
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

 

Metodologi penelitian merupakan cara atau prosedur yang berisi tahapan-

tahapan yang jelas yang disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Tiap 

tahapan maupun bagian yang menentukan tahapan selanjutnya sehingga harus 

dilalui dengan teliti. 
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3.1 Studi Pendahuluan 

 Studi pendahuluan diperlukan untuk meneliti lebih lanjut apa yang akan 

menjadi permasalahan. Studi pendahuluan terdiri dari Survey ke lapangan dan  

studi literatur. Survey ke lapangan merupakan awal dari pelaksanaan penelitian. 

Peneliti melakukan survey langsung ke perusahaan CV. Nusantara Mandiri. 

Setelah itu dalam pelaksanaan penelitian perlu juga kita melakukan studi literatur 

untuk mendapatkan teori-teori yang berhubungan dengan masalah penelitian yang 

akan di selesaikan. Dalam studi literatur berisikan tentang landasan dalam 

melakukan penelitian dan pengolahan data dengan langkah-langkah yang 

seharusnya.  

 

3.2 Rumusan Masalah 

 Rumusan masalah ini merupakan masalah utama yang akan diteliti untuk 

menetapkan tujuan dari penelitian yang akan dicapai. Perumusan masalah berisi 

tentang apa yang sedang dilakukan dalam penelitian ini. Adapun rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah mengetahui nilai efektivitas dan memberikan usulan 

perbaikan prosedur perawatan mesin SOR-M 1 warna dengan pendekatan Faliure 

Mode and Effect Analysis (FMEA). 

 

3.3 Tujuan Penelitian 

 Tujuan perlu ditetapkan dalam melakukan sebuah penelitian agar penelitian 

tersebut pada apa tujuan yang kita inginkan. Pada penelitian ini memiliki tujuan 

yaitu untuk mendapatkan solusi dari permasalahan dan memberikan usulan 

prosedur perbaikan terhadap mesin SOR-M 1 warna dengan menerapkan sistem 

perawatan preventif dengan menggunakan metode Faliure Mode and Effect 

Analysis (FMEA). 

 

3.4 Batasan Penelitian 

 Batasan penelitian merupakan sesuatu hal yang penting karena dengan 

batasan masalah suatu permasalahan tidak akan menyimpang dari judul penelitian 

yang dilakukan dan tidak ada pertanyaan-pertanyaan yang menyimpang dari hasil 

penelitian. 
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3.5 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data biasanya diawali dengan mengumpulkan informasi yang 

berhubungan dengan masalah penelitian. Pengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh data yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. 

Pengumpulan data adalah suatu cara pengadaan data primer maupun sekunder 

untuk keperluan penelitian. Secara umum pengumpulan data, baik primer maupun 

sekunder dapat dibagi atas beberapa cara, yaitu : 

1. Data Primer adalah data pokok yang didapat dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung dilapangan. Data ini merupakan dokumentasi kerusakan 

mesin dari perusahaan, hail enelitian yang sudah lalu dan data lainnya. Data 

premier yang dikumpulkan nantinya akan digunakan dalam pengolahan 

data, yang didapatkan antara lain: 

a. Data jam kerja mesin. 

b. Data waktu delay mesin. 

c. Data produksi mesin SOR-M 1 warna. 

d. Data produk cacat. 

2. Data Sekunder merupakan data pendukung yang diperlukan untuk 

memberikan gambaran serta situasi yang ada disekitar objek penelitian. 

Data sekunder daat berupa profile perusahaan dan sejarah perkembangan 

perusahaan. 

 

3.6 Pengolahan Data  

 Data yang dikumpulkan, kemudian diolah agar dapat digunakan dalam 

penelitian. Tahapan pengolahan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: 

1. Melakukan Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) yang terdiri 

dari: 

a. Perhitungan Availability Ratio. 

Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah Rumus 2.1  

b. Perhitungan Performance Ratio. 

Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah Rumus 2.2 

c. Perhitungan Rate of Quality Product. 

Formula yang digunakan untuk pengukuran rasio ini adalah Rumus 2.3 

d. Perhitungan nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE). 
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Formula yang digunakan untuk engukuran nilai OEE adalah Rumus 2.4 

2. Perhitungan Failure Mode And Effect Analysis (FMEA) 

a. Peratingan Severity. 

b. Peratingan Occurence. 

c. Peratingan Detection. 

d. Perhitungan nilai RPN dengan Rumus 2.11 

 

3.7 Analisa Data  

 Analisa bertujuan untuk menjelaskan tentang data yang telah diolah pada 

bab sebelumnya. Tujuan analisis dari penelitian ini adalah melakukan analisa 

terhadap sistem perawatan yang diusulkan. Menganalisis hasil pengolahan data 

untuk mengetahui seberapa besar perubahan tingkat efektivitas penggunaan mesin 

produksi dan untuk memperoleh penyelesaian dari masalah yang ada antara lain: 

1. Analisis perhitungan overall equipment effectiveness (OEE) untuk 

menunjukkan seberapa efektif operasi mesin SOR-M 1 warna. 

2. Analisis Fishbone untuk mengidentifikasi penyebab potensial dari 

kerusakan mesin.  

3. Analisis failure mode and effect analysis (FMEA) untuk menentukan 

prosedur perawatan yang tepat. 

4. Analisis usulan kegiatan perawatan. 

 

3.8 Kesimpulan dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap paling akhir dalam 

penelitian, kesimpulan merupakan jawaban dari tujuan yang ingin diketahui 

terhadap permasalahan yang diangkat. Sedangkan saran adalah masukan yang 

diberikan yang diharapkan bersifat membangun untuk tahap perbaikan 

selanjutnya. 


