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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Profil Perusahaan 

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

  Berdiri sejak tahun 2011, PT Shu Yuan Jian Cai adalah perusahaan 

industri asing dari Negara Cina yang bergerak di bidang jenis bata, mortar 

dan semen tahan api. PT Shu Yuan Jian Cai terletak di Jl. Otonom Junti 

RT.001/009, Desa Cikande, Serang. Produk yang menjadi unggulan 

perusahaan ini adalah bata ringan (hebelbrick) yang berjenis AAC 

(Autoclaved Aerated Concrete). Jenis batu bata ini mengalami proses 

pengeringan dalam oven autocleave bertekanan tinggi. Bata jenis AAC ini 

memiliki keunggulan diantaranya ringan sehingga dapat mengapung di atas 

permukaan air, memiliki ukuran yang lebih panjang daripada batu bata 

merah, dan biaya yang lebih murah untuk membangun rumah dibandingkan 

batu bata merah.  
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Gambar 3.1 Logo PT Shu Yuan Jian Cai. Sumber: internal 

 

  Perusahaan memproduksi bata ringan dengan panjang 60 cm, 

tinggi 20 cm dan berat mencapai 600 kg/m3. Jenis lebar bata ringan 

bervariasi, yaitu ukuran 7,5 cm, 10 cm, 12,5 cm, 15 cm, dan 20 cm. 

Perusahaan dapat membuat ukuran lain sesuai dengan permintaan konsumen. 

Seiring waktu berjalan, perusahaan melihat adanya potensi pasar di semen 

mortar atau semen tahan api. Hal itu dikarenakan ada banyak konsumen 

yang bertanya kepada perusahaan apakah menjual semen. Perusahaan 

kemudian memutuskan untuk membuat produk baru berupa semen mortar 

dengan merek Shu Yuan Jian Cai. 
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3.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan 

  PT Shu Yuan Jian Cai memiliki struktur organisasi yang terdiri 

dari komisaris, yaitu pimpinan tertinggi pemegang saham perusahaan. 

Direktur yang bertugas  bertanggung jawab mengatur perusahaan secara 

keseluruhan. Manajer Marketing yang bertanggung jawab terhadap 

pemasaran dan periklanan produk yang diciptakan perusahaan. Manajer 

Operasi yang bertanggung jawab terhadap proses produksi perusahaan. 

Manajer Finance bertugas sebagai pengontrol dan pengembangan fungsi 

keuangan dan akuntansi di perusahaan. Manajer HRD bertugas bertanggung 

jawab secara penuh dalam sumber daya manusia di perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2  Struktur Organisasi PT Shu Yuan Jian Cai.  Sumber: Internal 
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3.1.3 Tahap Proses Produksi Perusahaan 

  Berikut tahap proses produksi bata ringan PT Shu Yuan Jian Cai. 

  

1. Stok bahan baku ( pasir silika, pasir gypsum, kapur dan 

semen, alumunium pasta) 

2. Proses pengadukan pasir 

( pasir silika, pasir gypsum 

dan air) 

3. Proses mixing ( adukan 

pasir, semen, kapur, 

alumunius pasta dan air) 

4. Proses 

penuangan ke 

cetakan dan 

pengembangan 

5. Proses 

pemotongan 

6. Proses 

pemanasan ke 

dalam 

autocleave 

( proses 

pemanasan 18 

cetakan per 

autocleave ) 

7. Proses 

perenggang

an 

8. Proses 

pengemasan 

(packaging) 

Gambar 3.3 Proses produksi PT Shu Yuan Jian Cai. 

Sumber : internal 

 

9. Penyimpanan barang jadi 
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1. Stok bahan baku, yaitu tempat untuk menyimpan bahan baku pembuatan 

bata ringan yang dibeli dari supplier suplier secara periodik. Bahan baku 

tersebut terdiri dari pasir silika, pasir gypsum, kapur, semen dan 

alumunium pasta. 

2. Proses pengadukan pasir (bawmill), yaitu proses untuk menghaluskan 

pasir silika menggunakan mesin bawmil dan mencampurnya dengan pasir 

gypsum sehingga menjadi adonan pasir. Bagian ini merupakan critical 

proses untuk tingkat kekeringan adonan bata saat sebelum masuk ke 

autocleave. 

3. Proses mixing, yaitu proses pencampuran adonan pasir, semen, kapur dan 

alumunium pasta di PLC sehingga menjadi adonan bata ringan. Bagian ini 

merupakan critical process untuk menentukan bahan baku yang digunakan. 

4. Proses penuangan dan pengembangan, yaitu proses untuk menuangkan 

adonan bata ringan ke cetakan sebanyak setengah dari total volume 

cetakan, lalu membiarkan adonan tersebut mengembang akibat reaksi 

kimia antara alumunium pasta dan pasir silika hingga menyamai jumlah 

volume cetakan. 

