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 BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Flowchart Tahapan Penelitian 

 Flowchart tau diagram alir berguna memudahkan pembaca memahami 

metode penelitian yang dilakukan. Berikut adalah flowchart tahapan penelitian 

secara lengkap dapat dilihat pada gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian 

 

3.2  Deskripsi Metodologi Penelitian 

 Berikut penjelasan bagaimana proses penelitian yang akan dilakukan mulai 

awal sampai akhir : 
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3.2.1  Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

 Tahap identifikasi dan penelitian awal merupakan cara peneliti untuk dapat 

menguraikan apa yang sedang menjadi masalah pada perusahaan. Identifikasi dan 

penelitian awal dalam penelitian ini terdapat beberapa tahap antara lain : 

1. Pengamatan di perusahaan 

Tahap identifikasi dan penelitian awal dimulai dari proses pengamatan di 

perusahaan dengan tujuan mengamati kondisi awal perusahaan agar dapat 

memberikan orientasi perusahaan kepada peneliti. Pada tahap ini peneliti 

melakukan penelitian pada perusahaan shuttlecock “Kendedes” Malang, 

yaitu mempelajari dan memahami tentang proses pembuatan produk 

shuttlecock. Melakukan pengidentifikasian dan perumusan masalah yaitu 

“Bagaimana membuat jadwal produksi yang lebih tepat agar proses 

produksi berjalan dengan lancar sehingga dapat meminimalkan 

keterlambatan produksi”.  

2. Studi literatur 

Studi literatur bertujuan untuk menunjang pencapaian tujuan pemecahan 

masalah dengan menggunakan pendekatan teori yang sesuai. Studi literatur 

didapat dari berbagai referensi yang mengacu dari berbagai sumber, baik 

dari buku maupun tugas akhir yang dijadikan referensi untuk memperoleh 

data dan teori yang dibutuhkan untuk mendukung dalam melakukan 

penelitian. 

 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Melakukan pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah 

penjadwalan. Adapun data-data yang diperlukan yaitu sebagai berikut : 

1. Data umum perusahaan 

Data ini meliputi sejarah perusahaan, visi dan misi perusahaan, tentang 

struktur organisasi perusahaan, dan lain-lain. 
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2. Data permintaan 

Data ini berisi tentang permintaan yang diterima perusahaan, seperti produk 

apa saja yang dipesan oleh customer, waktu diterima pesanan dan waktu 

pesanan harus dikirim (due date). 

3. Data jam kerja 

Data yang berisi jam kerja karyawan, baik karyawan tetap maupun kontrak. 

Serta berisi jam kerja karyawan yang terdiri dari beberapa shift kerja. 

4. Data produk yang dibuat pada periode tertentu.. 

Data ini berisi nama-nama produk yang diproduksi selama periode tertentu, 

dan jumlah pesanan. 

5. Data mesin-mesin yang dipakai. 

Merupakan data mesin, jumlah mesin, spesifikasi mesin, yang berisi 

kapasitas mesin dan lain-lain. 

6. Data proses produksi 

Data yang berisi tentang urutan proses produksi mulai dari proses awal 

sampai akhir. 

7. Data waktu proses 

Data jumlah waktu yang dibutuhkan suatu mesin untuk menyelesaikan suatu 

order dalam jumlah tertentu sesuai pesanan. Data ini diambil dengan 

menggunakan  alat bantu ukur yaitu stopwatch. 

 

3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini, peneliti akan melakukan pengolahan data yang sudah 

dikumpulkan sebelumnya. Berikut tahapan pengolahan data yang akan dilakukan : 

1. Melakukan perhitungan uji kecukupan data, uji keseragaman data, 

menghitung waktu standar, waktu normal dan waktu baku. 

2. Melakukan penjadwalan job dengan menggunakan metode yang digunakan 

perusahaan. 

3. Melakukan penjadwalan produksi dengan metode usulan yaitu 

menggunakan metode Nawaz Enscore and Ham. 

4. Membandingkan tardiness metode perusahaan dengan metode usulan. 
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3.2.4 Analisa dan Interpretasi Hasil 

Pada tahap analisa dan interpretasi hasil akan dilakukan analisa hasil dari 

perhitungan proses pengumpulan data, identifikasi, dari penjadwalan perusahaan 

dengan penjadwalan yang diusulkan. 

 

3.2.5 Kesimpulan dan Saran 

Tahap akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan atas 

keseluruhan hasil yang diperoleh dari langkah-langkah penelitian yang dilakukan. 

Penarikan kesimpulan ini merupakan jawaban dari permasalahan yang ada antara 

lain : 

1. Dapat melakukan penjadwalan produksi yang digunakan perusahaan 

agar mendapatkan tardiness yang minimum. 

2. Dapat menurunkan tardiness dengan menggunakan metode Nawaz, 

Enscore, and Ham (NEH). 

Selain itu juga akan diberikan saran sebagai masukan yang berkaitan dengan 

hasil penelitian. 


