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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan pada PT.Werbel Indonesia Service dengan alamat 

Jalan Perunggu Utara No.3 Purwantoro, Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan pada perusahaan jasa cleaning service 

PT.Werbel Indonesia Service adalah Jenis penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah aplikasi model. Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), 

aplikasi model adalah jenis penelitian yang menekankan pada pemecahan 

masalah-masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik 

dalam rangka penentuan kebijakan kinerja tertentu.  

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Gantt Chart, ialah merupakan cara untuk mengetahui aktivitas kerja yang 

dilakukan didalam perusahaan. 

b. Tabulasi Data, ialah langkah untuk menemukan permasalahan 

c. Studi Waktu, ialah metode untuk memecahkan permasalahan dan 

menemukan solusi standar waktu kerja pada perusahaan.  

d. Tenaga Kerja, ialah merupakan sumber daya manusia (cleaning service) 

yang berperan sebagai pusat kerja di perusahaan. 

e. Waktu kerja, ialah sejumlah waktu yang digunakan tenaga kerja untuk 

menyelesaikan suatu pekerjaan. 
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f. Aktivitas pekerjaan, ialah sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan oleh 

setiap tenaga kerja. 

g. Waktu Standar, ialah hasil yang didapatkan setelah melewati langkah-

langkah yang dilakukan dan dapat menjadi jawaban untuk permasalahan 

pada perusahaan 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Data Primer 

Data primer adalah data penelitian yang diperoleh atau 

dikumpulkan oleh peneliti atau lembaga tertentu langsung dari sumbernya, 

dicatat dan diamati untuk pertama kalinya dan hasilnya digunakan 

langsung oleh peneliti atau lembaga itu sendiri untuk memecahkan 

persoalan yang akan dicari jawabannya (Agung, 2012) Data primer yang 

diperoleh yakni dengan cara mencatat dan mengamati suatu pekerjaan 

dengan manajer dan supervisor jasa cleaning service PT Werbel Indonesia 

Service yang meliputi berupa waktu penyelesaian pekerjaan.  

2. Data Sekunder 

Menurut Agung (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh 

atau dikumpulkan oleh orang lain atau lembaga tertentu. Atau data primer 

yang telah diolah lebih lanjut menjadi bentuk-bentuk seperti tabel, grafik 

diagram, gambar dan yang lainnya sehingga lebih informatif oleh pihak 

lain. Data sekunder yang didapat dalam penelitian ini gambaran umum 

perusahaan, jumlah karyawan khususnya bagian cleaning service, dan 

jenis pekerjaan.  
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E. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu:  

1. Wawancara 

Wawancara adalah hal yang sangat penting dalam 

mengumpulkan data. Menurut Nazir (2011) wawancara adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si 

penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan 

interview guide (panduan wawancara). Tujuan wawancara ialah untuk 

menemukan apa yang ada dalam pikiran orang yang diwawancarai, apa 

yang dipikir, dan apa yang dirasakan. Dalam hal ini dilakukan tanya 

jawab pekerjaan secara langsung dengan pihak yang berwenang di PT 

Werbel Indonesia Service yaitu manajer dan supervisor khususnya pada 

bagian cleaning service. 

2.  Dokumentasi  

Menurut Agung (2012) dokumentasi adalah teknik pengumpulan 

data yang tidak langsung pada subjek penelitian, namun melalui 

dokumen. Dokumen yang digunakan dapat berupa buku harian, surat 

pribadi, laporan, notulen rapat, catatan kasus dalam pekerjaan sosial dan 

dokumen lainnya. Dokumentasi pada penilitian ini dilakukan dengan 

mengumpulkan arsip-arsip yang ada di dalam perusahaan yang berupa 

rapot performa kinerja karyawan, jadwal kerja karyawan dan foto untuk 

menjadikan bukti bahwa penelitian dilakukan di tempat tersebut. 
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F. Teknik Analisis Data 

1. Gantt Chart 

Gantt Chart adalah sejenis grafik batang (Bar Chart) yang digunakan untuk 

menunjukan tugas-tugas pada proyek serta jadwal dan waktu 

pelaksanaannya, seperti waktu dimulainya tugas tersebut dan juga batas 

waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tugas yang bersangkutan. 

Heizer dan Render (2015), gantt chart digunakan untuk menjawab rumusan 

masalah pertama, Berikut ini adalah langkah-langkah dalam membuat Gantt 

Chart: 

a. Mengidentifikasi tugas 

b. Menggambarkan sumbu horizontal 

c. Menuliskan tugas ataupun bagian pekerjaan 

d. Melakukan pemeriksaan kembali 

2. Tabulasi Data 

Tabulasi data ialah pembuatan tabel yang berisikan berbagai data yang 

sudah diberi kode sesuai dengan analisis yang dibutuhkan. Hasan (2006). 

Tabulasi data digunakan untuk menjawab rumusan masalah kedua. 

3. Studi Waktu 

Studi waktu adalah yang sangat banyak menggunakan metode standar 

tenaga kerja, melibatkan sampel kinerja pekerja dan menggunakannya 

untuk menetapkan suatu standar. Heizer dan Render (2015), studi waktu 

digunakan untuk menjawab rumusan masalah ketiga. Orang yang terlatih 
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dan berpengalaman dapat menentukan standar dengan mengikuti delapan 

langkah berikut ini: 

a. Mendifinisikan tugas untuk dipelajari (setelah analisi metode telah 

dilakukan). 

b. Membagi tugas ke dalam elemen secara persis tepat (bagian tugas yang 

sering kali memerlukan waktu tidak lebih dari beberapa detik). 

c. Membagi berapa banyak kali untuk mengukur tugas (sejumlah siklus 

pekerjaan atau sampel diperlukan). 

d. Waktu dan mencatat waktu mendasar dan memeringkatkan kinerja. 

e. Mengihtung rata-rata waktu yang diobservasi (actual). Rata-rata waktu 

yang diobservasi adalah rata-rata aritmatika atas kali untuk tiap-tiap 

elemen diukur, disesuaikan untuk pengaruh yang tidak biasanya untuk 

masing-masing elemen : 

Rata-rata waktu yang diobservasi = 

Jumlah waktu yang diterima

untuk kinerja 
masing−masing elemen

Jumlah observasi
  

f. Menentukan pemeringkatan kinerja (kecepatan kerja) dan kemudian 

menghitung waktu normal untuk masing-masing elemen. 

Waktu normal = rata-rata waktu diobservasi x factor pemeringkatan 

kinerja. 

Pemeringkatan kinerja menyesuaikan rata-rata waktu yang diobservasi 

pada apa yang diharapkan oleh pekerja terlatih untuk menyelesaikan 

pekerjaan dengan kecepatan normal. 
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g. Menambahkan waktu normal untuk tiap elemen untuk mengembangkan 

total waktu normal bagi tugas. 

h. Menghitung waktu standar. Penyesuaian ini pada total waktu normal 

yang meyediakan bagi cadangan, misalnya kebutuhan pribadi, 

penundaan waktu yang tidak dapat dihindarkan, dan kelelahan pekerja: 

Waktu standar = 
Total waktu normal

1−faktor cadangan
 

 


