
 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Objek dan Subjek Penelitian 

Subjek penelitian adalah orang, tempat atau benda yang diamati dalam penelitian sebagai 

sasaran. Sedangkan objek penelitian adalah hal yang menjadi pokok persoalan untuk 

kemudian akan diamati dan diteliti.  

 

3.1.1 Subjek 

Subjek pada penelitian ini adalah mesin dan operator di line produksi housing PT. Inti 

Ganda Perdana. 

 

3.1.2 Objek 

Dalam penelitian ini objek yang diteliti berupa aktivitas setup mesin yang memiliki nilai 

waktu tertinggi saat changeover pada line produksi housing F PT. Inti Ganda Perdana 

 

3.2 Tahap Awal Penelitian 

Pada tahap awal penelitian dilakukan langkah-langkah penelitian yaitu studi lapangan, 

studi pustaka, identifikasi masalah, perumusan masalah, dan penetapan tujuan. 

 

3.2.1 Observasi 

Peneliti melakukan observasi di lapangan yaitu dengan melihat kondisi PT Inti Ganda 

Perdana secara keseluruhan maupun dibagian peneliti melakukan project magang yaitu 



31 
 

di bagian produksi housing khususnya line housing F. Penelitian ini merupakan bagian 

dari project yang dilakukan oleh tim beranggotakan divisi enggineering, Operations 

Management Development (OMD) dan produksi. 

 

1.2.2 Identifikasi Masalah 

Setelah dilakukan Observasi dan Studi Pustaka, pada tahap ini dilakukan 

pengidentifikasian masalah-masalah apa saja yang terjadi terkhusus pada bagian produksi 

line housing F. Pada tahap ini pula peneliti mengidentifikasi pihak mana yang menjadi 

pemberi sumber data yang diperlukan. 

 

1.2.3 Perumusan Masalah 

Pada tahap ini ditetapkan permasalahan yang dibahas untuk pemecahan masalahnya. 

Setelah melakukan observasi dan identifikasi masalah atas project yang menjadi fokus 

dari bagian management produksi line housing F, bagian (OMD). maupun pihak terkait 

pada PT. Inti Ganda Perdana, maka dirumuskan permasalahan yang ada yaitu mengenai 

pengurangan waktu changeover. 

 

3.2.4 Studi Literatur 

Studi pustaka merupakan tahap pemahaman teori yang mendasari penelitian. Tahap ini 

diperlukan untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat secara teoritis dan digunakan 

untuk menunjang penyelesaian masalah yang diangkat. Pengumpulan informasi ini 

dilakukan dengan mengumpulkan buku ataupun jurnal sehingga diperoleh cara ataupun 

metode yang tepat untuk mengusulkan suatu metode terbaik. 

3.2 Jenis Data 

Pada penelitian ini data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder. 

1. Data primer yang dibutuhkan yaitu data terkait penelitian berupa data pengamatan 

langsung atau observasi lapangan dan data wawancara, dimana data tersebut yaitu  

a. Data jenis mesin  

b. Layout line produksi housing F  
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c. Cycle time mesin 

d. Data setup operator  

e. Video proses changeover 

f. Data hasil wawancara mengenai sebab-sebab yang menjadi permasalahan saat 

setup mesin pada changeover 

 

2. Data sekunder dalam penelitian ini yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung 

atau diperoleh dari berbagai sumber. Data sekunder yang gunakan dalam penelitian 

ini yaitu berupa data didapat dari literatur seperti jurnal, laporan, modul, buku, serta 

website yang terkait dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini 

ataupun data yang terdapat di PT. Inti Ganda Perdana. 

 

1.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, 

a. Observasi 

Proses observasi yang dilakukan yaitu dengan pengamatan langsung terhadap objek 

yang diteliti. Observasi berupa pengamatan, perekaman dan melakukan studi 

terhadap proses setup pergantian model pada mesin di Line Housing F. 

b. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk mengumpulkan informasi dan data secara langsung 

dengan langkah tanya jawab kepada pihak yang menjadi pakar atau ahli terhadap 

aspek dalam penelitian. Pada penelitian ini wawancara dilakukan pada Foreman, 

Grup Leader, Operator Line Housing F dan Section Head pada bagian Operations 

Management Development. 

c. Tinjauan Pustaka 

Metode yang dilakukan dengan membaca literatur, jurnal ilmiah ataupun bahan 

pustaka lain yang berkaitan dengan bahasan penelitian ini. 

 

3.4 Metode Pengolahan Data 

Data yang telah didapatkan kemudian diolah menggunakan metode SMED yang memiliki 

beberapa tahapan sebagai berikut : 
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1. Menghitung waktu normal dan waktu baku untuk tiap data waktu setup ketika 

changeover 

2. Menggunakan metode SMED 

a. Dokumentasi langkah-langkah Setup 

 Dilakukan proses dokumentasi dengan cara study video terhadap proses Setup 

pada waktu changeover di line housing F. Pada tahap ini setiap rincian proses 

Setup terlihat sehingga dapat diketahui secara utuh proses yang terjadi ketika 

changeover dilakukan. 

b. Memisahkan Setup Internal dan Eksternal 

Data dokumentasi Setup yang diperoleh kemudian direkap dan dimasukkan 

dalam tabel data. Kemudian dilakukan analisis untuk memisahkan Setup internal 

atau eksternal terhadap aktivitas pada tiap proses Setup. Dimana Setup internal 

yaitu ketika proses Setup ketika mesin tengah berjalan, sedangkan Setup 

eksternal ketika mesin telah berhenti beroperasi. Tandai dengan checklist setiap 

detail aktivitas yang berhasil dipisahkan.  

c. Mengubah Setup Internal Menjadi Eksternal 

Sebelum dilakukan pengubahan, cek kembali untuk memastikan bahwa setiap 

aktivitas Setup yang dikategorikan internal maupun eksternal sudah tepat. 

Kemudian data tabel yang telah dibagi antara aktivitas Setup internal dan 

eksternal dilakukan konversi atau pengubahan. Aktivitas Setup internal yang 

memungkinkan untuk dilakukan perubahan ditandai. Kemudian dilakukan 

pengubahan pada aktivitas tersebut. Cara yang dilakukan bisa dikonsultasikan 

dengan ahli ataupun bagian yang berwenang. Pada penelitian ini dilakukan 

dengan pihak engineering ataupun produksi. 

d. Menyederhanakan seluruh Aspek Setup 

Setelah aktivitas menjadi satu, kemudian dilakukan perampingan atau 

penyederhanaan terhadap rancangan proses Setup tersebut. Hal tersebut 

bertujuan untuk meminimalkan waktu Setup yang masih berpotensi, sehingga 

proses Setup ketika changeover menjadi lebih optimal. 

3. Perhitungan dan pembandingan waktu changeover sebelum dan sesudah dilakukan 

perbaikan. 
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3.5 Analisis Hasil dan Pembahasan 

 

Analisis dan pembahasan dilakukan setelah melakukan proses pengolahan data dengan 

menggunakan meotde SMED. Sehingga diketahui hasil yang diperoleh dari penelitian 

terdapat perbedaan ketika usulan perbaikan diterapkan pada PT. Inti Ganda Perdana dan 

diketahui perbandingan waktu Setup. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

 

Dari analisis yang sudah dilakukan maka langkah berikutnya adalah menarik kesimpulan 

untuk menjawab tujuan dari penelitian serta memberikan saran demi perkembangan 

penelitian ini lebih lanjut. 

3.7 Alur Penelitian 
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Gambar 3. 1 Alur Penelitian 

 


