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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1. Flowchart Penelitian 

Langkah – langkah dalam melaksanakan penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3.1 berikut : 
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

 

3.2. Metodologi Penelitian 

Metodologi peneitian adalah prosedur yang digunakan untuk menentukan 
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akan dilakukan. Tujuan dari merancang metodologi penelitian adalah untuk 

memberikan kerangka penelitian yang sistematis sehingga dapat memberikan 

kesesuaian antara tujuan penelitian dengan permasalahan yang ada. 

Berdasarkan flowchart penelitian, prosedur ini untuk menentukan identifikasi 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, pengumpulan data, 

pengolahan data, analisa dan pembahasan, dan terakhir kesimpulan dan saran. 

Berikut adalah penjelasan mengenai tahapan penelitian yang sudah dirancang 

seperti Gambar 3.1 :  

 

3.2.1 Tahap Pendahuluan 

Dalam memulai pengerjaan penelitian diperlukan langkah pendahuluan 

untuk mengetahui dimana penelitian akan dilakukan dan masalah – masalah 

apa saja yang diperlukan pada tempat penelitian. 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan merupakan persiapan penelitian yang bertujuan untuk 

mengetahui kondisi perusahaan, gambaran umum perusahaan, dan 

permasalahan yang terjadi pada perusahaan. Metode ini dilakukan untuk 

mendapatkan informasi terkait dengan pembahasan yang diangkat 

berdasarkan prinsip – prinsip landasan teori sebagai dasar atau landasan yang 

berkaitan dengan penilitian yang dilakukan.  

2. Identifikasi Masalah 

Pada tahapan ini dilakukan pengidentifikasian masalah yang terjadi pada 

perusahaan. Dalam langkah tersebut diketahui bahwa masalah pada PT. 

INKA (Persero) yaitu terhentinya proses produksi dikarenakan mesin 

Horizontal Milling rusak secara mendadak. 

3. Perumusan Masalah 

Setelah melakukan studi lapangan, diketahui bahwa permasalah yang 

terdapat pada perusahaan yaitu kegagalan yang sering terjadi pada mesin 

Horizontal Milling. Dikarenakan adanya beberapa komponen rusak pada 

mesin Horizontal Milling. 
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4. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditetapkan mengacu pada perumusan masalah yaitu 

menentukan kebijakan perawatan mesin Horizontal Milling yang optimal 

dengan menggunakan metode Reliability Centered Maintenance (RCM) II. 

 

3.2.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang 

dibutuhkan. Pada tahap ini dilakukan untuk menunjang pengolahan data yang 

akan dilakukan pada tahap pengerjaan selanjutnya. 

1. Pengumpulan Data 

Pada tahapan ini dilakukan pengumpulan data untuk menunjang 

pengolahan data yang akan dilakukan pada tahapan pengerjaan selanjutnya. 

Terdapat dua metode pada tahap pengumpulan data yaitu pengumpulan data 

primer dan data sekunder. Adapun penjelasan dari pengumpulan data primer 

dan sekunder sebagai berikut : 

a) Data Primer 

Pengumpulan data primer adalah dengan melakukan wawancara dan 

kegiatan tanya jawab dengan operator mesin secara langsung dan 

mencatat data kerusakan mesin yang ada pada perusahaan. Observasi juga 

dilakukan untuk memperoleh data dengan melakukan pengamatan secara 

langsung terhadap kondisi dan keadaan yang sebenarnya di perusahaan 

b) Data Sekunder 

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara melihat 

dan mencatat dokumen yang ada pada perusahaan. Berikut ini data yang 

dibutuhkan dalam penelitian : 

1. Data lamanya downtime 

Tabel 3.1 Data waktu antar kerusakan 

No 

Nama 

Komponen 

Mesin 

Frekuensi 

Kerusakan 

Total Antar 

Kerusakan 

Mesin 
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1    

2    

3    

 

2. Data interval waktu antar kerusakan 

Tabel 3.2 Frekuensi Kerusakan Mesin 

No Nama Komponen Mesin Frekuensi Kerusakan 

1   

2   

3   

 

3. Data waktu perbaikan 

Tabel 3.3 Data Waktu Perbaikan 

No 
Nama Komponen 

Mesin 

Waktu Perbaikan 

1   

2   

3   

 

2. Pemilihan Sistem dan Pengumpulan Informasi 

Pada tahap ini akan dilakukan pemilihan sistem agar pembahasan tidak 

terlalu meluas. Tujuannya untuk mengetahui fungsi dari masing – masing  

komponen mesin Horizontal Milling. Sedangkan pengumpulan informasi 

berfungsi untuk mendapatkan gambaran dan data yang lebih mendalam 

mengenai sistem beserta cara kerjanya. Informasi yang dikumpulkan 

didapatkan dari pengamatan langsung di lapangan dan sejumlah buku 

referensi. 
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3.2.3 Tahap Pengolahan Data 

