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ABSTRAK 

 

 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan tujuan mempelajari secara intensif latar 

belakang, lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial, dengan pendekatan 

penelitian deskriptif. Metode pengumpulan data dengan penyebaran observasi, 

wawancara dan dokumentasi.  

Evaluasi peningkatan produksi dengan pendekatan manufacturing cycle 

effectiveness pada Konveksi Lida Jaya Padurenan Kudus adalah dengan lebih 

mengoptimalkan proses produksi apakah proses produksi yang selama ini telah 

dilakukan oleh konveksi Lida Jaya Padurenen Kudus cukup efektif yaitu adanya 

kesesuaian adanya biaya yang harus dikeluarkan dengan barang yang mampu 

diproduksi setiap minggunya, namun demikian masih terdapat masalah karena 

masa tunggu yang terlalu lama mengakibatkan modal usaha stagnan dalam bentuk 

persediaan, sehingga arus kas operasi menjadi kurang lancar. Pengaruh faktor 

processing terhadap produksi adalah semakin cepat proses pengolahan bahan baku 

menjadi barang jadi yang dilakukan oleh karyawan pada bagian pemotongan, 

pengobrasan, penjahitan hingga finishing dan packing akan semakin mempercepat 

proses produksi dan semakin mempercepat proses pemasaran produk Konveksi 

Lida Jaya Padurenan Kudus. Pengaruh faktor inspection terhadap produksi akan 

mengetahui apakah terdapat kekurangan atau kekeliruan pada berbagai jenis 

produk atau baju yang diproduksi sehingga kesalahan dan kekeliruan tersebut 

dapat diperbaiki untuk kemudian dilanjutkan pada proses selanjutnya. Pengaruh 

faktor moving terhadap produksi adalah semakin cepat pergerakan bahan baku, 

barang setengah jadi dan barang jadi yang berupa potongan kain, pola yang sudah 

diobras maka akan cepat pula bahan baku tersebut untuk diproses. Pengaruh 

faktor waiting terhadap produksi yaitu semakin pendek waktu yang diperlukan 

untuk menunggu dari bahan baku untuk diproses pada tahap selanjutnya maka 

semakin cepat pula proses produksi produk konveksi Lida Jaya Padurenan Kudus. 

Pengaruh faktor storage terhadap produksi yaitu semakin sedikit barang yang 

disimpan dalam gudang dalam bentuk persediaan maka dana dari persediaan 

tersebut akan lebih baik jika digunakan untuk memproduksi barang dengan 

tingkat pemesanan yang tinggi. 
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