
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan penelitian berlangsung. Deskripsi dilengkapi dengan penyajian  

diagram alur atau Flow Chart pelaksanaan penelitian untuk memudahkan dalam 

memahami tahapan penelitian. 

Adapun penjelasan langkah-langkah yang akan pada penelitian ini adalah: 

Mulai 

Studi Pendahuluan 

Identifikasi Masalah

Studi Literatur

Rumusan Masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Pengumpulan data

  Pengumpulan Data

1. Data Primer

    - Observasi Langsung di CV. Satria          

Siret

    - Layout Awal

2. Data Sekunder 

    - Profil perusahaan

    - Data Inventaris Peralatan Kerja

      CV. Satria Siret dan Ruang Area 

Kerja

A

  

 Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian 
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Kesimpulan dan Saran

Analisa 

Pengolahan Data

Perancangan dan 

Penerapan  Seiton

Perancangan dan 

Penerapan Shitsuke

Perancangan dan 

Penerapan Seiketsu

Selesai 

Perancangan 

Evaluasi dan 

Usulan

A

Metode Pembobotan Berbasis Graph

- Pebuatan Form To Chart

- Pemasangan Departemen

- Pembuatan Grafik Pasangan yang 

dipilih

Perancangan dan 

Penerapan  Seiri

Perancangan dan 

Penerapan  Seiso

  Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

3.1 Studi Pendahuluan  

Pada tahap ini yang dilakukan adalah Meneliti permasalahan di CV. Satria 

Siret yang diperlukan baik berupa wawacara dan pengamatan secara langsung. studi 

pendahuluan dilakukan untuk mengetahui lebih detail tentang informasi-informasi 

yang diperlukan untuk mengetahui permasalahan-permasalahan dilapangan. 

Berdasarkan informasi yang  didapat pada tahap ini maka penyelesaian masalah yang 

ada pada  pembahasan penelitian ini menjadi terarah.  

 

3.2 Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan studi tentang teori-teori yang berguna sebagai acuan 

dalam menyelesaikan masalah tentang 5S dan perancangan tata letak berdasarkan 

peneltian-penelitian sebelumnya yang telah dilakukan. Tahap ini dilakukan bertujuan 

untuk mendapatkan referensi-referensi atau literatur-literatur yang bisa mendukung 

dalam pemecahan permasalahan yang ada sesuai dengan kaidah teori yang benar. 

 

.  
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3.3 Identifikasi Masalah 

Dalam studi pendahuluan sebelumnya, peneliti melakukan survei ke perusahaan agar 

mendapatkan bahan yang akan diteliti sesuai dengan apa yang  dibutuhkan. Setelah 

melakukan survei, Penelitian mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di 

perusahaan seperti tidak teraturnya barang-barang yang digunakan maupun barang 

yang tidak digunakan, dan tidak tersedianya tempat  untuk peralatan-peralatan kerja 

sehingga masalah yang akan diteliti bisa fokus pada permasalahan yang ada.  

  

3.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah pada penelitian sebagai hasil studi pendahuluan yang 

dilakukan melalui wawancara kepada pekerja diperoleh bahwa adanya 

ketidaknyamanan terhadap tata letak lantai produksi yang ada saat ini. Untuk itu perlu 

dilakukan penelitian tentang tingkat kepentingan dan tata letak area kerja yang ada 

saat ini.  

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Setelah permasalahan dapat teridentifikasi maka langkah selanjutnya adalah 

menetapkan tujuan. Dimana tujuan penelitian ini yaitu untuk merancang 

meminimalisir waste atau pemborosan yang berada di perusahaan tersebut, 

mengefesienkan lingkungan kerja dengan memberikan usulan layout perusahaan. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data merupakan salah satu proses yang sangat penting. 

Sedangkan merupakan salah satu komponen yang sangan di perlukan pada penelitan 

ini, data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang akurat,  apabila data 

tidak akurat, maka akan menghasilkan informasi yang salah. pengumpulan data 

diambil adalah data primer dan data sekunder dari CV. Satria Siret. Ada beberapa jenis 

data yang dibutuhkan dalampenelitian ini, yaitu: 
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1. Data primer 

Merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau tidak 

melalui media perantara. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

adalah: 

a. Observasi Langsung di CV. Satria Siret 

Langkah ini dilakukan untuk melakukan pengamatan secara langsung dan 

mengetahui permasalahan - pemasalahan yang berada dilapangan secara 

umum, setelah melakukan observasi lapangan secara langsung. 

b. Layout Awal CV. Satria Siret 

Layout Awal merupakan gambaran area kerja pada lantai produksi 

perusahaan. Dari layout awal dapat dilihat kondisi area kerja pada CV. Satria 

Siret yang belum menerapkan 5S dan kondisi area yang berantakan dan 

membuat operator tidak nyaman. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung atau sumber data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara. Data 

sekunder yang didapatkan sebagai berikut: 

a. Profil Perusahaan 

Profil CV. Satria Siret 

b. Data Inventaris Peralatan CV. Satria Siret dan Ruang Area Kerja 

Merupakan data peralatan yang berada di lantai produksi CV. Satria Siret 

digunakan oleh operator. 

