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BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

Gambaran metode penelitian secara umum, dapat dilihat melalui diagram aliran

metode penelitian pada Gambar 3.1.

Gambar 3.1. Diagram Aliran Metodologi Penelitian

3.1. Tahap Awal Penelitian
Tahap awal penelitian dibagi menjadi dua tahapan, yaitu: tahapan observasi

awal. Tahapan ini dilakukan dengan peninjauan secara langsung ke UPT Ragam
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Metal untuk melihat dan mendokumentasikan kondisi UPT Ragam Metal saat ini,

seperti kondisi mesin, kondisi pabrik, kondisi lingkungan sekitar yang dibutuhkan

untuk penelitian, kemudian untuk menemukan masalah-masalah real pada UPT

Ragam Metal saat ini dan menemukan informasi tentang profil UPT Ragam

Metal, serta sejarah UPT Ragam Metal mulai didirikan sampai tidak beroperasi

dengan cara interview dengan Bapak Suparno selaku mantan operator sekaligus

supplier material UPT Ragam Metal. Tahapan selanjutnya adalah tahapan studi

literature. Studi literature digunakan untuk mendukung informasi yang diperoleh

dari hasil interview dengan penelitian-penelitian yang sudah ada agar informasi

tersebut lebih valid dan mencari gambaran alternatif metode yang digunakan

untuk penyelesaian masalah yang diteliti dari penelitian-penelitian saat ini yang

sudah ada. Tujuan dari tahap awal penelitian adalah perumusan masalah yang

akan diteliti dan penetapan tujuan penelitian.

3.2. Tahap Pengumpulan Data
Tahap pengumpulan data adalah tahapan untuk melakukan identifikasi desain

produk yang akan dibuat oleh UPT Ragam Metal. Identifikasi desain berisi

tentang gambar desain atau BOM (Bill Of Material), karakteristik material awal

suatu produk, serta proses produksi (jika produk tersebut sudah dibuat).

Tahap pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, interview, dan

pencarian di internet. Observasi yang dilakukan adalah mengamati dan

mendokumentasikan secara langsung proses pembuatan tempat sampah besar,

melakukan pengukuran dimensi terhadap produk tempat sampah besar, serta

melakukan survey tentang harga-harga material di seluruh toko dan supplier besi

terbesar di Indonesia, khususnya Yogyakarta baik secara langsung dengan

mendatangi supplier tersebut maupun melalui telepon. Kegiatan interview

merupakan kegiatan tanya jawab seputar karakteristik material yang dibutuhkan.

Interview dilakukan bersama dengan Bapak Suparno, sebagai narasumber. Alat

penunjang kegiatan observasi dan interview adalah buku catatan, stopwatch,

kamera handphone, meteran, dan alat tulis. Pencarian di internet yang dilakukan

adalah untuk mencari data-data sekunder yang tidak diperoleh dari pengamatan

langsung. Alamat situs yang sering digunakan adalah www.matweb.com (online

material).

Data yang dikumpulkan dibagi menjadi 2 jenis, yaitu: data primer dan sekunder.
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a. Data Primer

Data yang diperoleh dari hasil observasi secara langsung. Data tersebut berupa:

i. Proses pembuatan tempat sampah besar

ii. Karakteristik material yang dibutuhkan untuk perancangan produk usulan

iii. Harga material logam di Indonesia, khususnya di daerah Yogyakarta

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari hasil pencarian di internet dan penelitian terdahulu.

