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BAB III METODE PENELITIAN 

 

Terdapat beberapa tahapan yang harus dilakukan dalam memecahkan 

permasalahan penelitian ini. Tahapan tersebut terdiri dari kajian pendahuluan, 

identifikasi dan merumuskan masalah, studi literatur, menetapkan tujuan dan 

batasan penelitian,  pengumpulan data, pengolahan data, analis, serta kesimpulan 

dan saran. Secara skematis tahapan pemecahan masalah tersebut dapat diuraikan 

seperti yang terlihat pada Gambar 3.1. 

 
Gambar 3.1Metodelogi Penelitian 

 

Dapat diuraikan tahapan pemecahan masalah penelitian yang dilakukan 

mulai dari kajian pendahuluan sampai dengan dihasilkan kesimpulan. 
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1. Kajian Pendahuluan  

Kajian dilakukan pada tahap awal penelitian dengan secara langsung 

melakukan penelitian dan wawancara untuk mengetahui kondisi 

perusahaan dan menentukan fokus penelitian yang akan dibahas. Fokus 

penelitian yang akan dibahas yaitu perencanaan produksi produk sepatu. 

Dilakukan kajian terhadap kapasitas dan rencana produksi yang ada saat 

ini di PT. Primarindo Asia Infrastructure, Tbk. Setelah diketahui fokus 

penelitian maka tahap selanjutnya yaitu identifikasi dan merumuskan 

masalah. 

2. Identifikasi dan Merumuskan Masalah 

Setelah diketahui fokus penelitian yang akan dibahas maka dilakukan 

identifikasi untuk mengetahui kendala yang terjadi pada proses yang 

dilakukan saat ini, maka dapat merumuskan permasalahan-permasalahan 

apa saja yang dihadapi oleh perusahaan. Masalah yang ditemukan 

kemudian akan dianalisa dan dirumuskan penyebab serta solusi yang 

memungkinkan untuk dikembangkan. Dengan diketahui permasalahan 

yang terjadi di perusahaan, maka ditetapkan tujuan penelitian. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan 

mengenai permasalahan yang akan dibahas dan menentukan metode yang 

cocok untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi perusahaan. 

Studi literatur dapat berupa buku, jurnal, serta informasi melalui web. Pada 

penelitian ini berfokus pada teori peramalan, perencanaan produksi, jadwal 

induk produksi, kebutuhan kapasitas, dan kebutuhan sumber daya. 

4. Menetapkan Tujuan dan Batasan Penelitian 

Dari hasil identifikasi dan merumuskan masalah, ditetapkan tujuan yang 

ingin dicapai dari penelitian yang dilakukan dan batasan penelitian yang 

dimaksudkan supaya penelitian lebih terarah. 

5. Pengumpulan Data 

Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan data-data yang diperlukan untuk 

mendukung pemecahan masalah yang timbul berdasarkan fokus penelitian. 
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Data-data yang dikumpulkan tersebut diambil berdasarkan kebutuhan 

untuk pengolahan data yang terbagi menjadi dua jenis data yaitu data 

primer dan data sekunder. Data-data yang diperlukan diperoleh dengan 

menggunakan dua metode, yaitu observasi secara langsung dan wawancara 

dengan pihak terkait mengenai proses produksi yang sedang berjalan. 

Adapun data-data yang diperlukan yaitu sebagai berikut : 

a. Data primer, merupakan data yang diperoleh langsung baik dengan 

penelitian ataupun dengan melalui informasi, yang termasuk data 

primer yaitu: 

• Data urutan dan waktu proses per stasiun kerja, data ini diperoleh 

dengan melakukan penelitian langsung dan wawancara mengenai 

nama-nama proses di Departemen Assembling. Melakukan 

perhitungan waktu proses yang dibutuhkan tiap pekerja dalam 

menyelesaiakan suatu proses pekerjaan dengan menggunakan 

stopwatch. 

b. Data sekunder, merupakan data yang diperoleh berdasarkan data yang 

telah ada sebelumnya dapat berupa hasil penelitian maupun dokumen 

perusahaan. Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

meliputi data-data sebagai berikut: 

• Gambaran Umum Perusahaan, data ini diperoleh dari bagian SDM 

dengan diberikan materi mengenai sejarah dan struktur organisasi 

perusahaan. Data yang diberikan berupa foto copy dokumen bagian 

SDM. 

• Data permintaan produk, data ini diperoleh dari bagian PPIC 

mengenai jumlah permintaan produk setiap periode. Data ini 

berupa dokumen tertulis. 

• Data hari kerja dalam periode perencanaan, data ini diperoleh 

dengan mewawancarai bagian pengembangan mengenai jumlah 

hari kerja yang diberlakukan perusahaan dan menyesuaikan dengan 

kalender tahun 2015. 

