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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian dan Lokasi Penelitian 

 Penelitian ini menggunakan obyek perusahaan kaleng getah pinus CV. JATI 

BAGUS yang terletak di jalan Raya Timur desa Pegirikan kecamatan Talang kabupaten 

Tegal. Alasan pemilihan lokasi ini dikarenakan proses produksi di CV. JATI BAGUS 

terdapat penempatan yang kurang sesuai dan tepat sehingga mempengaruhi arus 

produksi perusahaan. Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengusulkan 

perancangan penerapan 5S agar jalannya proses produksi dapat berjalan dengan baik 

dan lancar tanpa adanya hal – hal yang dapat menghambat seperti sekarang ini karena 

keadaan perusahaan yang sangat berantakan. 

 

3.2 Data Yang Digunakan 

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi : 

A. Data Primer 

Data primer adalah sumber data asli yang diperoleh secara langsung dan sesuai (CV. 

JATI BAGUS). Data primer dalam penelitian ini antara lain : 

1. Data Perlengkapan Meja Kerja 

Perlengkapan meja kerja yang ada pada CV.JATI BAGUS terdiri dari nota, alat 

tulis, buku laporan transaksi, penggaris. 
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2. Data Luas Ruangan 

Luas ruangan diukur secara manual dan diwujudkan dalam bentuk gambar layout 

berskala 1 : 50. 

3.  Data Aktivitas Proses Kerja 

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan pada CV JATI BAGUS selama proses produksi, 

seperti pemotongan seng, pembentukan seng , dan juga pengecatan seng. 

  

B. Data Sekunder  

Data Sekunder ini antara lain :  

1. Data Peralatan 

Peralatan yang dimiliki oleh perusahaan kaleng getah pinus CV. JATI BAGUS 

adalah penggaris besi, gunting seng, palu besi. 

2. Data Bahan Baku 

Bahan baku yang diperlukan dalam produksi adalah lembaran seng. 

3. Data Limbah 

Limbah yang ada didalam perusahaan CV. JATI BAGUS adalah kayu, produk 

cacat, potongan seng, dan barang bekas seperti mesin tua yang sudah rusak. 

4. Data Kondisi Pabrik Saat ini  

Keadaan pabrik pada saat proses produksi dan setelah selesai proses produksi 

 

 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 
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 Pengumpulan data merupakan prosedur yang sistematis dan standar untuk 

memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini menggunakan dua metode 

pengumpulan data, yaitu : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung untuk 

mengetahui secara lengkap arus proses produksi maupun jenis mesin yang 

dimiliki oleh CV. JATI BAGUS. 

b. Observasi 

Observasi dilakukan untuk melengkapi data primer. Dalam penelitian ini, 

peneliti melakukan observasi terhadap lokasi produksi terutama mengenai 

keadaan pada CV. JATI BAGUS. 

c.  Studi Dokumentasi 

Dengan menggunakan studi dokumentasi maka diperoleh data sekunder 

mengenai keadaan pabrik.  

 

3.4 Alat Analisis 

 Untuk melakukan penelitian pada CV. JATI BAGUS maka digunakan alat 

analisis yaitu metode sikap kerja 5S (Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke). 5S 

(Seiri, Seiton, Seiso, Seiketsu dan Shitsuke) berarti membedakan antara yang 

diperlukan dengan yang tidak diperlukan, mengambil keputusan yang tegas, dan 

menerapkan manajemen stratifikasi untuk membuang yang tidak diperlukan. 

(Osada, 2004 : 23) 
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Untuk menata layout atau ruang produksi maka ada diperlukan beberapa hal 

yang perlu diperhatikan, yaitu : 

a. Seiri (Pemilahan) 

1. Cara 

a. Membuang yang tidak diperlukan yang ada didalam pabrik. 

b. Mengidentifikasi barang yang tidak diperlukan dan tidak dipakai. 

c. Melaksanakan pembersihan besar setiap satu minggu. 

d. Membuang barang yang rusak dan tidak dapat digunakan kembali. 

e. Menangani penyebab masalah yang ada didalam pabrik. 

f. Merealisasikan rencana tindakan. 

2. Kriteria 

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

b) Tidak digunakan (dibuang). 

 

b. Seiton (Penataan) 

1. Cara 

a. Melihat kenyataan yang ada didalam pabrik. 

b. Menentukan tempat yang tepat. 

c. Menentukan cara menyimpan barang yang tepat. 

d. Ajarkan setiap orang untuk menaati aturan penyimpanan. 

2. Kriteria 

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

lokasi produksi). 

c) Sangat jarang digunakan (area yang agak jauh dari lokasi produksi & 

agak jauh dari jangkauan). 

c. Seiso (Pembersihan) 

1. Cara 

a. Mendata limbah – limbah yang ada. 

b. Membuat rancangan untuk pembenahan. 

c. Membuat pengelompokkan. 

d. Mendelegasikan penanggungjawab area. 

e. Usulan wadah  limbah. 

2. Kriteria 

a) Limbah Produksi 

Limbah Produksi memiliki kriteria, limbah yang dikumpulkan berupa 

limbah hasil produksi seperti potongan – potongan seng. 

b) Limbah lain – lain 

Limbah lain – lain memiliki kriteria, limbah dikumpulkan kedalam 

wadah yang merupakan limbah bukan hasil produksi seperti kaleng cat. 

 

 

d. Seiketsu (Pemantapan) 

1. Cara 
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a. Mendata beberapa fasilitas penunjang kontrol visual. 

b. Menganalisis keadaan lokasi. 

c. Membuat rancangan untuk pembenahan. 

2. Kriteria 

a) Harus memiliki beberapa kontrol visual di setiap area. 

b) Pada wadah atau tempat lokasi kerja juga harus memiliki kontrol 

visual. 

c) Kontrol visual peletakan dan bentuknya harus mudah atau sangat 

terlihat oleh mata. 

e. Shitsuke (Pembiasaan) 

1. Cara 

a) Melakukan kegiatan kerja yang baik setiap saat. 

b) Membuat rancangan untuk pembenahan. 

c) Mencoba untuk melakukan penerapan rancangan S sebelumnya. 

2. Kriteria 

a) Karyawan memahami keseluruhan S sebelumnya. 

b) Disiplin kerja mulai diterapkan. 

c) Membiasakan melakukan rancangan – rancangan S sebelumnya 

dengan baik. 

  


