
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan yang harus dibuat dalam 

melakukan penelitian, bab ini membahas dan menjelaskan tentang langkah-langkah 

yang akan di lewati dalam melakukan penelitian, di bawah ini adalah flowchart 

dalam melakukan penelitian ini.  
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Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian (Lanjutan 1) 

 

3.1 Studi Pendahuluan 

Studi pendahulan dilakukan untuk mendapatkan kondisi nyata dari objek 

yang akan diteliti, untuk mempermudah dalam menentukan permasalahan yang 

terjadi. Dimulai dengan observasi keadaan langsung dilapangan, serta melakukan 

wawancara kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Sehingga dapat ditentukan 

potensi masalah yang dapat terjadi. 
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3.2 Studi Literatur 

Dalam studi literatur ini di tempuh dengan cara, yaitu membaca teori-teori 

yang bersangkutan dari buku-buku yang berkaitan. Dapat pula bersumber dari 

jurnal-jurnal penelitian yang telah membahas mengenai perancangan papan partikel 

serta mengenai metode Desain dan Manufaktur. Dari sumber-sumber yang telah 

didapatkan kemudian menentukan langkah-langkah penyelesaian masalah. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah perlu dilakukan diawal penelitian untuk mengetahui 

permasalahan-permasalahan yang akan dikemukakan. Identifikasi masalah 

bertujuan supaya penelitian dapat lebih fokus dan terarah dalam proses 

pengerjaannya. 

 

3.4 Rumusan Masalah 

Setelah mengetahui permasalahan yang akan dikemukakan, selanjutnya 

membuat rumusan masalah dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan dijawab pada 

proses pengolahan data. Perumusan masalah bertujuan sebagai pedoman dalam 

menentukan arah dalam penelitian. 

 

3.5 Tujuan Penelitian 

Penetapan tujuan penelitian merupakan langkah yang sangat penting dalam 

melakukan suatu penelitian. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan dicapai 

setelah penelitian dilakukan. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

dibutuhkan untuk selanjutnya diolah pada pengolahan data. Adapun data-data yang 

yang dibutuhkan pada penelitian ini adalah: 

1. Pengumpulan Data Primer 

Pengumpulan data primer dilakukan di daerah provinsi riau, adapun data-

data primer yang diambil adalah sebagai berikut. 
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a. Pengukuran Jumlah Limbah Plastik Pekanbaru 

Pengukuran jumlah limbah plastik di pekanbaru dilakukan dengan cara 

mengambil data dari Kementrian Lingkungan Hidup. 

b. Profil Kelompok Tani Sekunder 5 

Pengumpulan data profil kelompok tani sekunder 5 desa langkai 

Kecamatan Siak didapat dari ketua kelompok. 

2. Pengumpulan Data Skunder 

a. Pengukuran Limbah Pelepah Sawit Kelompok Tani Sekunder 5 

Melakukan pengukuran jumlah pelepah sawit di kelompok tani sekunder 

5 dengan cara menghitung rata-rata pemotongan pelepah sawit setiap kali 

proses pemanenan. 

b. Wawancara 

Kegiatan yang dilkukan dengan cara wawancara kepada petani sawit 

kelompok tani sekunder 5 desa langkai Kecamatan Siak karena mengenai 

proses yang berkaitan dengan penelitian yang berhubungan. Seperti 

wawancara mengenai data pribadi petani, pemanfaatan limbah pelepah 

sawit yang biasanya digunakan dan data lain yang dibutuhkan.   

c. Struktur Organisasi. 

Struktur Organisasi memberikan gambaran mengenai struktur dari 

keorganisasian kelompok tani sekunder 5 desa langkai Kecamatan Siak. 

 

3.7 Pengolahan Data 

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambar 

yang bisa dipahami dan dimengerti oleh pembaca. Setelah data diperoleh dan 

dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data-data tersebut 

dengan menggunakan metode Desain Manufaktur. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam proses pengolahan data adalah: 

1. Persiapan bahan baku 

Persiapan bahan baku dilakukan dengan mengambil limbah pelepah 

sawit di areal kelompok tani sekunder 5 desa langkai Kecamatan Siak 

sedangkan limbah plastik HDPE (High Density Polyethylene) di ambil 

dari tumpukan sampah yang berada di sekitar Pekanbaru yang 

selanjutnya akan di bersihkan dan dihaluskan. 
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2. Pemotongan Partikel dan Limbah Plastik 

Pemotongan partikel menjadi serpihan atau flake yang berasal dari 

bahan baku pelepah sawit dengan menggunakan mesin disflaker 

kemudian di perhalus lagi menggunakan mesin disk mill. Ukuran flake 

yang dihasilkan berukuran 40-60 mesh. Flake tersebut akan masuk ke 

dalam drum penampung (wet silo). Limbah plastik didapat dari 

pengepul plastik bekas yang telah di cacah. 