• Data jumlah karyawan, data ini diperoleh dari hasil wawancara 

kepala Departemen Assembling dan Sewing mengenai jumlah 
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tenaga kerja yang dipekerjakan pada departemen tersebut. Selain 

itu, melihat secara langsung jumlah pekerja per stasiun kerja.  

• Data upah tenaga kerja, diperolehsecara online berdasarkan 

peraturan pemerintah. 

6. Pengolahan Data 

Setelah tahap pengumpulan data selesai dilakukan, maka tahap selanjutnya 

adalah tahap pengolahan data. Berdasarkan fokus penelitian pengolahan 

dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan yaitu perhitungan 

kapasitas produksi berdasarkan terhadap permintaan produk dari 

konsumen yang disesuaikan dalam perencanaan agregat untuk membuat 

Jadwal Induk Produksi sehingga dapat dibuat rencana kebutuhan kapasitas 

produksi dan menentukan jumlah jam kerja serta jumlah tenaga kerja yang 

dibutuhkan. Tahapan yang dilakukan dalam pengolahan data ditampilkan 

dalam bentuk  Gambar 3.2. 

a. Data Gambaran Umum Perusahaan digunakan untuk memaparkan 

sejarah perusahaan, menggambarkan struktur organisasi perusahaan, 

dan menggambarkan proses bisnis perusahaan, terutama berkaitan 

dengan prosedur perencanaan produksi dalam menentukan jumlah 

tenaga kerja langsung yang diterapkan saat ini oleh perusahaan. 

b. Data permintaan produk yang telah diperoleh pada pengumpulan data 

digunakan untuk mengetahui jumlah produk yang harus diproduksi 

pada periode perencanaan. Untuk mengetahui jumlah produk yang 

harus diproduksi digunakan perhitungan dengan menggunakan metode 

peramalan yang meliputi tahapan-tahapan sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Tahapan Pengolahan Data Penelitian 
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• Plotting Data Permintaan 

Tahapan ini dilakukan terhadap data permintaan produk sepatu 

bulan sebelumnya, untuk mengetahui pola data yang terjadi. Data 

permintaan yang telah dikumpulkan selama sembilan periode 

sebelumnya akan diplot, yang kemudian hasil plot tersebut dapat 

menunjukkan pola data yang terjadi pada periode lalu yang akan 

diperkirakan pola data tersebut akan terjadi pada periode 

berikutnya. Jika pola data telah tergambar maka akan mudah untuk 

menentukan metode peramalan yang sesuai dengan pola data 

tersebut. 

• Menentukan metode peramalan yang sesuai dengan pola data.  

Berdasarkan hasil plotting data permintaan dapat diketahui metode 

peramalan yang cocok untuk pola data yang terjadi. Metode yang 

digunakan dalam perhitungan peramalan ini yaitu metode time 

series, dengan adanya data masa lalu dan permintaan yang terjadi 

menurut periode waktu yang besarnya permintaan yaitu berupa 

data kuantitatif. Pada metode peramalan time series terdapat 

beberapa metode perhitungan yang akan disesuaikan dengan pola 

data yang terjadi. Metode time series yang akan digunakan sebagai 

penyesuaian dengan pola data meliputi metode perataan yang 

terdiri dari Simple Average, Single Moving Average, dan Double 

Moving Average serta metode exponential smoothing yang terdiri 

dari single exponential smoothing, double exponential smoothing 

with Brown dan double exponential smoothing with Holt. Metode 

peramalan tersebut akan digunakan  untuk menghitung ramalan 

periode yang akan datang. 

• Melakukan Peramalan 

Setelah diketahui metode peramalan yang akan digunakan untuk 

melakukan peramalan, maka pada tahapan ini dilakukan 

perhitungan peramalan dengan memilih metode yang telah 

diketahui sesuai dengan pola data yang terjadi. Peramalan 
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dilakukan terhadap data permintaan produk selama 9 periode. 

Kemudian dilakukan uji kesalahan terhadap hasil peramalan. 

• Melakukan Uji Kesalahan (Error)  

Pengujian error ini dilakukan terhadap hasil ramalan yang telah 

diperoleh dari metode-metode peramalan, uji error dilakukan 

dengan perhitungan error yang meliputi : 

a. Nilai Tengah Kesalahan Absolut (Mean Absolute Error)  

b. Rata-rata Kesalahan Kuadrat (Mean Squared  Error) 

c. Rata-rata Kesalahan Persentase Absolut (Mean Absolute 

Percentage Error).  

Tidak semua metode pengujian error digunakan dalam pengujian 

ini, karena metode diatas merupakan metode yang menghasilkan 

error paling kecil, sehingga hanya digunakan metode tersebut 

dalam melakukan uji error. Hasil error dari setiap metode 

peramalan yang digunakan akan dibandingkan dan dilakukan 

pemilihan error terkecil pada tahapan selanjutnya yaitu memilih 

metode peramalan berdasarkan hasil nilai error terkecil. 

