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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada Perusahaan Krupuk Kupang yang berlokasi di 

Desa Balongdowo Kecamatan Candi, Kabupaten Sidoarjo, yaitu : 

1. Perusahaan Krupuk Kupang Bapak Karjali di Desa Balongdowo 

RT.08/RW.02, menggunakan pengering panas matahari ketika musim 

hujan dan musim kemarau 

2. Perusahaan Krupuk Kupang Malia Jaya di Desa Balongdowo 

RT.06/RW.02, menggunakan pengering panas matahari ketika musim 

kemarau dan oven tanpa blower ketika musim hujan 

3. Perusahaan Krupuk Kupang Bapak Karjali di Desa Balongowo 

RT.03/RW.01, menggunakan pengering panas matahari ketika musim 

kemarau dan pengering dengan blower ketika musim hujan 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian terapan (Applied 

Research). Menurut Indrianto dan Supomo (2009) penelitian terapan (Applied 

Research) merupakan tipe penelitian yang menekankan pada pemecahan-

pemecahan masalah praktis. Penelitian ini diarahkan untuk menjawab 

pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan kebijaakan, tindakan, atau kinerja 

tertentu. 
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C. Variabel dan Definisi Operasional 

Variabel yang diteliti dalam penelitian ini adalah :  

1. Sumber daya yang digunakan. Sumber daya merupakan asset perusahaan 

untuk mencapai suatu tujuan dalam proses produksinya, sumber daya 

dapat berupa tenaga kerja,mesin yang berpengaruh pada proses produksi 

krupuk kupang 

2. Produktivitas. Kemampuan perusahaan untuk menghasilkan suatu 

barang atau jasa dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di dalam 

perusahaan. 

1.Utilitas Jam Kerja: Kemampuan perusahaan dalam menghasilkan suatu 

total produk berdasarkan jam kerja total perusahaan. 

2.Konsumsi Energi: Energi listrik untuk mesin yang digunakan dalam 

menghasilkan produk. 

3.Utilitas Tenaga Kerja: Kemampuan tenaga kerja perusahaan dalam 

menghasilkan suatu produk dengan banyaknya tenaga kerja yang 

bekerja didalam perusahaan. 

4.Rasio Produk Cacat: Presentase banyaknya total produk cacat yang 

dihasilkan oleh perusahaan berdasarkan total produk yang di 

produksi oleh perusahaan. 

5.Rasio Produk Baik: Presentase banyaknya total produk baik yang 

sudah dikurangi dengan produk cacat berdasarkan total produk yang 

di produksi oleh perusahaan. 
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6. Rasio Kerusakan Mesin: Presentase total kerusakan mesin yang 

digunakan berdasarkan total jam kerja mesin tersebut. 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Menurut Kuncoro (2013) data primer adalah data yang dikumpilkan 

dari sumber asli untuk tujuan pengambilan keputusan. Data primer yang 

dibutuhkan dalam melakukan penelitian ini adalah: 

a. Data Total Produk Yang Dihasilkan 

b. Data Jam Kerja Karyawan 

c. Data Jumlah Tenaga Kerja 

d. Data Target Dan Bobot Setiap Kriteria 

e. Data Kendala Perusahaan 

2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data yang telah dikumpulkan oleh pihak 

lain (Kuncoro:2013). Data sekunder yang peneliti butuhkan dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Data Penjualan 

b. Data Permintaan 

c. Data Total Produk Yang Dihasilkan Per Minggu Selama 1 Tahun 

d. Data Jam Kerja Karyawan 

e. Data Tenaga Kerja Produktif 

f. Data Produk Baik Dan Cacat 

g. Data Jam Kerja Mesin 
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h. Data Jam Mesin Rusak 

i. Data Pemakaian Energi 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang dapat dilakukan sebagai 

berikut : 

1. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang 

menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian (Sanusi, 

2014), maka dapat disimpulkan bahwa wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang ditanyakan langsung kepada objek yang akan 

diteliti. data wawancara yang dapat dikumpulkan adalah: 

a. Data Kriteria Produktivitas 

b. Data Target Dan Bobot Setiap Kriteria 

c. Data Kendala Perusahaan 

2. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan serta catatan yang 

diperoleh dari perusahaan untuk diolah lebih lanjut (Sanusi, 2014). data 

yang dapat dikumpulkan melalui dokumentasi adalah: 

a. Data Penjualan 

b. Data Permintaan 

c. Data Total Produk Yang Dihasilkan Per Minggu Selama 1 Tahun 

d. Data Jam Kerja Karyawan 
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e. Data Tenaga Kerja Produktif 

f. Data Produk Baik Dan Cacat 

g. Data Jam Kerja Mesin 

h. Data Jam Mesin Rusak 

i. Data Pemakaian Energi 

3. Observasi 

Observasi merupakan cara pengumpulan data melalui pencatatan 

proses perilaku subjek dan objek atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya komunikasi atau pertanyaan dengan subjek yang diteliti. (Sanusi, 

2014). data observasi yang dapat dikumpulkan adalah: 

a. Data Total Produk Yang Dihasilkan 

b. Data Jam Kerja Karyawan 

c. Data Jumlah Tenaga Kerja Produktif 

F. Metode Analisis 

1. Objective Matrix (OMAX)  

Pada perusahaan krupuk kupang terdapat dua cara pengeringan 

krupuk kupang yaitu pengeringan menggunakan panas matahari, 

pengeringan menggunakan oven tanpa blower dan oven dengan blower. 

Produktivitas dari perusahaan yang menggunakan pengering panas 

matahari, menggunakan pengering oven tanpa blower, dan pengering oven 

dengan blower berbeda. Untuk mengetahui tingkat produktivitas dari 

proses produksi krupuk kupang, maka dilakukan perhitungan produktivitas 

perusahaan krupuk kupang yang menggunakan pengering panas matahari 
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menggunakan pengering oven tanpa blower, dan pengering oven dengan 

blower.  

Hasil dari perhitungan produktivitas tersebut akan dibandingkan 

untuk upaya perbaikan dan peningkatan produktivitas perusahaan krupuk 

kupang. Maka teknik analisis data yang digunakan untuk menghitung 

produktivitas dari perusahaan krupuk kupang yang menggunakan 

pengering panas matahari dan perusahaan krupuk kupang yang 

menggunakan pengering oven adalah menggunakan Metode Objective 

Matrix (Christoper, 2003): 

1. Kriteria Produktivitas 

Penentuan kriteria produktivitas harus sesuai dengan unit kerja 

dimana pengukuran ingin dilakukan. Proses penentuan produktivitas 

sebaiknya lebih dari satu kriteria untuk mewakili keseluruhan 

produktivitas yang berada pada unit kerja. Kriteria-kriteria yang 

diperoleh antara: 

a. Kriteria Efisiensi 

1. Utilitas jam kerja:  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 (𝑗𝑎𝑚)
 

2. Konsumsi energy: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑤ℎ)
 

3. Utilitas tenaga kerja: 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
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b. Kriteria Efektivitas 

1. Rasio produk cacat :  

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 

2. Rasio produk baik : 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑖

𝑗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑥 100% 

c. Kriteria Inferensial 

1. Rasio kerusakan mesin : 

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

2. Rasio Nilai Produktivitas setiap Kriteria 

Kriteria produktivitas pada proses produksi krupuk kupang 

yang akan dilakukan pengukuran diubah kedalam bentuk rasio, 

hasil dari pengukuran ini akan menunjukkan tingkat efektifitas dan 

efisiensi penggunaan setiap sumber daya. 

Tabel 3.1 Rasio Produktivitas 

 Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

      

Kriteria 

 

 

Periode 

Utilitas 

jam kerja 

(unit/jam) 

Konsumsi 

energy 

(unit/kwh) 

Utilitas TK 

(unit/orang) 

Rasio 

produk 

cacat 

(%) 

Rasio 

produk 

baik 

(%) 

Rasio 

kerusakan 

mesin 

(%) 

       

       

       

Jumlah       

Rata-rata       

Rasio Max       

Rasio Min       

    Sumber : Christoper (2003) 
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3. Penentuan Target dan Bobot 

Target dan bobot yang telah ditentukan dengan cara wawancara 

dengan perusahaan selanjutnya dimasukkan pada tabel target dan 

bobot seperti berikut : 

Tabel 3.2 Target dan Bobot 

 Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

Kriteria 

 

Utilitas 

jam kerja 

(unit/jam) 

Konsumsi 

energy 

(unit/kwh) 

