
 
 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksnakan 

selama penelitian berlangsung dari awal sampai akhir penelitian.  

Mulai

Studi Pendahuluan

Pengolahan Data

1.   Perhitungan Indeks Produktivitas (IP)

2.   Perhitungan Indeks Profitabilitas (IPF)

3.   Perhitungan Indeks Perbaikan Harga (IPH

4.   Fault Tree Analysis (FTA)

5.   Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi

       -  Jam Mulai Operasi 

       -  Proses Mulai  Datang Bahan Baku

 b. Wawancara

       - Belum Pernah Melakukan Pengukuran dengan  Ilmiah

       - Maintenance  

2.  Jenis data

 a. Data Primer

       - Biaya Energi

       - Biaya Material

       - Data Total Produksi Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel  

       - Gaji Tenaga Kerja

       - Harga Produk

       - Jumlah Modal

       - Jumlah Tandan Buah Segar (TBS) yang diolah

       - Rendemen Crude Palm Oil (CPO) dan Kernel

b. Data Sekunder

       - Profil Perusahaan

       - Struktur Organisasi

       

Kesimpulan dan Saran

Selesai

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Tujuan Penelitian

Analisa

1. Fault Tree Analysis (FTA)

2. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

 
Gambar 3.1 Flow chart  Metodologi Penelitian 
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3.1  Studi Pendahuluan 

Ketika penelitian akan dimulai maka diperlukan studi pendahuluan untuk 

menemukan masalah yang akan di teliti di PT. Surya Agrolika Reksa. Adapun 

cara melakukan studi pendahuluan adalah sebagai berikut: 

1. Menetukan tema permasalahan yang akan di teliti supaya terlebih dahulu 

memahami teori-teori yang bersangkutan dengan tema yang akan diteliti 

tersebut. 

2. Melakukan survei pendahuluan ke PT. Surya Agrolika Reksa dengan 

observasi langsung dan mewawancarai pihak perusahaan tentang keadaan  

perusahaan. 

3. Melihat data aktual produksi dan target produksi perusahaan apakah 

produktivitas perusahaan meningkat atau menurun apabila dilihat dari 

berbagai indikator. 

 

3.2  Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan observasi lapangan maka penulis berupaya 

mengidentifikasi dengan mempelajari sistem perusahaan dengan pendekatan-

pendekatan sistem dan merumuskan permasalahannya. Dengan mengidentifikasi 

masalah dapat diketahui bahwa penyebab dari permasalahan tersebut adalah 

perusahaan belum pernah melakukan pengukuran tingkat produktivitas dengan 

menggunakan metode yang ada secara ilmiah, jumlah produksi (Crude Pam Oil) 

CPO maupun kernel tidak mencapai target produksi yang menyebabkan fluktuasi 

keuntungan sehingga diperlukan pengukuran produktivitas yang berhubungan 

dengan profitabilitas disertai perbaikan harga. Pengukuran produktivitas betujuan 

agar perusahaan mengetahui efisiensi penggunaan sumber daya dengan 

mempertimbangkan output perusahaan yaitu crude palm oil (CPO) dan kernel 

serta input perusahaan. Dengan hasil pengukuran yang dilakukan maka bisa untuk 

merencanakan strategi untuk meningkatkan produktivitas yang berguna untuk 

perusahaan untuk waktu kedepannya. 
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3.3 Perumusan Masalah 

Berisi latar belakang yang mendasari pemilihan judul atau topik, tujuan, 

manfaat serta asumsi dan batasan pada penelitian ini. Berdasarkan observasi dan 

identifikasi yang telah dilakukan, “Bagaimana pengukuran produktivitas 

menggunakan metode APC (American Productivity Center) serta  usulan 

perbaikan untuk mencapai target produksi perusahaan” 

 

3.4 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai 

dalam upaya menjawab permasalahan yang sedang diteliti. Dalam suatu penelitian 

perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan terukur. Adapun tujuan 

penelitian ini adalah menentukan produktivitas aktual  perusahaandan 

mengidentifikasi faktor-faktor penyebab tidak tercapai target produksi. 

 

3.5 Pengumpulan Data  

 Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu: 

1. Observasi 

Observasi ialah  peneliti langsung mengamati di tempat penelitian. Adapun 

dari teknik obsevasi dapat terlihat jam mulai operasi dimai jam 8 dengan 

bekerja sebanyak 2 shift yang setiap shift selama 8 jam dan proses mulai 

datangnya bahan baku sampai menjadi produk. 

2. Wawancara 

Peneliti bertanya langsung ke pihak yang bersangkutan. Hasilnya belum 

pernah mengukur produktivitas dengan metode ilmiah dan maintenance di 

perusahaan. 

