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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

Metode penelitian merupakan cara atau prosedur beserta tahapan-tahapan yang jelas 

dan disusun secara sistematis dalam proses penelitian. Penelitian harus mempunyai tujuan 

dan arah yang jelas. Oleh karena itu diperlukan sistematika kegiatan yang akan 

dilaksanakan dengan metode dan prosedur yang tepat dan mengarah kepada sasaran atau 

target yang telah ditetapkan. 

3.1 Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif, 

penelitian deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan secara objektif tentang 

system pemeliharaan, dan evaluasi kinerja sistem pemeliharaan yang digunakan sebagai 

pengambilan keputusan untuk pihak yang berwenang. Dalam peneletian ini berfokus pada 

manajemen sistem perawatan pada PLTA Sutami, dengan tujuan untuk memberikan suatu 

penjelasan tentang fakta atau kejadian yang sedang terjadi dalam perusahaan dan mampu 

memberikan rekomendasi perbaikan apabila diteukan permasalahan guna meningkatkan 

kinerja sistem pemeliharaan pada PLTA Sutami  untuk kedepannya. 

 

3.2 Waktu dan Tempat Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di PT PJB UP Brantas yang bertempat di jalan 

Karangkates No.271, Sumber Pucung, Karangkates, Malang, Jawa Timur. adapun waktu 

pelaksanaan penelitiannya adalah pada Januari sampai Desember 2017. 

 

3.3 Tahap Penelitian 

Dalam penelitian ini terdapat penjelasan mengenai tahapan penelitian, yaitu: tahap 

pendahuluan, tahap pengumpulan data, tahap pengolahan data, serta tahap analisa dan 

kesimpulan 

 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
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1. Studi Lapangan 

Studi  lapangan  dalam  penelitian  ini  dilakukan  dengan  mengamati  langsung 

kondisi perusahaan dan melakukan pengumpulan data yang dibutuhkan sesuai dengan 

objek penelitian di PLTA Sutami. Pengumpulan informasi dan data yang diambil 

yaitu: proses produksi, kondisi lantai produksi, wawancara dengan manajer 

maintenance, dan pengamatan pada bagian maintenance. Kegiatan ini dimaksudkan 

untuk memperoleh data aktual yang sesuai dengan kondisi perusahaan saat ini 

dikhususkan pada aktivitas pemeliharaan yang ada di perusahaan. 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan kegiatan mencari informasi yang dapat menunjang proses 

penelitian. Studi Pustaka didapatkan dari jurnal, buku referensi, skripsi, dan artikel 

terdahulu, internet dan sumber-sumber lainnya yang berkaitan dengan penelitian yang 

akan dibahas. Sumber pustaka yang digunakan berasal dari buku cetak, buku 

elektronik, jurnal ilmiah, dan sumber tulisan lain. Dengan studi pustaka ini diperoleh 

teori mengenai Lean Maintenance, dan Pengukuran Kinerja Maintenance. 

3. Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah merupakan tahapan awal dalam penelitian yang bertujuan untuk 

memahami kondisi dan permasalahan sebeneranya pada perusahaan agar dapat 

diberikan solusi. 

4. Perumusan Masalah 

Setelah mengidentifikasi permasalahan yang ada, selanjutnya adalah merumuskan 

masalah. Perumusan masalah ini dilakukan dengan tujuan untuk memudahkan peneliti 

dalam menentukan metode yang sesuai untuk menyelesaikan masalah yang 

teridentifikasi. 

5. Penentuan Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ditentukan berdasarakan perumusan masalah yang telah dijabarkan 

sebelumnya untuk menentukan batasan pengolahan data dan analisis yang ingin 

dicapai. Penentuan tujuan penelitian ini digunakan agar peneliti dapat fokus dan 

terarah terhadap konsep yang telah dirancang. 

 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini akan diberikan penjelasan mengenai tahapan pengumpulan dan 

pengolahan data. Pengumpulan data adalah pencatatan informasi sebagian atau seluruh 
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bagian elemen populasi yang menunjang dan mendukung dalam melakukan penelitian. 

