
BAB III
METODOLOGI PENILITIAN

3.1 Metode Penilitian

Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan

selama penelitian berlangsung dari awal proses penelitian sampai akhir penelitian.

Flow chart langkah penelitian ini disajikan pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1 Flow Chart Metodologi Penelitian
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Suatu langkah yang sistematis dan terarah akan mendukung penyelesaian

penelitian, sehingga akan menghasilkan analisa dan penyelesaian masalah

menjadi lebih mudah. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengukuran

produktivitas di CV. Multi Karya Prima adalah sebagai berikut :

3.2 Studi Pendahuluan

Pada tahap studi pendahuluan penulis melakukan pengamatan langsung

pada lantai produksi di CV. Multi Karya Prima, khususnya pada bagian produksi

pada pembuatan panel. Pada studi pendahuluan ini peneliti mencari data-data dari

perusahaan. Tahap awal ini dilakukan wawancara kepada karyawan, pimpinan

dan kepada orang-orang yang ahli dibidangnya. Setelah mengetahui latar belakang

dari perusahaan tersebut maka akan dapat ditentukan masalah yang dihadapi oleh

perusahaan.

Penelitian pendahuluan dilakukan untuk mengetahui secara langsung

mengenai informasi-informasi yang dibutuhkan untuk pengolahan data. Studi

pustaka juga dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh teori-teori yang sesuai

dengan permasalahan yang diteliti. Penulis menjadikan jurnal ilmiah dan buku-

buku tentang produktivitas dan Objective Matrix (OMAX) sebagai bahan untuk

studi pustaka.

3.3 Identifikasi Masalah

Didalam melakukan penelitian, penulis menentukan rumusan masalah

yang akan menjadi pokok permasalahan. Setelah melakukan survey di lapangan

maka masalah yang dihadapi oleh perusahaan dijadikan pokok permasalahan agar

penelitian ini terarah tujuannya. Pokok permasalahan yang diteliti adalah

produktivitas karyawan, menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat

produktivitas karyawan dan memberikan usulan perbaikan untuk peningkatan

produktivitas karyawan dengan metode Objective Matrix (OMAX) pada CV.

Multi Karya Prima.
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3.4 Tujuan Penilitian

Tujuan dari sebuah penilitian adalah mencari solusi atau perbaikan dari

masalah yang ada sehingga perusahaan dapat melakukan perbaikan kerja untuk

masa yang akan datang. Selain itu tujuan dalam melakukan penelitian ini adalah

mengetahui produktivitas karyawan, untuk mengetahui faktor-faktor yang

mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan dan memberikan usulan perbaikan

untuk peningkatan produktivitas karyawan pada CV. Multi Karya Prima.

3.5 Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, penulis melakukan pengumpulan data yang

diperlukan dalam pengukuran produktivitas karyawan pada CV. Multi Karya

Prima. Untuk pengumpulan data dibagi kedalam dua kelompok :

1. Data Primer

Merupakan data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti yang berhubungan

dengan penelitian yang sedang dilaksanakan. Data primer diperoleh dengan :

a. Studi Lapangan

Peneliti melakukan serangkaian studi dan investigasi di lapangan tentang

keadaan lingkungan, cara kerja, produksi, dan lain-lain. Adapun data-data

yang berhasil dikumpulkan adalah :

1. Data total produk yang dihasilkan.

Data ini diambil dari hasil produksi tiap bulannya di bagian produksi

pada periode November 2012 sampai dengan Oktober 2013 dari

perusahaan tersebut.

2. Data total produk yang baik.

Data ini diambil dari hasil produksi yang baik atau tidak mengalami

kerusakan tiap bulannya di bagian produksi pada periode November

2012 sampai dengan Oktober 2013 dari perusahaan tersebut.

3. Data total produk yang diperbaiki

Data produk yang diperbaiki/cacat ini diambil berdasarkan reject

perusahaan tersebut dalam tiap bulannya.
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4. Data jumlah karyawan

Untuk bagian kantor sebanyak 6 orang, bagian mesin sebanyak 3 orang,

supir ada 4 orang, 80 orang pada bagian pabrikasi.

