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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Kelompok Machine Cabinet UP yang merupakan bagian dari 

departemen Wood Working PT Yamaha Indonesia yang memproduksi berbagai macam 

cabinet untuk Upright Piano (UP). Pada penelitian ini mengfokuskan kepada satu model 

piano yang paling banyak diproduksi, yaitu model piano upright B1 polished ebony (PE). 

Namun proses yang terjadi pada bagian ini untuk jenis Polished Ebony (PE), Polished 

Mahogany (PM), dan Polished Walnut (PW) memiliki alur proses yang sama. Sehingga 

objek yang digunakan mengenai masalah penjadwalan dalam penelitian ini adalah model 

B1. Sedang objek yang dipakai dalam pembuatan sistem Kanban adalah semua rak yang 

dibedakan berdasarkan part yang ada didalamnya. 

 

 

3.2 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data senkunder. Yang 

termasuk kedalam data primer yaitu hasil pengamatan dan wawancara dengan pihak-

pihak yang berkepentingan dengan produksi dan kelompok dari objek yang di amatin. 

Data-data tersebut meliputi: Waktu proses, alur proses, kapasitas  mesin, sistem produksi 

yang diterapkan, skill operator dan usulan desain kartu kanban. Sedangkan data sekunder 

yang berasal dari arsip perusahaan yaitu lead time antar work station, jumlah part piano 

dari setiap model piano, penjadwalan produksi per hari, jumlah operator dan jumlah 

mesin. 

 



24 

 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

3.3.1 Wawancara 

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan produksi 

terutama pada Kelompok Machine  Cabinet UP Departemen Wood Working. 

Wawancara ini diajukan kepada beberapa pihak diantaranya: Foreman SAP, 

foreman Machine  Cabinet UP, staff PPIC untuk Upright Piano, asisten manajer 

Produksi Engineering, staff Production Engineering, Kepala Kelompok Machine 

Cabinet UP,  operator kelompok Machine Cabinet UP dan mentor yang menjadi 

ahli Kanban. 

 

3.3.2 Observasi 

Observasi ini dilakukan dengan cara mengamati secara langsung pada lapangan 

produksi dengan melakukan pengamatan terhadap waktu proses pada setiap 

mesinnya. Mengamati cabinet yang masuk dari segi intensitas maupun kuantitas. 

Mengamati operator dalam mengerjakan part-part-nya berdasarkan prioritas dari 

perusahaan. 

 

3.3.3 Studi Pustaka 

Studi pustaka dalam penelitian ini dilakukan untuk pengkajian literatur mengenai 

informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya, isu global industry, dan teori-teori 

yang berhubungan dalam pemecahan masalah topik penelitian ini. 

 

 

3.4 Alur Penelitian 

Tahapan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti ditunjukkan pada diagram alir 

dibawah ini: 
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Gambar 3. 1 Diagram Alir Pelaksanaan Penelitian 
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Adapun penjelasan dari diagram alir diatas adalah sebagai berikut: 

1. Studi Lapangan 

Pada tahapan ini peneliti melakukan pengamatan terhadap kondisi dilantai 

produksi, baik masalah yang terjadi maupun hal-hal yang mempengaruhi 

penjadwalan PT Yamaha Indonesia.  

2. Identifikasi Masalah 

Setelah melakukan tahapan diatas, melakukan  identifikasi terhadap situasi di 

lapangan yang menjadi penghambat dalam proses produksi. Kemudian melakukan 

pendataan masalah-masalah yang teridentifikasi dan menanyakan terkait masalah-

masalah yang telah teridentifikasi.  

3. Perumusan Masalah, Tujuan, dan Batasan Masalah 

Pada tahapan penelitian ini yang dilakukan yaitu menentukan permasalahan yang 

akan dipilih menjadi topik penelitian dari hasil identifikasi masalah, menentukan 

tujuan dari penelitian ini, dan menentukan batasan-batasan dari penelitian ini 

supaya tidak terlalu kompleks.  

4. Kajian Literatur 

Kajian literatur digunakan untuk mengetahui metode yang tepat dalam 

memecahkan masalah dengan tujuan yang telah diputuskan pada alur ke-3. Yang 

dilakukan dari tahapan ini yaitu mencari berbagai referensi baik dari buku maupun 

penelitian-penelitian yang telah ada, untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Sehingga dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan optimal. 

5. Pengumpulan Data 

Pada tahapan pengumpulan data, dilakukan pencarian data primer dan data 

sekunder dengan cara wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berhubungan 

dengan topik penelitian dan observasi secara langsung di lapangan. Serta data 

sekunder didapatkan dengan cara mengumpulkan data-data arsip perusahaan dan 

dari studi pustaka. 

6. Uji Kecukupan dan Keseragaman Data 

Data waktu proses dari hasil pengambilan data dengan cara mengamati secara 

langsung, yang mengambil 10 sampel pada setiap prosesnya. Pada data-data 

tersebut dihitung uji kecukupannya untuk menentukan apakah data tersebut telah 

mewakili setiap proses nya tersebut dan keseragaman data digunakan untuk 

menentukan apakah data yang diambil dalam situasi normal atau tidak. Sehingga 
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data tersebut dapat digunakan, apabila data dianggap cukup dan seragam kemudian 

data waktu proses yang digunakan adalah rata-ratanya. Namun apabila data tidak 

seragam dan tidak cukup atau salah satunya, maka perlu dilakukan pengambilan 

data ulang dikarenakan data tersebut dianggap tidak normal. 

7. Pengolahan Tabu Search 

Setelah didapatkan waktu prosesnya langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam 

pengolahan algoritma tabu search ini yaitu menentukan solusi awal, membuat 

kriteria aspirasi, membuat iterasi dimana iterasi akan berhenti ketika telah mencapai 

titik optimal, melakukan move pada setiap iterasi dengan menggunakan metode 

neighborhood, menghitung makespan pada setiap move. 

8. Simulasi pada Operator dan Mesin 

Pada penghitungan makespan menghubungkan proses hanya berdasarkan mesin, 

namun pada bagian machine cabinet up ini jumlah mesin lebih banyak daripada 

jumlah operator. Simulasi dilakukan secara manual yang mana disesuaikan dengan 

keahlian-keahlian yang dimiliki oleh operator. Keahlian dari operator ini 

didapatkan dengan cara wawancara pada masing-masing operator. 

9. Usulan Kanban 

Usulan Kanban ini diberikan untuk memaksimalkan fungsi penjadwalan. Sehingga 

dalam desain tersebut mencantumkan waktu yang digunakan sebagai due date. 

Dalam penentuan desain sistem Kanban ini dilakukan dengan cara wawancara 

sehingga menghasilkan atribut-atribut yang dapat menjadi referensi dalam 

penentuan desainnya. Serta wawancara terakhir dilakukan kepada mentor yang 

menjadi ahli Kanban yang bertujuan untuk menentukan desain final.  

10. Penarikan Simpulan dan Saran 

Setelah proses-proses diatas dilakukan, sehingga dilakukan penarikan kesimpulan 

dan saran. Dalam kesimpulan dan saran brerisi tentang jawaban dari rumusan 

masalah pada penelitian ini dan memberikan saran kepada PT. Yamaha Indonesia 

serta bagi peneliti selanjutnya. 


