaan. 

7. Model Perhitungan Terbaik 

Dari hasil tersebut didapatkan model perhitungan yang terbaik. 
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8. Selesai 

Telah selesai penelitian studi kasus tentang persediaan bahan baku yang ada di 

PT. Asia Pramulia Surabaya. 

 

3.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penjelasan : 

Dari gambar di atas dapat dijelaskan bahwa bahan baku sebelumya dievaluasi 

terlebih dahulu dalam data kebutuhan bahan baku sebelum menerapkan metode 

yang akan digunakan. Bahan baku merupakan kebutuhan utama dalam proses 

produksi karena tanpa adanya bahan baku perusahaan tidak dapat memproduksi 

barang (output). 

 

Kebutuhan bahan baku pada suatu perusahaan tidaklah tetap, tetapi akan 

mengalami naik turun. Jadi dibutuhkan manejemen persediaan bahan baku yang 

baik agar tidak terjadi stockout (kurangnya bahan) sehingga proses pengolahan 

terhenti, ataupun terjadi overstock (kelebihan bahan baku) yang akan memacu 

pengeluaran biaya simpan yang tinggi. Maka digunakan metode EOQ agar 
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dapat mengoptimalkan manajemen persediaan yang ada. Setelah itu dapat 

dilakukan penarikan kesimpulan tentang total biaya persediaan yang telah 

diterapkan perusahaan dengan metode EOQ. Setelah diketahui hasil 

perbandingannya, maka tahap terakhir adalah penentuan biaya persediaan yang 

lebih efisien dengan pertimbanganpertimbangan yang telah ada. 

 

3.4 Perencanaan Penelitian 

3.4.1 Studi Lapangan 

Dilakukan dengan cara pengumpulan data secara langsung ke lapangan dengan 

menggunakan teknik observasi terhadap obyek yang diteliti, wawancara dan 

dokumentasi. 

 

3.4.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di PT. Asia Pramulia Surabaya, Jawa Timur. Dengan 

waktu penelitian selama 1 bulan dari 22 April sampai dengan 18 Mei 2019. 
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