5. Data jumlah pemakaian energi.

Data ini menunjukkan pemakaian energi setiap bulannya diperusahaan

tersebut.

6. Data jam kerja yang terpakai

Jam kerja dari hari senin sampai hari jumat. Dalam 2 minggu hanya 1

kali libur. Jam kerja dimulai dari jam 07.00 WIB sampai dengan jam

17.00 WIB. Jam lembur dari jam 17.30 WIB – 2100 WIB.

7. Data total jam kerusakan mesin.

Data ini menunjukkan jumlah jam kerusakan mesin setiap bulannya dari

perusahaan tersebut.

8. Data total jam mesin normal.

Data ini menunjukkan jumlah jam mesin normal yang terpakai setiap

bulannya di perusahaan tersebut.

b. Wawancara

Dengan melakukan wawancara kepada pengawas lapangan beserta

karyawan lainnya, peneliti mendapat kesimpulan dari hasil wawancara

yaitu mengenai asal bahan baku. Bahan baku berasal dari daerah kualu.

Setiap hari penggunaan bahan baku tidak menentu, biasanya sehari pasir

kerikil yang digunakan kurang lebih sebanyak 15 kubik dan semen kurang

lebih sebanyak 72 sak. Selain bahan baku, hasil wawancara mengenai jenis

kecacatan. Jenis kecacatan yaitu retak pada panel, sumbing pada sudut

panel dan patahnya panel. Penyebab kecacatan bahan yang digunakan

kurang bagus, semen bahan yang dominan yang mempengaruhi. Selain

semen penyebab dari kecacatan itu adalah dari karyawan.
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c. Kuesioner

Data kuesioner dibuat untuk mendapatkan nilai bobot pada tahapan

Analytical Hierarchy Proces (AHP). Jumlah karyawan 80 orang, jumlah

orang-orang yang ahli dalam bidangnya 6 orang. Dalam perhitungan AHP

yang menjadi populasi adalah orang-orang yang berkompeten yaitu

sebanyak 6 orang dan ini juga dijadikan sebagai sampel. Teknik

pengambilan sampel ini disebut sampling jenuh atau istilah lainnya sensus

yaitu semua anggota populasi dijadikan sampel dengan syarat jumlah

populasi relatif kecil kurang dari 30 orang maka penelitian ini dilakukan

pada seluruh populasi (Nurhayati, 2008).

Kriteria-kriteria yang akan diukur meliputi :

1. Kriteria efisiensi, menunjukkan bagaimana penggunaan sumber daya

perusahaan, seperti karyawan, energi dan material dan jam kerja yang

(Rasio 1, 2 dan 3).

2. Kriteria efektivitas, menunjukkan bagaimana perusahaan mencapai hasil

bila dilihat dari sudut akurasi dan kualitasnya (Rasio 4, 5 dan 6)

3. Kriteria inferensial, menunjukkan suatu kriteria yang tidak secara

langsung mempengaruhi produktivitas tetapi bila diikutsertakan dalam

matrik dapat membantu memperhitungkan variabel yang

mempengaruhi faktor-faktor (Rasio 7 dan 8).
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Adapun kriteria-kriteria yang dihitung untuk mendapatkan nilai bobot dan

kriteria yang digunakan untuk kuesioner disajikan pada Tabel 3.1.

Tabel 3.1 Pembagian Kriteria

NO Kriteria Rasio Produktivitas

1

Efisiensi

Total Produk yang Dihasilkan
Jam Kerja Terpakai

2 Total Produk yang Dihasilkan
Pemakaian Energi

3 Total Produk yang Dihasilkan
Jumlah Karyawan

4

Efektivitas

Total Produk yang Cacat
Total Produk yang dihasilkan

5 Total Produk yang Diperbaiki
Total Produk yang Dihasilkan

6 Total Produk yang Diperbaiki
Total Produk yang Baik

7

Inferensial

Total Jam Kerusakan
Total jam Mesin Normal

8 Total jam lembur
Total Jam Normal

Terdapat 8 kriteria yang dianggap penting didalam pengukuran

produktivitas karyawan perusahaan. Selanjutnya, para responden diperbolehkan

untuk menambah satu atau beberapa rasio yang dianggap mempunyai pengaruh

terhadap produktivitas karyawan.
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Kriteria-kriteria yang telah ditentukan akan dinilai melalui tabel penilaian

