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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

Objek dari penelitian ini adalah CV. Buana Raya sebuah perusahaan dibidang 

perdagangan barang dan jasa, pemasok (Supplier) bahan-bahan kimia industri dan 

kimia Laundry yang berdiri sejak tahun 2009 dan berlokasi di Pengandan I, 

Sampangan, Gajahmungkur, Kota Semarang, Jawa Tengah 50236. 

Peneliti memilih objek dan lokasi ini karena perusahan tersebut memiliki 

sistem produksi yang tidak dapat dirubah dan perusahaan meminta untuk 

dibuatkan pola produksi yang sesuai untuk produk Brodklin Softy Pewangi untuk 

wilayah Provinsi Jawa Tengah yang selama ini selalu memberikan biaya 

tambahan besar untuk memenuhi penjualan konsumen. 

3.2. Metode Pengumpulan Data 

3.2.1.Jenis dan Sumber Data 

Penelitian ini menggunakan sumber data yang merupakan data primer yang 

sudah diolah dan data  sekunder yaitu sebagai berikut : 

1 Data primer 

a. Data biaya lembur CV. Buana Raya 

b. Data biaya penyimpanan 

c. Data biaya penurunan kapasitas 

d. Data biaya subkontrak 

e. Data biaya perputaran karyawan 

f. Data biaya harga pokok penjualan Brodklin Softy Pewangi 
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2 Data sekunder 

a. Data penjualan bulan januari sampai Oktober2019 

b. Data produksi bulan januari sampai Oktober 2019 

c. Data Persediaan Akhir produksi bulan januari sampai Oktober2019 

d. Data sistem produksi di CV. Buana Raya 

e. Data jam kerja di CV. Buana Raya 

f. Data Analisis Kapasitas Produksi pada produk Brodklin Softy Pewangi 

g. Data Produksi, Penjualan, Persediaan Akhir Brodklin Softy Pewangi 

CV. Buana Raya tahun 2018 

3.2.2. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam memperoleh data, penelitian ini menggunakan 3 (tiga) cara 

pengumpulan data yaitu sebagai berikut : 

1 Observasi 

Observasi dilakukan secara langsung guna mengetahui kapasitas 

produksi dari CV. Buana Raya. Dengan observasi juga dapat diketahui 

jumlah mesin, kapasitas mesin, kapasitas penyimpanan, waktu produksi. 

2 Wawancara 

Metode ini dilakukan secara langsung kepada pemilik dan karyawan 

dari CV. Buana Raya untuk mendapatkan data waktu produksi, data biaya 

tambahan, data harga pokok penjualan, data jumlah pekerja, dan data jam 

kerja. 

3 Dokumentasi  

Metode ini dilakukan guna mengetahui data penjualan, data produksi, 

data Persediaan Akhir produksi, data sistem produksi, dan data waktu 

produksi, Data jumlah pekerja, Data jam kerja. 
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3.3. Analisis data 

 3.3.1. Metode Peramalan 

1) Analisis masalah pertama 

Untuk mengetahui peramalan penjualan yang akan datang yaitu pada 

bulan November dan Desember 2019, perlu dilakukan analisis pola produksi 

yang digunakan oleh perusahaan CV. Buana Raya pada tahun sebelumnya. 

Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1) Data penjualan pada November dan Desember tahun 2018 dan 

Januari sampai Oktober 2019 sudah diketahui. Maka peneliti 

mengambil data penjualan sesungguhnya yang terjadi pada 

perusahaan. 

2) Menganalisis dan menentukan trend penjualan serta menarik 

kesimpulan akan  pola penjualan yang ada diperusahaan 

tersebut yang terjadi pada September dan Desember tahun 

2019. 

