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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan  UKM Dian Rubber (tempat 

produksi)  berlokasi di Jalan Widuri Baru RT 01 RW 10 Kelurahan Bangetayu Kulon 

Kecamatan Genuk Semarang Jawa Tengah Indonesia. Alasan memilih  UKM Dian 

Rubber karena penempatan barang barang tidak sesuai dengan tempatnya, sehingga 

membuat kondisi di pabrik menjadi berantakan. Lalu pada saat melakukan observasi, 

pemilik mengatakan bahwa alat alat cetak dan peralatan lainnya tidak tersusun 

dengan baik dan rapi dikarenakan para pekerja yang meletakkan sembarangan dan 

tidak beraturan. Selain itu para karyawan juga terkadang merasa kesulitan apabila 

harus mencari peralatan peralatan yang dibutuhkan pada saat itu, dikarenakan 

peralatan letaknya dijadikan satu di sudut kanan, sehingga menghambat pekerjaan. 

Maka dari itu diperlukan suatu perombakan dengan menggunakan metode 5S  (seiri, 

seiton, seiso, seiketsu dan shitsuke). 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

3.2.1 Jenis Dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder : 

1. Data primer pada penelitian ini antara lain : 

a) Data jumlah fasilitas produksi 
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b) Data pembersihan mesin dan peralatan  

c) Data frekuensi pemakaian mesin cetak, peralatan, dan perlengkapan.  

d) Data proses kerja  

e) Data kondisi ruangan kerja 

f) Data kegunaan ruang kerja  

2. Data Sekunder pada  UKM Dian Rubber antara  lain : 

a) Data jumlah  karyawan 

b) Data nama dan jenis bahan baku dan peralatan. 

3.2.2 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis untuk mendapatkan 

data yang diperlukan.  Metode pengumpulan data yang digunakan ada 3 

macam yaitu: 

1. Data Primer  

a. Wawancara Terstruktur 

Wawancara terstruktur pada  UKM Dian Rubber peneliti lebih 

mengetahui situasi dan kondisi yang ada di  UKM Dian Rubber. 

Data yang diperoleh adalah. data jumlah fasilitas produksi; data 

pembersihan mesin dan peralatan; data frekuensi pemakaian mesin 

cetak, peralatan, dan perlengkapan; data proses kerja; data kondisi 

ruangan kerja; data kegunaan ruang kerja; dan data nama dan jenis 

bahan baku dan peralatan. 



40 

 

b. Observasi langsung 

Peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari 

orang atau situasi yang diamati dan juga menganalisa situasi 

sebagai sumber data. Dalam observasi ini peneliti mengamati 

proses produksi cetak  dan meletakan barang yang tidak pada 

tempatnya. Data yang diperoleh adalah data jumlah fasilitas 

produksi; data pembersihan mesin dan peralatan; data frekuensi 

pemakaian mesin cetak, peralatan, dan perlengkapan; data proses 

kerja; data kondisi ruangan kerja; data kegunaan ruang kerja; data 

jumlah  karyawan; dan data nama dan jenis bahan baku dan 

peralatan. 

2. Data Sekunder 

a. Dokumentasi  

Metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data 

sekunder berupa situasi dan penempatan barang yang tidak sesuai 

tempatnya yang ada di  UKM Dian Rubber. Dalam dokumentasi 

didapat hasil penelitian berupa : Gambar mesin cetak, alat cetak, 

peralatan, bahan baku dan barang jadi dan kondisi ruang produksi 

yang tidak rapi. 
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3.3 Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis deksriptif kualitatif dengan menggunakan 

metode 5S. Adapun langkah langkah dalam penelitian di  UKM Dian Rubber 

adalah : 

a. Seiri (pemilahan) 

Cara :  

1. Mengamati lokasi kerja  UKM Dian Rubber terlebih dahulu 

2. Mendata peralatan apa saja yang ada  

3. Memilah mana barang yang sering digunakan dan jarang digunakan 

4. Menyingkirkan barang yang tidak diperlukan sehingga dapat 

digunakaan saat keadaan terdesak. 

