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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. LOKASI PENELITIAN 

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan Maheswari Car Wash & 

Auto Salon yang terletak di Jalan Tlogomas Barat Nomor 54B, 

Kecamatan Lowokwaru, Kabupaten Malang. 

B. JENIS PENELITIAN 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian terapan. Penelitian terapan (Applied Research) adalah tipe 

penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah-masalah praktis 

(Indriantoro & Supomo, 2009). Masalah-masalah praktis dapat berupa 

masalah-masalah dalam suatu organisasi perusahaan yang ada sekarang 

dan memerlukan suatu pemecahan ataupun pembenahan. Penelitian 

terapan ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan spesifik dari 

permasalahan yang ada dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan atau 

kinerja tertentu. 

C. DEFINISI OPERASIONAL VARIABEL 

Definisi operasional variabel adalah unsur dari penelitian yang 

berhubungan dengan variabel yang terdapat dalam judul penelitian sesuai 

dengan hasil dari perumusan masalah. Berikut ini akan dijelaskan definisi 

operasional variabel dalam penelitian yang akan dilakukan. 
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1. Penjadwalan pada penelitian ini adalah penjadwalan tenaga kerja 

yang sudah diterapkan di Maheswari berupa waktu pengerjaan 

masing-masing karyawan pada proses pencucian mobil. 

2. Jenis-jenis pekerjaan adalah sejumlah kegiatan atau tahapan dalam 

suatu proses produksi yang harus dilaksanakan dan diselesaikan oleh 

setiap tenaga kerja dalam menghasilkan produk atau jasa. Pada 

perusahaan yang diteliti, berikut jenis-jenis pekerjaan dalam 

pencucian mobil: 

a. Mengeluarkan karpet dan membersihkan karpet adalah suatu 

pekerjaan dimana karyawan akan mengeluarkan karpet dari 

dalam mobil kemudian membersihkannya dari debu dan kotoran 

yang menempel. 

b. Menaikkan kompresor secara penuh dan menyemprotkan air 

merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan untuk membilas 

seluruh bagian mobil sebelum dicuci dengan sabun. 

c. Menurunkan kompresor setengah dan menyemprotkan sabun 

dengan mesin salju adalah kegiatan untuk membersihkan 

kotoran dari seluruh body mobil dengan menggunakan sabun. 

d. Meratakan sabun di body, vleg, dan ban mobil adalah suatu 

pekerjaan untuk meratakan sabun pada bagian mobil secara 

manual dengan lap atau kanebo guna membersihkan kotoran 

yang menempel. 
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e. Menurunkan kompresor dan membilas adalah pekerjaan yang 

dilakukan karyawan untuk membilas sabun dengan 

menggunakan air. 

f. Mengelap body, pintu, dashboard dengan kanebo adalah suatu 

pekerjaan di bagian pengeringan untuk mengeringkan sisa-sisa 

air pada bagian body mobil. 

g. Membersihkan mesin adalah kegiatan membersihkan kotoran-

kotoran yang menempel pada mesin mobil dengan cara dilap 

dan sedikit dibilas dengan air. 

h. Membersihkan debu pada interior mobil dengan vacuum adalah 

kegiatan penyedotan debu pada bagian dalam mobil yang 

tertinggal dengan menggunakan alat vacuum. 

i. Membersihkan sela-sela mobil dengan semprotan angin adalah 

kegiatan penyemprotan sisa-sisa air yang masih tersisa di celah-

celah bagian mobil yang sulit dijangkau dengan tangan 

menggunakan alat semprotan angin. 

j. Mengoleskan silikon pada ban adalah suatu pekerjaan yang 

dilakukan untuk mengoles silikon pada bagian luar ban agar 

terlihat lebih mengkilap. 

k. Meletakkan karpet dan melakukan finishing check adalah 

pekerjaan terakhir pada proses pencucian mobil dimana pekerja 

meletakkan karpet dan menatanya kembali serta mngecek ulang 

hasil-hasil pekerjaan sebelumnya. 
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3. Waktu pekerjaan adalah waktu untuk melakukan pekerjaan guna 

menghasilkan produk yang dapat dikerjakan pada siang atau malam 

hari. 

