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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metode penelitian adalah proses atau tahapan cara mendapatkan data yang 

digunakan untuk keperluan penelitian. Tujuan merancang metodologi penelitian 

ini adalah untuk memberikan suatu urutan penelitian yang sistematis sehingga 

memberikan kesesuaian antara tujuan penelitian dengan permasalahan yang 

terjadi di perusahaan, mengurangi kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi di 

perusahaan, serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

 Penelitian ini dilakukan di PT Hasil Alam Tani Nelayan Indonesia daerah 

kabupaten lamongan lebih tepatnya di Jl. Tlogosadang, kecamatan paciran, 

kabupaten lamongan. Yang merupakan hasil alam dibidang pengolahan ikan beku. 

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan November 2018. Penelitian ini akan di 

pusatkan pada lini produksi supaya produksi meningkat. 

3.2 Objek Penelitian 

 Objek penelitian ini bertempat di pengolahan ikan PT Hasil Alam Tani 

Nelayan Indonesia yang ada di jl. Tlogosadang, Paciran, Lamongan. Penelitian ini 

dilakukan pada bagian proses produksi pengolahan dari bulan November – 

Desember 2018. 

3.3 Tahap Penelitian 

 Pada tahap ini diperlukan suatu tahap-tahap terperinci yang dapat 

membantu pengerjaan sebuah penelitian. Tahap dalam penelitian ini terdiri dari 

pendahuluan, pengumpulan data, pengolahan data, pengumpulan data berupa data 

primer dan sekunder, analisa dan pembahasan serta yang terakhir adalah 

kesimpulan dan saran. Langkah Proses penelitian bisa dilihat pada gambar 3.1 

sebagai berikut : 



 

26 
 

Pendahuluan

Penetapan Tujuan Penelitian

Identifikasi dan Perumusan masalah 

Data Primer Data Skunder

Mulai

Pengumpuln Data

Tahap 

Pendahuluan

Tahap 

Pengumpulan 

Data

Pembobotan Dengan AHP

Evaluasi Dengan Traffict Light 

System (TLS)

Analisa Pembahasan

Kesimpulan Dan Saran

Scoring System Dengan OMAX

Tahap Analisis dan 

Pembahasan

Tahap Kesimpulan 

Dan Saran

Tahap Pengukuran 

Poduktivitas Dan 

Evaluasi Data

Identifikasi Kriteria Produktivitas

Usulan Perbaikan

    

  Gambar 3.1 Tahapan Proses Penelitian 
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3.4.1 Tahap Pendahuluan 

Dalam memulai sebuah penelitian diperlukan langkah pendahuluan untuk 

mengetahui dimana penelitian akan dilakukan dan masalah-masalah apa saja yang 

ada di tempat penelitian. Langkah pendahuluan yang dilakukan adalah observasi 

awal. Observasi awal dilakukan guna mengetahui gambaran perusahaan saat itu 

serta melakukan pengamatan mengenai masalah yang terjadi. Selanjutnya adalah 

langkah-langkah sebagai berikut : 

 

3.4.1.1 Studi Lapangan 

Pelaksanaan studi lapangan dilakukan supaya penelitian mengetahui 

kondisi yang terjadi di tempat penelitian, terutama berkaitan dengan objek 

yang akan diteliti. Pelaksanaan studi lapangan dilakukan untuk mengamati 

yang berkaitan dengan produktivitas. 

3.4.1.2 Identifikasi Masalah  

Di tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan cara melakukan 

pengamatan langsung diperusahaan. Dimana perusahaan masih berpedoman 

pada input dan outpu dan belum berupaya bagaimana cara penignkatan 

produktivitas pada perusahaan PT HATNI. 

3.4.1.3 Penetapan Tujuan Penelitian 

Penetapan Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang informasi 

apa saja yang akan dicari dan perlu didalami melalui penelitian tersebut. 

Tujuannya meliputi,: 

1. Mengidentifikasi faktor – faktor yang berkaitan dengan produktivitas 

pada pengolahan ikan beku. 

2. Mengukur, mengevaluasi dan menganalisis produktivitas pada proses 

pengolahan ikan beku dengan Objective Matrix dan Traffict light System. 

3. Memberikan usulan perbaikan dan peningkatan produktivitas pada 

pengolahan ikan beku. 
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3.4.2 Tahap Pengumpulan Data 

 Pada Langkah ini dilakukan pengumpulan data-data yang dibutuhkan 

untuk penelitian. Data yang dibutuhkan pada penelitian ini ada 2, yaitu : 

1. Data Primer  

Data ini didapat dari metode wawancara atau dengan memberikan 

kuisioner kepada pihak – pihak karyawan PT HATNI. Kuisioner ini 

berisi Identifikasi faktor produktivitas ini menyangkut faktor input dan 

faktor output dalam peningkatan produktivitas tersebut. 