 

3.7 Pengolahandan  Data 

Setelah mendapatkan data maka langkah selanjutnya mengolah data dengan 

menggunakan metode-metode yang sudah ditetapkan. data yang telah diperoleh dari 

hasil pengumpulan data tersebut lalu di olah.  
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3.7.1 Penggunaan Metode 5S 

Melakukan perancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) pada CV. 

Satria Siret dan membuat SOP pada setiap perancangan 5S. Tujuan dilakukan 

langkah ini adalah untuk memperbaiki lingkungan kerja, memperbaiki area peralatan-

peralatan kerja, serta memilih dan memidahkan barang-barang yang terpakai (Value 

Added) atau barang yang tidak terpakai (non Value Added) di CV. Satria Siret 

Kemudian setelah memindahkan barang-barang yang tidak penting kedaerah lain. 

Langkah selanjutnya melakukan penataan area tempat kerja CV. Satria Siret dan 

pemberian garis penanda daerah kerja dan tempat penyimpanan barang. Kemudian 

membuat peraturan tentang kebersihan harian dan operator melakukan kebersihan 

area kerja pada saat selesai melakukan pekerjaannya.  

Selanjutnya dari perancangan seiri, seiton, dan seiso telah dijalankan, 

perancangan seiketsu dilaksanakan untuk memantapkan hal yang telah dirancang 

sebelumnya untuk operator dalam memelihara area kerja, penataan peralatan, dan 

pembersihan secara rutin. Perancangan shitsuke dilakukan sebagai alat untuk 

melakukan kebiasaan membersihkan area kerja agar lingkungan kerja lebih nyaman, 

bersih, dan lebih baik dr kondisi sebelumnya. Hal ini dilakukan untuk mengurangi 

waste yang berada di area kerja tersebut dan operator tidak kesulitan dalam 

mengambil, menggunakan, dan mengembalikan ke tempat semula semua peralatan-

peralatan yang telah digunakan. Semua perancangan 5S harus berdasarkan SOP yang 

akan dibuat dengan tujuan hasil perancangan dapat terlaksana dengan baik dan mudah 

dipahami oleh operator. 

 

3.7.2 Implementasi 5S 

Implementasi 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke) pada CV. Satria 

Siret. Tujuan dilakukan langkah ini adalah untuk mengaplikasikan hasil dari 

perancangan 5S yang sudah dilakukan  pada area kerja CV. Satria Siret dan melihat 

kondisi lingkungan kerja yang nyaman dan lebih baik, barang-barang yang 

dibutuhkan sudah tertata dengan baik dan peralatan-peralatan kerja yang sering 
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digunakan oleh pekerja ditempatkan pada tempat yang tetap, dekat, dan mudah 

dijangkau. 

 

3.7.3 Memberikan Usulan Layout 

Setelah melakukan implementasi 5S pada penelitian ini maka langkah 

selanjutnya adalah memberikan usulan Site Layout  dengan menggunakan metode 

pembobotan berbasis Graph dengan menghitung banyaknya frekwensi pergerakan 

penggunaan stasiun kerja. perhitungan yang akan dilakukan dengan menggunakan 

ARC (Activity Relationship Chart), dan perhitungan AAD (Activity Allocation 

Diagram). Dari perhitungan AAD tersebut maka akan diperoleh layout pada CV. 

Satria Siret yang lebih baik, dimana usulan perancangan Site Layout hanya berupa 

gambaran area kerja yang baru untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

perusahaan dan menjawab dari rumusan masalah, penataan area-area yang lebih baik. 

 

3.8 Evaluasi dan Usulan 

Evaluasi dilakuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi di lapangan atau 

lantai produksi sebagai hasil implementasi dari metode yang telah digunakan pada 

penelitian kali ini, sedangkan usulan merupakan hasil perancangan ulang yang telah 

dilakukan pada lantai produksi berupa gambar layout usulan,   

 

3.9 Analisa  

Analisa  dari pengolahan data yaitu mengenai pengolahan data-data yang telah 

diperoleh dari hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. 

Adapun tujuan dari pengolahan data yaitu data mentah yang diperoleh bisa dianalisa 

dan kemudian memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab 

permasalahan yang terdapat pada CV. Satria Siret.  

 

3.10 Kesimpulan dan Saran 

Setelah data diolah dan di analisa, langkah selanjutnya yaitu menarik 

kesimpulan dari hasil pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini 
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merupakan jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah 

terjawab pada kesimpulan. Setelah membuat kesimpulan, Kemudian dibuat saran-

saran yang bertujuan sebagai masukan kepada pihak perusahaan dan pihak-pihak 

yang membutuhkan. 

 

 

 

 


