
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan metodologi yang akan dilakukan dari awal penelitian

sampai akhir dari penelitian tersebut. Metodologi digunakan untuk mengarahkan

dan mempermudah proses analisis dalam mencari solusi pemecahan masalah.

Dengan mengikuti tahapan-tahapan metodologi penelitian ini, maka struktur dan

isi dari penelitian ini akan lebih baik. Adapun tahap-tahap yang dilakukan pada

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 :

Gambar 3.1 Flowchart
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Gambar 3.1 Flowchart (lanjutan)

3.1 Studi Pendahuluan

Tahap ini sangat penting dilakukan untuk mempermudah dalam

menemukan permasalahan yang terjadi dan yang akan diteliti. Adapun cara-cara

melakukan survei pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Melakukan survei dan wawancara untuk mempelajari kegiatan yang terdapat

pada perusahaan dan untuk mengetahui dengan pasti apa yang akan diteliti.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

survei pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang

dipilih.

3. Mencari data dari perusahaan dengan cara melakukan survei dan mencari

informasi sebanyak-banyaknya mengenai pengendalian produksi. Sehingga

didapati data mentah yang dibutuhkan untuk diolah.

3.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi Masalah adalah pengenalan masalah yang merupakan salah

satu proses penelitian yang paling penting. Identifikasi masalah itu merupakan
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suatu cara bagaimana kita melihat, meduga, memperkirakan, dan menguraikan

serta menjelaskan apa yang terjadi masalah. Masalah penelitian akan menentukan

kualitas dari penelitian, bahkan juga menentukan apakah sebuah kegiatan bisa

disebut penelitian atau tidak. Masalah penelitian secara umum bisa ditemukan

melalui studi literatur atau melalu pengamatan lapangan.

3.3 Perumusan Masalah

Tujuan dari perumusan masalah ini untuk memperjelas tentang masalah

yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Perumusan permasalahan

tersebut akan terjadi arah kemana sebenarnya yang ingin dikaji. Rumusan masalah

merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui pengumpulan

dan pengolahan data. Setelah penentuan perumusan masalah, maka langkah

selanjutnya adalah penentuan tujuan.

3.4 Tujuan Penelitian

Dalam sebuah penelitian, akan ada hasil yang akan dicapai. Suksesnya

penelitian tersebut dapat dilihat dari tujuan penelitian apakah sudah sesuai dengan

yang diharapkan atau tidak. Oleh sebab itu, penelitian ini ditentukan tujuannya

yang merupakan target yang akan dicapai dari penelitian.

3.5 Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan secara langsung kepada pihak perusahaan.

Bentuk data yang didapatkan dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data

sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian

secara langsung dilapangan. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan jalan

mengamati secara langsung di perusahaan dan meminta keterangan serta

mewawancarai karyawan yang terlibat langsung secara operasional. data yang

diperoleh adalah waktu operasi mesin, planned downtime, downtime, produksi.

Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. Data

ini merupakan profil perusahaan, struktur organisasi, jumlah produksi perbulan,

proses produksi, dan jumlah hari kerja.
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3.6 Pengolahan Data

Setelah data diperoleh, langkah selanjutnya adalah pengolahan data

menggunakan metode yang sudah ditetapkan. Pengolahan data ini bertujuan agar

data mentah yang diperoleh bisa dianalisa dan kemudian memudahkan dalam

mengambil kesimpulan atau menjawab permasalahan dari peneliti ini. Pengolahan

data dalam penelitian ini yaitu menghitung nilai OEE.

3.6.1 Menghitung Nilai OEE

3.6.1.1 Availability Ratio

Rasio ini mengukur keseluruhan waktu dimana sistem tidak beroperasi

karena terjadinya kerusakan alat, persiapan produksi, dan penyetelan, Availibility

Ratio dapat dihitung dengan rumus (2.2) yang telah diuraikan di BAB II.

3.6.1.2 Performance Ratio

Rasio ini mengukur kecepatan operasi aktual dari peralatan dengan

kecepatan ideal berdasarkan kapasitas desain, Performance Ratio dapat dihitung

dengan rumus (2.3)  yang telah diuraikan di BAB II.

3.6.1.3 Quality Ratio

Rasio ini difokuskan pada kerugian kualitas berupa berapa banyak produk

yang rusak dan seberapa banyak waktu yang dikonsumsi untuk melakukan produk

yang rusak tersebut, Quality Ratio dapat dihitung dengan rumus (2.4) yang telah

di uraikan di BAB II.

3.6.2 FMEA

FMEA proses akan membantu menghilangkan kegagalan yang disebabkan

oleh perubahan-perubahan dalam variabel proses. Penggunaan FMEA mampu

mengidentifikasi resiko kegagalan proses produksi terbesar dalam nilai RPN (Risk

Priority Number), memberikan usulan perbaikan untuk produksi selanjutnya, yang

telah di rujuk di tabel 2.1, 2.2 dan 2.3 di BAB II.

3.6.3 Logic Tree Analysis

LTA bertujuan untuk mengklasifikasikan failure mode ke dalam beberapa

kategori sehingga nantinya dapat ditentukan tingkat prioritas dalam penanganan

masing-masing failure mode berdasarkan kategorinya. Proses LTA dibuat dalam
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bentuk sebuah pertanyaan yang harus dijawab “Ya” atau “Tidak”, dirujuk pada

gambar 2.3 di bab II.

3.6.4 Pemilihan Tindakan

Pemilihan tindakan merupakan tahap terakhir dari proses analisa TPM.

Dari tiap mode kerusakan di buat daftar tindakan yag mungkin untuk dilakukan

dan selanjutnya memilih tindakan yang paling efektif. Proses pemilihan tindakan

dibuat dapat bentuk sebuah pertanyaan yang harus dijawab “Ya” atau “Tidak”,

dirujuk di gambar 2.4 di bab II.

3.7 Hasil dan Analisis

Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya kita

dapat menganalisa lebih mendalam dari hasil pengolahan data tersebut. Analisa

tersebut akan mengarahkan pada tujuan penelitian dan akan menjawab pertanyaan

pada perumusan masalah. Analisa data yang sudah ditetapkan pada penelitian ini

adalah efektifitas mesin dan usulan perbaikannya.

3.8 Kesimpulan dan Saran

Setelah data diolah dan di analisa, langkah selanjutnya yaitu menarik

kesimpulan dari pengolahan data dan analisa tersebut. Kesimpulan ini merupakan

jawaban dari tujuan penelitian, apabila semua tujuan penelitian sudah menjawab

pada kesimpulan, berarti penelitian ini sudah benar. Setelah membuat kesimpulan,

kemudian diberikan saran-saran yang bertujuan sebagai masukkan kepada pihak

perusahaan dan sebagai langkah perbaikan pada penelitian selanjutnya.