Utilitas TK 

(unit/orang) 

Rasio 

produk 

cacat 

(%) 

Rasio 

produk 

baik 

(%) 

Rasio 

kerusakan 

mesin 

(%) 

Target       

Bobot       

   Sumber : Christoper (2003) 

Setelah diketahui target dan bobot perusahaan 

makadilanjutkan dengan memasukkan rasio maksimal dari masing-

masing kriteria pada tahap sebelumnya di tabel penentuan target 

dan bobot. Tabel penentuan target dan bobot ini digunakan untuk 

mengetahui nilai dari target yang telah ditentukan perusahaan 

berdasarkan rasio maksimal. Berikut tabel penentuan target dan 

bobot. 

Tabel 3.3 Penentuan Target dan Bobot 
  Rasio Maksimal Target Bobot 

Utilitas jam kerja   %  

Konsumsi energi   %  

Utilitas TK   %  

Rasio produk cacat   %  

Rasio produk baik   %  

Rasio kerusakan mesin  %  

 Sumber : Christoper (2003) 

Hasil dari target merupakan nilai yang dingin dicapai oleh 

perusahaan. berikut adalah tabel hasil penentuan target dan bobot. 
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Tabel 3.4 Hasil Penentuan Target dan Bobot 

  Rasio Maksimal Target Hasil 

Utilitas jam kerja     

Konsumsi energi     

Utilitas TK     

Rasio produk cacat     

Rasio produk baik     

Rasio kerusakan mesin    

 Sumber : Christoper (2003) 

Setelah mengetahui hasil dari target perusahaan maka nilai tersebut 

dimasukkan ke dalam tabel hasil target dan bobot. 

Tabel 3.5 Hasil Target dan Bobot 
TARGET DAN BOBOT 

  Rasio1 Rasio 2 Rasio3 Rasio4 Rasio5 Rasio6 Jumlah 

Kriteria Utilitas 

Jam Kerja 

(Kg/jam) 

Konsumsi 

energi 

(Kg/kwh) 

Utilitas 

TK 

(Kg/org) 

Rasio 

produk 

cacat (%) 

Rasio 

produk 

baik (%) 

Rasio 

kerusakan 

mesin (%) 

Target Naik 25% Naik 30% Naik 35% Turun 50% Naik 50% Turun 50%   

       

Bobot       100% 

 Sumber : Christoper (2003) 

4. Penentuan Performansi Standart dan Skala Performansi  

 Penentuan standart performansi diawali dengan penentuan 

level 0, level 3 dan level 10. level 0 merupakan nilai rasio terendah 

dari masing-masing kriteria, level 3 merupakan nilai rasio rata-rata 

dari masing-masing kriteria, dan level 10 merupakan target yang 

ingin dicapai perusahaan berdasarkan perhitungan sebelumnya. 

Tabel 3.6 Titik Acuan 

  Level 0 Level 3 Level 10 

Utilitas jam kerja     

Konsumsi energi     

Utilitas TK     

Rasio produk cacat     

Rasio produk baik     

Rasio kerusakan mesin    

Sumber : Christoper (2003) 
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setelah itu dilanjutkan menentukan level. Untuk menghitung skala 

anatara level 1 sampai dengan level 2 dengan menggunakan 

formulasi : 

𝑎. 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 1 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 2 =
(𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3 − 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 0)

(3)
 

Sedangkan untuk menghitung skala antara level 4 sampai dengan 

level 9 dengan menggunakan formulasi : 

𝑏.  𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 4 − 𝐿𝑒𝑣𝑒𝑙 9 =
(𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 10 − 𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 3)

(7)
 

Penentuan skala performansi dari setiap level tersebut selanjutnya 

dimasukkan kedalam table performansi standart. 

