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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di Kota Malang yaitu di Batik 

Tulis Celaket. Lebih tepatnya beralamatkan di  jalan jaksa agung suprapto 

1f/85, Samaan, Klojen, Kota Malang.  

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (applied 

research). Menurut Indrianto dan Supomo (2009), Penelitian terapan adalah 

penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah-masalah 

praktis.Penelitian diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifikasi dalam 

rangka penentua kebijakan, tindakan, atau kinerja tertentu. 

C. Variabel Dan Definisi Operasional 

Variabel dan definisi operasional variabel digunakan dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut :  

1. Waktu Dasar 

Dalam Batik Tulis Celaket terdapat juga jalannya peta fungsi 

waktu dasar. Waktu dasar yang ada pada Batik Tulis Celaket yaitu waktu 

jalannya produksi dari awal. Mulai adanya pesanan produk batik, 

pemrosesan pesanan berupa mencatat data mengenai detail batik yang 

diinginkan pelanggan, pengendalian dari produksinya, pembuatan batik 

tulis.  
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Waktu dasar dari proses pembuatan batik tulis sangatlah beragam. 

Terdapat beberapa tahap proses diantaranya merupakan proses yang saling 

berhubungan antar tahap proses. 

2. Proses Dasar  

Batik Tulis Celaket menetapkan dahulu proses dasar, seperti 

pemesanan oleh pelanggan, pemrosesan pesanan, menunggu, pembuatan 

produk, pemindahan produk, hingga produk sampai ke pelanggan.Proses 

dasar yang ada dalam pembuatan batik tulis Celaket terdapat 8 proses. 

Setiap proses mempunyai bobot kerja yang berbeda-beda. Dalam proses 

pembuatan batik terdapat beberapa proses dasar yang menjadi tahapan 

pembuatan batik tulis. 

3. Manusia 

Batik Tulis Celaket mempunyai karyawan untuk mengerjakan 

produksi batik. Karyawan tersebut termasuk dalam segi variabel Manusia 

yang mengerjakan proses produksi pembuatan batiknya. Dengan tujuan 

untuk kelancaran produksi.Berikut merupakan tenaga kerjanya : 

a. Pemilik Usaha dan Manajer : 2 Orang (Hanan Djalil dan Ira Hartanti) 

b. Karyawan Bagian Produksi : 20 Orang 

c. Karyawan Bagian Penjaga Toko : 1 Orang 

d. Karyawan Bagian Desain : 1 Orang 

4. Mesin  

Batik Tulis Celaket menggunakan sedikit mesin untuk membuat 

batik tulusnya. Mesin berupa 2 mesin jahit apabila ada order baju batik 
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saja. Selain itu, mesin jahit juga terkadang tidak terpakai. Hal itu 

dikarenakan Batik Tulis Celaket menyewa jasa tukang jahit di luar untuk 

menjahitkan batiknya. Lalu ada juga kompor untuk memanaskan lilin. 

5. Metode 

Produksi Batik Tulis Celaket menggunakan prosedur dan metode 

kerja yang harus dilaksanakan juga teratur meskipun belum sempurna. 

Metodenya berupa tiap tahap-tahap produksi dibagi permasing-masing 

proses. Dalam metodenya, Batik Tulis Celaket terdapat 6 tahap yaitu 

mendesain batik di kain, menyanting, pewarnaan, pewateran, plorotan, dan 

penjemuran. 

6.  Material 

Material yang ada dalam produksi Batik Tulis Celaket berupa kain 

katun, alat untuk menulis batik, lili, kompor, alat untuk menjemur batik, 

bahan warna, dll. Semua itu digunakan agar produksi pembuatan batik 

tulis dan batik yang dihasilkan bisa sempurna. 

Batik Tulis Celaket mempunyai 6 tahap inti yaitu mendesain batik 

di kain, menyanting, pewarnaan, pewateran, plorotan, dan penjemuran. 