3.    Penyaringan 

Penyaringan partikel pelepah sawit bertujuan untuk menghomogenkan 

partikel yang kasar dan  yang halus dengan menggunakan saringan 

40-60 mesh, partikel yang digunakan yaitu partikel yang lolos saringan 

40 mesh dan terjebak di 60 mesh yang selanjutnya akan ditimbang. 

      4. Pengeringan 

Pengeringan partikel pelepah sawit dilakukan dengan pengovenan, 

yang bertujuan untuk menghindari serangan jamur dan menurunkan 

kadar air (KA) selama 24 jam dengan suhu 103o C, diharapkan kadar 

air pada partikel pelepah sawit mencapi ±5%. 

 5. Penimbangan 

Penimbangan dilakukan untuk mendapatkan komposisi dari papan 

komposit yang akan di buat. 

6.    Pencampuran (blending) 

Pencampuran dilakukan secara manual dengan perbandingan 

komposisi serat pelepah sawit dengan limbah plastik HDPE sebesar  

30:70, 40:60, 50:50 dengan penggunaan MAPP (Maleic Anhydride 

Polypropylene) sebagai coupling agent sebesar 5% mengacu pada   

penelitian   Danu prasetyawan (2009).  

7.    Pengisian Campuran Kedalam Cetakan 

Partikel yang telah dicampur dengan perekat dimasukkan ke dalam    

pencetakan lembaran. Pembentukan lembaran dilakukan dengan 

menggunakan alat pencetak lembaran ukuran 11 cm x 11 cm x 0.3 cm. 
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8. Pengempaan panas (hot pressing) 

Pengempaan dilakukan dengan menggunakan alat kempa panas (hot 

press). Tekanan kempanya adalah 15 kgf/cm2. Suhu yang digunakan 

adalah 180o C, dalam waktu 10 menit, pengempaan tersebut mengacu 

pada penelitian Sembiring (2013). 

9.  Pengkondisian (conditioning) 

Pengkondisian dilakukan untuk menyeragamkan kadar air dan 

menghilangkan tegangan sisa yang terbentuk selama proses 

pengempaan panas selama 2 hari pada suhu kamar. 

10.  Pemotongan Contoh Uji 

Papan partikel yang telah mengalami conditioning kemudian dipotong 

sesuai dengan tujuan pengujian yang dilakukan. Ukuran contoh uji 

disesuaikan dengan standar pengujian ASTM tentang wood plastic 

composite (WPC) 

11. Pengujian Kualitas Papan Partikel  

Pengujian kualitas papan partikel dilakukan untuk melihat sifat fisis dan 

mekanis dari papan partikel. Pengujian yang dilakukan yaitu, 

menghitung kerapatan, daya serap air, pengembangan tebal, MOE 

(Modulus of Elasticity), dan MOR (Modulus of Rupture), Pengujian 

dilakukan dengan 3 perlakuan yaitu dengan komposisi serat pelepah 

sawit dan plastik HDPE 30:70, 40:60, 50:50 dengan penggunaan MAPP 

sebesar 5% sebanyak 3 kali ulangan. 

 12. Analisis Hasil Pengujian 

Analisis hasil pengujian dilakukan untuk melihat hasil dari pengujian 

kualitas papan partikel tersebut, apakah papan partikel sudah memenuhi 

standart dari JIS A 5908-2003 atau belum. Setelah dilakukan analisis 

hasil pengujian dan papan partikel dinyatakan memenuhi standart dari 

JIS A 5908-2003 maka tahapan selanjutnya yaitu merancang proses 

manufaktur papan komposit dari limbah pelepah sawit dengan perekat 

limbah plastik HDPE. 



III-7 

 

 13. Perancangan proses manufaktur dilakukan dengan mempertimbangkan 

berbagai aspek. Berikut adalah tahapan perancangan proses 

manufaktur: 

  1) Pemilihan mesin yang akan digunakan 

  2) Mengidentifikasi kebutuhan bahan baku 

  3) Merancang alur produksi 

  4) Penentuan jumlah produksi 

 14. Perhitungan biaya manufaktur dilakukan untuk mengetahui jumlah 

biaya yang dikeluarkan dimulai dari biaya bahan baku sampai ke produk 

jadi Green Composite. 

 

3.8 Analisa Hasil 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya 

menganalisa pengolahan data dari penelitian yang dilakukan. Analisa tersebut akan 

mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan pada 

perumusan masalah. 

 

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi 

tentang rangkuman penelitian setelah dilakukan pengolahan dan analisis data. 

Kesimpulan ini memperkuat hasil penelitian yang terfokus pada penyelesaian dan 

jawaban dari suatu permaslahan yang diteliti. Saran berisikan rekomendasi atau 

masukan mengenai apa saja yang dapat dilkukan yang bersifat membangun. 