2) Analisis masalah kedua 

  Peramalan yang digunakan dalam mengetahui penjualan yang akan 

datang menggunakan metode kualitatif berdasarkan asumsi yang ada. Cara 

paling sederhana untuk mengasumsikan bahwa penjualan dalam periode 

selanjutnya akan setara dengan penjualan dalam periode yang baru disebut 

Pendekatan awan (Naïve Approach) dan pendekatan awan ini adalah model 

peramalan yang paling efektif dalam biaya dan tujuan yang efisien (Heizer & 

Render, 2015).  Asumsi tersebut ialah penjualan pada November dan 

Desember 2019 adalah sama dengan September dan Oktober 2019. Sehingga 

akan asumsi tersebut akan memunculkan beberapa faktor alasan penguat yang 

akan mendukung metode asumsi ini. Hal ini dilakukan berdasarkan Trend 

yang memiliki kencenderungan menurun dalam 1 tahun yaitu pada November 

2018 dan pada Oktober 2019. 
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3) Analisis masalah ketiga 

Untuk mengetahui nilai tambahan pada 2019, perlu dilakukan penentuan 

pola produksi terlebih dahulu dengan menggunakan data penjualan Januari 

hingga Oktober 2019 dan hasil perhitungan peramalan bulan November dan 

Desember 2019. Metode yang digunakan dalam memecahkan masalah 

penentuan pola produksi adalah “Incremental Cost Analysis”. Adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1) Mengetahui berapa besar penjualan yang diramalkan dari CV. 

Buana Raya yang dianalisis dengan Variasi Musiman 

menggunakan metode Asumsi Penjualan. 

2) Menghitung berapa jumlah biaya tambahan untuk setiap pola 

produksi berdasarkan data penjualan Januari sampai 

Oktober2019 dan data peramalan November dan Desember 

2019 

3.3.2. Alat Analisis Data 

Analisis yang digunakan oleh peneliti adalah metode biaya tambahan 

(Incremental Cost Analysis) untuk setiap pola produksi dan kapasitas yang 

ada yaitu terdiri dari : 

1) Pola produksi konstan, berdasarkan : 

a. Kapasitas minimum 

b. Kapasitas normal 

c. Kapasitas maksimum 

2) Pola produksi bergelombang, berdasarkan : 

a. Kapasitas minimum 

b. Kapasitas normal 

c. Kapasitas maksimum 

3) Pola produksi moderat, berdasarkan : 

a. Kapasitas minimum 

b. Kapasitas normal 
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c. Kapasitas maksimum 

Perhitungan biaya tambahan tersebut berdasarkan dari beberapa faktor, yaitu : 

1) Biaya subkontrak 

2) Biaya lembur 

3) Biaya penurunan kapasitas 

4) Biaya perputaran karyawan 

5) Biaya tambahan penyimpanan 

6) Biaya harga pokok penjualan untuk produk Brodklin Softy 

Pewangi. 

Sehingga dapat dirumuskan penghitungan biaya tambahan 

(Incremenal Cost Analysis) dengan cara penghitungan biaya tambahan untuk 

tiap pola produksi berdasarkan kapasitas minimum, normal, dan maksimum. 

Dalam analisis data ini peneliti menggunakan satuan 100liter untuk produksi 

dan 1 hari untuk satuan waktu produksi. Dengan penjelasan perhitungan  

sebagai berikut : 

Pola Produksi Konstan 

Pola produksi ini menggunakan kapasitas produksi maksimum yang 

digunakan oleh CV. Buana Raya yaitu sebesar 100liter/mesin untuk sekali 

produksi. Pada pola ini, besar kemungkinan CV. Buana Raya berusaha 

memenuhi pesanan dalam lebih dari satu hari. Sehingga dapat dihitung 

dengan perhitungan sebagai berikut : 

1. Pola produksi konstan kapasitas minimum yaitu 420 liter/minggu.  

2. Pola produksi konstankapasitas normal yaitu 540 liter/minggu.  

3. Pola produksi konstan kapasitas maksimum yaitu 600 liter/minggu.  

Sehingga biaya yang akan muncul adalah sebagai berikut : 

a. Biaya tambahan penyimpanan untuk 1 hari/100 liter atau 1 

minggu/600 liter 
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b. Biaya penurunan kapasitas 30liter /hari sama dengan 180 liter/minggu 

atau 4 kali produksi/100liter 

c. Biaya penurunan kapasitas 10 liter/hari sama dengan 60 liter/minggu 

atau 1 kali produksi/ 100 liter 

d. Biaya harga pokok penjualan untuk produk Brodklin Softy Pewangi 

Pola produksi Bergelombang 

Pola produksi ini menggunakan kapasitas produksi bergelombang 

yang ditetapkan oleh CV. Buana Raya yaitu batas minimum sebesar 50 

liter/mesin, batas normal sebesar 90 liter/mesin, dan batas maximum 

sebesar100liter/mesin untuk sekali produksi. Pada pola ini, besar 

kemungkinan CV. Buana Raya berusaha memenuhi pesanan dalam sehari. 