Namun dari 6 tahap inti tersebut dipecah menjadi 8 proses ssehingga 

menjadi lebih spesifik. Dari masing-masing tahap tersebut tentunya 

membutuhkan material dan peralatan yang menunjang untuk proses 

produksi batik tulis. Berikut merupakan material produksi batik. 
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Tabel 3.1 Data Material Membuat Batik Tulis 

No.          Bahan Baku Jumlah 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

Lilin 

Canting 

Wajan 

Kompor Kecil 

Kain Primisima                                             

Remasol/Pewarna 

Water Glass 

Kuas 

 

½ kilo 

10 

5 

3 

2 Meter 

½ liter per warna 

½ liter 

5 

 

Sumber : Batik Tulis Celaket (2017) 

7. Media 

Media yang berhubungan dengan proses produksi di Batik Tulis 

Celaket bisa berupa tempat pembuatan batik tulis yang ada di jalan jaksa 

agung suprapto 1f/85 Malang. Lokasi tersebut selain menjadi tempat untuk 

membuat batik juga sekaligus untuk menjualkan batiknya. 

8. Severity 

Batik Tulis Celaket memiliki kesalahan dalam proses produksi 

batiknya meskipun jarang terjadi. Dampak yang timbul dari kesalahan 

proses produksi batik tulis di Batik Tulis Celaket bisa berupa 

keterlambatan waktu dan juga boros bahan baku.Severity yang dimaksud 

di Batik Tulis Celaket yaitu dampak dari kesalahan proses di tahap 

menyanting, pewarnaan, dan pewateran. 

9. Occurance 

Kemungkinan atau probabilitas atau frekuensi terjadinya kesalahan 

di objek Batik Tulis Celaket yaitu terletak pada proses produksi 

pembuatan batik tulisnya.Occurence yang dimaksud di Batik Tulis Celaket 
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yaitu faktor penyebab terjadinya kesalahan dalam proses menyanting, 

proses pewarnaan, dan proses pewateran yang sering terjadi pengulangan. 

10. Detection 

Kesalahan dalam produksi Batik Tulis Celaket tersebut dideteksi 

sebelum dampak kesalahan tersebut terjadi dan merambat pada tahap 

proses produksi yang lain dalam proses produksi batik tulis. 

11. Waktu Target 

Penyebab dan penyelesaian masalah telah diselesaikan, dalam 

Batik Tulis Celaket juga harus memenuhi waktu target yang telah 

ditetapkan dalam produksi. Waktu target yang dimaksud yaitu pemesanan 

batik, lalu proses produksi mulai dengan beberapa tahap berikut :  

12. Proses Target 

Batik Tulis Celaket akan menentukan proses yang sekiranya perlu 

dilakukan dan membuang proses yang mengalami permasalahan waktu 

seperti kesalahan dalam menulis batik dll  sehingga dapat menentukan 

proses terget yang tepat. 

D. Jenis Dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung 

dari sumber asli (tidak melalui perantara) yang secara khusus dikumpulkan 

oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Indriantoro dan 

Supomo, 2011). Data primer yang didapat dalam penelitian yang 
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dilakukan di Batik Tulis Celaket ini yaitu data tentang aktivitas –aktivitas 

dalam proses produksi pembuatan batik tulis. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh/ dikumpulkan dan 

disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai 

intasi lain(Indriantoro dan Supomo, 2011). Biasanya sumber data tidak 

langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi. Adapun data 

yang didapat pada penelitian ini yaitu data volume produksi selama bulan 

Oktober sampai bulan Maret 2017. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data terdapat beberapa teknik atau metode yang bisa 

digunakan. Teknik tersebut yaitu dengan kuesioner, observasi, wawancara dan 

dokumen. Dalam penelitian kali ini, adapun teknik pengumpulan yang 

digunakan ada wawancara dan observasi. Peneliti datang langsung ke lokasi 

Batik Tulis Celaket dan melakukan penelitian disana. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang menggunakan 

pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 2011). Jadi, 

peneliti datang langsung ke tempat terjadinya proses produksi dari batik 

tulis. Peneliti melakuan wawancara secara langsung dengan mengajukan 

pertanyaan kepada pgawai tersebut face to face mengenai bagaiman sistem 

kerja yang ada di Batik Tulis Celaket beserta kendala atau masalah apa 

saja yang kadang atau sering dialami Batik Tulis Celaket. 
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2. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui pencatatan proses 

perilaku subjek dan objek atau kejadian yang sistematik tanpa adanya 

komunikasi atau pertanyaan dengan individu yang diteliti (Sanusi, 2011) 

.Dalam penelitian ini,  peneliti juga melihat langsung lokasi dari tempat 

pembuatan batik tulis, kegiatan pembuatan batik tulis dan juga melihat 

langsung hasil dari pembuatan  batik tulis.  