5. Proses pemotongan, yaitu proses pemotongan adonan yang sudah 

mengembang sesuai dengan ukuran pesanan konsumer dan memberikan 

logo perusahaan. Rata-rata pesanan ukuran konsumer sebesar 7.5 cm x 60 

cm x 20 cm dan 10 cm x 60 cm x 20 cm. 
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6. Proses pemanasan ke dalam autocleave sebanyak 18 cetakan per 

autocleave dengan rata-rata waktu 6 jam dengan tekanan 1,26 dan suhu 

lebih dari 500 derajat celcius. 

7.  Proses perenggang, yaitu perenggangan bata ringan yang telah selesai dari 

autocleave karena bata masih lengket dan akan sangat susah untuk 

melakukan packaging. 

8. Proses pengemasan, yaitu bagian untuk menyusun bata ringan tersebut di 

atas palet dan mengikatnya untuk kemudian disimpan ke bagian stok 

barang jadi. 

9. Stok penyimpanan barang jadi, yaitu tempat untuk menyimpan bata ringan 

yang sudah jadi dan mengirimkannya ke konsumer. Selama proses magang, 

penulis melihat bagian ini selalu sedikit dengan stok barang jadi karena 

banyaknya jumlah permintaan pasar terhadap bata ringan. Sehingga 

kadang setelah proses packaging, barang jadi tersebut langsung diambil 

oleh forklift dan dimuat ke truk untuk dikirim ke konsumer. 

 

3.2 Gambaran Objek Penelitian 

  Penelitian ini dilakukan di PT Shu Yuan Jian Cai. Perusahaan 

mempunyai tiga gudang produksi di lokasi tersebut. Satu lokasi di antaranya 

memproduksi semen mortar, sedangkan dua lokasi lainnya memproduksikan 

bata ringan. 
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   Perusahaan tersebut memproduksi bata ringan dengan 

menggunakan mesin Bawmill sebagai mesin awal untuk mengaduk 

campuran pasir silika dan pasir gypsum sebagai bahan utama untuk 

membuat adonan pasir. 

 

3.3  Mesin Bawmill 

   Perusahaan memiliki dua mesin Bawmill, masing-masing terletak 

di gudang produksi bata ringan. Dua mesin tersebut memiliki ukuran yang 

berbeda. Mesin bawmill yang besar ditempatkan di gudang produksi dengan 

cetakan adonan berukuran 3,6 meter kubik, sedangkan mesin yang kecil 

ditempatkan di gudang produksi dengan cetakan adonan berukuran 3,25 

meter kubik. Standar ukuran campuran pasir tersebut adalah 1 liter : 1,5 liter 

hasil adukan pasir untuk mengukur tingkat kekentalan pasir dan 10 mg : 3,2 

mg hasil adukan pasir untuk mengukur tingkat kekasaran adonan pasir. 

Mesin tersebut terdiri dari konveyer, mixer, dan sumur. Penulis meneliti 

mesin berukuran besar karena mesin tersebut sering mengalami perawatan 

berkala dibandingkan mesin berukuran kecil. 



 
 

 

39 
 

  

            Gambar 3.4  Gambar Mesin Bawmill bagian konflayer  Sumber: PT Shu 

Yuan Jian Cai 

 

 

Gambar 3.5  Gambar Mesin Bawmill bagian mixer  Sumber: PT Shu Yuan 

Jian Cai 
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Gambar 3.6  Gambar Mesin Bawmill bagian sumur, Sumber: PT Shu Yuan 

Jian Cai 

 

3.4. Metodologi Penelitian 

  Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sumber data 

dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang 

diperoleh dengan observasi langsung lokasi produksi, wawancara dengan 

pihak-pihak terkait yang dapat mendukung penelitian ini, dan data-data 

yang tercatat yang dimiliki perusahaan. 

  Setelah data-data tersebut dikumpulkan, tahap selanjutnya data 

tersebut diolah menggunakan metode penjadwalan The proposed heuristic 

yang dikembangkan oleh Wen-Jinn Chen (2009). Berikut tahapan-tahapan  

metodologi penelitian. 
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     Tabel 3.1 

Tahapan-tahapan Metodologi Peneltian 

 

 

 

 

 

 

 

  

   Landasan Teori 

 Wawancara 

       dan 

   observasi 

Mengolah data 

menggunakan 

 metode Heuristik 

Penggunaan software 

Pengujian metode 

heuristic 

 Menentukan  

  perumusan     

 permasalahan 

Menentukan  topik 

    permasalahan Start 

Selesai 

Sumber : Penulis 

Menarik kesimpulan 

dan saran berdasarkan 

hasil perhitungan 
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3.5. Jenis dan Sumber Data 

  Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. 

