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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan pada dua perusahaan produksi gethuk pisang 

yang berlokasi di Desa Kepung Kecamatan Kepung, Pare Kediri yaitu: 

1. UD. Sumber Pisang Alam yang berada di Jl. Harinjing No. 18 Desa Kepung 

Kecamatan Kepung, Pare Kediri, proses penghalusan dan pencetakan 

gethuk secara manual 

2. UD. Agung Jaya yang berada di Jl. Karangdinoyo No. 26 Desa Kepung 

Kecamatan Kepung, Pare Kediri, proses penghalusan dan pencetakan 

gethuk secara mesin 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian aplikasi terapan 

(Applied Research). Menurut Muddrajad Kuncoro (2009) penelitian terapan 

(Applied Research) merupakan penelitian yang menyangkut aplikasi teori 

untuk memecahkan permasalahan tertentu. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Definisi operasional adalah penentuan construct sehingga menjadi 

varaibel yang dapat diukur. Definisi operasional menjelaskan cara tertentu 

yang digunakan oleh peneliti dalam mengoperasionalisasikan construct, 

sehingga memungkinkan bagi peneliti yang lain untuk melakukan replikasi 

pengukuran dengan cara yang sama atau mengembangkan cara pengukuran 
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construct yang lebih baik. Definisi operasional variabel dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Tenaga Kerja : Karyawan yang memberikan jasa dalam proses produksi 

gethuk pisang. 

2. Mesin : Peralatan yang digunakan dalam proses produksi gethuk pisang, 

yaitu mesin slondok, mesin mixer spiral dan mesin cetak lontongan. 

3. Energi : Pemakaian energi listrik mesin untuk proses produksi gethuk 

pisang. 

4. Total Produk yang Dihasilkan : Kemampuan perusahaan untuk 

menghasilkan total produk gethuk pisang. 

5. Jam Kerja Terpakai : Total jam kerja yang digunakan karyawan untuk 

menghasilkan produk gethuk pisang. 

6. Pemakaian Energi : Pemakaian energi listrik mesin (kwh) yang digunakan 

untuk menghasilkan produk gethuk pisang. 

7. Jumlah Tenaga Kerja : Banyaknya tenaga kerja yang dimiliki oleh 

perusahaan. 

8. Total Produk yang Diperbaiki : Banyaknya produk gethuk pisang yang cacat 

sehingga perlu diperbaiki oleh perusahaan. 

9. Total Produk yang Baik : Selisih antara produk gtehuk pisang yang 

dihasilkan dengan total produk gethuk pisang yang diperbaiki. 

10. Total Jam Kerusakan Mesin : Total jam akibat kerusakan mesin yang 

digunakan untuk proses produksi. 



35 

 

11. Total Jam Mesin Normal : Total jam mesin yang digunakan perusahaan 

untuk proses produksi. 

12. Top Event : Akar penyebab atau total nilai rasio terendah perusahaan.  

13. Intermediate Event : Kejadian perantara dari penyebab rendahnya total 

nilai rasio perusahaan. 

14. Basic Event : Akar permasalahan paling mendasar dari total nilai rasio 

terendah perusahaan. 

D. Jenis dan Sumber Data 

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif. Data 

kualitatif tersebut diperoleh melalui hasil wawancara dengan pemilik usaha. 

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ada dua, yakni data primer dan 

data sekunder. 

1. Data Primer 

  Menurut Anwar Sanusi (2014), data primer dapat didefinisikan 

sebagai data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. 

Adapun data yang dibutuhkan adalah data total produk yang dihasilkan, data 

jam kerja karyawan, data jumlah tenaga kerja, data penjualan, data 

permintaan, data produk baik dan produk cacat, data jam kerja mesin dan 

data pemakaian energi. 

2. Data Sekunder 

Menurut Nur dan Bambang (2014) data sekunder merupakan 

sumber data penelitian yang diperoleh secara tidsk langsung atau melalui 

media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Dalam penelitian 
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ini data diperoleh dari studi literatur yang dilakukan terhadap banyak buku 

dan diperoleh berdasarkan catatan-catatan yang berhubungan dengan 

penelitian. Peneliti juga mempergunakan data yang diperoleh dari internet 

sebagai tambahan informasi. Data tersebut berupa hasil penelitian 

sebelumnya mengenai pengukuran produktivitas dan data lain yang 

berhubungan. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah 

sebagai berikut: 

1. Wawancara 

 Salah satu cara pengumpulan data adalah dengan wawancara. 

