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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, lokasi yang menjadi objek penelitian adalah CV 

Jimmy Putra Cahaya yang berlokasi di Jalan Industri LIK III/68-69, Semarang 

yang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengolahan kaca. 

3.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

1. Data primer 

Data primer yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan evaluasi 

penjadualan yaitu: 

a. Data waktu proses pengolahan kaca bulan Januari 2013 

b. Data tanggal proses pengolahan kaca bulan Januari 2013 

Data primer yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun perencanaan 

penjadualan yaitu data waktu proses pengolahan kaca bulan Februari 2013 

2. Data sekunder 

Data sekunder yang dibutuhkan peneliti untuk melakukan evaluasi 

penjadualan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Data jumlah dan jenis pesanan bulan Januari 2013 

b. Data tanggal terima pesanan bulan Januari 2013 

c. Data tanggal jatuh tempo pesanan bulan Januari 2013 
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Data sekunder yang dibutuhkan peneliti untuk menyusun perencanaan 

penjadualan dalam penelitian yaitu: 

a. Data jumlah dan jenis pesanan bulan Februari 2013 

b. Data tanggal terima pesanan bulan Februari 2013 

c. Data tanggal jatuh tempo pesanan bulan Februari 2013 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam data primer adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara 

terbuka. Dalam wawancara ini, untuk mendapatkan gambaran permasalahan 

yang lebih lengkap, maka peneliti melakukan wawancara kepada pihak – 

pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang ada dalam objek (Sugiyono, 

2008:134). Dengan metode wawancara, peneliti memperoleh data primer 

berupa data tanggal proses pengolahan kaca bulan Januari 2013 data waktu 

proses pengolahan kaca bulan Januari dan Februari 2013  . 

2. Observasi 

Observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi non 

partisipatif. Dalam observasi ini, peneliti tidak terlibat dengan kegiatan 

sehari-hari orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber 

data penelitian dan hanya sebagai pengamat. (Sugiyono, 2008:139). Dengan 

metode observasi, peneliti memperoleh data primer berupa data waktu proses 
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pengolahan kaca dan data tanggal proses pengolahan kaca bulan Januari 

2013. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang diperoleh 

dari dokumen – dokumen yang ada atau catatan – catatan yang tersimpan. 

Dengan metode pengumpulan dokumentasi, peneliti memperoleh data 

sekunder berupa data jumlah dan jenis pesanan, data tanggal terima pesanan, 

data tanggal jatuh tempo pesanan bulan Januari dan Februari 2013. 

3.4. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis dilakukan dengan langkah sebagai berikut:  

Untuk rumus penhitungan CR, digunakan rumus sebagai berikut : 

CR :  
T     T   

S   
 

Setelah itu dilakukan tahapan sebagai berikut : 

1. Pekerjaan diurutkan sesuai dengan masing – masing metode sequencing: 

FCFS :  Urutan dimulai dari pekerjaan yang datang terlebih dahulu. 

SPT  : Urutan dimulai dari pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan   

terpendek. 

EDD  :  Urutan dimulai dari pekerjaan yang memiliki due date (batas waktu 

penyelesaian) paling awal. 

LPT : Urutan dimulai dari pekerjaan yang memiliki waktu pemrosesan 

terpanjang. 

CR    : Urutan dimulai dari pekerjaan yang memiliki rasio kritis terkecil. 
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2. Menghitung waktu alur dari masing – masing metode sequencing. 

Keterangan: 

Waktu alur = akumulasi dari waktu proses sebelum pekerjaan dengan waktu 

proses pekerjaan itu sendiri. 

3. Menghitung keterlambatan kerja dari masing – masing metode sequencing 

dengan menggunakan rumus: 

  Keterlambatan kerja = waktu alur – due date  

4. Menghitung efektifitas dari masing – masing metode: 

Masing masing metode sequencing dihitung dengan menggunakan rumus 

efektifitas penjadualan sehingga diperoleh hasil perhitungan waktu 

penyelesaian rata rata, utilisasi, rata  rata jumlah pekerjaan dalam sistem, 

dan rata rata keterlambatan pekerjaan. Berikut adalah langkah langkah 

perhitungannya: 

a. Meminimalkan waktu penyelesaian 

 Meminimalkan waktu penyelesaian ini dinilai dengan menentukan rata 

rata waktu yang dibutuhkan dalam menyelesaikan pekerjaan.  

 Untuk menghitung waktu penyelesaian rata – rata adalah: 

Waktu penyelesaian rata rata
Jumlah total waktu alur

Jumlah pekerjaan  

Meminimalkan waktu penyelesaian ini dimaksudkan untuk memperoleh 

utilisasi tinggi dari fasilitas yang digunakan dengan cara menyelesaikan 

seluruh pekerjaan secepatnya. 
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b. Memaksimalkan  utilisasi  

Memaksimalkan utilisasi dinilai dengan  menghitung persen dari 

fasilitas waktu yang digunakan. 

Untuk menghitung utilisasi adalah: 

Utilisasi/penggunaan
Total waktu pemrosesan pekerjaan

Jumlah total waktu alur  

Memaksimalkan utilisasi dilakukan dengan meminimalkan aliran waktu 

dari suatu pekerjaan sehingga akan mengurangi jumlah pekerjaan yang 

masih menunggu dalam antrian suatu fasilitas. 

c. Meminimalkan persediaan barang setengah jadi  

Meminimalkan persediaan barang setengah jadi ini dinilai dengan rata 

rata jumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian ketika 

sumberdaya/fasilitas masih mengerjakan pekerjaan yang lain. 

Untuk menghitung rata – rata jumlah pekerjaan dalam sistem adalah: 

                     Rata rata jumlah pekerjaan dalam sistem
Jumlah total waktu alur

Total waktu pemrosesan pekerjaan 

Meminimalkann jumlah pekerjaan yang menunggu dalam antrian akan 

mengurangi  keterlambatan pekerjaan. 

d. Meminimalkan waktu menunggu pelanggan 

 Meminimalkan waktu menunggu pelanggan ini dinilai dengan 

menentukan jumlah keterlambatan. Untuk menghitung rata – rata 

keterlambatan pekerjaan adalah: 

  Rata rata keterlambatan pekerjaan
Total Hari Terlambat

Jumlah Pekerjaan  
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5. Kemudian hasil pengukuran dari masing masing metode sequencing 

dibandingkan dengan kriteria efektifitas penjadualan. 

Metode sequencing yang efektif adalah metode yang memiliki kriteria 

efektifitas sebagai berikut: 

a. Waktu penyelesaian rata – rata  yang memiliki nilai terendah 

b. Penggunaan utilisasi yang memiliki nilai tertinggi 

c. Rata – rata jumlah pekerjaan dalam sistem yang memiliki nilai terendah 

d. Rata – rata keterlambatan pekerjaan yang memiliki nilai terendah 

6. Setelah metode sequencing yang efektif ditentukan, kemudian disusun 

perencanaan penjadualan jasa pengolahan kaca untuk bulan Februari 2013 

dengan Gantt Chart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




