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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Dalam penelitian sebuah tugas akhir, metodologi penelitian mempunyai

peranan penting sekali, karena pada metodologi penelitian ini menggambarkan

langkah-langkah secara sistematis yang dilakukan dalam memecahkan

permasalahan yang diangkat. Adapun metodologi yang dilakukan dalam

penelitian ini adalah:

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian
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3.2 Studi Pendahuluan

Studi pendahuluan merupakan penelitian awal yang dilakukan terhadap

kasus yang ingin diselesaikan. Pada penelitian ini, penelitian pendahuluan

dilakukan dengan observasi dan wawancara kepada pihak perusahaan dan

operator atau pekerja. Dari penelitian pendahuluan yang dilakukan di area lantai

produksi UKM Mie Musbar, informasi yang didapat adalah:

a. Peralatan dan  barang yang bertumpuk

b. Peralatan dan barang yang tidak pada tempatnya

c. Peralatan dan barang tidak memakai visual ataupun label nama

d. Lingkungan kerja yang kotor dan  licin

e. Pekerja tidak memakai perlengkapan safet saat bekerja, misalnya tidak

pakai masker, sarung tangan, dan sepatu.

f. Belum ada Standard Operational Procedure dalam bekerja.

3.3 Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan teori-teori yang berhubungan dengan penelitian

yang bertujuan untuk memperkuat hasil penelitian dengan teori-teori yang ada.

Pada kasus ini, studi pustaka yang digunakan bersumber dari buku, jurnal dan

artikel-artikel  yang membahas tentang pilar kaizen yaitu budaya kerja 5S (Seiri,

Seiton, Seiso, Seiketsu, Shitsuke, Standar Operational Procedure (SOP) dan

penghapusan pemborosan(muda).

3.4 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui apa sesungguhnya

persoalan yang terjadi dilingkungan perusahaan. Dari penelitian pendahuluan

yang dilakukan dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi di UKM Mie Musbar

adalah masih terdapatnya pemborosan selama proses produksi dan kurangnya

budaya kerja 5S di area lantai produksi, seperti peralatan atau barang yang

bertumpuk, peralatan dan barang yang tidak tertata, lingkungan kerja yang kotor

dan berdebu, peralatan tidak pada tempatnya dan kurangnya perlengkapan pekerja

saat melakukan pekerjaan. Terdapatnya aktivitas yang tidak bernilai tambah

diarea lantai produksi UKM Mie Musbar berawal karena tidak adanya Standard
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Operational Procedure (SOP) dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di area lantai

produksi.

3.5 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dilakukan untuk memfokuskan peneliti dalam

menyelesaikan pokok persolan yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan

permasalahan yang teridentifikasi di UKM Mie Musbar yaitu pemborosan dan

kurangnya budaya kerja 5S, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk

memperbaiki sikap kerja dilingkungan perusahaan tersebut adalah bagaimana

menciptakan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan 5S

yang telah dibuat?

3.6 Penetapan Tujuan Penelitian

Tujuan penelitiaan merupakan kontribusi apa yang akan dihasilkan dari

penelitian untuk memperbaiki kondisi kerja yang sedang diteliti. Tujuan penelitian

ini juga akan menjawab rumusan dari penelitian sehingga dengan adanya tujuan

penelitian, maka rumusan masalah juga sudah terselesaikan. Pada kasus yang

terjadi di area lantai produksi UKM Mie Musbar tujuan yang ingin dihasilkan

adalah meminimialisir waste yang terdapat pada proses produksi di UKM Mie

Musbar, memberikan usulan rancangan 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan

Shitsuke) dan menciptakan Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan

rancangan 5S yang telah dibuat.

3.7 Pengumpulan Data

Data merupakan bahan atau komponen yang akan dijadikan sebagai dasar

dalam melakukan pengolahan data. Data yang digunakan haruslah data yang

akurat, karena data yang akurat akan menghasilkan hasil penelitian yang akurat

dan sebaliknya data yang kurang akurat akan menghasilkan hasil penelitian yang

tidak akurat atau bahkan hasil penelitian bisa salah. Dari hasil survei lapangan

yang dilakukan maka data yang dapat digunakan terbagi 2 jenis yaitu data primer

dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung

dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Sedangkan data sekunder
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merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

melalui media perantara. Adapun data yang diperoleh adalah sebagai berikut.

1. Data Primer

a. Waste defect

Yaitu sample data cacat yang didapatkan dari UKM Mie Musbar

b. Waiting Time

Yaitu sample waktu tunggu yang terdapat pada proses produksi di

UKM Mie Musbar.

c. Kondisi lingkungan kerja area lantai produksi

Yaitu data tentang kondisi area lantai produksi berupa photo

lingkungan kerja.

d. Kondisi peralatan di area lantai produksi

Yaitu data tentang kondisi fisik peralatan yang ada di area lantai

produksi, seperti kondisi baik, cacat ataupun rusak.

2. Data Sekunder

a. Data inventaris peralatan di area lantai produksi

Yaitu data  item-item atau peralatan-peralatan yang ada di area lantai

produksi yang tercatat sebagai data inventaris lantai produksi.

b. Profil Perusahaan

Yaitu profil perusahaan UKM Mie Musbar.

3.8 Pengolahan Data

Dengan terkumpulnya data yang diperlukan terkait pokok persoalan yang

diteliti, langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data. Pengolahan data

dilakukan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dari penelitian. Pada kasus ini

pengolahan data dilakukan dengan merancang sikap kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso,

Seiketsu dan Shitsuke). Dari hasil pengolahan data 5S akan menjawab rumusan

masalah penelitian yaitu usulan perancangna 5S untuk menciptakan Standard

Operational Procedure (SOP).
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3.9 Analisa

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan, maka selanjutnya adalah

peneliti melakukan analisa. Analisa merupakan pemikiran peneliti tentang

pengolahan data yang dilakukan, dimana dengan analisa tersebut akan

memperkuat hasil penelitian. Adapun analisa dari penelitian ini adalah analisa

kondisi lingkungan kerja area lantai produksi adalah analisa perancangan 55,

analisa perancangan SOP, analisa sebelum dan sesudah perancangan.

3.10 Penutup

Pada bagian penutup ini berisikan tentang kesimpulan dan saran peneliti. Isi

kesimpulan  merupakan jawaban dari tujuan dari penelitian. Sehingga dengan

terjawabnya semua tujuan penelitian, maka penelitian tersebut telah terselesaikan.

Pada penelitian ini, kesimpulan akan menampilkan hasil rancangan 5S secara

ringkas. Sedangkan saran pada penelitian ini berisikan tentang masukan-masukan

terhadap hasil penelitian baik bagi perusahaan maupun bagi pihak lain yang ingin

menggunakan hasil penelitian ini.


