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BAB III  

METODE PENELITIAN 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu tahap 

identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan 

pembahasan, serta kesimpulan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun objek pada penelitian ini adalah serangkaian proses produksi di PT Yamaha 

Indonesia sebagai perusahaan yang memproduksi alat musik piano jenis Grand Piano 

(GP) dan Upright Piano (UP). 

3.2 Alur Penelitian 

Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Penelitian dimulai dengan 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Pada tahap 

selanjutnya, dilakukan perumusan masalah untuk menentukan fokus pada penelitian ini. 

Kajian literatur yang meliputi kajian induktif dan deduktif dilakukan untuk menyusun 

state of the art dan teori dasar yang mendukung fokus penelitian. Tahap selanjutnya 

dilakukan pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data. Permasalahan yang telah diidentifikasi 

dan dirumuskan kemudian didefinisikan dengan menganalisa hasil output produksi yang 

seharusnya sesuai dengan schedule sehingga dapat meningkatkan produktifitas 

perusahaan dalam upaya minimasi penumpukan work in process. 
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Gambar 3. 1 Alur Penelitian 
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3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian 

meliputi sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan pengolahan data pada 

penilitian ini, yaitu data mengenai proses produksi alat musik piano jenis Upright Piano 

(UP). Data ini akan menjadi inputan dalam sistem penjadwalan produksi. Data primer 

juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan secara langsung oleh peneliti di 

lapangan dengan cara observasi. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak terlibat langsung dalam pengolahan data pada 

penelitian ini. Data ini digunakan sebagai data pendukung dan tidak terlibat langsung 

dalam perhitungan. Data sekunder juga dapat diartikan sebagai data yang didapatkan 

secara tidak langsung/tidak melalui observasi, misalnya data historis perusahaan. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dengan pengamatan secara langsung pada aktivitas produksi dilakukan 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada lantai produksi dan 

memperoleh data terutama data yang bersifat kuantitatif.  

2. Wawancara  

Wawancara dengan manager produksi, operator, serta bagian administrasi dilakukan 

untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan secara 

langsung. 
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3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip mengenai 

data historis perusahaan dan sumber referensi lainnya seperti buku dan jurnal yang 

sesuia dengan fokus penelitian. 

3.5 Pengolahan Data  

Penelitian ini dilakukan dengan melakukan pengelompokkan kabinet yang memiliki 

waktu proses tercepat menggunakan metode sequencing dengan pendekatan Total Work 

(TWK). Setelah dilakukan pengurutan pioritas kegiatan, maka dilakukan iterasi sebanyak 

2 kali. Kemudian masing-masing metode dilakukan perhitungan berdasarkan jumlah 

iterasi yang ditentukan dan didapatkan nilai makespan-nya. Lalu pada hasil perhitungan 

tersebut dianalisa dengan membandingkan output aktual dengan schedule dimana hal ini 

bertujuan untuk memberi gambaran umum yang berkaitan dengan lead time sehingga 

dapat diketahui seberapa banyak kabinet yang mampu diproduksi oleh stasiun kerja 

tersebut dalam 1 hari atau 8 jam kerja. Berdasarkan kajian literatur yang didapatkan, 

metode algoritma Campbell, Dudek, & Smith (CDS) ini cocok untuk menyelesaikan 

permasalahan penjadwalan untuk meminimasi makespan dengan tipe alur produksi yaitu 

flowshop.  

3.6 Analisa Hasil 

Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan keempat metode 

berdasarkan hasil perhitungan efektivitasnya. Analisis tersebut bertujuan untuk 

memberikan saran yang sebaiknya diterapkan oleh perusahaan di lantai produksi 

berdasarkan hasil perhitungan efektivitas yang tertinggi. Serta juga untuk menunjukkan 

jumlah work in process setelah diterapkan metode yang baru dan berapa lama 

keterlambatan rata-ratanya. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk 

mengevaluasi metode sequential scheduling yang diusulkan. 
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3.7 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap terakhir adalah kesimpulan dimana tahap ini menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah penelitian secara singkat. Selanjutnya juga terdapat saran sebagai 

rekomendasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan saran bagi perusahaan 

dalam mengimplementasikan hasil penelitian ini. 

  


