
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tahapan Penelitian

Secara garis besar adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam

penelitian ini dapat dilihat dari Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Ketika penelitian akan dimulai maka diperlukan studi pendahuluan

sebelum melanjutkan ketahap berikutnya. Penelitian pendahuluan dilakukan

dengan cara observasi dan wawancara.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan dilakukan untuk memperoleh data-data yang

diperlukan. Sedangkan untuk observasi penulis langsung melihat kelokasi

PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) yang di mulai dari proses

produksi awal hingga akhir.

2. Wawancara

Wawancara dilakukan terhadap pihak perusahaan untuk mendapatkan

informasi pendukung mengenai sistem produksi, seperti, proses

pembuatan crumb rubber, peralatan dan mesin yang digunakan, dan

penyebab kecacatan produk yang terjadi. Wawancara di lakukan di bagian

manager produksi.

3.3 Identifikasi Masalah

Setelah melakukan observasi maka permasalahan utama yang akan diteliti

di PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY) adalah pada sistem produksi.

Pada bagian produksi sering terjadi waste seperti kelebihan produksi, produk

cacat, dan breakdown mesin.

3.4 Perumusan Masalah

Perumusan masalah merupakan salah satu tahap di antara sejumlah tahap

penelitian yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kegiatan

penelitian. Perumusan masalah berisi latar belakang yang mendasari pemilihan

Judul atau topik, tujuan, manfaat serta asumsi dan batasan pada penelitian ini.

Adapun masalah yang akan di rumuskan dalam laporan penelitian ini adalah pada

bagian produksi masih terdapatnya waste pada proses produksi Crumb Rubber

SIR 20 di PT. Riau Crumb Rubber Factory (PT. RICRY)



III-3

3.5 Penetapan Tujuan

memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik maksud atau tujuan

yang hendak dicapai dari penelitian yang dilakukan. Maksud-maksud yang

terkandung di dalam kegiatan tersebut baik maksud utama maupun tambahan,

harus dikemukakan dengan jelas. Adapun penetapan tujuan dalam penelitian ini

adalah minimasi waste pada proses produksi Crumb Rubber SIR 20 di PT. Riau

Crumb Rubber Factory (PT. RICRY).

3.6 Pengumpulan Data

Data adalah salah satu komponen penelitian yang penting. Data yang akan

digunakan dalam penelitian haruslah data yang akurat data yang tidak akurat akan

menghasilkan informasi yang salah. Ada beberapa jenis data yang dibutuhkan

dalam penelitian ini, yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dengan

melakukan pencatatan ulang terhadap sampel yang diteliti untuk kemudian

dilakukan pengolahan data. Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian

ini, seperti data jarak, data waktu proses, data aktivitas kerja (aliran informasi

raw material), dan data waktu trasportasi

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang digunakan sebagai pendukung, yaitu data

umum perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan pencatatan data oleh

pihak perusahaan. Adapun data sekunder yang akan digunakan yaitu profil

perusahaan. data produksi perbulan, data permintaan, data hambatan mesin

produksi, data persediaan, dan data kecacatan produksi .

3.7 Pengolahan Data

Pengolahan data bertujuan untuk menghasilkan suatu nilai atau gambaran

yang bisa di mengerti dan dipahami oleh pembaca. Adapun tahapan pengolahan

data yang akan dilakukan yaitu:
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1. Pada data jenis kecacatan, akan dilakukan pengolahan data dengan

menggunakan diagram pareto untuk mengetahui jenis kecacatan yang paling

berpengaruh terhadap kecacatan produk crumb rubber SIR 20.

2. Pada data breakdown mesin, akan dilakukan identifikasi terhadap hambatan

produksi yang paling berpengaruh. selanjutnya akan dilakukan perhitungan

dengan menggunakan metode OEE

3. Pada data jenis kecacatan dan data breakdown mesin akan dilakukan juga

pengolahan dengan menggunakan metode FMEA guna untuk menganalisa

bentuk kegagalan dan akibat kegagalan dari proses produksi Crumb Rubber

SIR 20 .

4. Pada data alur produksi, disini akan dilakukan pengolahan data dengan

pembuatan Process Activity Mapping (PAM) guna untuk mengetahui aktivitas

yang dilakukan pada proses produksi. kemudian dilanjutkan dengan

pembuatan Big Picture Mapping (BPM) yang mana pada BPM ini akan di

gambarkan aliran proses pembuatan produk, serta waktu yang dibutuhkan

dalam setiap proses produksi produk.

5. Perhitungan Overal Equipment Effectiveness (OEE), pada tahapan ini akan

dilakukan pengukuran dengan tiga rasio utama yaitu, Availability Ratio guna

untuk menggambarkan pemanfaatan waktu yang tersedia untuk kegiatan

mesin atau peralatan, Feformance Ratio berguna untuk menggambarkan

kemampuan dari peralatan dalam menghasilkan produk, dan Quality Ratio

yang berguna untuk menggambarkan kemampuan peralatan dalam

menghasilkan produk yang sesuai dengan standar.

6. Penentuan jumlah operator, stasiun kerja, dan kapasitas mesin yang

didasarkan pada lamanya waktu pengerjan di setiap stasiun kerja.

7. Pembuatan Future State Value Stream Mapping (FSVSM) guna sebagai

usulan perbaikan proses produksi
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3.8 Analisis Data

Analisis bertujuan untuk menyusun data dalam cara yang bermakna

sehingga dapat dipahami. Dalam penelitian ini, berisikan tentang analisis setiap

poin pengolahan data, mulai dari analisa Process Activity Mapping, analisa Big

Ficture Mapping, analisan waste yang terjadi pada hambatan produksi, Analisa

bentuk kegagalan dan akibat kegagalan dari proses produksi dengan Failure Mode

And Effects Analysis, analisa perhitungan nilai OEE, analisa penentuan jumlah

operator, kapasitas mesin, dan stasiun kerja, serta analisa mengenai usulan

perbaikan proses produksi.

3.9 Kesimpulan dan Saran

Langkah terakhir yang dilakukan adalah mengambil kesimpulan dan

memberikan saran. Kesimpulan yang diambil berisikan poin-poin hasil dari

pengolahan data dan hasil analisa terhadap hasil penelitian yang dilakukan.

Sedangkan saran berisikan rekomendasi mengenai apa-apa yang dapat dilakukan

untuk menutup kekurangan yang terjadi, apabila tujuan belum sepenuhnya

tercapai.

Saran yang diberikan diharapkan bersifat membangun untuk tahap

perbaikan selanjutnya. Tahap ini berisikan kesimpulan untuk mengetahui apakah

data yang dianalisa telah sesuai dan saran-saran yang diajukan bagi peneliti dalam

melakukan penelitian selanjutnya.


