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BAB III

METODE PENELITIAN

4.1 Obyek dan Lokasi Penelitian

Obyek pada penelitian ini adalah Konveksi Denny Sport

Semarang. Lokasi penelitian adalah tempat produksi Denny Sport

Semarang yang beralamat di Jalan Sidodrajat 8 no. 8 Tlogosari,

Semarang. Di lokasi produksi ini, Konveksi Denny Sport memproduksi

seragam olahraga.

Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan kondisi tempat produksi

yang tidak tertata sehingga mempengaruhi proses produksi. Selain itu juga

karena Konveksi Denny Sport sudah berdiri sejak tahun 2000 namun

kurang memperhatikan kondisi tempat produksi.

4.2 Metode Pengumpulan Data

4.2.1 Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan

sekunder.

a. Data primer yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data perlengkapan pada meja kerja

Perlengkapan yang berada di atas meja kerja adalah gunting kain,

pendedel dan jarum pentul.

2. Data kondisi ruang produksi

Kondisi pada area produksi, area limbah dan area bahan baku di

Konveksi Denny Sport.
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3. Data frekuensi pemakaian peralatan

Peralatan yang digunakan memiliki frekuensi pemakaian yang

berbeda-beda.

b. Data sekunder yang diperlukan dalam penelitian ini adalah :

1. Data bahan baku

Bahan baku yang diperlukan oleh Konveksi Denny Sport dalam

proses produksi adalah kain, benang, tali resleting, cat sablon

rubber, cat sablon extender, pigmen dan cairan penguat binder.

2. Data peralatan

Peralatan yang dimiliki oleh Konveksi Denny Sport adalah

meteran, kapur jahit, penggaris panjang ukuran 60cm, gunting kain,

gunting listrik, pembaris lengkung, pembaris sesiku, pensil warna

merah biru, bolpoint, rader jahit dan pendedel.

4.2.2 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1) Data primer

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data primer yaitu untuk

mengetahui data perlengkapan pada meja kerja.

b. Observasi

Observasi dilakukan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian

ini, peneliti melakukan observasi pada area produksi, area bahan baku,
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dan area limbah. Serta melakukan observasi untuk mengetahui

frekuensi pemakaian peralatan.

2) Data sekunder

a. Dokumentasi

Peneliti juga melakukan metode dokumentasi. Dengan metode ini, di

dapatkan data sekunder mengenai kondisi area produksi dari penataan

bahan baku, peralatan, kebersihan area kerja dan lokasi limbah.

4.3 Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 5S

(Seiri, Seiso, Seiton, Seiketsu, dan Shitsuke).

Adapun langkah-langkah penelitian dalam Konveksi Denny Sport adalah

sebagai berikut :

a. Seiri (Pemilahan)

1. Cara

Untuk melakukan pemilahan barang yang diperlukan dan barang

yang tidak diperlukan pada Konveksi Denny Sport yang perlu

dilakukan adalah :

a. Mengamati kondisi lingkungan kerja Konveksi Denny Sport.

b. Mendata peralatan yang ada di lokasi kerja.

c. Setelah mengamati dan mendata peralatan kemudian

menentukan kategori dari barang, dengan kategori digunakan

dan tidak digunakan.

d. Berikutnya mendata frekuensi pemakaian peralatan per hari.
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Tabel 3.3 Azaz Pemilahan

Derajat Kebutuhan
(Frekuensi Pemakaian per

hari)

Metode
Penyimpanan
(Stratifikasi)

Rendah 1 - 10 kali
Simpan di bagian

atas rak

Rata-rata 11 - 19 kali
Simpan di bagian

tengah rak

Tinggi > 20 kali
Simpan di dekat

orang yang
menggunakan

Tabel 3.4 Menyimpan Barang yang Diperlukan

Barang Penyimpanan

Barang yang selalu digunakan
Diletakkan di keranjang diatas meja

jahit

Barang yang sering
digunakan

Diletakkan di rak di dekat tempat
pemotongan kain dan rak di dekat

tempat sablon

Barang yang kadang-kadang
digunakan

Diletakkan di rak bagian atas di dekat
tempat pemotongan kain

e. Membuat rancangan untuk pembenahan.

2. Kriteria

a. Barang yang digunakan per hari (tinggi, rata-rata, rendah)

b. Barang yang tidak digunakan (dibuang)



43

b. Seiton (Penaataan)

1. Cara

Untuk melakukan penataan dan penyimpanan barang pada

Konveksi Denny Sport yang perlu dilakukan adalah :

a. Mengamati kondisi lingkungan kerja Konveksi Denny Sport.

b. Mendata peralatan yang ada lokasi.

c. Menentukan pengelompokkan barang berdasarkan frekuensi

pemakaian.

d. Membuat rancangan untuk pembenahan.

e. Menentukan tempat penyimpanan barang.

2. Kriteria

a. Barang yang selalu digunakan diletakkan di keranjang diatas

meja jahit.

b. Barang yang cukup sering digunakan diletakkan di rak di dekat

tempat pemotongan kain. Barang yang cukup sering digunakan

pada penyablonan diletakkan di rak didekat tempat sablon.

c. Barang yang kadang-kadang digunakan diletakkan di rak di

bagian atas di dekat tempat pemotongan kain.

c. Seiso (Pembersihan)

1. Cara

Untuk melakukan pembersihan pada setiap area pada Konveksi

Denny Sport yang perlu dilakukan adalah :

a. Mengamati kondisi lingkungan kerja Konveksi Denny Sport.



44

b. Mendata limbah Konveksi Denny Sport baik limbah produksi

maupun limbah lain-lain.

c. Membuat pengelompokkan area tanggung jawab

d. Menentukan penanggung jawab dari setiap area pembersihan

e. Membuat rancangan untuk pembersihan

2. Kriteria

a. Limbah produksi

Limbah yang dikumpulkan merupakan limbah hasil produksi

yaitu potongan sisa-sisa kain, produk cacat, potongan-potongan

benang dan cat sablon yang mengering.

b. Limbah lain-lain

Limbah lain-lain dikumpulkan dalam wadah. Limbah lain-lain

ini meliputi kertas koran, plastik dan sebagainya.

d. Seiketsu (Pemantapan)

1. Cara

Untuk melakukan pemantapan pada Konveksi Denny Sport yang

perlu dilakukan adalah :

a. Mengamati kondisi lingkungan kerja Konveksi Denny Sport.

b. Mendata fasilitas untuk menunjang kontrol visual.

c. Membuat rancangan untuk pembenahan.
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2. Kriteria

1. Tiap area harus memiliki kontrol visual seperti pada tempat

peralatan, bahan baku, limbah dan sebagainya harus memiliki

kontrol visual.

2. Peletakkan kontrol visual harus mudah terlihat oleh mata.

e. Shitsuke (Pembiasaan)

1. Cara

Untuk melakukan pembiasaan yang benar pada Konveksi Denny

Sport yang perlu dilakukan adalah :

a. Mengamati kondisi lingkungan kerja Konveksi Denny Sport.

b. Membuat rancangan untuk pembenahan.

c. Mencoba untuk menerapkan rancangan.

2. Kriteria

a. Karyawan harus memahami 5S.

b. Mulai menerapkan 5S.

c. Mulai membiasakan penerapan rancangan 5S.