AHP. Adapun penilaian AHP disajikan pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Tabel Penilaian AHP

Tingkat
Kepentingan Definisi Keterangan

1 Sama Pentingnya Kedua elemen mempunyai pengaruh yang sama

3
Sedikit lebih
penting

Pengalaman dan penilaian sangat memihak satu
elemen dibandingkan dengan pasangannya

5 Lebih Penting
Satu elemen sangat disukai dan secara praktis
dominasinya sangat nyata, dibandingkan
dengan elemen pasangannya.

7 Sangat Penting
Satu elemen terbukti sangat disukai dan secara
praktis dominasinya sangat nyata, dibandingkan
dengan elemen pasangannya.

9
Mutlak lebih
penting

Satu elemen terbukti mutlak lebih disukai
dibandingkan dengan pasangannya, pada
keyakinan tertinggi.

Sumber : Lestari, 2009

Dalam pemilihan responden, penulis mempunyai alasan yang

mendasarinya, adapun alasan penetapan responden adalah sebagai berikut :

1. Dalam struktur organisasi responden berada 1 tingkat (level) dibawah

manajemen tingkat atas (top level management).

2. Responden memiliki keterkaitan baik secara langsung maupun tidak

langsung terhadap produktivitas perusahaan.

3. Responden mempunyai kompetensi dan kewenangan dalam pembuatan

keputusan yang menyangkut proses produksi perusahaan.

4. Responden adalah orang yang mengerti mengenai arti dan makna dari rasio

yang dipergunakan untuk pengukuran produktivitas perusahaan.

Dari penjelasan diatas maka kuesioner ini diberikan kepada 6 responden

yaitu 1 kuesioner diberikan kepada direktur utama dan 5 kuesioner kepada

Manajer lapangan dan ini berdasarkan tingkat dan struktur organisasi. 6 orang

yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :
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1. Direktur Utama

Mempunyai kewenangan terhadap seluruh aspek dalam perusahaan dengan

pandangan tidak spesifik terhadap satu departemen saja tetapi terhadap

keseluruhan organisasi secara lengkap.

2. Manajer / Wakil Direktur

Kewenangan terhadap pembelian dan pemilihan bahan baku produksi, dan

pembelian item-item lain yang diperlukan untuk proses produksi.

3. Manajer Produksi

Kewenangan terhadap keputusan jalannya produksi dengan melihat faktor-

faktor seperti ketersediaan bahan baku dan jumlah order.

4. Manajer Logistik

Kewenangan terhadap penyimpanan barang hasil produksi, pengiriman

barang ke distributor.

5. Manajer Lapangan / Supervisor

Kewenangan terhadap pengawasan karyawan dan pemberian arahan jika

ditemukan karyawan yang kurang bagus untuk meningkatkan keahlian

karyawan.

6. Sekretaris

Mempunyai kewenangan terhadap seluruh aspek dalam pembukuan hasil

produksi, pencatatan gaji, waktu jam kerja, waktu lembur, pembukuan dari

total hasil produksi, total hasil produksi yang cacat, total produksi yang

didaur ulang.

2. Data Sekunder

Merupakan data yang bersifat umum dan telah tersedia sebelumnya. Data

sekunder diperoleh yaitu :

a. Struktur organisai

b. Visi dan misi Perusahaan

c. Peraturan Perusahaan.
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3.6 Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan berdasarkan data yang diperoleh dari kegiatan

sebelumnya dengan menggunakan beberapa metode dan alat hitung yang dipilih

dalam menunjang pencapaian tujuan penelitian. Tahapan pengolahan data adalah

sebagai berikut :

1. Menetapkan kriteria

2. Pengumpulan data sesuai dengan kriteria

3. Perhitungan AHP untuk mendapatkan nilai bobot rasio

a. Pemberian Kuesioner

Didalam tahapan perhitungan AHP, untuk mendapatkan nilai bobot

rasio dibuat kuesioner yang ditujukan kepada pimpinan atau orang-

orang yang berkompeten dalam bidangnya. Setelah menentukan bobot

untuk masing-masing kriteria langkah selanjutnya melakukan

perhitungan sebagai berikut:

- Perhitungan matrik perbandingan/berpasangan.

