
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 
 

Metodologi penelitian menguraikan urutan seluruh kegiatan yang akan 

dilaksanakan secara bertahap selama kegiatan penelitian berlangsung. Deskripsi 

dilengkapi dengan penyajian diagram alur atau Flow Chart pelaksanaan penelitian 

untuk memudahkan dalam memahami tahapan penelitian yang terlihat pada 
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Gambar 3.1 Flow Chart  Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian 

CV. Sispra Jaya Logam merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur pengolahan pengecoran logam dan permesinan yang 

menghasilkan salah satu jenis produk yaitu aksesoris pipa seperti: gilboult joint, 

gresser, clamp saddle dan box meter. Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 

hingga penyelesaian laporan ini. CV. Sispra Jaya Logam berlokasi di jalan 

Sumatera-Kulim Sail No 10 Pekanbaru, Riau. 
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3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah pada 

mesin produksi yaitu mesin mixer, mesin semi kupola, mesin sandblasting, mesin 

bubut, mesin bor dan kinerja pegawai yang tidak beroperasi dengan optimal 

karena banyaknya waktu non productive (downtime) dan produk cacat yang 

dihasilkan sehingga produktivitas perusahaan menjadi rendah dan menyebabkan 

ketidakmampuan perusahaan dalam mencapai target produksi semestinya. 

 

3.3 Survei Pendahuluan 

Survei pendahuluan merupakan langkah awal dalam penelitian, survei 

pendahuluan adalah mencari dan menemukan topik permasalahan yang akan 

diteliti sesuai dengan kondisi real di lapangan dan selalu berpegang pada literatur 

yang ada sehingga masalah yang akan diteliti mempunyai bahan rujukan yang 

kuat dan dapat dipercaya. 

 

3.4 Identifikasi Masalah 

Permasalahan yang terjadi pada penelitian ini yaitu pada mesin produksi di 

CV. Sispra Jaya Logam yang belum beroperasi dengan optimal, karena banyaknya 

waktu non productive (downtime) yang dihasilkan dan tingginya kecacatan pada 

produk. Hal ini terjadi karena perawatan mesin yang belum intensif dan 

pengelolaan yang kurang baik. Oleh karena itu, dilakukan penelitian mengenai 

efektivitas lini produksi, mesin produksi dan kinerja pegawai agar target produksi 

dapat tercapai. 

 

3.5 Perumusan Masalah 

Perumusan masalah sangat berguna dalam hal ini, yaitu untuk menentukan 

masalah yang akan diteliti pada sebuah penelitian. Berdasarkan identifikasi 

masalah yang telah dilakukan, maka pokok permasalahan yang akan dibahas yaitu 

”Bagaimana menentukan tindakan perawatan preventive untuk meningkatkan 

efektivitas performansi mesin produksi dan meminimalisir kecacatan produk di 

CV. Sispra Jaya Logam yang didasarkan pada failure yang terjadi”. 
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3.6 Penetapan Tujuan 

Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat hasil yang ingin dicapai. 

Suksesnya penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian yang sebelumnya 

ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oleh karena 

itu, penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam 

upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti.  

 

3.7 Studi  Literatur 

 Studi literatur yang dilakukan pada penelitian ini yaitu dengan 

memperlajari berbagai teori atau konsep yang mendukung pokok penelitian yang 

dilakukan, meliputi tentang perawatan mesin (maintenance), Total Productive 

Maintenance (TPM), pemahaman tentang metode Overall Equipment Effetiveness 

(OEE) Six Big Losses (Enam Kerugian Besar), Realibility Centered Maintenance 

(RCM) sehingga dapat memberikan usulan sehingga mempermudah dalam 

pemahaman dan pengembangan teori dari penelitian yang dilakukan. 

 

3.8 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data adalah suatu cara untuk pengadaan data yang 

diperlukan untuk penelitian, data yang dikumpulkan berupa data primer dan data 

sekunder. Secara umum pengumpulan data primer dan data sekunder dilakukan 

sebagai berikut: 

 

3.8.1  Data Primer  

Data primer merupakan data yang sangat dibutuhkan (utama) bagi peneliti 

untuk melakukan pengolahan data atau solusi dari permasalahan yang diamati. 

Data dapat berupa hasil pengamatan dan hasil wawancara. Data primer yang 

dikumpulkan antara lain:  

1. Data produksi April 2016-Maret 2017. 

2. Data kecacatan produk April 2016-Maret 2017. 

3. Faktor penyebab kecacatan produk. 

4. Data proses produksi produk.  

5. Data waktu productive dan non productive mesin produksi. 



III-5 

 

6. Data frekuensi kerusakan mesin. 

7. Data waktu jam kerja productive dan non productive karyawan. 

 

3.8.2  Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang tidak diamati langsung oleh peneliti. 

Data dapat berupa dokumentasi perusahaan, hasil penelitian yang telah ada 

maupun data penunjang yang diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder yang 

dikumpulkan antara lain:  

1  Literatur Riview (Studi Literatur) berisi uraian tentang teori, temuan dan 

bahan penelitian lain yang diperoleh dari berbagai sumber diantarnya buku, 

jurnal dan majalah untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. Uraian 

dalam literatur review ini diarahkan untuk menyusun kerangka pemikiran 

yang jelas tentang pemecahan masalah yang sudah diuraikan sebelumnya 

pada perumusan masalah.  

