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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek dan lokasi penelitian 

Obyek penelitian adalah Home Industry pembuatan tempe Pak Sapto 

yang terletak di kabupaten Semarang yang beralamat di Jl.Tohjoyo1 no.8a 

Jatisari GedangAnak Ungaran Timur. 

Alasan peneliti memilih lokasi di Home Industry pembuatan tempe 

Pak Sapto kondisi lingkungan kerja yang belum tertata rapi dan tempat yang 

masih kurang bersih. 

3.2 Pengumpulan Data 

a. Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini  meliputi : 

1. Data Primer  

Data primer adalah  sumber data  yang diperoleh secara 

langsung dari Home Industry pembuatan tempe. Data primer 

antara lain: 

a. Data penggunaan waktu  mesin pemotong kedelai. 

b. Data frekuensi penggunaan peralatan dan perlengkapan 

produksi. 

c. Data jumlah produk jadi. 

d. Data alat peralatan dan perlengkapan produksi. 

e. Data proses kerja. 
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2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang telah ada dan tidak perlu 

dikumpulkan oleh peneliti (Uma Sekaran, 2006). Antara lain: 

a. Data Bahan Baku. 

b. Data Nama dan Jenis Peralatan kerja. 

3.3 Teknik pengumpulan data 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan Obeservasi,

 Wawancara dan Dokumentasi. 

1. Observasi  

Observasi yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

mengamati proses produksi sehingga memperoleh: data 

penggunaan mesin pemotong kedelai, data frekuensi penggunaan 

peralatan dan perlengkapan produksi, data produk jadi, data 

peralatan dan perlengkapan produksi, data proses kerja. 

2. Wawancara 

Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yaitu dengan 

mendengarkan dan mencatat apa yang diungkapkan oleh 

narasumber. Data yang diperoleh: data penggunaan mesin 

pemotong kedelai, data frekuensi penggunaan peralatan dan 

perlengkapan produksi, data produk jadi, data peralatan dan 

perlengkapan produksi, data proses kerja. 
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3. Dokumentasi 

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data bahan baku, 

data nama dan jenis peralatan. 

3.4 Teknik/ Alat Analisis Data 

Teknik/ alat analisis data yang digunakan peneliti ialah kualitatif 

deskriptif. 

Teknik analisis dilakukan dengan langkah sebagai berikut : 

1. Seiri (pemilahan) 

a. Melakukan manajemen stratifikasi (Azaz Pemilahan) seperti 

pada tabel 3.1: 

Tabel 3.1 Azaz Pemilahan 

 Derajat Kebutuhan (Frekuensi 

Pemakain) 

Metode   Penyimpanan 

Rendah a) Barang yang hanya 

dipergunakan 0-1 kali dalam 

sehari. 

a) Diletakan pada tempat 

yang mudah untuk 

dicari. 

Rata-Rata a) Barang yang dipergunakan 2-

3 kali dalam sehari. 

a) Diletakan pada tempat 

yang sudah di sediakan 

pada area yang sudah di 

tentukan. 

Tinggi a) Barang yang dipergunakan 

lebih dari 3 kali dalam sehari. 

a) Diletakan dekat pada 

area kerja yang sudah di 

tentukan. 

Sumber : Data primer 2016 
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2. Seiton (Penataan) 

a. Menentukan kelompok barang yang diperlukan penentuan 

kelompok berdasarkan frekuensi pemakaian barang atau 

fungsi dari barang. 

b. Penentuan tempat penyimpanan barang/ alat berdasarkan 

kriteria-kriteria tertentu agar tempat penyimpanan berada 

pada tempatnya. 

c. Pemberian garis tanda antar tempat. 

3. Seiso ( Pembersihan) 

a. Sarana kebersihan tempat kerja. 

b. Melakukan pembersihan tempat kerja. 

c. Peremajaan tempat kerja. 

4. Seiketsu (pemeliharaan) 

a. Melakukan manajemen visual: memberikan informasi 

melalui indra manusia. 

5. Shitsuke (Pembiasaan) 

a. Memelihara kedisiplinan pribadi. 

b. Menciptakan kebiasaan yang baik. 

c. Melaksanakan urutannya 5S secara terus-menerus. 

 

 

 

 