- Merubah Matriks dalam bentuk desimal dengan 2 angka dibelakang

koma

- Matrik perbandingan/ hasil normalisasi

b. Perhitungan rasio konsistensi

Untuk pengujiannya ditentukan terlebih dahulu nilai Eigen Value (lmax)

dengan cara perkalian matrik berpasangan terhadap nilai bobot kriteria.

Selanjutnya menentukan nila Indeks Konsistensi (CI) dengan rumus:

Setelah nilai CI didapat, selanjutnya menentukan Consistency Ratio

(CR). AHP mengukur seluruh konsistensi penilaian dengan

menggunakan CR dengan rumus :
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Pada Tabel 3.3 Randomly gebnerated (CI) merupakan acuan dalam

menentukan kekonsistensian nilai pada tahapan AHP. n adalah

banyaknya kriteria, RI adalah acuan dari jumlah kriteria pada

penelitian.

Tabel 3.3 Randomly Generated CI (Random Index)
n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

RI 0 0 0.58 0.90 1.12 1.24 1.32 1.41 1.45 1.49

Sumber : Nasution, 2005

CR dapat diterima jika nilai CR ≤ 0.10

4. Pengukuran produktivitas dengan menggunakan Objective Matrix

(OMAX):

a. Penentuan dan perhitungan rasio-rasio kriteria produktivitas

b. Pengukuran nilai standar

Setelah kriteria ditentukan, matrik dapat dibentukmulai dari tingkatan

standarnya. Tingkat ke-3 dijadikan patokan tahap awal yang

menunjukkan basis pengukuran.

c. Menentukan sasaran jangka panjang

Dalam perhitungan OMAX, sasaran jangka panjang ditentukan oleh

manajemen perusahaan. Sebab pihak-pihak inilah yang mengetahui

keadaan perusahaan yang sesungguhnya. Adapun perhitungan nilai

sasaran jangka panjang digunakan untuk mengisi skor 10 pada matrik

pengukuran.

d. Penentuan rasio terendah

Rasio terendah yang terjadi menunjukkan kinerja terburuk yang

dialami pada kriteria tersebut saat pengukuran. Skala rasio terendah ini

adalah nilai pada skor 0 matrik pengukuran.

e. Menentukan sasaran jangka pendek

Perhitungan pada skala ini untuk mendapatkan nilai skala pada interval

skor 3-10 yang diperoleh dengan rumus:
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f. Penentuan skor aktual

g. Penentuan nilai aktual

Perhitungan nilai = skor x bobot

h. Penentuan nilai produktivitas tiap periode

i. Penentuan indeks produktivitas

j. Pembentukan matriks OMAX dengan memasukkan nilai-nilai yang

telah dihitung.

5. Membuat diagram Fishbone untuk menentukan penyebab dari faktor-

faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas karyawan.

6. Memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan produktivitas

karyawan.

3.7 Analisa

Pada tahap ini peneliti melakukan analisa terhadap pengolahan data agar

didapatkan suatu penilaian terhadap perusahaan. Analisa yang dilakukan adalah :

1. Analisa terhadap nilai produktivitas dan nilai indek produktivitas yang

diperoleh.

2. Analisa faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas karyawan.

3. Menganalisa penyebab faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas

karyawan dan memberikan usulan perbaikan untuk meningkatkan

produktivitas karyawan.

3.8 Penutup

Pada tahap ini diambil suatu kesimpulan yang berisi rangkuman dari hasil

pengolahan data serta mengacu pada tujuan penelitian yang telah ditetapkan

sebelumnya dan memberikan saran atas dasar analisis yang dilakukan kepada

perusahaan untuk meningkatkan produktivitas CV. Multi Karya Prima khususnya

pada bagian produksi pembuatan panel.