• Memilih Metode Peramalan Berdasarkan Nilai Error Terkecil  

Hasil perhitungan uji kesalahan (error) untuk masing-masing 

metode peramalan yang digunakan selanjutnya dipilih nilai yang 

paling kecil, maka dapat diketahui nilai error masing-masing 

metode yang dapat menunjukkan bahwa metode peramalan yang 

memiliki nilai error terkecil adalah metode yang paling akurat 

ramalannya. Sehingga metode tersebut terpilih sebagi metode 

peramalan yang akan digunakan untuk perhitungan tahap 

selanjutnya. Hasil peramalan yang telah terpilih kemudian diuji 

validasi dengan menggunakan Moving Range Test. 

• Moving Range 

Pada tahapan ini dilakukan pengujian terhadap hasil peramalan dari 

metode yang terpilih pada tahap sebelumnya. Terlebih dahulu 

dihitung nilai parameter-parameter yang ditetapkan yaitu meliputi 

nilai upper center line (UCL), lower center line (LCL), region A, 
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region B, dan region C untuk mengetahui hasil ramalan valid atau 

tidak. Jika hasil uji tersebut dinyatakan valid maka hasil ramalan 

dapat diterima. Jika data hasil uji dinyatakan tidak valid, maka 

kembali dilakukan pemilihan metode peramalan yang cocok 

berikutnya berdasarkan hasil perhitungan error terkecil sampai 

hasil peramalan dapat dinyatakan valid pada uji moving range. 

• Hasil Peramalan 

Hasil peramalan ini diperoleh setelah dilakukan uji moving range, 

dimana hasil ramalan ini merupakan data peramalan dari metode 

yang dinyatakan valid. Data hasil peramalan ini dapat digunakan 

untuk tahap selanjutnya yaitu perencanaan agregat. 

c. Data hari kerja dalam periode perencanaan, digunakan untuk 

mengetahui jam yang terdsedia selama periode perencanaan yang 

digunakan untuk membuat Jadwal Induk Produksi dalam perencanaan 

produksi. Tahapan yang dilakukan setelah diperoleh hasil ramalan 

untuk produk yang harus diproduksi pada periode perencanaan 

meliputi perencanaan agregat, jadwal induk produksi dan perencanaan 

kapasitas kasar. 

d. Data jumlah karyawan digunakan untuk mengetahui kapasitas 

produksi yang tersedia dan juga digunakan pada tahap menghitung 

RCCP. 

• Melakukan Perencanaan Agregat 

Perencanaan ini dilakukan dari data hasil peramalan yang telah 

dilakukan dan berdasarkan kapasitas produksi yang tersedia untuk 

memenuhi permintaan pasar yang telah diramalkan tersebut. 

Perhitungan kapasitas produksi dilakukan untuk mengetahui 

kapasitas waktu regular (RT), kapasitas waktu lembur (OT) dan 

kapasitas-kapasitas sumber daya selama periode perencanaan 

dengan berdasarkan terhadap jumlah hari kerja selama periode 

perencanaan. Perencanaan agregat dilakukan untuk mengetahui 

demand tiap periode. Perencanaan agregat dilakukan dengan 

menggunakan satu metode tabular yaitu First In First Out (FIFO), 

repository.unisba.ac.id



60 
 

karena hasil akhir yang diinginkan dari tahap ini berupa data 

jumlah produk yang akan dirpoduksi dan tidak memperhitungkan 

biaya produksi paling rendah sehingga tidak diperlukan 

perhitungan dengan metode lain sebagai pembanding. Lebih 

dahulu langkah yang dilakukan yaitu menghitung kapasitas RT, 

OT dalam jam, kapasitas ini dihitung dengan melihat data hari 

kerja, jam kerja dan jumlah tenaga kerja. Menghitung kapasitas 

RT, OT dalam unit, kapasitas ini dihitung berdasarkan kapasitas 

RT, OT dalam satuan jam. Kemudian dilakukan pengalokasian 

pemenuhan kebutuhan dengan metode FIFO, dimana kapasitas 

yang digunakan pertama untuk memenuhi permintaan adalah 

kapasitas waktu regular (RT). Dengan mempertimbangkan 

kapasitas yang tersedia diperoleh data produk yang akan 

diproduksi secara agregat untuk tiap periode. 

• Membuat Jadwal produksi induk (JPI) 

Jadwal produksi induk ini diperoleh dari rencana agregat, pada 

tahap ini dituliskan jumlah produk yang akan diproduksi dan 

periode waktu produksi, informasi jadwal produksi induk ini akan 

digunakan untuk tahapan perhitungan kebutuhan kapasitas kasar. 

e. Data urutan dan waktu proses setiap stasiun kerja diperoleh untuk 

dapat mengetahui kapasitas produksi yang dibutuhkan pada setiap 

stasiun kerja untuk setiap proses. Selain itu data waktu dan urutan 

dapat digunakan dalam perhitungan kapasitas yang dibutuhkan untuk 

memenuhi kegiatan produksi. 