Data tersebut berupa:

i. Jenis-jenis material yang termasuk logam

ii. Spesifikasi jenis-jenis material logam

iii. Alamat keberadaan supplier di luar daerah Yogyakarta

iv. Usulan-usulan produk yang dapat diproduksi oleh UPT Ragam Metal

v. Mesin-mesin yang masih dapat digunakan di UPT Ragam Metal

3.3. Tahap Pengolahan Data
Tahap pengolahan data adalah tahap penyaringan. Tahap Penyaringan

dilakukan dengan Teknik TOPSIS (Technique of Order Preference by Similarity

to the Ideal Solution). Penelitian ini menggunakan metode TOPSIS karena

memiliki beberapa kelebihan yaitu: bersifat fleksibel dapat digunakan untuk

jumlah alternatif kandidat dan kriteria yang besar, dapat menggunakan dua input

data yaitu: data kualitatif dan data kuantitatif, proses pengerjaan metode ini

mudah untuk dipahami dan cepat, output yang diperoleh bersifat obyektif, karena

hanya satu data yang bersifat subyektif yang dibutuhkan sebagai input yaitu data

pemilihan kriteria, lebih banyak menggunakan data yang bersifat universal (yang

sudah diakui oleh umum) sehingga menghasilkan output yang lebih akurat

dibandingkan dengan metode lainnya, peringkat prioritas merupakan hasil

numerik sehingga lebih terlihat jelas perbedaan antar alternatif dan lebih mudah

dipahami.

Langkah-langkah pengolahan data yaitu:

a. Pembuatan Kriteria–Kriteria Seleksi.

Pembuatan kriteria seleksi berdasarkan karakteristik material yang

dibutuhkan. Karakteristik material yang dibutuhkan ditentukan dari indentifikasi

desain produk. Identifikasi desain produk dapat berupa fungsi produk atau

cara pembuatan produk tersebut. Masing-masing produk mempunyai

identifikasi desain yang berbeda-beda, maka dari itu, kriteria seleksi untuk
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pemilihan material setiap produk juga berbeda. Pemilihan kriteria berdasarkan

hasil brainstorming dengan seorang ahli yang mempunyai banyak

pengalaman dalam bidang pemilihan material, dalam penelitian ini ahli yang

dimaksud adalah Bapak Suparno sebagai mantan operator UPT Ragam

Metal.

b. Pembentukan Matriks Atribut.

Matriks Atribut dapat dilihat pada Tabel 3.1

Tabel 3.1. Matriks Atribut

Criteria C1 C2 Cj

Objective O1 O2 Oj
Target T1 T2 Tj
Weight W1 W2 Wj

Alternatif (i) X11 X12 Xij

dimana :

Cj = Kriteria yang dijadikan alat seleksi

Oj = Tujuan Seleksi yang akan dicapai. Berisi data kualitatif seperti Maksimum

atau Minimum, berhubungan dengan karakteristik material yang

dibutuhkan.

Tj = Target seleksi, berhubungan dengan Tujuan seleksi.

Wj = Bobot seleksi, nilainya 0 ≤ Wj ≤ 1. Jumlah bobot = 1

Xij = Nilai masing-masing Alternatif (i) terhadap Kriteria (j).

c. Penentuan Bobot Seleksi (Wj).

Bobot kriteria diperoleh berdasarkan tingkat kepentingan kriteria tersebut. Bobot

kriteria dicari menggunakan rumus:

Wj = x bobot maksimum kriteria j (3.1)

dimana:

W = bobot kriteria

y = nilai kepentingan kriteria (nilai max dari jumlah kriteria dimiliki oleh kriteria

peringkat 1, sedangkan nilai min dari jumlah kriteria dimiliki oleh kriteria peringkat

terakhir)

n = jumlah kriteria yang dibutuhkan
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d. Mengubah Data Awal menjadi Data Terdistribusi Normal.

Cara pengubahan data tersebut dapat menggunakan rumus sistematis

sebagai berikut.

Rij = 1 - (3.2)

Nilai hasil pendistribusian data adalah 0 ≤ Rij ≤ 1. Alternatif yang mempunyai

nilai Rij 1 adalah alternatif yang mempunyai nilai Xij sama dengan nilai Target.

Alternatif yang mepunyai nilai Rij 0 adalah alternatif yang mempunyai nilai Xij

paling rendah.

e. Menghitung nilai Vij yang merupakan input dari teknik TOPSIS.

Rumus sistematis Vij adalah sebagai berikut.

Vij = rij * wij (3.3)

f. Menghitung nilai V+ dan V-.

Rumus sistematis V+ dan V- adalah sebagai berikut.