F. Teknik Analisis Data 

     1.  Pemetaan fungsi waktu dasar 

Simpul mengindekasikan aktivitas dan tanda panah 

mengindekasikan arah, dengan waktu pada sumbu horizontal. Jenis 

analisis ini memungkinkan pengguna untuk mengidentifikasi dan 

mengeliminasi hal-hal yang tidak diperlukan, seperti langkah tambahan, 

duplikasi dan penundaan yang ada di Batik Tulis Celaket (Heizer & 

Render 2009). 

Langkah-langkah yang digunakan dalam pemetaan fungsi waktu 

adalah sebagai berikut ini : 

a. Membuat diagram alir dengan divisi mendesain, mencanting, 

pewarnaan, pewateran, plorotan dan finishing untuk sumbu vertikal 

dan waktu untuk sumbu horizontal.  

b. Menyusun aktivitas – aktivitas dalam proses produksi. 

c. Menghitung waktu dari masing – masing aktivitas dalam proses 

produksi Batik Tulis Celaket. 

d. Panah melambangkan arah aliran atau bahan. 

e. Mendesain diagram pemetaam fungsi waktu dasar 
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Gambar 3.1 Pemetaan Fungsi Waktu Dasar Batik Tulis Celaket 

 

Peta fungsi waktu 

Pelanggan                

Penjualan 

 

 

              

Mendesain                

Mencanting                

Pewarnaan                

Pewateran                

Plorotan                

Finishing                

Waktu                

 

Sumber : Batik Tulis Celaket (2017)

Pesan desain 

Pemrosesan 

Menulis motif 

Memanasi 

lilin 

Mencanting 

motif batik 

Mewarnai 

sisi kain 2 

 

Mewarnai 

sisi kain 1 
Pengeringan 

Pengeringan Mengolesi 

water glass 

Bilas kain Rebus kain 

Penjemuran Pindah 

Penerimaan 

Produk 

Pengulangan  

Pengulangan 
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2. Sebab Akibat/Fishbone 

Untuk menemukan penyebab dari masalah yang terjadi beserta akibat 

yang akan ditimbulkan, maka dilakukan langkah-langkah dalam membuat 

metode sebab akibat. Metode ini menjadi teknik yang skematis digunakan 

untuk melihat kemungkinan tempat masalah kualitas (Heizer & Render 2015).: 

a. Membuat tabel mengenai faktor produksi seperti primer, sekunder, dan 

tersier. 

b. Menggambarkan garis horizontal dengan tanda panah pada ujung 

sebelah kanan dan suatu kotak di depannya yang berisi masalah yang 

diteliti. 

                            Gambar 3.2 Diagram Fishbone 

 

 

Sumber : Heizer & Render (2009) diolah 

 

c. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan kearah 

garis panah utama. Gambar 3.3 Diagram Fishbone 

 

 

 

 

Sumber : Heizer & Render (2009) diolah 

Masalah 

masalah 

material machine media 

man method 
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d. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan kearah 

garis panah utama.   

Gambar 3.4 Diagram Fishbone 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer & Render (2009) diolah 

e. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan dan menentukan 

penyebab yang paling dominan dari permasalahan yang terjadi 

f. Menentukan rencana penanggulangan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. 

3. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

FMEA merupakan metode untuk melakukan perbaikan masalah (Andri 

Nugroho). Penelitian ini dilakukan menggunakan metode kualitatif berdasar 

sumber dari jurnal. Untuk melakukan  FMEA dalam meneliti penyelesain 

permasalahan proses produksi di Batik Tulis Celaket sangat disarankan untuk 

membuat tabel yang akan membantu analisa anda. Format tabel dapat 

bervariasi. Anda dapat menemukan salah satu template FMEA pada tautan ini: 

a. Tulis semua langkah utama pada proses dalam kolom pertama 

masalah 

material machine media 

man method 

http://shiftindonesia.com/lean-six-sigma-mengenal-metode-fmea-failure-mode-and-effects-analysis/
http://shiftindonesia.com/lean-six-sigma-mengenal-metode-fmea-failure-mode-and-effects-analysis/
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b. Buat daftar potensi kesalahan (failure mode) untuk setiap langkah proses. 