4. Pekerja adalah seseorang yang dipekerjakan dan diberi upah atau 

gaji berdasarkan kemampuan membuat atau menghasilkan sesuatu. 

Pekerja yang diteliti berjumlah sebelas orang. 

5. Overtime adalah pekerjaan yang dilakukan oleh karyawan atas dasar 

perintah atasan yang melebihi jam kerja biasa pada hari-hari kerja. 

Overtime yang dimaksud di sini bukan waktu lembur, melainkan 

kelebihan waktu pekerjaan yang terjadi dalam proses pencucian 

mobil. 

6. Ketersediaan bahan baku adalah kesiapan suatu sarana berupa bahan 

baku seperti shampoo, wax, dan silikon yang diperlukan dalam 

proses pencucian mobil. 

7. Pergantian alat adalah kegiatan bertukarnya alat yang diperlukan 

dalam pelaksanaan proses pencucian mobil. Alat yang digunakan 

adalah selang air, mesin salju, lap kanebo, semprotan angin, dan 

vacuum. 

8. Ketidaksesuaian job desc adalah tidak cocoknya uraian pekerjaan 

mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab para pekerja. 

D. JENIS DAN SUMBER DATA 

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh langsung dari manajer 

Maheswari Car Wash & Auto Salon. Jenis data yang digunakan adalah 
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data primer dan sekunder. Menurut Sanusi Anwar (2013) data primer 

merupakan data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan peneliti 

melalui wawancara langsung dengan pemilik. Sedangkan menurut 

Sugiyono (2012) data sekunder adalah sumber data yang diperoleh 

dengan cara membaca, mempelajari, dan memahami melalui media lain 

yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen perusahaan. 

Adapun data primer yang diperoleh antara lain, profil perusahaan, 

standar ukuran mobil yang ditetapkan perusahaan, dan standar waktu 

pekerjaan layanan pencucian mobil. Serta data sekunder yang diperoleh 

adalah data penjadwalan tenaga kerja yang diterapkan di Maheswari 

untuk layanan pencucian mobil, jenis-jenis pekerjaan pada proses 

pencucian mobil, urutan proses pencucian mobil, waktu pemrosesan 

pencucian mobil, dan jumlah pekerja pada layanan pencucian mobil. 

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Wawancara 

Menurut Kuncoro (2014), wawancara (interviewing) 

diartikan sebagai percakapan antar orang, yaitu antara peneliti 

dengan responden, yang diarahkan oleh pewawancara untuk tujuan 

memperoleh informasi yang relevan. Data yang diperoleh dari 

wawancara ini berupa gambaran umum perusahaan, standar ukuran 

mobil, dan standar waktu pekerjaan. 
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2. Observasi 

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang 

dilakukan dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan 

dan catatan yang diperoleh dan perusahaan untuk diolah lebih lanjut 

(Sanusi, 2013). Observasi dilakukan untuk mengetahui proses 

pekerjaan yang dilakukan dan juga melihat langsung bagaimana 

pelayanan cuci mobil oleh tenaga kerja di Maheswari Car Wash & 

Auto Salon. 

Dari hasil pengumpulan data dengan cara observasi ini 

diperoleh data berupa dokumen historis jumlah pelayanan per hari, 

jenis-jenis pekerjaan pada proses pencucian mobil, urutan proses 

pencucian sebuah mobil berukuran kecil (small) dari pertama kali 

masuk hingga keluar, waktu pengerjaan pencucian sebuah mobil 

berukuran kecil (small) dengan menggunakan stopwatch, dan jumlah 

pekerja pada layanan pencucian mobil. 

