
BAB III 
METODOLOGI PENELITIAN 

 
 

Metodologi penelitian merencanakan prosedur dan tahapan-tahapan yang 

jelas secara sistematis dari mulai hingga selesai. Sistematika kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan metode dan prosedur yang mengarah kepada target yang 

telah ditetapakan. Tiap tahapan merupakan bagian tahapan yang menentukan 

tahapan selanjutnya. Adapun metodologi penelitian dalam penelitian dapat dilihat 

dari flowchart berikut. 

 

Pengumpulan Data
1.   Data Primer

Observasi
Wawancara

2.   Data Sekunder 
Profil Perusahaan 
Kondisi Ruangan
Aliran proses produksi
Jenis kontaminasi 
Fungsi setiap mesin
Jenis Produk

Mulai

Identifikasi masalah

Tujuan dan Manfaat Penelitian

Rumusan Masalah

Batasan Masalah

Penelitian pendahuluan
1. observasi
2. wawancara

Studi Pustaka

A

 
 Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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Pengolahan data
1. Evaluasi Perbaikan HACCP
- Analisa HACCP yang telah diterapkan
- Mengidentifikasi timbulnya hazard
2. Evaluasi SSOP 
3. GMP (Good Manufacturing Practices)
- Penanganan hazard 
- Perbaikan prilaku hygiene
- Penigkatan kinerja karyawan
- Perbaikan evaluasi implementasi HACCP 
dengan melihat standar dasar keamanan pangan 
(GMP)
4. Validasi dan Verifikasi HACCP
- Memenuhi syarat HACCP sesuai standar atau   

tidak dilakukan oleh tim audit perusahaan

Analisa

Kesimpulan dan Saran

Selesai

A

 
Gambar 3.1 Flowchart Penelitian (Lanjutan) 

 
3.1 Penelitian Pendahuluan 

Penelitian pendahuluan dilakukan memperoleh informasi terhadap objek 

yang akan diteliti. Pada penelitian pendahuluan ini didapatkan data-data yang 

dapat memberikan informasi mengenai PT. XYZ. Adapun data-data yang 

didapatkan yaitu dengan melakukan beberapa metode diantaranya: 

1. Observasi 

Observasi adalah suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara mengamatin  

kondisi area produksi tepung ampas kelapa di PT. XYZ bersama kepala 

produksi yang dilakukan secara langsung untuk mengetahui permasalahan 

yang ada. 
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2. Wawancara 

Wawancara adalah suatu kegiatan diskusi langsung dengan kepala produksi 

yang bertanggung jawab terhadap area produksi mengenai hal-hal yang 

menjadi informasi dalam menguatkan latar permasalahan yang ada diarea 

produksi tepung ampas kelapa di PT. XYZ. Jenis wawancara pertanyaan 

merupakan kombinasi Focused Interview & Nonconstructed  Interview 

menggunakan kuisioner dan Lembar check List. 

 
3.2 Studi Pustaka 

Studi pustaka sangat dibutuhkan dalam melakukan penelitian. Agar hal 

yang diteliti berlandaskan pada logika berfikir dalam menyelesaikan masalah 

secara ilmiah. Studi pustaka yang dilakukan mengenai hal-hal yang berkaitan 

dengan permasalahan yang ada diarea produksi tepung ampas kelapa PT.XYZ  

yang bersumber dari jurnal-jurnal dan beberapa buku. 

 
3.3 Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan observasi pada pendahuluan, maka peneliti harus 

mengidentifikasi masalah-masalah yang ada di perusahaan sehingga masalah yang 

akan diteliti bisa fokus pada satu pokok permasalahan saja. Identifikasi masalah 

dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung pada proses produksi 

kemudian setelah mendapat permasalahan yang ingin diteliti penulis melakukan 

perumusan masalah yang berhubungan dengan identifikasi masalah dari hasil 

pengamatan. Adapun identifikasi masalah yang didapatkan yaitu selama 

berjalannya proses produksi. Terdapat beberapa prilaku hygiene dan sanitasi yang 

masuk kedalam SSOP yang kurang sesuai dengan standar prosedur keamanan 

pangan HACCP sehingga menyebabkan kontaminasi yang mebahayakan bagi 

produk dan perlu dilaukuan tindakan perbaiki atau penghilangan dengan 

menerapakan metode GMP yang sesuai standar. 