Jenis data terbagi menjadi dua yaitu: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan oleh peneliti 

sebagai objek penelitian. Data primer merupakan data pokok yang digunakan 

untuk pengolahan data. Data yang diperoleh adalah biaya energi, biaya 

material, data total produksi crude palm oil (CPO) dan kernel, gaji tenaga 
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kerja, harga produk, Jumlah modal,  jumlah tandan buah segar (TBS) yang 

diolah dan rendemen crude palm oil (CPO) dan kernel 

2. Data Sekunder  

Data sekunder adalah data sampingan atau pelengkap dan tidak digunakan 

untuk mengolah data. Data yang diperoleh adalah  profil perusahaan, struktur 

organisasi. 

 

3.6 Pengolahan Data 

Pengolahan data digunakan sebagai langkah peneliti untuk mendapat 

kesimpulan yang dapat diambil menggunakan metode American Productivity 

Center (APC) dengan mengolah data tahun 2016. Pengolahan data penelitian 

sebagai berikut: 

1. Perhitungan Indeks Produktivitas (IP) 

Perhitungan indeks produktivitas (IP) merupakan tahap awal dari metode 

American Productivity Center (APC). Perhitungan dilakukan dengan 

menggunakan harga konstan yang berarti harga yang mendekati stabil atau 

stabil, satu periode terdiri dari satu bulan. Indeks produktivitas terdiri dari 

indeks produktivitas tenaga kerja, material, energi, modal dan input total. 

Adapun langkah-langkah pengukuran indeks produktivitas adalah sebagai 

berikut: 

a. Menghitung setiap nilai kuantitas dan harga sehingga didapatkan nilai 

nilai output dan input dalam satuan rupiah (Rp) dengan cara mengkalikan 

kuantitas dengan harga. 

b. Menghitung indeks output dan input dengan cara nilai indeks periode 

yang diukur dibagi dengan indeks periode dasar. Semua periode 

dibandingkan periode dasar. 

c. Menghitung indeks produktivitas untuk masing-masing input perusahaan. 

Perhitungan dengan cara output total nilai masing-masing dibagi dengan 

input yang bernilai konstan setiap periodenya.  
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2. Perhitungan Indeks Profitabilitas (IPF) 

Perhitungan Indeks Profitabilitas dihitung dengan menggunakan harga yang 

berlaku pada setiap periode. Indeks profitabilitas terdiri dari indeks 

profitabilitas tenaga kerja, material, energi, modal dan input total. Langkah-

langkah perhitungan Indeks profitabilitas adalah sebagai berikut: 

a. Menghitung indeks output dan input dengan cara nilai indeks periode 

yang diukur dibagi dengan indeks periode dasar. Semua periode 

dibandingkan periode dasar. 

b. Menghitung indeks profitabilitas masing-masing input dengan cara output 

dibagi dengan input yang dihitung pada setiap periodenya. Dan untuk 

menghitung indeks profitabilitas adalah priode dasar dibagi dengan hasil 

periode yang di ukur dan dikali dengan seratus. 

3. Perhitungan Indeks Perbaikan Harga (IPH) 

Selanjutnya perhitungan indeks perbaikan harga dengan menghitung setiap 

input perusahaan dengan cara nilai profitabilitas harga yang berlaku dibagi 

dengan nilai indeks produktivitas harga konstan setiap input. 

4. Fault Tree Analysis (FTA) 

Mencari penyebab penurunan produktivitas serta profitabilitas dari hasil 

metode American Prodctivity Center (APC) 

5. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

Mencari proses yang menjadi penyebab suatu kegagalan yangterjadi 

 

3.7 Analisa 

Analisa terhadap data yang dilakukan untuk mendapatkan penjelasan yang 

mendalam terhadap hasil pengolahan data yang telah dilakukan. Analisis ini 

dilakukan agar perusahaan dapat melakukan usulan perbaikan untuk masa yang 

datang.  

1. Fault Tree Analysis (FTA) 

FTA menunjukkan kemungkinan-kemungkinan penyebab kegagalan sistem 

dari beberapa kejadian dan bermacam-macam masalah. FTA untuk mencari 
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sumber permasalahan (basic events) yang muncul dan diuraikan dari setiap 

indikasi kejadian puncak (top level event). 

2. Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) 

FMEA yang digunakan adalah FMEA proses yang mana akan dilihat mode 

kegagalan, dampak kegagalan, penyebab kegagalan dan pengendaliannya. 

FMEA digunakan untuk mengevaluasi bentuk kegagalan yang dapat terjadi. 

Identifikasi kegagalan potensial dilakukan dengan cara pemberian nilai atau 

skor pada masing-masing mode kegagalan berdasarkan atas tingkat pengaruh 

(severity), tingkat penyebab (occurance), dan tingkat deteksi (detection). 

Selanjurnya nilai resiko (RPN) diberi peringkat (rank). Jadi nilai peringkat 

tinggi adalah usulan yang harus dilakukan oleh perusahaan. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan 

pengolahan data dan analisis dari pengolahan data serta saran-saran yang berguna, 

khususnya bagi PT. Surya Agrolika Reksa. 