2. Data sekunder  

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang 

biasanya berbentuk dokumen, file, arsip, atau catatan – catatan 

perusahaan. Data yang di pakai untuk perhitunan produktivitas yaitu data 

hasil produksi, data produk baik, data produk cacat, data jumlah tenaga 

kerja, data pemakaian listrik KWh, data jam kerja tersedia, data jam kerja 

lembur, data jumlah absensi tenaga kerja, dan data jumlah jam mesin 

normal.  

 

3.4.3 Tahap Pengukuran Produktivitas Dan Evaluasi Data 

Tahap perencanaan produktivitas adalah proses yang dilakukan agar 

nantinya dapat melakukan pengukuran. Langkah – langkah dari perencanaan 

produktivitas adalah sebagai berikut: 

3.4.3.1 Identifikasi Kriteria Produktivitas  

Kriteria yang akan di ukur dalam penelitian ini ada 2 yaitu kriteria input 

meliputi kriteria produktivitas Bahan Baku, kriteria tenaga kerja, kriteria Jam 

kerja mesin, kriteria konsumsi energi listrik. Sedangkan untuk kriteria outputnya 

sendiri yaitu kriteria jumlah produksi ikan.  

3.4.3.2 Pembobotan Dengan Metode AHP 

 Pembobotan KPI diperlukan untuk mengetahui tingkat kepentingan dari 

masing – masing KPI sebagai acuan dalam proses penilaian kinerja perusahaan. 

Penentuan bobot KPI berdasarkan hasil pengisian kusioner oleh pihak 



 

29 
 

perusahaan dan kemudian dilakukan perbandingan berpasangan. Dalam 

pembobotan ini pengolahan data menggunakan AHP. 

Tabel 3.1 Nilai Bobot dan Keterangan 

Nilaiskala Keterangan 

1 Kedua elemen sama penting 

3 Elemen yang satusedikitlebihpenting 

5 Elemen yang satulebihpenting 

7 Elemen yang satujelaslebihpenting 

9 Elemen yang satumutlaklebihpenting 

2,4,6,8 Nilai antara dua nilai pertimbangan yang berdekatan 

Kebalikan 

(1/3, 1/5, 1/7, 1/9) 

Jika untuk aktivitas i mendapat satu angka dibandingkan 

dengan aktivitas j, maka j mempunyai nilai kebalikan i 

  ( Sumber: Saaty (1993) ) 

Dalam melakukan pembobotan ini, selain menggunakan perhitungan 

manual juga dapat dilakukan menggunakan software expert choice. Dalam 

menggunakan software expert choiceini relatif lebih cepat dikarenakan hanya 

melakukan penginputan data perbandingan berpasangan dari kusioner yang telah 

diisi responden. 

3.4.3.3 Scoring System Menggunakan Metode Objective Matrix  ( OMAX) 

 Dalam pengukuran produktivitas dengan model Objective Matrix (omax) 

terdapat badan matrix yang dibagi dalam sepuluh tingkatan yang mempunyai 

tingkatan nilai. Sedangkan performance indikator terdiri dari: current (jumlah 

nilai saat pengukuran), previous (jumlah pengukuran priode sebelumnya), dan 

indeks produktivitas (IP).dalam Vencent Gasperz (2007) merumuskan indeks 

produktivitas bersamaan dengan istilah produktivitas dan efisiensi dalam beberapa 

rumus dibawah ini : 

Indek produktivitas = 
ouput yang diperoleh

input yang dikeluarkan
… . (1) 

Indek produktivitas = 
hasil yang dicapai

sumber daya yang dipakai
… . (2) 
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 Langkah – langkah menggunakan metode ini adalah:  

1. Menentukan tujuan pengukuran  

Penentuan tujuan pengkuran adalah langkah pertama yang harus 

ditentukan sebelum melakukan penelitian.  

2. Menentukan kriteria pengukuran. 

3. Menentukan rasio performance  

Performance adalah tingkat produktivitas yang merupakan rasio tiap 

kriteria pengukuran. Nilai performance didapat dengan cara membagi 

rasio input dengan output pada masing-masing kriteria.  