 
3.4 Rumusan Masalah 

Rumusan masalah  bertujuan untuk memperjelas tentang masalah yang 

akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini serta tidak melebar sehingga 
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mempermudah pemecahan masalah demi tercapainya tujuan penelitian. Dari 

identifikasi masalah yang ada, maka didapatlah suatu permasalahan.  

 
3.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Dalam suatu penelitian perlu ditetapkan suatu tujuan yang jelas, nyata dan 

terukur. Tujuan penelitian merupakan hasil yang akan atau ingin dicapai oleh 

peneliti setelah laporan penelitian selesai. Tujuan dari penelitian ini adalah 

melakukan perbaikan implementasi HACCP, hygiene dan sanitasi yang telah 

diterapkan oleh perusaan  agar sesuai dengan standar metode HACCP Food Safety 

Management System Guidelines For Implementation dan Good Manufacturing 

Practices (GMP). Sedangkan manfaat dari penelitian ini diperlukan untuk dapat 

mengetahui guna dari penelitian ini. Adapun manfaat pada penelitian ini adalah: 

1. Bagi Peneliti 

Sebagai gambaran aplikasi dan penerapan ilmu Teknik Industri dalam 

kehidupan nyata serta dapat mengetahui pentingnya implementasi HACCP, 

Hygiene dan sanitasi yang  sesuai  standar dengan metode HACCP Food 

Safety Management System Guidelines For Implementation dan Good 

Manufacturing Practices (GMP). 

2. Bagi Perusahaan 

Hasil penelitian dijadikan untuk membantu pihak perusahaan dalam 

mengetahui dan menjadi tolak ukur perbaikan HACCP, hygiene dan sanitasi 

untuk mengurai permasalahan yang ada. 

 
3.6 Batasan Masalah 

Batasan masalah dibuat agar suatu permasalahan pada penelitian tidak 

menyimpang dari penelitian yang diteliti. Adapun batasan masalah pada penelitian 

ini adalah penelitian dilakukan pada lingkup proses pembuatan DC (tepung ampas 

kelapa) dimulai pada tanggal 1 agustus sampai 30 september 2017. Pada saat 

melakukan observasi lapangan dan wawancara proses ini banyak  terdapat 

permasalah yang cukup signifikan dan bisa  mengancam keamanan pangan di 

mulai dari proses pembuatan hingga menjadi barang setengah jadi, ruangan 

banguan  pabrik dan fasilitas pabrik harus segera dilakukan perbaikan serta 
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Penelitian dilakukan tanpa mempertimbangkan biaya, sehingga untuk saran 

perbaikan yang dilakukan hanya berdasarkan hasil penelitian tanpa 

mempertimbangkan jumlah biaya yang harus dikeluarkan perusahaan dalam 

melakukan perbaikan. 

 
3.7 Pengumpulan Data 

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa dipertanggung 

jawabkan, data merupakan hal yang sangat signifikan dan krusial. Oleh sebab itu 

data yang dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan bukan rekayasa. 

  
3.7.1 Data Primer 

Merupakan data yang diperoleh  memalui wawancara, observasi langsung, 

dan pengamatan dari instansi bersama kepala bagian produksi dan karyawan 

bagian produksi ampas kelapa untuk mengetahui kondisi lingkungan kerja yang 

mempunyai pengaruh terhadap tidak terlaksananya penerapan HACCP yang 

sesuai standar serta perilaku higien dan sanitasi yang kurang sesuai dengan 

keamanan pangan. 

1. Metode wawancara (Interview) 

Metode ini dilakukan dengan cara mewawancarai kepala produksi dan 

karyawan industri PT.XYZ. Adapun isi wawancara yaitu tentang proses 

produksi dan kondisi lingkungan kerja serta permasalahan yang terjadi. 

2. Metode Observasi 

Metode ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung apa yang 

diteliti sesuai dengan data yang dibutuhkan dalam pengolahan HACCP dan 

GMP. 