F. TEKNIK ANALISIS DATA 

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan pada perusahaan, maka 

teknik analisis data yang akan digunakan adalah diagram Gantt, lembar 

periksa, dan metode Hungarian. Metode-metode ini merupakan teknik 

yang dirasa paling tepat dan akurat untuk mengoptimalkan waktu proses 

layanan pada perusahaan. 

 

 



41 
 

 

1. Diagram Gantt 

Diagram Gantt adalah sebuah alat bantu visual berupa bagan 

yang digunakan untuk berbagai tujuan. Diagram ini berhubungan 

dengan pembebanan dan penjadwalan. Tujuan dari diagram Gantt ini 

adalah untuk mengorganisir dan secara visual menampilkan 

penggunaan sumber daya yang diinginkan dalam sebuah kerangka 

kerja waktu (Stevenson dan Chuong, 2014). Berikut langkah-langkah 

membuat diagram Gantt. 

a. Mengidentifikasikan tugas ataupun urutan pekerjaan yang akan 

dikerjakan. 

b. Menggambarkan sumbu horizontal untuk waktu 

pelaksanaannya, kemudian memberikan keterangan berupa skala 

waktu yang sesuai. 

c. Menuliskan tugas ataupun pekerjaan berdasarkan urutan waktu 

pada bagian kiri secara vertikal. 

d. Menggambarkan diagram batang atau mengarsir kotak dari kiri 

dimana waktu tugas tersebut dimulai sampai pada waktu tugas 

berakhir untuk menunjukkan rentang waktu yang diperlukan 

dalam melakukan tugas tersebut. 

e. Menganalisa diagram Gantt dan melihat apakah ada 

pembebanan pekerjaan terhadap pekerja yang berlebihan serta 

melihat apakah ada waktu pekerjaan yang dilakukan yang 

mungkin dilakukan secara bersamaan. 
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Tabel 3.1. Contoh Diagram Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Heizer dan Render (2015), Diolah

Pekerjaan Pekerja 
Waktu (menit) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Pkj 1 P2 (Ka)                  

Pkj 2 P1 (Is)                  

Pkj 3 P4 (Am)                  

Pkj 4 

P1 (Is)                  

P2 (Li)                  

P3 (Re)                  

Pkj 5 P1 (Ka)                  

Pkj 6 

P3(Re)                  

P4(Am)                  

P5(Ka)                  

P6 (Da)                  

Pkj 7 P2 (Li)                  

Pkj 8 P6 (Da)                  

Pkj 9 
P3 (Re)                  

P4 (Am)                  

Pkj 10 P1 (Is)                  

Pkj 11 P5 (Ka)                  
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2. Lembar Periksa (Check Sheet) 

Lembar periksa (Check Sheet) adalah suatu peranti yang 

paling mudah untuk menghitung sesuatu terjadi (Nasution, 2010). 

Pengendalian kualitas dengan menggunakan alat Check Sheet 

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui penyebab permasalahan 

keterlambatan yang terjadi di Maheswari Car Wash & Auto Salon.  

Tabel 3.2. Contoh Lembar Periksa (Check Sheet) 

Pekerja 
Waktu 

Pengerjaan 
Overtime 

Jenis Penyebab 

Ketersediaan 

Bahan Baku 

Pergantian 

Peralatan 

Ketidaksesuaian 

Job Desc 

1      

2      

3      

4      

Jumlah      

Sumber: Nasution (2010) 

Rumus perhitungan persentase NG (Kesalahan) dan 

Kontribusi NG (Kesalahan) yaitu: 

Presentase NG = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝐺 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐶ℎ𝑒𝑐𝑘 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)
 x 100% 

Kontribusi NG = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑁𝐺 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑁𝐺 (𝑑𝑒𝑡𝑖𝑘)
 x 100% 

Sumber: Nasution (2010) 

3. Metode Hungarian 

Metode Hungarian adalah metode yang digunakan untuk 

menugaskan pekerjaan dengan pemasangan satu-untuk-satu, di mana 

penerapannya dibutuhkan pemasangan hanya satu pekerja untuk satu 

pekerjaan. Metode ini digunakan dengan cara memodifikasi baris 

dan kolom dalam matriks efektifitas sampai muncul sebuah 
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komponen nol tunggal dalam setiap baris atau kolom yang dapat 

dipilih sebagai alokasi penugasan. 