V+ = Max { Vij } (3.4)

V- = Min { Vij } (3.5)

g. Menghitung D+ dan D-.

D adalah jarak antar kriteria dengan solusi optimal. Rumus sistematis D+ dan

D- adalah sebagai berikut.

D+ = 0.5 (3.6)

D- = 0.5 (3.7)

h. Menghitung indeks kedekatan relatif ( Ci ) terhadap solusi ideal.

Rumus sistematis perhitungan indeks kedekatan relatif ( C ) adalah sebagai

berikut.

Ci = (3.8)

Nilai C adalah 0 < C < 1.

i. Membuat peringkat.

Peringkat dibuat berdasarkan nilai C. nilai C terbesar mendapatkan peringkat

teratas dan dinyatakan sebagai kandidat alternatif material yang disarakan.
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Kandidat tersebut belum dinyatakan sebagai alternatif yang ideal sebelum

masuk pada tahap analisis dan evaluasi.

3.4. Tahap Analisis dan Evaluasi
Tahap analisis dan evaluasi yang dimaksud adalah perbandingan antara tiga

kandidat material terbaik setiap usulan produk, sehingga dapat diperoleh

alternatif material yang paling mendekati kriteria yang dibutuhkan. Alasan

memilih tiga kandidat yang dibandingkan agar perbandingan material satu

dengan lainnya lebih terlihat, sehingga hasil yang didapatkan lebih akurat. Tiga

kandidat material yang dipilih adalah tiga kandidat yang mempunyai peringkat

tiga teratas. Pemilihan kandidat material yang optimal ditentukan dari jarak

kandidat (C) tersebut dengan titik optimal, dalam penelitian ini disebut sebagai

PIS, semakin besar nilai C, berarti spesifikasi kandidat material semakin

mendekati kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pembuatan produk. Hasil

tersebut hanya menunjukan material yang mendekati spesifikasi material yang

diharapkan, namun, belum tentu merupakan material yang optimal, maka dari itu

diperlukan analisis perbandingan untuk mengetahui kandidat material yang

sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan sehingga dapat menjadi usulan material.

Aspek yang dibandingkan adalah kriteria-kriteria pemillihan material yang

dibutuhkan oleh setiap usulan produk. Kandidat material tersebut juga

disesuaikan dengan desain produk yang telah disediakan. Tahapan ini juga berisi

tentang pembuatan prosedur standar yang diusulkan untuk pemilihan material.

Prosedur standar usulan tersebut dinamakan SOP. SOP yang dibuat dalam

penelitian ini adalah SOP untuk pemilihan bahan baku. SOP yang dibuat dalam

bentuk diagram alur/flowchart. Arti dari simbol-simbol yang digunakan dalam

diagram alur SOP usulan yang dibuat dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Simbol-Simbol Diagram Alur

No. Simbol Kegunaan

1.
Untuk mengawali dan
mengakhiri tahapan aktivitas
dalam flowchart yang dibuat.

2.

Untuk menyatakan sebuah
aktivitas atau langkah kegiatan
yang terjadi dalam sebuah
proses

3. Untuk menyatakan sebuah alur
tahapan dalam proses
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Hasil dari tahapan analisis menjadi input tahapan akhir penelitian.

3.5. Tahap Akhir Penelitian
Setelah dilakukan tahap analisis dan evaluasi, lanjut ke tahap akhir penelitian.

Tahap akhir penelitian berisi kesimpulan dan saran dari peneliti. Kesimpulan

berisi alternatif material yang sesuai dengan produk jadi disertai gambar produk

jadi dengan material yang baru, hasil-hasil pengolahan data dan analisis sebagai

data pendukung kesimpulan. Kelebihan produk jadi dengan material baru juga

dimasukkan ke dalam bagian kesimpulan sebagai perbandingan dengan produk

jadi yang lama. Bagian saran berisi, saran-saran yang berguna untuk perbaikan

hasil penelitian dan pemberian saran kepada UPT Ragam Metal untuk

mengimplementasikan hasil penelitian ini.


