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Gambar 3.2 Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan)    

3.1 Obserfasi Lapangan 

Tahap obserfasi lapangan meliputi waktu dan lokasi pelaksanaan 

penelitian akan dilakukan selama 6 bulan, yaitu pada 27 Desember 2017 – 27 Juli 

2018. Sedangkan lokasi penelitian akan dilakukan di Desa Sungai Nyiur 

Kecamatan Tanah Merah Kab. Indragiri Hilir. Masyarakat Desa Sungai Nyiur 

mayoritas pekerja kelapa dan hampir semua memiliki kebun kelapa. Kelapa 

merupakan sumber pendapatan pokok masyarakat Desa Sungai Nyiur. 
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3.2 Identifikasi Permasalahan   

Penetapan identifikasi masalah bertujuan untuk mengetahui masalah-

masalah apa yang ada dalam proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional. 

Lamanya  proses pembuatan minyak kelapa yang diakibatkan adanya pemborosan 

waktu yang terjadi pada proses produksi, Adanya proses yang menimbulkan biaya 

yang cukup tinggi, tingginya minat masyarakat untuk menggunakan minyak 

kelapa yang dibuat secara tradisional sehingga perlu dilakukan tindakan perbaikan 

proses kerja produksi minyak kelapa di Dusun Sungai Udang kabupaten Indragiri 

Hilir. 

 

3.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian 

tersebut fokus pada apa tujuan yang diinginkan. Pada penelitian ini, tujuan 

penelitian ini adalah memperbaiki kondisi proses kerja produksi minyak kelapa 

secara tradisional dengan menerapkan program Work Improvement For Safe 

Home (WISH) untuk mengurangi waktu dan biaya produksi minyak kelapa secara 

tradisional 

 

3.4 Studi Literatur 

Untuk memulai suatu penelitian kita harus menentukan latar belakang kita 

melakukan penelitian dan kegunaan dari adanya studi literatur ini adalah untuk 

mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian yang sedang 

dilakukan  agar dapat memudahkan atau membantu peneliti dalam mengolah data. 

 

3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu hal paling penting dalam suatu 

penelitian karena data yang dikumpulkan tersebut adalah data yang akan 

digunakan dalam mendukung pengolahan nantinya. Adapun data yang 

dikumpulkan pada penelitian ini meliputi:  
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1. Data Pekerja 

Hal ini merupakan masyarakat desa Sungai Udang yang terlibat dalam 

proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional yang diproleh dalam 

bentuk wawancara secara langsung. Data pekerja ini berupa jumlah 

pekerja, usia dan jenis kelamin. 

2. Data Bahan Baku Utama  

Merupakan bahan dan alat yang digunakan dalam pembuatan minyak 

kelapa secara tradisonal seperti; kelapa tua, air, bajji atau parang, 

pencongel, mesin parut, baskom, saringan, kompor, dan botol. 

3. Data Elemen-elemen Pekerjaan  

Data ini berupa tahapan demi tahapan dalam setiap proses pembuatan 

minyak secara tradisional mulai dari proses awal hingga akhir. Data ini 

dalam bentuk diagram Opration Process Chart. 

4. Data Waktu Proses Produksi 

Berupa data waktu dari setiap proses pembuatan minyak kelapa secara 

tradisional dari awal proses hingga akhir dengan menggunakan bantuan 

stopwatch. 

5. Data Biaya Produksi 

Data ini berupa biaya-biaya yang dikeluakan oleh masyarakat atau pekerja 

dalam proses pembuatan minyak kelapa secara tradisional tersebut. 

6. Daftar Periksa Program WISH 

Pengumpulan data daftar periksa program WISH dilakukan dengan proses 

wawancara kepada masyarakat atau pekerja. Pengumpulan data ini sesuai 

daftar periksa program WISH dengan kondisi tempat penelitian. 

 

3.6 Tahap Pengolahan Data dan Perencanaan Usulan   

Analisis  data waktu  proses  dilakukan  pengujian  keseragaman  dan  

kecukupan,  menghitung  total  waktu  proses  kerja dan menghitung total biaya 

proses produksi pembuatan minyak kelapa secara tradisional. Tahapan selanjutnya 

menentukan aspek prioritas perbaikan kerja berdasarkan nilai indeks tertinggi dari 

daftar  periksa  program WISH,  serta mendesain perbaikan kondisi kerja 
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berdasarkan solusi ECRS (Elimination, Combine, Rearrange, Simplify) dalam 

program WISH dengan  tujuan untuk meningkatkan utilitas maupun menetapkan 

standarisasi metode kerja. 

 

3.7 Tahap Implementasi Perbaikan Kerja 

Tahap  Implementasi  diawali  dengan  berdiskusi  hasil  usulan  perbaikan  

kerja kepada masyarakat atau pekerja yang terlibat dalam proses produksi minyak 

kelapa secara tradisional tersebut, jika disetujui kemudian melakukan  

implementasi  perbaikan  ditempat  kerja. Setelah Implementasi  perbaikan  

dilakukan  pengumpulan  data  waktu  proses dengan bantuan stopwatch. 

 

3.8 Tahap Evaluasi Perbaikan 

Tahapan evaluasi hasil perbaikan ini bertujuan untuk mengetahui apakah 

terjadi perubahan total waktu dan biaya proses produksi minyak kelapa secara 

tradisonal kondisi awal maupun setelah dilakukan perbaikan dan melakukan 

penjabaran solusi aktivitas perbaikan dengan pendekatan ECRS (Elimination, 

Combine, Rearrange, Simplify) dalam program WISH. 

 

3.9 Kesimpulan  

Kesimpulan merupakan  hasil  yang  dapat  dirangkum  peneliti  dalam  

melakukan  penelitian sesuai dengan  tujuan awal penelitian. 

 

3.10 Saran  

Saran dapat berisikan untuk menutup kekurangan-kekurangan, jika tujuan 

belum sepenuhnya tercapai dan memberikan usulan kepada masyarakat agar 

pekerja  dapat  bekerja  sesuai  dengan perbaikan yang ada. 

 

 

 


