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BAB III 

METODE PENELITIAN 

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di UD. Utun yang terletak di Kota 

Probolinggo. Beralamat di Desa Kedungsupit, Kecamatan Wonomerto, 

Kabupaten Probolinggo. 

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini berbentuk aplikasi model, dimana peneliti berusaha 

mengembangkan konsep sensitivitas pada masalah yang dihadapi, 

menerangkan realitas yang berkaitan dengan penelusuran teori dan 

mengembangkan pemahaman akan suatu fenomena. Indriantoro (2009) 

mengemukakan penelitian aplikasi model adalah jenis penelitian yang 

menekankan pada pemecahan-pemecahan masalah praktis yang diarahkan 

untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan 

kebijakan kinerja tertentu.  

3. Definisi Operasional Variabel

Sugiyono (2012),  devinisi operasional adalah penentuan konstrak atau sifat 

yang akan dipelajari sehingga menjadi variabel yang dapat di ukur. Variabel yang 

digunakan pada penelitian ini adalah bahan baku atau material, tenaga kerja, 

metode dan, mesin. Definisi operasional dari penelitian ini adalah : 

a. Bahan baku atau material, bahan yang digunakan dalam membuat produk

dimana bahan tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadi. Dalam

produksi palet kayu bahan baku utama adalah kayu. Indikator :
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1) Bahan baku kayu yang digunakan tidak bengkok, tidak keropos, dan 

kayu bukan dari jenis kayu lunak (kayu randu). 

2) Tidak terdapat bercak kehitaman pada kayu. 

3) Jenis kayu sesuai dengan permintaan konsumen. 

b. Tenaga kerja, orang yang mengelola bahan baku mentah menjadi produk 

jadi dan mengawasi jalannya proses produksi. Indikator : 

1) Kompeten dan bertanggung jawab. 

2) Terampil dan teliti. 

3) Mampu memenuhi target produksi. 

c. Metode, pengaturan tata letak mesin produksi dan metode pengawasan pada  

pengadaan bahan baku. Indikator : 

1) Menerapkan pengawasan pada proses pengadaan bahan baku. 

2) Penempatan mesin sesuai alur produksi. 

d. Mesin, alat yang digunakan untuk membantu  proses produksi yaitu mesin 

pemotong kayu. Indikator : 

1) Mesin tidak macet atau bermasalah saat dioperasikan. 

2) Mesin dapat digunakan dengan baik saat proses produksi. 

4. Data dan Sumber Data  

a. Data primer  

Data primer adalah sumber primer yang langsung memberikan data 

kepada pengumpul data (Sugiyono, 2011). Sedangkan menurut Supangat 

(2010) data primer adalah data yang diperoleh langsung dari obyek yang 

ditelit, baik dari obyek individual maupun dari suatu instansi yang dengan 
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sengaja melakukan pengumpulan data dari instansi-instansi atau badan 

lainnya untuk keperluan penelitian dari pengguna.  

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data 

primer merupakan data yang diperoleh langsung dari obyek yang diteliti 

baik dari pribadi maupun dari suatu instansi yang mengolah data untuk 

keperluan penelitian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari 

wawancara dan observasi. 

Data primer yang diperoleh dari UD. Utun probolinggo adalah jenis 

cacat yang terjadi pada produk palet kayu, jumlah tenaga kerja dan 

posisinya, proses pembuatan palet kayu, waktu pembuatan palet, 

permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja, bahan baku, dan mesin. 

b. Data sekunder  

Data sekunder merupakan data yang diambil dari sumber kedua atau 

bukan dari sumber aslinya (Rianse & Abdi, 2008). Data sekunder dapat 

berbentuk tabel, grafik, dan data lainnya. Data sekunder yang diperoleh 

dari UD. Utun adalah profil perusahaan, struktur organisasi, dan jumlah 

produksi palet. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

a. Observasi  

Observasi (Arifin 2011) adalah suatu proses pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis, logis, obyektif dan rasional mengenai 

berbagai fenomena. Observasi dilakukan untuk mendapatkan data primer 

berupa proses pembuatan palet dan waktu pembuatan palet pada ud. Utun.  
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b. Wawancara  

Wawancara (Usman, 2008) adalah kegiatan mencari bahan 

(keteranga atau pendapat) melalui tanya jawab lisan dengan siapa saja 

yang diperlukan. Wawancara diadakan untuk mengungkapkan lata 

belakang motif-motif yang ada disekitar masalah yang di observasi.  

Wawancara pada penelitian ini dilakukan dengan pemilik ud. Utun. 

Data yang diperoleh dari hasil wawancara adalah  jenis cacat yang terjadi 

pada produk palet kayu, jumlah tenaga kerja dan posisi masing-masing 

dari karyawan, permasalahan yang terkait dengan tenaga kerja, bahan 

baku, dan mesin. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melihat 

atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh obyek peneliti 

atau oleh pihak lain (Sanusi, 2011).  Data dokumentasi yang diperoleh 

dari UD. Utun adalah profil perusahaan, struktur organisasi, dan jumlah 

produksi palet. 