2  Profil perusahaan.  

3  Struktur organisasi perusahaan. 

4  Visi dan Misi perusahaan. 

 

3.9 Pengolahan Data 

 Tahap selanjutnya adalah pengolahan data. Pada tahap ini berisikan tentang 

pengolahan data dari data yang telah diperoleh hal ini bertujuan untuk 

menghasilkan suatu nilai (hasil) atau gambaran yang bisa menjadi awal dalam 

menganalisa dan menyimpulkan hasil penelitian. Adapun pengolahan data pada 

penelitian ini yaitu untuk melakukan perhitungan dan mengetahui nilai dari: 

 

3.9.1 Pengukuran Nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) 

1.  Availibility Ratio 

Availibility Ratio dapat dihitung dengan menggunakan persamaan pada 

Rumus 2.11 dan 2.12 berguna dalam menentukan pemanfaatan waktu yang 

tersedia untuk kegiatan operasi mesin atau peralatan. 
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2.    Performance Efficiency Ratio 

Performance Efficiency Ratio digunakan untuk mengetahui kemampuan dari 

peralatan dalam menghasilkan barang. Performance Efficiency Ratio dapat 

dihitung dengan menggunakan persamaan Rumus 2.13 hingga 2.16. 

3.    Rate of Quality Product 

Rate of Quality Product merupakan kemampuan peralatan dalam 

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar. Rate of Quality Product 

dapat dihitung dengan menggunakan persamaan Rumus 2.17. 

4.    Pengukuran nilai OEE  

OEE digunakan sebagai kesempatan untuk memperbaiki produktivitas sebuah 

perusahaan yang pada akhirnya digunakan sebagai langkah pengambilan 

keputusan. Pengukuran nilai OEE dapat dihitung dengan persamaan Rumus 

2.10. 

5. Perbandingan dengan Nilai OEE Standard Internasional  

Nilai OEE yang telah didapatkan dibandingkan dengan nilai OEE standar 

Internasional yang merupakan nilai standar dari masing-masing faktor yang 

mempengaruhi nilai OEE, dengan begitu dapat diketahui apakah Availibility 

ratio, Performance Efficiency Ratio, dan Rate of Quality Product mesin 

produksi CV. Sispra Jaya Logam telah sesuai dengan nilai standar yang ada. 

 

3.9.2 Pengukuran Nilai Six Big Losses  

Perhitungan Six Big Losses atau enam kerugian yang harus dihindari oleh 

setiap perusahaan yang dapat mengurangi tingkat efektifitas suatu mesin produksi 

di CV. Sispra Jaya Logam. Six Big Losses tersebut biasanya dikategorikan 

menjadi 3 kategori utama berdasarkan aspek kerugiannya, yaitu Downtime Losses, 

Speed Losses dan Quality Losses.  

 

3.9.3 Pareto Diagram  

Setelah mengolah data dengan perhitungan six big losses, losses yang 

memiliki pengaruh besar terhadap terjadinya losses lainnya (diketahui perhitungan 

six big losses) diprioritaskan untuk ditelusuri penyebabnya dan ditemukan solusi 

yang tepat. Dengan adanya pareto diagram, maka konsep 80/20 dapat digunakan, 
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sehingga 20% losses terbesar yang mempengaruhi terjadinya losses lainnya dapat 

diselesaikan.  

 

3.9.4 Reliability Centered Maintenance (RCM) 

Setelah mengetahui losses dominan yang mempengaruhi kinerja mesin 

produksi maka selanjutnya mengidentifikasi kegagalan dari suatu komponen yang 

dapat menyebabkan kegagalan fungsi dari sistem. Maka dapat diketahui nilai Risk 

Priority Number (RPN), yaitu hasil perkalian antara variabel severity, occurance 

dan detection. Kemudian menentukan rekomendasi untuk kegagalan potensial 

yang memiliki nilai RPN tinggi. Setelah diperoleh urutan komponen berdasarkan 

nilai RPN, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pembuatan pareto untuk 

menentukan dari sekian banyak komponen yang kritis membutuhkan perhatian 

khusus. Sesuai konsep pareto 80:20 maka komponen yang termasuk kedalam 

80% dilakukan proses selanjutnya yaitu menghitung nilai kehandalan (reliability). 

Tahap terakhir dari proses pengolahan menggunakan software minitab 16 untuk 

menentukan interval waktu penggantian komponen mesin kritis berdasarkan pada 

data umur ekonomis komponen. 

 

3.10 Analisa 

Analisa data merupakan langkah selanjutnya dalam melakukan penelitian 

di CV. Sispra Jaya Logam. Analisa data sangat bermanfaat terhadap hasil data 

yang telah diolah. Pada penelitian ini, analisa data digunakan untuk menjelaskan 

semua hal yang terkait dengan pengolahan data, mulai dari metode Overall 

Equipment Effetiveness (OEE), Six Big Losses, Reliability Centered Maintenance 

(RCM) serta rekomendasi penjadwalan penggantian komponen sesuai pilar Total 

Productive Maintenance. 

 

3.11 Kesimpulan dan Saran 

Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan suatu kesimpulan 

berdasarkan pengolahan data dan analisis hasil pengolahan data yang telah 

dilakukan untuk menjawab tujuan, serta memberikan saran yang berguna kepada 

perusahaan untuk meningkatkan efektivitas mesin produksi dalam beroperasi. 


