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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Flowchart 

Metodologi penelitian merupakan metode berpikir yang bertujuan untuk 

menghasilkan tahapan-tahapan yang harus ditetapkan oleh peneliti selama proses penelitian. 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.2 Metodologi Penelitian 

Dalam metodologi penelitian, prosedur dan langkah-langkah disusun secara 

sistematis dalam proses penelitian. Untuk menentukan suatu permasalahan, pengumpulan 

data baik dari perusahaan ataupun dari buku-buku panduan, melakukan penelitian 

berdasarkan flowchart yaitu perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, analisa pembahasan dan kesimpulan. 

3.2.1 Studi Pendahuluan 

Pada Studi Pendahuluan, yang dilakukan peneliti adalah mengidentifikasi latar 

belakang masalah dari UD. Den Bagus khususnya di Departmen Produksi. 

3.2.2 Studi Lapangan 

Pada Studi Lapangan, kegiatan yang dilakukan adalah mengevaluasi kondisi mesin 

pada saat produksi berlangsung di UD. Den Bagus. 

3.2.3 Studi Pustaka 

Pada Studi Pustaka, yang peneliti lakukan adalah mencari dan menentukan metode 

yang cocok untuk menyelesaikan permasalahan yang ditemukan di UD. Den Bagus. 

3.2.4 Perumusan Masalah 

Permasalahan yang terjadi di UD. Den Bagus adalah  vanbelt yang sering putus dan 

bearing yang cepat rusak (pecah dan guncang) pada mesin Thicknesser. Permasalahan 

tersebut membuat terhambatnya proses produksi di UD. Den Bagus sehingga produk selesai 

tidak tepat pada waktunya. Oleh karena itu, dirumuskanlah permasalahan yang terjadi yaitu 

apa yang harus dilakukan untuk mengetahui faktor dominan yang menjadi penyebab 

breakdown pada mesin Thicknesser. 

3.2.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini dilakukan adalah: 

1. Mengetahui nilai RPN tertinggi dari komponen-komponen mesin Thicknesser 

2. Memperoleh hasil pengujian distribusi untuk komponen-komponen mesin Thicknesser 

dengan nilai RPN tertinggi 

3. Memberikan jadwal penggantian komponen pada mesin Thicknesser 
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3.2.6 Pengumpulan Data 

Pada tahap ini terdapat dua metode pengumpulan data yaitu metode pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Metode data primer adalah dengan melakukan wawancara dan 

kegiatan tanya jawab dengan kepala bagian teknik, operator dan mekanik secara langsung di 

lapangan dengan menggunakan alat tulis, mencatat data dan merekam data-data yang 

diperlukan. Observasi untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan langsung 

terhadap kondisi dan keadaan yang sebenarnya di perusahaan. Dokumentasi kegiatan dalam 

pengumpulan data dengan cara menulusuri arsip-arsip yang ada dalam perusahaan yang 

berkaitan dengan permasalahn yang diteliti. 

Metode pengumpulan data secara sekunder dilakukan dengan cara melihat dan mencatat 

dokumen yang ada di perusahaan. Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi 

ini sebagai berikut : 

1. Data Breakdown Mesin 

 

Tabel 3.1 Data Breakdown Mesin 

Bulan 

Breakdown Mesin 

Bandsaw Jointer Thicknesser 
Mesin 

Bor 

          

          

Total         

 

2. Data lamanya Downtime 

 

Tabel 3.2 Data Lamanya Downtime 

Bulan 
Waktu kerja 

(Jam) 

Downtime 

(Jam) 

Persentase Downtime 

(%) 

        

        

Total       
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3. Data Frekuensi Kerusakan 

Tabel 3.3 Data Frekuensi Kerusakan 

No Komponen 
Frekuensi Kerusakan 

(Kali) 

      

      

Total     

 

4. Data Interval antar kerusakan 

Tabel 3.4 Data Interval Antar Kerusakan 

No Hari Tanggal 
Interval 

(Hari) 

        

        

        

 

5. Data lama penggantian komponen mesin 

Tabel 3.5 Data Lama Penggantian Komponen Mesin 

No 
Komponen 

Kritis 

Lama 

Penggantian 

Tf 

(Jam) 

Tp 

(jam) 

        

        

        

 

3.2.7 Pengolahan Data 

Pada tahap pengolahan data terdapat beberapa langkah yaitu : 

1. Penentuan Komponen Kritis  

Penentuan komponen kritis berdasarkan pada data downtime mesin yang diakibatkan 

kerusakan komponen dengan frekuensi terbesar. 

2. Sistem Kebijakan Perawatan Mesin 

a. Perawatan mesin sebelum proses produksi dimulai 
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b. Pembersihan mesin setelah proses produksi selesai 

c. Penggantian komponen mesin yang rusak 

3. Reliability Centered Maintenance (RCM) 

a. Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

b. Definisikan Batasan Sistem  

c. Penjelasan Sistem dan Functional Block Diagram  

d. Fungsi Sistem dan Kegagalan Fungsi  

e. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

f. Logic Tree Analysis (LTA) 

g. Pemilihan Tindakan Perawatan 

4. Pengujian Pola Distribusi 

Berdasarkan hasil FMEA pada mesin Thicknesser, selanjutnya komponen tersebut akan 

dilakukan pengujian pola distribusi. Untuk melakukan pengujian pola distribusi peneliti 

menggunakan software minitab 17, dengan pengujian ini dapat ditentukan kecenderungan 

data jerusakan untuk mengikuti pola distribusi dalam reliability. 

5. Optimal Interval Penggantian Komponen 

Setelah uji distribusi selanjutnya adalah perhitungan interval penggantian yang optimal 

untuk mendapatkan nilai downtime yang paling minimum. 

 

3.2.8 Analisa dan Pembahasan 

Pada tahap ini akan dibahas hasil pengolahan data yang diuraikan secara detail dari 

hasil pengolahan data yang dilakukan. Tahap ini melingkupi pembahasan hasil dari analisa 

penentuan komponen kritis, analisa proses RCM (Reliability Centered Maintenance), dan 

analisa interval penggantian komponen. 

 

3.2.9 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan berisikan jawaban dari tujuan penelitian yang telah dikemukakan di 

awal yang mencakup nilai RPN tertinggi dari komponen mesin Thicknesser, pola pengujian 

distribusi dan jadwal penggantian komponen mesin Thicknesser. Sedangkan Saran berisikan 

tentang hal-hal yang mungkin bisa dilakukan oleh perusahaan agar bisa menyelesaikan 

permasalahan yang ada yaitu adanya kerusakan pada komponen mesin. Diharapkan saran ini 

bisa meminimalisir kerusakan komponen mesin yang terjadi pada mesin Thicknesser di UD. 

Den Bagus. 




