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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian  

 Obyek pada penelitian ini merupakan Konveksi Ling’s Semarang. Lokasi penelitian di 

Jalan Jatiluhur Timur IX nomor 310, Semarang. Di tempat tersebut memproduksi kaos. 

Alasan memilih lokasi di Konveksi Ling’s karena kondisi area kerja belum tertata rapi, 

tempat bahan baku masih bercampur dengan bahan setengah jadi.  

3.2 Pengumpulan data  

Jenis data.  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :  

1. Data primer yang diperlukan meliputi:  

a. Data perlengkapan yang ada dimeja kerja. 

b. Barang yang sering digunakan dan jarang digunakan. 

c. Data kondisi ruangan.  

d. Data frekuensi pemakaian peralatan.  

2. Data sekunder yang diperlukan meliputi:  

a. Data bahan baku tentang jenis yang digunakan.  

b. Data peralatan produksi .  

3.3 Teknik Pengumpulan data  

 Dalam melakukan pengumpulan data ini dilakukan dengan Wawancara  dan 

Observasi. 

a. Wawancara  

 Wawancara ini dilakukan untuk memperoleh data primer berupa pemakaian 

peralatan, perlengkapan yang berada dimeja.  
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b. Observasi  

 Observasi ini dilakukan untuk memperoleh data primer berupa frekuensi 

pemakaian alat. 

3.4 Analisis Data 

  Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode 5 dengan menggunakan 

analisis kualitatif deskriptif. Langkah – langkah yang akan dilakukan adalah sebagai 

berikut :  

a. Seiri  

1. Cara yang dilakukan adalah :  

a. Mendata peralatan yang ada di lokasi kerja.  

b. Pemilahan barang yang sering digunakan dan jarang digunakan.  

c. Mendata frekuensi penggunaan alat per hari.  

Table 3. 1 Azaz Pemilahan 

 Derajat kebutuhan  

(Frekuensi Pemakaian) 

Metode Penyimpanan 

Rendah  c. Barang yang tidak 

digunakan. 

d. Barang yang hanya 

dipergunakan 1 – 10   kali 

sehari. 

a. Dibuang  

b. Diletakkan pada 

tempat yang mudah 

dicari.  

Rata – rata b. Barang yang digunakan 11 – 

19 kali sehari.  

Diletakkan pada tempat 

yang ada dan pada area 

yang ditentukan.  

Tinggi  b. Barang yang digunakan 

lebih dari 20 kali sehari.  

Diletakkan dekat dengan 

area kerja atau pada 

saku baju.  

 Sumber : Data Primer 2018   
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2. Kriteria  

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

b. Barang yang tidak digunakan (dibuang).  

a. Seiton  

1. Cara yang dilakukan adalah :   

a. Mendata peralatan yang ada pada lokasi berdasarkan frekuensi pemakaian.  

b. Menentukan pengelompokan barang berdasarkan frekuensi pemakaian 

barang.   

c. Menentukan tempat untuk menyimpan barang di area produksi atau 

pemotongan. 

d. Merancang bentuk tempat penyimpanan barang berupa rak atau container. 

2. Kriteria  

a. Barang yang selalau digunakan di letakan pada  keranjang di meja jahit.  

b. Barang yang jarang digunakan diletakkan pada rak di dekat area pemotongan  

b. Seiso  

1. Cara yang dilakukan adalah :   

a. Mendata limbah yang ada baik limbah produksi dan limbah lain – lain.  

b. Memilih penanggung jawab pada setiap area kerja.  

c. Membersihkan peralatan. 

d. Merancangan jadwal pembersihan. 

2. Kriteria  

a. Limbah yang dikumpulkan adalah limbah sisa potongan kain, potongan – 

potongan benang dan lain – lain. 

b. Limbah yang dikumpulkan dimasukan kedalam kantong plastik yang sudah 

berada pada tempat limbah..  

c. Seiketsu  

1. Cara yang dilakukan adalah :  



 
 

44 
 

a. Mendata fasilitas untuk penunjang kontrol visual.  

b. Menyusun rancangan pembenahan.  

2. Kriteria  

a. Memiliki kontrol visual disetiap area seperti pada tempat peralatan, bahan 

baku, limbah dan lain – lain yang berupa tulisan.  

b. Kontrol visual harus terlihat dengan baik oleh panca indra.  

e. Shitsuke  

1. Cara yang dilakukan :  

a. Membuat rancanagan 4S ( seiri, seiton, seiso, seiketsu ).  

b. Mencoba penerapan rancangan.  

2. Kriteria  

a. Karyawan memahami 5S yang sudah dirancang. 

b. Menerapkan 5S. 

c. Membiasakan penerapan rancangan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