Di bawah ini akan dijelaskan prosedur dasar dari penerapan 

metode Hungarian untuk menentukan penugasan optimal pekerjaan 

karyawan. Prosedur-prosedur dasarnya adalah sebagai berikut 

(Stevenson dan Chuong, 2014) : 

a. Mengumpulkan data dengan cara observasi berupa jenis-jenis 

pekerjaan dan waktu pekerjaan. 

b. Membuat tabel penentuan penugasan pekerjaan ke pekerja pada 

perusahaan. Tabel akan dibuat menjadi dua untuk shift pagi dan 

shift siang. 

Tabel 3.3. Contoh Tabel Penentuan Penugasan Pekerjaan Ke Pekerja 

Jenis-jenis Pekerjaan 

Pekerja 

P1 

(Is) 

P2 

(Li) 

P3 

(Re) 

P4 

(Am) 

P5 

(Ka) 

P6 

(Da) 

Mengeluarkan karpet dan membersihkan 

karpet 

      

- Menaikkan kompresor hingga full dan 

menyemprotkan air 

- Menurunkan kompresor hingga setengah 

dan menyemprotkan sabun dengan mesin 

salju 

- Meratakan sabun di body, vleg, dan ban 

mobil 

      

Menurunkan kompresor hingga full dan 

membilas sabun dengan air 

      

- Mengelap body, pintu, dashboard dengan 

kanebo 

- Membersihkan sela-sela mobil dengan 

semprotan angin 

      

Membersihkan debu pada interior mobil 

dengan vacuum 

     

 

 

- Membersihkan mesin 

- Mengoleskan silikon pada ban 

- Meletakkan karpet dan finishing check 

      

Sumber: Hillier dan Lieberman (2008), Diolah 
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c. Mengurangkan angka terkecil dalam masing-masing baris dari 

setiap angka pada baris. Ini disebut dengan reduksi baris. 

Masukkan output-nya ke dalam sebuah tabel baru. 

d. Mengurangkan angka terkecil dalam masing-masing kolom di 

tabel yang baru dari setiap angka dalam kolom tersebut. Ini 

disebut sebagai reduksi kolom. Masukkan output-nya ke tabel 

yang lainnya lagi. 

e. Melakukan pengujian apakah penugasan optimum dapat 

dilakukan. Lakukanlah dengan menentukan jumlah garis 

minimum (horizontal atau vertikal) yang diperlukan untuk 

mencoret semua nol. Jika jumlah garis sama dengan jumlah 

baris, penugasan optimum dimungkinkan. Jika demikian, 

lanjutkan ke langkah terakhir. Jika tidak, lanjutkan ke langkah 

selanjutnya. 

f. Jika jumlah garis kurang dari jumlah baris, modifikasi tabel 

dengan cara berikut ini. 

1) Mengurangkan angka terkecil yang tidak tertutupi dari 

setiap angka yang tidak tertutupi di dalam tabel. 

2) Menambahkan angka terkecil yang tidak tertutupi ke angka 

di perpotongan garis coretan. 

3) Angka-angka yang tercoret tetapi tidak berada di 

perpotongan garis coretan dibawa ke tabel berikutnya tanpa 

diubah. 
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g. Ulangi langkah 5 dan 6 hingga didapatkan tabel yang optimal. 

h. Lakukan penugasan. Mulailah dengan baris atau kolom dengan 

hanya satu nol. Pasangkan yang sama-sama memiliki nol, 

dengan hanya menggunakan satu pasangan untuk setiap baris 

dan setiap kolom. Hilangkan baik baris maupun kolom setelah 

dipasangkan. 


