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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Rapi Bengkel yang merupakan bengkel khusus 

pembuatan pagar besi yang terletak di Jalan Raya Mulyoagung 39, Malang. 

B. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan, yaitu untuk 

melakukan perbaikan – perbaikan terhadap kegiatan yang sudah dilakukan 

sebelumnya (Sanusi, 2011). Dalam kegiatan – kegiatan yang dimaksud biasanya 

menggunakan pendekatan atau metode. 

Pada umumnya penelitian tindakan mengevaluasi pendekatan atau metode 

yang sudah diterapkan, kemudian berupaya mengembangkan menjadi pendekatan 

atau metode yang lebih baik. 

C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel dan definisi operasional yang digunakan pada penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Proses dasar

Merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat proses produksi di Rapi 

Bengkel.
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2. Waktu dasar 

Merupakan lamanya waktu masing – masing kegiatan pada saat proses 

produksi di Rapi Bengkel. 

3. Manusia 

Para tenaga kerja yang melakukan kegiatan proses produksi dengan 

indikator tenaga kerja dapat melakukan cara kerja dan ketepatan waktu dalam 

proses produksi di Rapi Bengkel.  

4. Mesin 

  Merupakan alat yang dipergunakan untuk mendukung proses produksi 

dalam hal ini adalah produksi pagar besi pada Rapi Bengkel. Dengan indikator 

mesin dapat digunakan dengan keadaan normal pada setiap kegiatan proses 

produksi.  

5. Metode 

Dalam proses produksi Rapi Bengkel terdapat instruksi kerja atau 

perintah kerja yang harus diikuti dalam proses produksi dengan indikator setiap 

instruksi yang diberikan sesuai dengan standar operasional prosedur dalam 

proses produksi. 

6. Material 

  Merupakan bahan baku yang dipergunakan oleh perusahaan sebagai 

komponen produk untuk memproduksi pagar besi pada Rapi Bengkel dengan 

indikator bahan baku yang digunakan sesuai dengan model pagar besi yang 
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ditetapkan. Dalam hal ini bahan baku yang digunakan besi jenis holo, plat baja, 

baja batangan, besi beton, besi siku, dan ornamen motif, dll. 

7. Proses target 

  Merupakan kegiatan yang dilakukan pada saat proses produksi di Rapi 

Bengkel setelah adanya perbaikan. 

8. Waktu target 

  Merupakan lamanya waktu masing – masing kegiatan pada saat proses 

produksi di Rapi Bengkel setelah adanya perbaikan.  

 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Sanusi (2011) Data primer merupakan data yang pertama kali 

dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini yang 

secara langsung didapatkan dari Rapi Bengkel yaitu dengan cara wawancara 

langsung dengan pemilik perusahaan. Adapun data yang diperoleh dari Rapi 

Bengkel berupa data proses produksi.  

 

2. Data Sekunder   

Menurut Sanusi (2011) Data sekunder merupakan data yang sudah 

tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain. Adapun data sekunder yang 

diperoleh dari Rapi Bengkel berupa gambaran umum perusahaan, data produksi 

dan data pemesanan pada Rapi Bengkel. 
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian pada Rapi 

Bengkel ini adalah dengan teknik wawancara dan observasi. 

1. Wawancara 

Menurut Sanusi (2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan 

data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Adapun data yang diperoleh dari wawancara yang dilakukan pada Rapi 

Bengkel adalah berupa data jumlah karyawan, data proses produksi.  

2. Observasi  

Menurut Sanusi (2011) observasi merupakan cara pengumpulan data 

melalui proses pencatatan perilaku subjek (orang), objek (benda), atau 

kejadian sistematik tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu 

– individu yang diteliti. Adapun data yang diperoleh adalah berupa tahapan 

proses produksi, data produksi dan fenomena yang terjadi di ruang proses 

produksi. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Berikut teknik analisis data yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan 

yang terjadi dengan menggunakan dua alat analisis:  

1. Pemetaan fungsi waktu dasar  

Untuk mengetahui kegiatan dan waktu yang diperlukan dalam melakukan 

proses sebelum dilakukan penghematan pada aktivitas yang mengalami 
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permasalahan pada Rapi Bengkel dapat dihitung dengan pemetaan fungsi waktu 

dasar (Heizer dan Render, 2009). Langkah – langkah yang dilakukan untuk 

membuat pemetaan fungsi waktu dasar, yaitu: 

a. Membuat diagram alir dengan divisi pemotongan, pengelasan, motif, 

penghalusan, dan finishing pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu 

horizontal.  

b. Menyusun aktivitas – aktivitas dalam proses produksi.  

c. Menghitung waktu dari masing – masing aktivitas dalam proses produksi 

Rapi Bengkel. 

d. Panah melambangkan arah aliran atau bahan. 

e. Mendesain diagram pemetaam fungsi waktu dasar. 
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Tabel 3.5. Pemetaan Fungsi Waktu Dasar 