 
3.7.2 Data Sekunder 

Data yang diperoleh tanpa observai langsung dan pengamatan terhadap 

objek yang diteliti. Adapun data sekunder pada penelitian ini adalah: 

1. Profil perusahaan 

2. Data jenis produk PT.XYZ 

3. Mesin, suhu, temperatur dan kapasitasnya. 
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4. Kondisi Ruangan 

5. Bagan Aliran proses produksi ampas kelapa 

6. Jenis kontaminasi  

7. Fungsi setiap mesin 

 
3.8 Pengolahan Data 

 Pengolahan data dilakukan dengan metode-metode yang sudah ditetapkan. 

Pengolahan data berisi mengenai pengolahan data-data yang telah diperoleh dari 

hasil pengumpulan data untuk mendapatkan tujuan dari penelitian. Pengolahan 

data ini bertujuan agar data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian 

memudahkan dalam mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari 

penelitian ini.  

 
3.8.1 Evaluasi  Perbaikan HACCP 

 Kegiatan evaluasi SKP HACCP di perlukan untuk melihat dokumen yang 

di miliki oleh perusahaan untuk dibandingkan dengan standar HACCP  yang  

sesuai  standar dengan metode HACCP Food Safety Management System 

Guidelines For Implementation, langkah-langkah tahapan evaluasi HACCP 

adalah sebagai berikut: 

1. Analisa HACCP yang telah diterapkan dengan mengetahui prosedur HACCP 

apa saja yang mengalami kendala selama berlangsungnya proses produksi 

tepung ampas kelapa dan dokumen apa saja yang tidak sesuai dengan standar 

keamanan pangan yang disusun dalam SNI 01-4852-1998, FDA, 1997, SNI 

01-4852-1998, Codex Alimentarius dalam EC-Asean Economic Co-Oeration 

Programme on Standards, Quality and Conformity Assessment, 2004, dan 

Thaheer, 2005. Hal ini dapat dilihat dari hasil penilaian lembar check list 

dokumen HACCP dan hazard yang ditimbulkan pada bagian aliran proses 

produksi  dan seberapa besar bahaya yang ditimbulkan untuk keamanan 

pangan. Contoh analisis HACCP yang dapat dilakukan antara lain terdapat 

serpihan logam yang tidak tertangkap oleh magnet drower sehingga pada 

standar keamanan pangan hal ini tidak boleh terjadi karena  serpihan logam 

tadi dapat membahayakan konsumen. 
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2. Mengidentifikasi timbulnya hazard, dilakukan dengan cara observasi 

lapangan dan wawancara kepada personel karyawan maupun kepala bagian 

produksi tepung ampas kelapa dimulai dari proses pengolahan, hygiene dan 

sanitasi karyawan, fasilitas, peralatan produksi, dan ruang produksi. Dari 

hasil mengidentifikasi tadi maka di dapatlah beberapa prosedur penilaian 

lainnya yaitu kita dapat mengetahui jenis kontaminsai yang terjadi dan 

mengetahui  akibat yang di timbulkan oleh hazard  kontaminasi  dari prilaku 

karyawan yang tidak hygiene dan sanitasi serta mengidentifikasi tindakan 

pencegahan bahaya melalui metode GMP. 

 
3.8.2 Evaluasi SSOP  

 SSOP adalah suatu prosedur pelaksanaan sanitasi untuk memastikan area 

produksi dan semua permukaan yang kontak dengan produk pangan terbebas dari 

kontaminasi mikroba. Standard Sanitation Operation Procedure (SSOP) 

merupakan suatu prosedur untuk memelihara kondisi sanitasi yang umumnya 

berhubungan dengan seluru fasilitas produksi atau area perusahaan dan tidak 

terbatas pada tahap tertentu. Sanitasi merupakan cara pencegahan penyakit dengan 

mengatur atau menghilangkan faktor-faktor lingkungan yang saling terkait dalam 

rantai perpindahan penyakit tersebut. Evaluasi SSOP dalam permasalahan di 

PT.XYZ bertujuan untuk melihat berapa persen penerapan SSOP sebagai dasar 

penerapan HACCP yang diterapkan untuk meminimalisir kontaminasi terjadinya 

dengan rujuakan badan standar  kemanan pangan nasional. Hasil aplikasi SSOP 

ini nantinya akan dilakukan perbaikan melalui  GMP yang tepat. Sehingga dapat 

menjamin penerapan HACCP lebih mudah. 