Analisa dan temukan titik-titik kesalahan yang mungkin terjadi di setiap 

tahapan proses. 

c. Buat daftar mengenai efek dari failure mode yang ada dalam daftar 

sebelumnya.  

d. Buatlah rating, efek mana yang paling besar hingga yang paling kecil. Beri 

angka 1 untuk yang efeknya paling kecil, dan 10 untuk yang efeknya 

paling besar. Masukkan angka pada kolom ‘SEV’ (severity). 

e. Identifikasi penyebab dari failure mode (kesalahan) sehingga 

menimbulkan efek tersebut. Buatlah rating seperti yang anda lakukan pada 

daftar efek diatas yang mengidentifikasi penyebab mana yang paling 

mungkin dan mana yang paling tidak 

f. Identifikasi kontrol yang ada untuk mendeteksi isu-isu kesalahan yang ada 

dalam daftar anda, dan buat rating berdasarkan efektifitasnya dalam 

mendeteksi dan mencegah kesalahan. 

g. Nilai indikator dari severity, occurence, dan detection didasarkan pada 

penjelasan di tabel 3.4 selanjutnya. 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

Tabel 3.2 Efek dan Kriteria Severity 

Rating Kriteria 

1 Negligible severiti (pengaruh buruk yang dapat diabaikan). 

Kita tidak perlu memikirkan bahwa akibat ini akan berdampak 

pada kualitas produk. Konsumen mungkin tidak akan 

memperhatikan kecacatan tersebut. 

2 

3 

Mild severity (pengaruh buruk yang ringan). Akibat yang 

ditimbulkan akan bersifat ringan, konsumen tidak akan 

merasakan penurunan kualitas. 

4 

5 

6 

Moderate severity (pengaruh buruk yang moderate). 

Konsumen akan merasakan penurunan kualitas, namun masih 

dalam batas toleransi. 

7 

8 

High severity (pengaruh buruk yang tinggi). Konsumen akan 

merasakan penurunan kualitas yang berada diluar batas 

toleransi. 

9 

10 

 

Potential severity (pengaruh buruk yang sangat tinggi). Akibat 

yang ditimbulkan sangat berpengaruh terhadap kualitas lain, 

konsumen tidak akan menerimanya. 

 

Sumber : Emi Rusmiati 

Sedangkan occurence merupakan seberapa sering penyebab kegagalan 

akan terjadi. Itulah inti dari occurance. )Berikut merupakan peluang terjadinya 

tingkat kegagalan, tingkat kemungkinan kegagalan dan ratingnya. Kategori sangat 

tinggi dengan kegagalan hampir tak terhindarkan  

dengan rangking 9-10. Yang selanjutnya yaitu kategori tinggi dengan 

rangking 7-8 dengan kegagalan berhubungan dengan proses serupa ke proses yang 

sering gagal. Kategori sedang dengan rangking 4-6 dengan kegagalan 

berhubungan dengan proses serupa ke proses sebelumnya yang gagal berkali-kali. 

Kategori rendah dengan rangking 2-3 dengan kegagalan yang terisolasi 

berhubungan dengan proses serupa. Kategori kecil atau yang paling baik yaitu 

kegagalan yang tdak mungkin terjadi tidak terjadi kegagalan yang berhubungan 
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dengan proses serupa. Sedangkan Detection merupakan seberapa jauh penyebab 

kegagalan dapat terjadi yang terdiri dari rating 1-10 (Emi Rusmiati).Detection 

juga bisa dikatakan sebagai seberapa sering penyebab dapat terjadi hingga 

berulang-ulang. Dengan kata lain, bagaimana upaya pencegahan terhadap 

kegagalan yang akan terjadi sehingga bisa meminimalisir atau menghentikan 

kegagalan. Berikut merupakan tabelnya 3.5 mengenai indikator Detection. 

Tabel 3.3 Indikator Detection 

 

 

Sumber : Emi Rusmiati 

h. Kalikan angka-angka pada kolom severity (SEV), occurence (OCC), 

dan detection (DET) dan masukkan hasilnya pada kolom ‘risk priority 

number’ (RPN). 

i. Sortir nilai pada RPN dan identifikasi isu yang paling kritikal dan 

mendesak untuk segera ditangani. 


