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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian
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Gambar 3.1 Flow Chart Penelitian (Lanjutan)
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3.2 Penelitian Pendahuluan

Penelitian 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 gudang

PT. P & P Bangkinang, 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 safety saat bekerja, misalnya tidak

pakai masker, sarung tangan, dan sepatu.

f. Di area gudang tidak ada spanduk-spanduk ataupun visual yang

mengingatkan pentingnya keselamatan dalam bekerja.

g. 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 budaya kerja 6S (Sort, Stabilize, Shine,

Standardize, Sustain dan Safety) dan Standar Operational Procedure (SOP).

3.4 Identifikasi Masalah

Indentifikasi masalah dilakukan untuk mengetahui apa sesungguhnya

persoalan yang terjadi dilingkungan perusahaan. Dari penelitian pendahuluan

yang dilakukan dapat diketahui bahwa masalah yang terjadi di PT. P&P

Bangkinang adalah kurangnya budaya kerja 6S di area gudang, seperti peralatan

atau barang yang bertumpuk, peralatan dan barang yang tidak tertata, lingkungan

kerja yang kotor dan berdebu, peralatan tidak pada tempatnya dan kurangnya

safety saat melakukan pekerjaan. Terjadinya kondisi area  gudang di PT. P & P
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Bangkinang berawal karena tidak adanya Standard Operational Procedure (SOP)

dalam menjalankan aktivitas-aktivitas di area gudang.

3.5 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dilakukan untuk memfokuskan peneliti dalam

menyelesaikan pokok persolan yang terjadi di perusahaan. Berdasarkan

permasalahan yang teridentifikasi di PT. P & P Bangkinang yaitu kurangnya

budaya kerja 6S, maka rumusan masalah yang dapat diambil untuk memperbaiki

sikap kerja dilingkungan perusahaan tersebut adalah bagaimana bentuk usulan

rancangan 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standardize, Sustain dan Safety) dalam

upaya mengurangi tingkat kecelakaan kerja? dan bagaimana menciptakan

Standard Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan 6S 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 gudang PT. P & P Bangkinang tujuan yang ingin dihasilkan adalah

memberikan usulan rancangan 6S (Sort, Stabilize, Shine, Standardize, Sustain dan

Safety) untuk mengurangi tingkat kecelakaan kerja dan menciptakan Standard

Operational Procedure (SOP) berdasarkan rancangan 6S 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 suvei lapangan

yang dilakukan maka data yang dapat digunakan terbagi 2 jenis yaitu data primer
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dan data sekunder. Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung

dari sumber asli atau tidak melalui media perantara. Sedangkan data sekunder

merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung

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

1. Data Primer

a. Kondisi lingkungan kerja area gudang peralatan

Yaitu data tentang kondisi area gudang berupa photo lingkungan kerja

area gudang.

b. Kondisi peralatan di area gudang peralatan

Yaitu data tentang kondisi fisik peralatan yang ada di area gudang,

seperti kondisi baik, cacat ataupun rusak.

2. Data Sekunder

a. Data inventaris peralatan di area gudang

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

yang tercatat sebagai data inventaris gudang.

b. Data kecelakaan kerja di area gudang

Yaitu data tentang jenis kecelakaan kerja yang di dapat berdasarkan

lamanya operator  kehilangan hari kerja akibat dari kecelakaan kerja.

Data jenis kecelakaan kerja dibagi menjadi 3, yaitu:

1) Kecelakaan ringan, yaitu kecelakaan atau keracunan setelah

mendapatkan pertolongan pertama hanya mendapat istirahat dokter

maximum 2 hari.

2) Kecelakaan sedang, yaitu kecelakaan atau keracunan setelah

mendapatkan pertolongan mangakibatkan harus istirahat lebih dari 3

hari tetapi kurang dari 15 hari tidak mengakibatkan cedera.

3) Kecelakaan berat, yaitu kecelakaan atau keracunan setelah

mendapatkan pertolongan pertama mangakibatkan harus istirahat

lebih dari 3 hari tetapi kurang dari 15 hari serta mengakibatkan

cidera.

c. Profil Perusahaan

Yaitu profil perusahaan PT. P & P Bangkinang.
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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 6S (Sort, Stabilize,

Shine, Standardize, Sustain dan Safety) serta menghitung luas masing-masing

item. Perhitungan luas masing-masing item dilakukan dengan memberikan faktor

kelonggaran (allowance) 150%. Dari hasil pengolahan data 6S akan menjawab

rumusan masalah penelitian yaitu usulan perancangna 6S untuk menciptakan

Standard Operational Procedure (SOP).

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 gudang, analisa perancangan 6S, analisa

perancangan sort, analisa perancangan stabilize, analisa perancangan shine,

analisa perancangan standardize dan analisa perancangan SOP, analisa

perancangan sustain, analisa perancangan safety dan analisa sebelum dan sesudah

perancangan dan analisa perhitungan luas area masing-masing item.

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 6S 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.