• Menghitung RCCP 

Melakukan perhitungan kapasitas produksi dengan menggunkan 

perhitungan rought cut capacity planning (RCCP), berdasarkan 

pada informasi jadwal induk produksi maka tahapan ini dilakukan 

untuk membandingkan kapasitas yang diperlukan untuk 

melaksanakan jadwal induk produksi dengan kapasitas yang 

tersedia. Maka dapat diketahui berapa jumlah kapasitas regular 

time dan kapasitas over time. Apakah kapasitas tersedia dan 
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kapasitas yang diperlukan telah cukup, jika cukup maka proses 

dilakukan ke tahapan berikutnya. Namun jika tidak cukup maka 

dilakukan perbaikan terhadap Jadwal Produksi Induk. Metode 

perhitungan kebutuhan kapasitas yang digunakan adalah metode 

pendekatan daftar tenaga kerja.Pada metode ini jumlah kebutuhan 

kapasitas yang diperlukan diperoleh dengan mengalikan waktu tiap 

komponen yang diselesaikan tiap pekerja berdasarkan hasil 

perhitungan waktu standar dengan jumlah produk yang harus 

diproduksi berdasarkan hasil JPI. 

• Menghitung Kapasitas Sesuai dengan Peramalan 

Menghitung kapasitas yang dibutuhkan berdasarkan hasil 

peramalan yang dihasilkan untuk sembilan periode mendatang. 

Sama halnya dengan perhitungan kapasitas pada RCCP, kapasitas 

yang dibutuhkan disini dihitung dengan mengalikan jumlah 

perkiraan permintaan dengan waktu baku masing-masing proses. 

f. Data upah tenaga kerja, digunakan untuk membandingkan biaya yang 

dikeluarkan perusahaan untuk membayar tenaga kerja langsung dengan 

jumlah saat ini yang dipekerjakan oleh perusahaan dan dengan jumlah 

yang telah dihitung berdasarkan tahapan yang dilakukan pada 

penelitian. 

• Menghitung Lembur 

Setelah dilakukan perhitungan kapasitas dapat diketahui kapasitas 

yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan produk pada 

masing-masing periode dengan jumlah pekerja yang ada pada 

stasiun tersebut. Akan terdapat proses yang memiliki kapasitas 

yang kelebihan dan kekurangan, yang kemudian akan diketahui 

selisih diantara kapasitas yang dibutuhkan dengan kapasitas yang 

tersedia. Jika kapasitas yang dimiliki perusahaan tidak mampu 

memenuhi permintaan, maka perusahaan akan melakukan lembur 

dengan menghitung kebutuhan lembur untuk masing-masing 

proses berbeda tergantung pada waktu proses masing-masing 
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dengan sejumlah kekurangan produk yang harus dipenuhi pada 

periode perencanaan. 

• Menentukan jumlah tenaga kerja 

Dengan diketahui kapasitas yang dibutuhan dengan kapasitas yang 

tersedia untuk masing-masing proses, pemenuhan kapasitas 

produksi selain dengan jam lembur dapat juga dengan 

menyesuaikan  jumlah tenaga kerja yang harus menangani 

pekerjaan tersebut agar dapat memenuhi permintaan, maka dapat 

diketahui jumlah pekerja yang dbutuhkan untuk masing-masing 

pekerjaan tersebut.  

7. Analisis dan Pembahasan 

Dilakukan analisis dan pembahasan terhadap hasil dan pengolahan 

data yang dilakukan, analisis terhadap penerapan prosedur 

perencanaan produksi dan penentuan jumlah tenaga kerja yang 

diusulkan, dampak dari penerapan prosedur yang diusulkan 

dibandingkan dengan  prosedur yang perusahaan terapkan sebelumnya, 

dengan meminimasi overtime sebagai salah satu cara  meminimumkan 

biaya produksi dengan mengetahui kebutuhan kapasitas. Hasil dari 

pembahasan penelitian ini merupakan prosedur perencanaan produksi 

dalam menetapkan jumlah kebutuhan tenaga kerja maupun jam lembur 

yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pada setiap periode 

yang berfluktuasi  sehingga perusahaan mampu meminimasi biaya 

produksi. 

8. Kesimpulan dan Saran 

Berisi kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian dan analisa yang 

telah  dilakukan. Bagian ini juga memuat saran yang diperuntukkan 

bagi pihak perusahaan, serta pihak-pihak lainnya yang dapat 

mengambil manfaat dari hasil penelitian, dan juga bagi peneliti-peneliti 

berikutnya. 
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