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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 
3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Objek dalam penelitian ini adalah PT. Tunas Bahana Sparta yang terletak di 

Jalan Mundu Pesisir no. 54 A Cirebon – Jawa Barat. Alasan peneliti memilih PT. 

Tunas Bahana Sparta sebagai objek penelitian dikarenakan masih adanya masalah 

dalam lingkungan produksi, seperti : lingkungan produksi dan penyimpanan barang - 

barang yang terlihat berantakan sehingga mengganggu proses produksi. Berdasarkan 

permasalahan tersebut maka peneliti mengusulkan rancangan budaya kerja 5S (Seiri, 

Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) pada PT. Tunas Bahana Sparta yang bertujuan 

agar dapat melancarkan proses produksi dan membuat lingkungan produksi menjadi 

terlihat rapi dan tidak berantakan. 

3.2 Data yang digunakan 

 Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi :  

a.  Data Primer 

Data primer dalam penelitian pada PT. Tunas Bahana Sparta antara lain :  

1. Data Kepemilikan Mesin  

PT. Tunas Bahana Sparta mempunyai 10 jenis mesin yang digunakan dalam 

proses produksi. 

2. Data Frekuensi Penggunaan Mesin  

Mesin-mesin digunakan dengan frekuensi penggunaan yang berbeda-beda sesuai 

kebutuhannya dalam membuat sebuah kendaraan. 
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b. Data Sekunder  

Data sekunder dalam penelitian pada PT. Tunas Bahana Sparta antara lain:  

1. Data  jenis mesin  

Mesin yang dimiliki oleh PT. Tunas Bahana Sparta adalah mesin potong, mesin 

tekuk, mesin bor, mesin gerinda, mesin polish (polisher),  mesin kompresor, paint 

booth, mesin genset, las elektroda dan las CO2-MIG. 

2. Data kondisi perusahaan  

Menjelaskan mengenai kondisi awal lingkungan produksi PT. Tunas Bahana 

Sparta. 

3. Data Bahan Baku  

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi di PT. Tunas Bahana Sparta 

yaitu : sasis kendaraan, plat besi, cat, dempul, epoxy, aksesoris kendaraan (head 

unit,stop lamp, kacafilm, stiker, lampu – lampu, central lock), suku cadang 

kendaraan (kaca, velg, AC mobil, jok kendaraan,power window) dan kaca 

kendaraan. 

4. Data peralatan yang digunakan  

Peralatan yang digunakan oleh PT. Tunas Bahana Sparta adalah : toolkit lengkap 

(obeng, kunci pas, kunci shock, tang, palu, kunci ring, kunci L, kunci inggris), 

waterpass, alat cat kendaraan (spray gun). 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan data dengan cara : 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk melengkapi data primer dengan melakukan wawancara 

langsung kepada HRD PT. Tunas Bahana Sparta untuk mengetahui data karakteristik 
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mesin dan data frekuensi penggunaan mesin yang digunakan PT. Tunas Bahana 

Sparta. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan langsung oleh peneliti di lingkungan produksi PT. Tunas Bahana 

Sparta untuk mengetahui dan melihat keadaan lingkungan produksi PT. Tunas Bahana 

Sparta yang sesungguhnya. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi dilakukan untuk melengkapi data sekunder mengenai data kepemilikan 

mesin, kondisi perusahaan, bahan baku yang digunakan dan peralatan yang digunakan 

dalam proses produksi. 

3.4 Alat Analisis  

Untuk membenahi lingkungan produksi pada PT. Tunas Bahana Sparta maka dalam 

penelitian ini digunakan alat analisis Sikap Kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan 

Shitsuke). 

ada beberapa langkah – langkah penelitian yang perlu diperhatikan yaitu : 

1. Seiri (Pemilahan) 

a. Cara 

(a.)  Mengamati lokasi produksi 

(b.)  Mencatat perlengkapan dan peralatan yang ada 

(c.) Menganalisis keadaan lokasi produksi 

(d.)  Menentukan kategori (digunakan, tidak digunakan) 

(e.) Mendata frekuensi penggunaan alat per hari 

(f.) Melakukan pemilahan pada peralatan sesuai dengan frekuensi penggunaannya, 

peralatan yang paling tinggi frekuensi penggunaannya diletakaan ditempat 

yang mudah dijangkau. 
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b. Kriteria 

(a.) Digunakan per hari ( frekuensi tinggi, sedang, rendah)  

(b.) Tidak digunakan (dibuang) 

Untuk melihat derajat kebutuhan dan penyimpanan Osada melakukan azas pemilahan 

sebagai berikut : 

Tabel 3.1 Tabel Azaz Pemilahan pada PT. Tunas Bahana Sparta 

Frekuensi Derajat kebutuhan Metode penyimpanan 

 

Tinggi 

Peralatan yang 

digunakan dalam sehari 

sebanyak 16 - 20 kali. 