Pengolahan data merupakan langkah – langkah pengolahan data dan 

informasi secara tahap demi tahap. Pada tahap pengolahan data terdapat 

beberapa langkah – langkah yaitu : 

1. Penentuan Komponen Kritis 

Pada tahapan ini akan dilakukan pemilihan komponen kritis dari mesin 

horizontal milling dengan melihat frekuensi kerusakan dan waktu downtime 

dari komponen tersebut. Penentuan komponen kritis dilakukan menggunakan 

diagram pareto. 

2. Pengumpulan Informasi dan Sistem Kerja 

Pada tahap ini akan dilakukan pengumpulan informasi yang didapatkan 

dari pengamatan langsung di lapangan dan sejumlah buku referensi. 

Tujuannya untuk mengetahui fungsi beserta sistem kerja dari masing – 

masing  komponen mesin Horizontal Milling. 

3. Deskripsi Sistem dan Functional Block Diagram (FBD) 

Tahapan selanjutnya dilakukan langkah – langkah pendeskripsian sistem 

ini untuk mengetahui komponen – komponen yang terdapat di dalam sistem 

tersebut dan cara komponen tersebut beroperasi. Setelah mengetahui data 

komponen beserta fungsinya, sistem diuraikan secara detail kemudian 

menyusun Functional Block Diagram (FBD). 

4. Failure Mode Effect Analysis (FMEA) 

Selanjutnya pada tahap ini akan mengevaluasi sistem dengan 

mempertimbangkan mode kegagalan dari sistem yang terdiri dari komponen 

dan menganalisis pengaruh terhadap sistem keandalan pada mesin Horizontal 

Milling. FMEA sering digunakan sebagai langkah awal untuk melakukan 

studi terhadapa keandalan komponen. Di dalam FMEA juga terdapat Risk 

Priority Number (RPN), merupakan hasil perhitungan dari keseriusan efek 

(severity), kemungkinan terjadinya kegagalan (occurrence), dan kemampuan 

untuk mendeteksi kegagalan sebelum terjadi (detection). 
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5. Reliability Centered Maintenance (RCM) II Decision Worksheet 

RCM II Decision Worksheet digunakan untuk mencari jenis tindakan 

perawatan yang tepat (maintenance task) dan memiliki kemungkinan untuk 

dapat mengatasi setiap bentuk kegagalan (failure mode). Dalam worksheet ini 

peneliti akan menentukan dampak/ konsekuensi yang ditimbulkan oleh 

kegagalan serta tindakan proactive maintenance untuk menghadapi 

kegagalan yang terjadi. Decision Worksheet akan menganalisa konsekuensi 

dari adanya kegagalan apakah berpengaruh terhadap keselamatan (S), 

lingkungan (E), atau berpengaruh terhadap kerugian operasional (O). 

6. Pengujian Pola Distribusi 

Selanjutnya komponen pada mesin Horizontal Milling akan dilakukan 

pengujian pola distribusi berdasarkan hasil RCM II Decision Worksheet. 

Pemilihan pola distribusi ini menggunakan software Minitab 18 sebagai 

parameter distribusi. 

7. Perhitungan Interval Perawatan 

Selanjutnya menentukan interval perawatan mesin yang optimum yang 

didapatkan dari pemilihan hasil yang paling minimum untuk mengurangi 

waktu downtime dan mendapatkan jadwal perawatan pada komponen mesin 

Horizontal Milling. 

 

3.2.4 Tahap Analisa dan Kesimpulan 

Pada tahap ini akan membahas hasil dari pengolahan data yang sudah 

diuraikan secara detail dari hasil pengolahan data yang sudah dilakukan. 

1. Analisa dan Pembahasan 

Setelah pengumpulan data mengenai mesin Horizontal Milling, 

selanjutnya melakukan analisa secara detail akan membahas hasil dari analisa 

Functional Block Diagram (FBD), Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA), Reliability Centered Maintenance (RCM) II, pemilihan tindakan 

dan penggantian komponen.  Dari tiap mode kerusakan dibuat daftar tindakan 

dan barulah mendapatkan jadwal perawatan mesin Milling yang optimal. 
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2. Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap akhir ini peneliti mendapatkan hasil – hasil berdasarkan 

pengumpulan data, pengolahan data, analisa serta pembahasan, sehingga 

dapat ditarik kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dari hasil 

penelitian ini akan diberikan saran – saran yang dapat membantu dalam 

pengaplikasian hasil perancangan maupun dalam penelitian lanjutan. 

 