Menurut Indriantoro dan Bambang (2014), wawancara adalah teknik 

pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada 

subjek penelitian. Pada saat mengajukan pertanyaan, peneliti dapat 

berbicara berhadapan langsung dengan responden. Data yang didapatkan 

dengan melakukan wawancara adalah data permasalahan yang terjadi pada 

perusahaan, data akar permasalahan, data penentuan target dan bobot dan 

data kriteria produktivitas. 

2. Observasi 

Observasi adalah cara pengumpulan data melalui proses pencatatan  

perilaku subjek (orang), objek (benda) atau kejadian yang sistematik tanpa 

adanya pertanyaan atau komunikasi dengan individu yang diteliti (Anwar 

Sanusi, 2014). Peneliti melakukan observasi dengan tujuan untuk 
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mendapatkan infromasi secara mendalam. Observasi dilakukan dengan 

cara mengamati langsung objek perusahaan yaitu UD. Sumber Pisang 

Alam dan UD. Agung Jaya, selain itu juga terkait kegiatan operasional yang 

dilakukan oleh perusahaan tersebut. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan yang dilakukan dengan  

cara melihat dan menggunakan laporan-laporan serta catatan yang 

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

yang didapatkan melalui dokumentasi adalah data penjualan, data total 

produk yang dihasilkan selama 1 tahun, data jam kerja karyawan, data 

produk cacat, data jam kerja mesin, data jam kerusakan mesin dan data 

pemakaian energi. 

F. Metode Analisis Data 

Pada perusahaan gethuk pisang terdapat dua cara proses produksi yaitu 

menggunakan manual dan yang sudah menggunakan mesin. Produktivitas dari 

kedua jenis perusahaan tersebut jelas berbeda. Untuk mengetahui tingkat 

produktivitasnya, maka dilakukan perhitungan produktivitas perusahaan 

gethuk pisang yang masih menggunakan manual dan yang sudah menggunakan 

mesin dalam proses produksinya. Hasil dari perhitungan produktivitas tersebut 

selanjutnya akan dibandingkan untuk upaya perbaikan dan peningkatan 

produktivitas gethuk pisang. Maka teknik analisis data yang digunakan untuk 

menghitung produktivitas tersebut adalah menggunakan Metode Objective 

Matrix (OMAX), sekaligus untuk menjawab rumusan masalah pertama 
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mengenai tingkat produktivitas perusahaan gethuk pisang. Berikut langkah-

langkah perhitungan Metode Objective Matrix  (Christoper, 2003): 

1. Identifikasi Kriteria Produktivitas 

Tahap awal yang dilakukan dalam pengukuran produktivitas dengan 

menggunakan metode Objective Matrix (OMAX) yaitu menentukan 

kriteria produktivitas. Penentuan kriteria produktivitas harus sesuai 

dengan unit kerja dimana pengukuran ini dilakukan.  

2. Pengumpulan Data 

Tahap Pengumpulan data berdasarkan kebutuhan kriteria 

produktivitas yang akan diukur. Data yang diambil selama satu tahun yaitu 

periode bulan Agustus 2017 sampai dengan Juli 2018. 

3. Pengukuran Nilai Setiap Kriteria Produktivitas 

Kriteria produktivitas di bagian produksi yang akan dilakukan 

pengukuran diubah ke dalam bentuk rasio, hasil dari pengukuran ini akan 

menunjukan tingkat efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya 

tenaga kerja, mesin, energi, dan output produksi.  

a. Utilitas Jam Kerja (𝑅1)   : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑝𝑎𝑘𝑎𝑖 (𝑗𝑎𝑚)
 

b. Konsumsi Energi (𝑅2)     :  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑝𝑒𝑚𝑎𝑘𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖 (𝑘𝑤ℎ)
 

c. Utilitas Tenaga Kerja (𝑅3)   :  
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛 (𝑢𝑛𝑖𝑡)

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑡𝑒𝑛𝑎𝑔𝑎 𝑘𝑒𝑟𝑗𝑎
 

d. Rasio Produk Cacat (𝑅4)     : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑖

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
𝑥 100% 
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e. Rasio Produk Baik (𝑅5)    : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑏𝑎𝑖𝑘𝑖

𝑗𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑏𝑎𝑖𝑘
𝑥 100% 

f. Rasio Kerusakan Mesin (𝑅6)  : 
𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑘𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑗𝑎𝑚 𝑚𝑒𝑠𝑖𝑛 𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙
𝑥 100% 

4. Penentuan Target dan Bobot 

Pengukuran produktivitas dengan metode OMAX diperlukan 

penentuan target dan bobot untuk setiap kriteria. Target yaitu nilai yang 

ingin dicapai oleh perusahaan,target yang ingin dicapai. Bobot merupakan 

derajat kepentingan dari kriteria yang dinyatakan dalam satuan persen (%), 

total bobot dari semua kriteria bernilai 100%. Proses menentukan bobot 

dan target diperoleh dari hasil wawancara dengan pemilik perusahaan.  

5. Penentuan Performasi Standar dan Produktivitas Keseluruhan 

Nilai performansi standart diperoleh dari hasil perhitungan rata-rata 

setiap rasio performansi dan ditempatkan pada level 3. Langkah 

selanjutnya yaitu menentukan skala terkecil yang didapat dari nilai terkecil 

pada perhitungan rasio ditulis pada level 0. Sedangkan target tertinggi 

yang ingin dicapai oleh perusahaan ditulis pada level 10. Setelah level 0, 

level 3, dan level 10 terisi langkah selanjutnya menentukan level 1 sampai 

dengan level 3 dan level 3 sampai dengan level 10 yang disebut dengan 

menghitung skala performansi.  

6. Pengukuran Indeks Produktivitas 

Pengukuran indeks produktivitas dapat dilakukan jika perhitungan 

rasio telah dilakukan, serta target dan bobot telah ditentukan. Indeks 
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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. Sebelum 

membuat grafik produktivitas total, sebelumnya sudah harus diketahui 

hasil indeks performansi pada setiap periode.  

b. Indeks Produktivitas Terhadap Performansi Sebelumnya 

Tujuan dilakukannya perhitungan indeks produktivitas terhadap 

performansi sebelumnya adalah untuk mengetahui apakah terjadi 

kenaikan atau penurunan produtivitas pada periode tersebut. 

7. Analisis Produktivitas 

Berdasarkan hasil dari perhitungan pengukuran, produktivitas, 

langkah selanjutnya yaitu melakukan 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 ke dalam tabel. 

8. FTA (Fault Tree Analysis) 

Penentuan rasio mana yang akan dianalisis dengan FTA adalah 

dengan melihat banyaknya skor masing-masing rasio yang masih dibawah 

standart. Jika terdapat kesamaan jumlah skor dibawah standar pada 

masing-masing rasio, maka penentuannya adalah dengan melihat bobot. 

Rasio yang memiliki bobot tertinggilah yang akan diidentifikasi 
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menggunakan FTA. Analisis Peningkatan Produktivitas (Diagram Fault 

Tree Analysis) digunakan untuk menjawab rumusan masalah 2 yaitu 

mengenai penyebab rendahnya produktivitas. Langkah-langkah FTA 

sebagai berikut: 

a. Identifikasi Penyebab Produktivitas Rendah

Penyusunan diagram FTA ini dilihat berdasarkan identifikasi penyebab

buruknya pencapaian performansi pada rasio produktivitas yang telah

dianalisis sebelumnya. Identifikasi penyeybab produktivitas rendah

dilakukan dengan melakukan wawancara dengan pemilik perusahaan.

Hasil analisis tersebut dijabarkan kembali untuk menentukan top event

dan basic event atau akar permasalahan utama.

b. Usulan Peningkatan Produktivitas

Jika sudah diidentifikasi penyebab produktivitas yang rendah pada

salah satu perusahaan, maka akan diberikan usulan peningkatan

produktivitas yang mana dapat dijadikan bahan masukan bagi

perusahaan guna meningkatkan produktivitas pada proses produksinya.

Usulan peningkatan produktivitas tersebut sekaligus menjawab

rumusan masalah ketiga, yaitu usulan seperti apa yang sesuai untuk

direkomendasikan ke perusahaan.