4. Menentukan target (Faridz et al., 2010)  

Menentukan Target  (Skor 10)  

Nilai dari skor 10 didapat dari BKA (Batas Kendali Atas) yang 

merupakan batas produktivitas maksimum yang mungkin dicapai 

perusahaan dari tiap kriteria produktivitas. Rumus BKA, DA (Degree 

of Accuracy), dan CL (Confident Level) adalah: 

𝐵𝐾𝐴 = 𝜇 + 𝑘. 𝜎 ….……………. (1)  

𝐷𝐴 = 𝜎 𝜇 𝑥100 …...……………. (2)  

𝐶𝑙 = 100% − 𝐷 .…..……………. (3) 

Keterangan:  

BKA : Batas Kendali Atas.  

μ : Rata-rata tiap kriteria yang diukur. 

σ : Standar Deviasi.  

k : Konstanta.  

k : 1, jika tingkat keyakinan (CL) terletak pada 0% ≤ CL ≤ 68%.  

k : 2, jika tingkat keyakinan (CL) terletak pada 68% < CL ≤ 95%.  

k : 3, jika tingkat keyakinan (CL) terletak pada 95%. 

Menentukan nilai (Skor 3)  

Nilai pada skor 3 merupakan nilai produktivitas yang telah dicapai 

selama ini. Nilai pada skor 3 diperoleh dengan merata-ratakan nilai 

radio tiap kriteria. Rumus untuk menghitung rata-rata adalah: 

 𝜇 = 
1

𝑛
∑ 𝑋𝑖𝑛

𝑖=1   .….…………….. (4)  
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Keterangan :  

µ : Rata-rata tiap kriteria yang diukur selama 12 bulan  

n : jumlah data  

Xi : Rasio tiap criteria. 

Menentukan Nilai Produktivitas Terendah (Skor 0)  

Nilai pada skor 0 didapat dari BKB (Batas Kendali Bawah) yang 

merupakan batas produktivitas minimum yang mungkin dicapai oleh 

perusahaan. Rumus BKB adalah :  

𝐵𝐾𝐴 = 𝜇 − 𝑘. 𝜎 .….…………….. (5) 

5. Menentukan nilai Skor 1-2 dan Skor 4-9. 

Nilai produktivitas realistis merupakan nilai yang mungkin dicapai 

sebelum sasaran akhir. Skor 1-2 dan skor 4-9 didapat dari interpolasi. 

Rumus interpolasi yang digunakan adalah (Balkan, 2010):  

Interval 0-3  = 
skor 3−skor 0 

3−0 
..……………………(6)  

Interval 3-10 = 
skor 10−skor 3 

10−3 
  …………………(7) 

6. Menentukan nilai bobot kriteria  

Menentukan bobot tiap kriteria ditekankan pada penentuan nilai 

prioritas kriteria dengan membandingkan mana yang lebih penting 

antarkriteria. Untuk lebih mempermudah penentuan prioritas maka 

perlu dibuat tabel konversi dari pernuataan prioritas ke dalam angka-

angka. Berikut adalah tabel skala prioritas kriteria yang digunakan 

(Agustina & Riana, 2011).  

Tabel 3.2 Skala Prioritas Kriteria 

Nilai Tingkat Prioritas 

1 KRITERIA 1 sama penting dibanding dengan KRITERIA 2 

3 KRITERIA 1 sedikit lebih penting dibanding dengan KRITERIA 2 

5 KRITERIA 1 lebih penting dibanding dengan KRITERIA 2 

7 KRITERIA 1 sangat penting dibanding dengan KRITERIA 2 
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9 KRITERIA 1 jauh sangat penting dibanding dengan KRITERIA 2 

2,4,6,8 KRITERIA 1 *) nilai tengah-tengah 

 

7. Menentukan skor dari skala.  

a) Skor (score) adalalah level yang menunjukkan keberadaan nilai 

pengukuran produktivitas. 

b) Bobot (weight) adalah besarnya bobot kepentingan tiap kriteria 

produktivitas terhadap total produktivitas. Besarnya nilai bobot 

ditentukan dengan mengolah data yang didapat dari penyebaran 

kuesioner menggunakan metode AHP.  

c) Nilai (value) adalah hasil perkalian antar skor dan bobot pada 

kriteria yang diukur.  