Peta fungsis waktu 

Pelanggan 
Pemesanan 

model 

            

Penjualan 
 

pemrosesan 
            

Pemotongan              

Pengelasan 
             

Motif 
             

Penghalusan 
             

Finishing              

Waktu 
(menit) 

             

  Sumber: Heizer dan Render 2009) 

Pesan model 

Pemrosesan 

Menyiapkan 

bahan baku 
 

Memotong besi 

untuk kerangka 

Menghaluskan  
 

Pengecatan 
 

Penjemuran 
 

Pindah 
 

Memotong plat 

Menyiapkan 
bahan motif 

 

Mengelas 

kerangka 

Pembentukan 
 

Mengelas plat 

ke kerangka 

Pengelasan motif 

pada kerangka 

Penerimaan produk 
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2.  Sebab Akibat atau Fishbone 

Dalam mengidentifikasi permasalahan yang terjadi di perusahaan pada saat 

proses produksi maka perlu mengetahui penyebab permasalahan yang ada. Dalam 

tahap ini penelitian menggunakan diagram fishbone untuk membantu 

mengidentifikasi penyebab permasalahan pada proses produksi di Rapi Bengkel 

(Heizer & Render 2009). 

a. Menentukan permasalahan yang ada pada Rapi Bengkel. 

b. Menentukan penyebab permasalahan yang ada pada Rapi Bengkel 

 

 

 
 

 
 
 

Sumber : Heizer & Render (2009) diolah 

Gambar 3.1. Diagram Fishbone 

c. Menuliskan penyebab utama dalam kotak yang dihubungkan kearah garis 

panah utama pada Rapi Bengkel   

 
 

 
 

 
 
 

 
Sumber : Heizer & Render (2009) diolah 

Gambar 3.2. Diagram Fishbone 

masalah 

material mesin 

manusia metode 

manusia metode 

material mesin 

masalah 
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d. Menentukan sebab-sebab potensial dari permasalahan pada Rapi Bengkel. 

e. Menentukan rencana penanggulangan untuk memecahkan permasalahan yang 

ada. 

 

3.  Pemetaan fungsi waktu target 

Untuk mengetahui kegiatan dan waktu yang diperlukan dalam melakukan 

proses setelah dilakukan perbaikan pada aktivitas yang mengalami permasalahan 

pada Rapi Bengkel dapat dihitung dengan pemetaan fungsi waktu target (Heizer 

dan Render, 2009). Langkah – langkah yang dilakukan untuk membuat pemetaan 

fungsi waktu target, yaitu: 

a. Membuat diagram alir dengan divisi pemotongan, pengelasan, pembentukan 

motif, penghalusan, dan finishing pada sumbu vertikal dan waktu pada sumbu 

horizontal.  

b. Menyusun aktivitas – aktivitas dalam proses produksi Rapi Bengkel 

c. Menghitung waktu dari masing – masing aktivitas dalam proses produksi Rapi 

Bengkel 

d. Panah melambangkan arah aliran atau bahan 

e. Mendesain diagram pemetaam fungsi waktu target.  
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Tabel 3.6. Pemetaan Fungsi Waktu Target 

Peta fungsis waktu 

Pelanggan 
Pemesanan 

model 

            

Penjualan 
 

pemrosesan 
            

Pemotongan              

Pengelasan 
             

Motif 
             

Penghalusan 
             

Finishing              

Waktu 
(menit) 

             

Sumber: Heizer dan Render 2009) 

Pesan model 

Pemrosesan 

Menyiapkan 

bahan baku 
 

Memotong besi 

untuk kerangka 

Menghaluskan  
 

Pengecatan 
 

Penjemuran 
 

Pindah 
 

Memotong plat 

Menyiapkan 
bahan motif 

 

Mengelas 

kerangka 

Pembentukan 
 

Mengelas plat 

ke kerangka 

Pengelasan motif 

pada kerangka 

Penerimaan produk 
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Berdasarkan teknik analisis data diatas maka tahapan – tahapan yang dilakukan 

dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Heizer dan Render (2009), diolah 

Gambar 3.3. Tahapan teknik analisis data 

Berdasarkan gambar 3.4. langkah pertama adalah membuat pemetaan fungsi 

waktu dasar. Hasilnya diketahui bahwa hasil pemetaan fungsi waktu terdapat proses 

yang mengalami keterlambatan. Untuk mengetahui penyebab permasalahan tersebut 

dapat dianalisis dengan menggunakan diagram sebab akibat untuk menemukan 

penyebab dari masalah yang terjadi beserta akibat yang akan ditimbulkan. Dan untuk 

mengetahui hasil perbaikan permasalahan dapat digunakan pemetaan fungsi waktu 

target. 

Strategi Proses 

Pemetaan Fungsi Waktu Dasar 

Diagram Sebab Akibat 

Selesai 
 

Mulai 

Strategi Proses 

Pemetaan Fungsi Waktu Target 