5. Mendata frekuensi penggunaan alat digunakan per hari 

 

Tabel dibawah ini (tabel 3.1) bisa dijadikan indikator, barang yang ada 

di suatu perusahaan termasuk dalam kategori yang rendah, rata rata, atau 

tinggi yang bisa dilihat dari frekuensi pemakaian tiap harinya 
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              Tabel 3.1 Azas Pemilihan 

 Derajat Kebutuhan (Frekuensi 

Pemakaian) 

Metode Penyimpanan 

(Stratifikasi) 

Rendah 1. Barang yang tidak 

dipergunakan tahun lalu 

2. Barang yang hanya 

digunakan sekali dalam 

waktu 6-12 bulan terakhir 

3. Barang yang digunakan 1-5 

kali sehari 

1. Buang 

 

2. Simpan jauh jauh 

Rata-Rata 1. Barang yang hanya 

dipergunakan dalam waktu 

2-6 bulan terakhir. 

2. Barang yang dipergunakan 

lebih dari sekali dalam 

sebulan 

3. Barang yang digunakan 6-9 

kali sehari 

1. Simpan di bagian 

tengah tempat 

kerja 

 

 

Tinggi 1. Barang yang dipergunakan 

sekali dalam seminggu 

2. Barang yang digunakan 

setiap hari 

3. Barang yang dipergunakan 

tiap jam 

4. Barang yang digunakan 

>10 kali per hari 

1. Simpan dekat 

orang yang 

menggunakannya 

atau simpan di 

kantong baju atau 

celana orang itu 

Sumber : Takashi Osada (2004:44) 

Sedangkan tabel dibawah ini  (tabel 3.2) menjelaskan kriteria tempat 

penyimpanan yang baik dan mudah dijangkau untuk barang barang yang ada 

di perusahaan 
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Tabel 3.2  Menyimpan barang yang diperlukan 

Barang Penyimpanan 

Barang yang 

sering digunakan 

Simpan di tempat yang mudah terjangkau 

Barang yang selalu 

digunakan 

Simpan supaya mudah diambil, mudah disimpan, dan 

mudah dipahami dimana harus disimppan 

Barang yang 

kadang kadang 

digunakan 

Pastikan untuk menyimpannya kembali di tempat 

semula yang berarti harus ada sebuah papan 

bergambar, kode warna, dan lain lain 

Arsip  Beri nomor dank ode warna baik pad arak maupun 

pada penjilid 

 Sumber: Takashi Osada (2004 : 44) 

6. Membuat rancangan untuk pembenahan 

7. Metode : membuat penyempurnaan pemilihan kriteria barang yang 

telah disisihkan. 

b. Seiton (penataan) 

Cara : 

1. Mengamati lokasi kerja  UKM Dian Rubber terlebih dahulu 

2. Mendata peralatan apa saja yang ada  

3. Menentukan pengelompokkan barang yang diperlukan (berdasarkan 

frekuensi pemakaian barang) 

4. Membuat rancangan untuk pembenahan 

5. Menentukan lokasi penempatan barang sesuai frekuensi penggunaan 

6. Membuat identitas pada masing masing lokasi atau tempat menyimpan 

dengan identitas yang jelas (nama, kode, jumlah, dan lain lain) 
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7. Metode : merapikan dan menata barang dengan menyiapkan label-

label sehingga mempermudah pencarian jika dibutuhkan 

c. Seiso (pembersihan)  

Cara  : 

1. Mengamati lokasi kerja  UKM Dian Rubber  terlebih dahulu 

2. Mendata limbah limbah yang ada 

3. Menganalisis keadaan lokasi 

4. Memilih penanggung jawab area  

5. Membersihkan peralatan kerja 

6. Pembagian tugas pembersihan setiap area kerja 

7. Prosedur pembersihan 

8. Metode pembersihan 

9. Metode: mengumpulkan data hal apa yang dibersihkan, membuat 

daftar peralatan yang akan digunakan 

d. Seiketsu (pemantapan) 

Cara : 

1. Mengamati lokasi kerja  UKM Dian Rubber terlebih dahulu  

2. Mendata fasilitas penunjang kontrol visual 

3. Memelihara mesin cetak, bahan baku 

4. Membuat rancangan untuk pembenahan 
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5. Metode : memberikan tanggung jawab perawatan peralatan pada setiap 

tempat 

e. Shitsuke (pembiasaan) 

Cara : 

1. Mengamati lokasi kerja  UKM Dian Rubber terlebih dahulu 

2. Menganalisis keadaan lokasi 

3. Mencoba untuk menerapkan rancangan S sebelumnya pada pribadi 

masing masing 

4. Merancang 5S 

5. Kegiatan membuat daftar periksa yang mencakup semua prosedur 

informasi S sebelumnya supaya tidak terlupakan. 

6. Metode:  mulai menerapkan pembiasaan kedisiplinan pribadi dalam 

melaksanakan tugas dan 5S 

 

 

 

 

 

 

 