Menurut Sekaran and Boougie (2010), data primer adalah data yang 

didapatkan oleh penulis pertama kali dari sumbernya secara langsung untuk 

keperluan literature seperti wawancara atau observasi, sedangkan data 

sekunder adalah data yang diterima oleh penulis dari sumber yang telah ada 

(penulis sebagai tangan kedua). Sumber data yang dikumpulkan pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Data Primer 

  Data primer yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa hasil 

wawancara dengan pihak terkait yang dapat mendukung penelitian ini 

seperti  dengan Mr. Wu selaku Manajer Operasi, teknisi perusahaan, 

karyawan yang bekerja di bagian bawmill, dan observasi secara langsung di 

bagian mesin bawmill. Didapatkan data berupa jumlah pekerjaan proses 

produksi mesin bawmill dan waktu proses produksi tersebut, waktu 

penyelesaian pekerjaan, interval waktu untuk pemeliharaan, dan waktu 

untuk melakukan pemeliharaan. 

b. Data Sekunder 

  Data Sekunder yang dikumpulkan pada penelitian ini berupa data 

order pesanan bata ringan dan catatan produksi perusahaan. Didapatkan data 
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berupa waktu jatuh tempo untuk menetapkan Tardiness. Selanjutnya kajian 

teori sebagai landasan didapatkan menggunakan buku dan e-journal. 

 

3.6. Teknik Pengumpulan Data 

  Metode pengumpulan data primer yaitu dengan melakukan 

observasi lapangan secara langsung di bagian mesin bawmill. Sedangkan 

data sekunder dilakukan dengan menyalin data berupa data order pesanan 

bata ringan yang dimiliki Divisi Marketing. 

 

3.7. Teknik Analisis Data 

  Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode the proposed heuristic (Chen, 2009). The Proposed 

Heuristic merupakan teknik yang digunakan untuk meminimalisir jumlah 

keterlambatan pekerjaan dalam penjadwalan. Berikut adalah catatan umum 

dalam teknik ini (Chen, 2009). 

 

n  = Jumlah pekerjaan untuk pemrosesan pada saat nol. 

Jj = nomor pekerjaan j. 

Mi = periode pemeliharaan i. 

Pj = waktu proses dari pekerjaan j. 

d j = waktu jatuh tempo dari pekerjaan j. 
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Cj = waktu penyelesaian dari pekerjaan j. 

CMi = waktu penyelesaian dari periode pemeliharaan i. 

Lj = keterlambatan dari pekerjaan j, dimana Lj = Cj − dj . 

Tj = keterlambatan dari waktu jatuh tempo j, dimana Tj = max{0,Lj }. 

nT = jumlah pekerjaan yang terlambat. 

t  = waktu untuk melakukan pemeliharaan. 

T = waktu interval antara 2 periode pemeliharaan. 

 

 Berikut tahap-tahap dalam melakukan metode the proposed 

heuristic (Chen, 2009) : 

 

Langkah 1: Dapatkan jadwal dengan jumlah pekerjaan terlambat yang 

terkecil dengan prosedur sebagai berikut: 

(i) Urutan semua pekerjaan sesuai peraturan EDD. 

(ii) Jika dua pekerjaan memiliki tanggal jatuh tempo yang sama, tempatkan 

pekerjaan dengan waktu proses yang lebih kecil di depan. 

(iii) Jika ada pekerjaan yang terlambat, Maka pekerjaan dengan waktu 

proses terbesar mendahului pada pekerjaan terlambat pertama dalam jadwal 

dipindahkan ke pekerjaan yang terlambat ╥. Prosedur dilanjutkan sampai 

tidak ada pekerjaan yang terlambat di jadwal S = (J1, J2, ..., Jn). 

Langkah 2: Set i = 1, j = 1 dan C [0] = 0. 
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Langkah 3: Buat jadwal pemeliharaan berkala dari S dengan prosedur 

berikut: 

(i) Hitunglah C’ [i] = C’[i-1] + p [i]. Jika C’[i] ≤ T, tempatkan J [i] dalam 

batch B [j] dan lanjutkan ke Langkah 3(ii). Jika tidak, tempatkan J [i] pada 

batch B berikutnya [j + 1]. Tetapkan C.[I] = p [i] dan j = j + 1. 

(ii) Ditinjau dari  jadwal perawatan berkala (∂╥), yang terdiri dari jadwal di 

semua batch dan periode perawatan yang diperlukan. 

(iii) Hitung T [i] untuk J [i] dalam∂╥. Jika T [i]> 0, J [i] dipindahkan ke ╥. 

(iv) Jika i = n + 1, berhenti; Jika tidak, atur i = i + 1 dan kembali ke 

Langkah 3 (i).  

Langkah 4: Urutkan semua pekerjaan sesuai aturan EDD. 

Langkah 5: Pilih pekerjaan di dalam ╥, contoh Jq, biarkan ∂’╥ jadwal 

diperoleh dengan memindahkan Jq untuk posisi potensial dari ∂╥. Jika Tq = 

0 untuk Jq di dalam ∂’╥,  lanjut ke langkah 6. Jika tidak, pergerakan diulang 

sampai semua posisi potensial sudah diperiksa, lalu lanjut ke langkah 7. 

Langkah 6: Jika total waktu proses di semua batch adalah tidak lebih besar 

dari T, ganti ∂╥ dengan ∂’╥ . 

Langkah 7: Ulangi Langkah 5 dan 6 sampai semua pekerjaan di ╥ telah 

diperiksa, berhenti. 