Simpan pada rak sesuai 

dengan tabel frekuensi.   

 

Sedang 

Peralatan yang 

digunakan dalam sehari 

sebanyak 11 -15 kali. 

Simpan pada rak sesuai 

dengan tabel frekuensi. 

 

Rendah 

Peralatan yang 

digunakan dalam sehari 

sebanyak 1 - 10 kali. 

Simpan pada rak sesuai 

dengan tabel frekuensi. 

 

2. Seiton (Penataan) 

a. Cara  

(a.) Mengamati lokasi produksi 

(b.) Mencatat peralatan dan perlengkapan 

(c.) Menganalisis keadaan lokasi 

(d.) Mendata frekuensi penggunaan alat per hari 

(e.) Membuat rancangan untuk perbaikan  

(f.) Menentukan penempatan barang sesuai dengan kategori 

b. Kriteria 

(a.) Sering digunakan (diletakan dekat lokasi produksi dan area mudah dijangkau) 
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(b.) Jarang digunakan (area yang cukup mudah dijangkau dan tidak jauh dari 

lokasi produksi) 

(c.) Sangat jarang digunakan (agak jauh dari jangkaua dan area yang agak jauh 

dari lokasi produksi) 

Berikut adalah cara penyimpanan barang yang diperlukan : 

Tabel 3.2  Menyimpan peralatan yang digunakan 

 

3. Seiso (Pembersihan) 

a. Cara 

(a.) Mengamati lokasi produksi  

(b.) Mendata limbah yang ada pada lingkungan produksi 

(c.) Menganalisis keadaan lingkungan produksi 

(d.) Membuat rancangan untuk perbaikan 

(e.) Membuat pengelompokan (dibersihkan dengan cara apa) 

(f.) Membagi tanggungjawab per area produksi  

(g.) Memberikan  wadah limbah sesuai dengan jenis limbah untuk lingkungan 

produksi 

 

 

 

Barang Cara Penataan 

Barang yang sering digunakan Simpan pada bagian atas rak peralatan 

Barang yang selalu digunakan Simpan pada bagian tengah rak peralatan 

Barang yang kadang – kadang 

digunakan 
Simpan pada bagian bawah rak peralatan. 
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b. Kriteria 

(a.) Limbah Produksi 

Pada PT. Tunas Bahana Sparta limbah yang dihasilkan selama proses produksi 

adalah sisa potongan plat besi, mur dan baut yang gagal digunakan, sisa cat, 

karet-karet mobil. 

(b.) Limbah lainnya 

Limbah lain yang bukan merupakan hasil dari proses produksi adalah karung-

karung, plastik, kertas, kardus dan lainnya.  

4. Seiketsu (Pemantapan) 

a. Cara 

(a.) Mengamati lingkungan produksi 

(b.) Mendata beberapa fasilitas yang dapat menunjang kontrol visual 

(c.) Menganalisis keadaan lingkungan produksi 

(d.) Membuat rancangan untuk membenahi lingkungan produksi 

b. Kriteria 

(a.) Pada tiap area produksi harus memiliki kontrol visual 

(b.) Pada tempat lokasi kerja juga harus memiliki kontrol visual 

(c.) Peletakan dan bentuk kontrol visual harus mudah terlihat dan jelas oleh mata 

untuk mempermudah pekerjaan. 

 

5. Shitsuke (Pembiasaan) 

a. Cara  

(a.) Mengamati lingkungan produksi 

(b.) Menganalisis keadaan lokasi 

(c.) Membuat rancangan perbaikan 
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(d.) Meletakan alat – alat sesuai dengan frekuensi penggunaannya 

b. Kriteria 

(a.) Konsep 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) harus dipahami dan 

dimengerti oleh seluruh karyawan 

(b.) Mulai diterapkannya disiplin kerja 

(c.) Menginformasikan dan membiasakan para karyawan untuk meletakan 

peralatan sesuai dengan frekuensi pemakaiannya.  

 

 