 
3.8.3 GMP (Good Manufacturing Practices) 

 Menggunakan metode GMP merupakan program penunjang keberhasilan 

dalam implementasi sistem HACCP sehingga produk pangan yang dihasilkan 

sesuai dengan tuntutan pelanggan. Peraturan GMP terdiri dari desain dan 

kontruksi hygiene untuk pengelohan produk makanan, desain dan kontruksi 

hygiene untuk peralatan yang digunakan dalam proses pengolahan. Penerapan 

metode GMP yang dilakukan mencakup beberapa kategori diantaranya: 
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1. Penanganan hazard yang dapat dilakukan dengan cara pembersihan dan 

desinfeksi peralatan pemilihan bahan baku dan kondisi yang baik,serta 

dokumentasi yang tepat. 

2. Perbaikan prilaku hygiene dan sanitasi lingkungan produksi dapat dilakukan 

dengan membentuk atau penerapan ulang SOP prilaku hygiene dan sanitasi  

karyawan (SOP masuk karyawan dan tamu), proses produksi, dan membuat 

jadwal cleaning team  karyawan. 

3.  Peningkatan kinerja karyawan dengan mengadakan pelatihan dan hygiene 

karyawanan serta pembuatan SOP medical check up karyawan untuk 

memberitahu pentingnya hygiene karyawan dan berlangsungnya keamanan 

proses produk diindustri pangan sesuai standarisai. 

4. Perbaikan evaluasi implementasi berdasarkan standar dasar keamanan pangan 

(GMP). Hal ini bertujuan agar prosedur penerapan HACCP sesuai dengan 

standar dasar keamanan pangan yang menjadi tolak ukur terciptnya prosedur 

HACCP yang sesuai dengan Food Safety Management System Guidelines For 

Implementation. 

 
3.8.4 Validasi dan Verifikasi HACCP 

Validasi dan verifikasi harus memastikan bahwa informasi yang 

mendukung rencana HACCP yang benar, termasuk  fasilitas produksi “sesuai 

dengan standar”. Sehingga memungkinkan sesuai dengan kebijakan keamanan 

pangan yang dilakukan oleh badan pengawas keamanan pangan dan tim audit 

internal maupun external. Usulan dokumen-dokumen tersebut akan diverifikasi 

dan divalidasi oleh Tim HACCP dan Management Representative Section Head 

dan QA. Aktivitas validasi meliputi peninjauan kembali dokumen dengan cara 

mencocokkan dokumen dengan standar yang berlaku dan rencana kerja jaminan 

mutu berhubungan dengan persyaratan pelanggan 

 
3.9 Analisa 

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita 

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa 

mengarah kepada tujuan dan menjawab pertanyaan pada perumusan masalah. 



III-9 
 

Analisa pada penelitian ini adalah mengidentifikasi permasalahan yang ada 

dengan melakukan observasi dan wawancara langsung dengan karyawan maupun 

kepala produksi, serta melakukan perbaikan implementasi sistem HACCP, dan 

implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) yang nantinya dapat 

memberikan usulan perbaikan pada produksi  disciccated coconut yang sesuai 

dengan standar HACCP Food Safety Management System Guidelines For 

Implementation dan implementasi Good Manufacturing Practices (GMP) 

terhadap hygiene dan sanitasi pada product disciccated coconut (DC). 

 
3.10 Kesimpulan dan Saran 

Hasil akhir dari sebuah penelitian adalah kesimpulan yang akan 

menjelaskan secara ringkas hasil dari penelitian, apabila semua tujuan penelitian 

sudah terjawab pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah sesuai dengan 

penelitian. Sedangkan saran merupakan masukan-masukan yang penulis berikan 

kepada perusahaan PT.XYZ dan untuk penelitian di masa yang akan datang agar 

penelitian berikutnya dapat lebih baik lagi. 

 
  

 

 

 