8. Menentukan Indeks Produktivitas Total. 

Tabel 3.3 Tampilan tabel Objective Matrix (OMAX) 

KPI 1 KPI 2 KPI 3 KPI 4 KPI 5 
KPI 

          

          Performance  

          

Level  

10 

          9 

          8 

          7 

          6 

          5 

          4 

          3 

          2 

          1 

          0 

 

          Level 

          Weight 

          Value 
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Keterangan bagian – bagian matriks : 

a) Kriteria produktivitas , yaitu kriteria yang menjadi ukuran kinerja pada 

bagian departemen yang akan diukur kinerjanya. Setiap kegiatan yang 

menujukkan nilai produktivitas ditetapkan dalam bentuk rasio, seperti 

output/jam, cacat/100 unit, dan sebgainya. Nilai nilai itu menunjukkan 

karakteristik dari performasi suatu badan usah tertentu yang diukur. Rasio 

ini dimasukkan pada bagian puncak dalam kolom matriks. 

b) Performansi , pengukuran dan performansi suatu periode dimasukkan pada 

bagian ini untuk keseluruhan kriteria. Ini adalah hasil aktual yang telah 

dicapai pada periode tersebut sesuai dengan kriterianya. Data ini bisa 

didapat dari produksi, akutansi, data pribadi atau informasi dari konsumen. 

Scales, badan dari matriks disusun berdasarkan level 0 sampai level 10. 

Level 0 merupakan nilai performansi terjelek dan nilai 10 adalah nilai 

pencaaian optimal yang dapat terjadi. Level 3 merupakan nilai dasar yang 

didapatkan dari hasil pengukuran awal. 

c) Score , pada baris tepat dibawah badan matriks, setiap nilai performansi 

yang dicapai dikonversikan menjadi score dari badna matriks. 

Pengkonversian ini mengikuti aturan : bila nilai performansi lebih rendah 

dari nilai performansi pad level tertent, namun masih lebih tinggi dari nilai 

sebelumnya, maka nilai performansi digolongkan padalevel sebelumnya 

d) Weight, yaitu besarnya bobot dari setiap kriteria kinerja terhadap total 

kinerja. Kriteria – kriteria yang telah ditetapkan mempunyai pengaruh 

yang berbeda – beda terhadp tingkat uit yang diukur. Untuk itu perlu 

dicantumkan bobot yang menyatakan derajat kepentingan (dalam 

persentase) yang menunjukkan pengaruh relatif kriteria tersebut terhadap 

kinerja unit kerja yang diukur. Jumlah seluruh bobot kriteria adalah 100. 

e) Value, nilai value untuk setiap kriteria didapatkan dengan cara mengalikan 

bobot (weight) dengan nilai (score) pada setiap kriteria. 

f) Peformance Indicator, penjumlahan dari setiap value (weight score) adlah 

nilai performansi dari periode yang diukur (current) dan index didapatkan 

dengan car mengurangkan nilai periode yang diukur (current) dengan nilai 
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periode sebelumnya (previous) dibagi dengan nilai sebelumnya (previous) 

lalu hasilnya dikalikan 100 %. 

3.4.3.4 Evaluasi Dengan Traffic Light System (TLS) 

Metode Traffic Light System (TLS)digunakan sebagai tanda apakah nilai 

score pada KPI dalam setiap perspektif sudah mengindikasi perlunya perbaikan 

atau tidak. Metode ini menggunakan indikator warna untuk pengelompokkan. 

Ada 3 warna dalam metode Traffic Light System yaitu : 

1. Warna hijau, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai anatara level 8 

sampai level 10. Artinya pencapain dari indikator tersebut sudah tercapai 

atau bahkan melampaui target. 

2. Warna kuning, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai antara level 4 

sampai level 7. Artinya pencapaian dari indikator tersebut belum tercapai, 

meskipun sudah mendekati target. Jadi perlu berhati – hati dengan setiap 

kemungkinan yang timbul. 

3. Warna merah, diberikan untuk KPI yang mencapai nilai antara level 0 

sampai level 3. Artinya pencapaian dari indikator tersebut dibawah target 

dan diluar batas toleransi, maka harus dilakukan perbaikan. 

3.4.3.5     Usulan Perbaikan Produktivitas  

Usulan perbaikan produktivitas diusulkan setelah perusahaan mengetahui 

hasil yang sudah dicapai. Usulan perbaikan produktivitas ini mengacu pada 

kriteria-kriteria yang telah di tetapkan antara, pemakaian bahan baku, jumlah 

karyawan/ tenaga kerja, mesin dan energi. Usulan ini mengacu untuk perbaikan 

yang akan datang yaitu pada periode selanjutnya untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal yang ingin dicapai oleh perusahaan.  

 

3.4.4 Tahap Analisis dan Pembahasan 

Tahap Analisis dan Pembahsan ini meliputi tahap analisa dan interpretasi 

data dari proses pengumpulan data dan penrhitungan data menggunakan metode 

Objective Matrix. analisis tersebut menggunakan Traffic Light System (TLS), 

sehingga produktivitas di masa yang akan datang bisa meningkat. 
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3.4.5 Tahap 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. Selain ini juga akan diberikan saran sebagai masukan yang positif berkaitan 

dengan hasil penelitian. 

 

 