Dalam penelitian ini menggunakan dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder. 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh melalui pengamatan dan pengukuran secara langsung oleh 

peneliti terhadap objek yang diteliti. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini 

adalah data kuisioner untuk menentukan Key Performance Indicator (KPI) 

b. Data Sekunder 

Data sekunder didapatkan dari arsip dan dokumen pada perusahaan. Data sekunder 

yang diperlukan pada penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1) Profil perusahaan PT PJB UP Brantas 

2) Struktur Organisasi perusahaan 

3) Data schedule downtime mesin selama satu tahun terakhir 

4) Data unschedule downtime mesin selama satu tahun terakhir 

5) Data waktu standar kerja. 

6) Jumlah manhour keseluruhan 

7) Biaya perawatan 

8) Kebijakan perawatan perusahaan 

9) Jumlah Total produksi satu tahun terakhir 

10) Data aktivitas maintenance existing perusahaan 

 

3.3.3 Tahap Pengolahan dan Analisis Data 

Tahap analisis dan kesimpulan yang dilakukan adalah dengan megidentifikasi sumber 

atau akar yang menyebabkan masalah itu terjadi. Berikut merupakan langkah-langkah 

dalam tahap analisis dan kesimpulan: 

1. Pemilihan KPI Dari OMMP yang Disesuaikan dengan Kondisi Perusahaan 

Pemilihan KPI ini dilakukan dengan melakukan penyebaran kuisioner. Penyebaran 

kuisioner ini bertujuan untuk mengetahui indikator-indikator manakah yang sesuai 

dengan kondisi perusahaan serta memiliki peran penting dalam aktivitas pemeliharaan. 

Setelah dilakukan pemilihan KPI, kemudian dilanjutkan dengan Pembobotan KPI. 

2. Pembobotan KPI Berdasarkan Analytic Hierarchy Process 

Pada tahap pembobotan KPI ini akan dilakukan pemberian nilai sesuai dengan kriteria 

dan subkriteria dengan cara menyebarkan kuisioner. Tujuan pada tahap ini adalah 

mampu memecahkan masalah berdasarkan pada perbandingan preferensi dari setiap 
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elemen hirarki. Setelah dilakukan pembobotan KPI, kemudian dilanjutkan dengan 

perhitungan nilai masing-masing KPI. 

3. Scoring System dengan OMAX 

Pada tahap ini digunakan untuk menggabungkan kriteria-kriteria produktivitas ke 

dalam suatu bentuk yang terpadu dan memiliki hubungan satu sama lain. Pada tahap 

ini juga, pengumpulan data yang telah didapatkan diolah menjadi metrik-metrik 

berdasarkan perhitungan KPI sebelumnya. Setelah dilakukan scoring system, 

kemudian dilanjutkan dengan evaluasi kinerja sistem pemeliharaan 

4. Evaluasi Kinerja Sistem Pemeliharaan dengan Traffic Light System 

Pada tahap ini dilakukan evaluasi terhadap hasil pencapaian perusahaan apakah sudah 

mencapai target dari perusahaan dari masing-masing KPI. Dengan penggunaa 

Traffic Light System, dapat diketahui apakah nilai score dari KPI tersebut perlu 

diperbaiki atau tidak 

 

3.3.4 Hasil dan Pembahasan 

Hasil dan pembahasan berisi analisis dari evaluasi kinerja sistem pemeliharaan yang 

memberikan informasi perlu dilakukan tindakan perbaikan atau tidak sesuai dengan 

indikator kinerja yang memiliki nilai terendah. 

 

3.3.5 Rekomendasi Perbaikan 

Rekomendasi perbaikan dilakukan pada indikator kinerja yang memiliki nilai terendah 

dan memerlukan perbaikan berdasarkan perhitungan nilai KPI 

. 

3.3.6 Kesimpullan dan Saran 

Pada tahap ini kesimpulan dan saran disusun berdasarkan hasil analisis data yang telah 

dilakukan  untuk  menjawab  tujuan  penelitian  dan  memberikan  rekomendasi  perbaikan 

untuk objek yang diteliti. 

 

3.4 Diagram Alir Penelitian 

Diagram alir penelitian dapat dilihat pada Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram alir penelitian 
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