Dan dalam metode ini dihitung dengan 1 metode perhitungan yaitu 

perhitungan kapasitas minimum, normal, dan maksimum yang dijadikan satu 

perhitungan produksi yang dijumlah untuk tiap bulannya. Dimana dalam hal 

ini diterapkan pada kapsitas minimum, normal, dan maksimum. 

1. Pola produksi bergelombang kapasitas minimum yaitu 300 

liter/minggu. 

2. Pola produksi bergelombang kapasitas normal yaitu 450 liter/minggu. 

3. Pola produksi bergelombang kapasitas maksimum yaitu 600 

liter/minggu. 

Sehingga biaya yang akan muncul adalah sebagai berikut : 

a. Biaya penurunan kapasitas 50 liter/ hari sama dengan 200 liter/minggu 

atau 2 kali produksi/100liter  

b. Biaya penurunan kapasitas 25 liter/hari sama dengan 150 liter/minggu 

atau 2 kali produksi/100 liter/minggu 

c. Biaya lembur 2 jam/hari untuk 4 orang bagian produksi untuk 1 kali 

produksi/100 liter/hari atau 6 kali produksi/600liter/minggu. 
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d. Biaya tambahan penyimpanan untuk 1 hari/100 liter atau 1 

minggu/600 liter. 

e. Biaya harga pokok penjualan untuk produk Brodklin Softy Pewangi. 

Pola produksi Moderat 

Pola produksi ini menggunakan kapasitas produksi moderat yang 

berdasarkan batas minimum, normal, dan maksimum di CV. Buana Raya 

yaitu batas minimum sebesar 80 liter/mesin, batas normal sebesar 90 

liter/mesin, dan batas maximum sebesar100liter/mesin untuk sekali produksi. 

Pada pola ini, besar kemungkinan CV. Buana Raya berusaha memenuhi 

pesanan dalam lebih dari satu hari. Dan dalam metode ini dihitung dengan 1 

metode perhitungan yaitu perhitungan kapasitas minimum, normal, dan 

maksimum yang dijadikan satu perhitungan produksi yang dijumlah untuk 

tiap bulannya. Dimana dalam hal ini diterapkan pada kapsitas minimum, 

normal, dan maksimum 

1) Pola produksi moderat kapasitas minimum yaitu 480 liter/minggu. 

2) Pola produksi moderat kapasitas normal yaitu 540 liter/minggu. 

3) Pola produksi moderat kapasitas maksimum yaitu 600 

liter/minggu. 

Sehingga biaya yang akan muncul adalah sebagai berikut : 

a. Biaya tambahan penyimpanan untuk 1 hari/100 liter atau 1 

minggu/600 liter 

b. Biaya penurunan kapasitas 20liter /hari sama dengan 120 

liter/minggu atau 2 kali produksi/100liter 

c. Biaya penurunan kapasitas 10 liter/hari sama dengan 60 

liter/minggu atau 1 kali produksi/ 100 liter 

d. Biaya harga pokok penjualan untuk produk Brodklin Softy 

Pewangi 
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Gambar 3.1. Diagram pola produksi berdasarkan tiap kapasitas 

Jadi, tiap biaya yang akan muncul dari tiap pola produksi akan dijumlah dan 

menghasilkan total biaya tambahan yang ada. Akan tetapi, bisa jadi muncul biaya 

lainnya dari tiap pola produksi dikarenakan jumlah pesanan yang melebihi jumlah 

produksi untuk tiap minggu dari tiap pola produksi. Sehingga perlu dilakukan 

penambahan beberapa faktor dan diluar perhitungan diatas. 

Pertambahan biaya yang muncul tersebut merupakan hasil diskusi bersama 

dengan tim manajemen produksi dari CV. Buana Raya dengan peneliti, sehingga 

biaya tambahan yang muncul merupakan hasil diskusi. Biaya tersebut juga 

berdasarkan hasil perhitungan dengan tim manajemen dari CV. Buana Raya untuk 

mengatasi masalah yang sedang diteliti bersama oleh peneliti agar hasil penelitian ini 

dapat berguna bagi CV. Buana Raya untuk kedepannya. 
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