6. Teknik Analisa Data  

Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan pareto chart dan 

fishbone diagram, dimana pareto chart digunakan untuk membandingkan 

berbagai kategori kejadian yang disusun menurut ukurannya, dari yang paling 

besar disebelah kiri ke yang paling kecil disebelah kanan. Susunan tersebut 

akan membantu untuk menentukan pentingnya atau prioritas kategori 
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kejadian-kejadian atau sebab-sebab kejadian yang dikaji atau untuk 

mengetahui masalah utama dalam proses produksi.  

Dengan bantuan pareto chart tersebut, kegiatan akan lebih efektif 

dengan memusatkan perhatian pada sebab-sebab yang mempunyai dampak 

yang paling besar terhadap kejadian dari pada meninjau sebab pada suatu 

ketika. Setelah menemukan masalah dominan, selanjutnya permasalahan 

tersebut dapat dicari akar permasalahannya menggunakan fishbone diagram. 

Fishbone diagram atau diagram sebab-akibat adalah suatu pendekatan 

terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu analisis lebih terperinci 

dalam menemukan penyebab-penyebab suatu masalah, ketidaksesuaian, dan 

kesenjangan yang terjadi.  

a. Pareto chart 

Pareto chart merupakan sebuah metode yang mengelola kesalahan, 

masalah, atau cacat untuk membantu memusatkan perhatian pada usaha 

penyelesaian masalah (Heizer & Render, 2004). Adapun kegunaan dari 

pareto chart atara lain, menunjukkan prioritas sebab-sebab kejadian atau 

persoalan yang perlu ditangani, pareto chart dapat membantu untuk 

memusatkan perhatian pada persoalan utama yang harus ditangani, 

menunjukkan hasil upaya perbaikan, menyusun data menjadi informasi 

yang berguna.  

Dalam menyusun atau membuat pareto chart  terdapat tiga langkah 

atau tahapan, langkah-langkah tersebut adalah sebagai berikut (Nasution, 

2010) :  
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1) Langkah pertama, menentukan persoalan apa yang hendak diselidiki 

dan menentukan macam data serta bagaimana data diolah. 

Menentukan macam persoalan, misalnya kerusakan atau kecelakan. 

Macam data yang di perlukan, misalnya jenis kerusakan, tempat, 

proses. 

2) Langkah kedua adalah menyusun data sheet untuk pareto chart. Data 

sheet ini terdiri dari jenis kerusakan atau cacat pada produk, jumlah 

kerusakan, jumlah kumulatif kerusakan, persentase jumlah kerusakan, 

dan persentase kerusakan kumulatif. 

Tabel 3.1. Contoh Tabel Data Sheet Untuk Menyusun Pareto Chart 

Jenis Kerusakan 
Jumlah 

Kerusakan  

Persentase 

Jumlah 

Kerusakan 

Persentase 

Jumlah 

Kerusakan 

Kumulatif 

Mesin 

Pemotong Kayu 8 20,5% 20,5% 

Mesin Bantu 6 15,4% 36% 

Mesin Untuk 

Perakitan Palet 11 28,2% 64% 

Bahan baku 14 35,9% 100,0% 

Total  39     

 

3) Langkah ketiga adalah menyusun pareto chart berdasarkan data yang 

telah di susun pada tabel data sheet, maka akan diperoleh hasil : 
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Gambar 3.1. contoh Pareto Chart Tabel 3.1 

b. Fishbone diagram 

Fishbone diagram atau juga sering disebut dengan daigram sebab-akibat 

atau diagram ishikawa, sesuai dengan nama Prof. Kaoru Ishikawa dari 

Jepang yang memperkenalkan diagram ini. Fishbone diagram merupakan 

suatu pendekatan yang terstruktur yang memungkinkan dilakukan suatu 

analisis lebih terperinci dalam menemukan penyebab-penyebab suatu 

masalah.  

Dalam membuat fishbone diagram dibutuhkan langkah-langkah, antara 

lain:  

1) Mendapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi. Jadi terlebih 

dahulu di tentukan permasalahan apa yang akan dicari akar 

permasalahannya, data mengenai permasalahan dominan dapat 

diperoleh dari pareto chart dll. 

2) Mengumpulkan sekumpulan penyebab permasalahan. 
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3) Menggambarkan diagram dengan pertanyaan mengenai masalah 

untuk ditempatkan pada sisi kanan dan kategori utama ditempatkan 

pada cabang utama yang membentuk tulang ikan. 

4) Menetapkan setiap peyebab dalam kategori utama yang sesuai 

dengan menempatkannya pada cabang yang sesuai. 

 

Gambar 3.1. contoh Fishbone diagram 

 

 

 