Tabel 3.7 Hasil OMAX Performansi Standart 
NO. Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 Kriteria 

Produktivitas Utilitas Jam 

Kerja 

(Kg/jam) 

Konsumsi 

energi 

(Kg/kwh) 

Utilitas TK 

(Kg/org) 

Rasio 

produk 

cacat (%) 

Rasio 

produk 

baik (%) 

Rasio 

kerusakan 

mesin (%) 

1       Performansi 

  

2       10 

3       9 

4       8 

5       7 

6       6 

7       5 

8       4 

9       3 

10       2 

11       1 

12       0 

Sumber : Christopher (2003) 

Setelah diketahui performansi standart perusahaan, maka 

dilanjutkan dengan mencari level pencapaian produktivitas setiap 

rasio dalam setiap minggunya. Nilai dari performansi standart akan 

dimasukkan ke dalam tabel level 0-10 dan performansi rasio setiap 

minggu akan dimasukkan dalam baris performance. 
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Tabel 3.8 Performansi Standart dan Skala Performansi 
Rasio 1 

(unit/jam) 

Rasio 2 

(unit/kwh

) 

Rasio 3 

(unit/org) 

Rasio 4 

(%) 

Rasio 5 

(%) 

Rasio 6 

(%) 

Productivity 

Criteria 

      Performance 

      10 Target 

      9  

      8 

      7 

      6 

      5 

      4 

      3 Standart 

      2  

      1 

      0 Terburuk 

       Score 

       Weight (%) 

       Value 

INDEKS 

PERFORMANSI 

 

Sumber : Christoper (2003) 

5. Pengukuran Indeks Produktivitas 

Pengukuran indeks produktivitas dapat dilakukan jika 

perhitungan rasio telah dilakukan, serta target dan bobot telah 

ditentukan. Indeks produktivitas diukur untuk mengetahui 

kenaikan atau penurunan dari periode yang diukur dan dinyatakan 

dalam bentuk grafik. 

a. Produktivitas Total 

Produktivitas total merupakan produktivitas keseluruhan dari 

setiap rasio yang dikalikan dengan bobot tiap masing-masing 

rasio.  
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Sumber : Christoper (2003) 

Gambar 3.1 Grafik Produktivitas Total 

 

Sebelum membuat grafik produktivitas total, sebelumnya sudah 

harus diketahui hasil indeks performansi pada setiap periode.  

b. Selanjutnya grafik indeks produktivitas terhadap performansi 

sebelumnya, tujuannya untuk mengetahui kenaikan atau 

penurunan pada periode tersebut. 

Rumus Produktivitas terhadap Performansi Sebelumnya 

𝐼𝑝 =
𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑠𝑎𝑎𝑡 𝑖𝑛𝑖 − 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎

𝑖𝑛𝑑𝑖𝑘𝑎𝑡𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑛𝑠𝑖 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑏𝑒𝑙𝑢𝑚𝑛𝑦𝑎
𝑥 100% 

 

Sumber : Christoper (2003) 

Gambar 3.2 Indeks Produktivitas terhadap Performansi Sebelumnya 
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6. Analisis Produktivitas 

 Analisis skor setiap rasio produktivitas bertujuan untuk 

melihat masing-masing kriteria produktivitas terdapat di bawah, 

rata-rata atau diatas performansi standart dan dimasukkan kedalam 

tabel. 

Tabel 3.9 Pencapaian Skor tiap Rasio 

Kriteria 

 

Periode 

Rasio 1 Rasio 2 Rasio 3 Rasio 4 Rasio 5 Rasio 6 

       

       

       

       

Jumlah       

Bobot       

Indikator 

Performansi 

      

    Sumber : Christoper (2003) 

7. Fault Tree Analysis (FTA) 

Analisis Peningkatan Produktivitas (Diagram Fault Tree Analysis) 

a. Identifikasi Penyebab Produktivitas Rendah 

Penyusunan diagram FTA ini dilihat berdasarkan identifikasi 

penyebab buruknya pencapaian performansi pada rasio 

produktifitas yang telah dianalisis sebelumnya. Hasil analisis 

tersebut dijabarkan kembali untuk menentukan top event dan 

basic event atau akar permasalahan utama. Maka dibuat 

diagram FTA seperti berikut : 
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Sumber: Akagamis (1999). 

Gambar 3.3 Diagram FTA 

 

b. Usulan Peningkatan Produktivitas 

Usulan peningkatan produktivitas untuk buruknya pencapaian 

produktivitas pada perusahaan akan masukkan dalam bentuk 

tabel seperti berikut : 

Tabel 3.10 Usulan Peningkatan Produktivitas Perusahaan 

Akar 

Permasalahan 

(Basic Event) 

Analisis Kondisi 

Perusahaan 

Usulan Perbaikan 

   

   

Sumber: Akagamis (1999) 

 


