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BAB III 

METODE PENELITIAN 

Metode penelitian berisikan tata cara penelitian yang meliputi teknik-

teknik yang digunakan dalam penelitian, seperti teknik pengumpulan data, teknik 

pengambilan sampel dan teknik analisis data. Metode penelitian juga menguraikan 

pendekatan yang digunakan dalam menganalisis data selama penelitian. 

3.1 Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian merupakan suatu atribut, sifat atau nilai dari objek atau 

kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk 

dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Pada subbab ini akan dibahas 

mengenai gambaran umum objek penelitian, variable penelitian dan teknik 

analisis data.  

3.1.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Gambaran umum perusahaan menjelaskan sejarah perusahaan, 

perkembangan perusahaan, struktur organisasi perusahaan, dan objek penelitian. 

3.1.1.1 Sejarah Perusahaan 

PT. Kayu Lapis Asli Murni (PT. Kalamur) didirikan pada tanggal 12 April 

1980 berdasarkan Akte Notaris Ridwan Susilo, S.H. No.161 yang pabriknya 

berlokasi di kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sei Kunjang, Kota Samarinda, 

Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dengan kantor pusatnya di Jakarta. 

Perusahaan ini didirikan sebagai penunjang dari salah satu kebijaksanaan 

pemerintah, yaitu meningkatkan pembangunan di bidang industri pengolahan 
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kayu di Indonesia, yang dampaknya akan terlihat pertumbuhan ekonomi di daerah 

tersebut. 

3.1.1.2 Perkembangan Perusahaan 

Semenjak mulai beroperasi sampai saat ini, PT. Kalamur telah mendapat 

pengakuan dari pelanggan sebagai pemasok plywood, block board, fancy floor dan 

moulding dengan kualitas internasional sesuai tercantum pada kontrak jual belinya 

dengan pangsa pasar ke negara-negara Eropa, Amerika, Korea, Taiwan, Jepang, 

dan Hongkong. 

Pada akhir tahun 1995 perusahaan telah menerapkan “Standar Nasional 

Indonesia Modul I” di dalam aktivitasnya sesuai dengan himbauan pemerintah, 

dan sejak bulan April 1997 manajemen PT. Kalamur telah memutuskan untuk 

memakai sistem manajemen ISO 9002. 

Demi kepuasan pelanggan dan didukung oleh seluruh karyawan, PT. 

Kalamur akan mengembangkan usahanya sehingga dapat lebih meningkatkan 

citra yang positif di masa yang akan datang. 

3.1.1.3 Struktur Organisasi Perusahaan 

Di dalam PT. Kalamur, perusahaan dipimpin oleh Factory Manager. Di 

PT. Kalamur terdapat sepuluh divisi, yaitu produksi plywood, produksi saw mill 

blockboard, plant engineering, maintenance produksi, plan product control, 

quality assurance, logistic, factory adm department, pembelian, shipping. Semua 

divisi di PT. Kalamur memiliki bawahan yaitu kabag. Struktur organisasi dapat 

dilihat di lampiran satu struktur organisasi. 
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3.1.1.4 Objek Penelitian  

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah data analisa 

kerusakan barang jadi. Data analisa kerusakan barang jadi yang diambil sebagai 

sampel adalah data di bulan Juli 2013. Data ini berisi atribut numerik. 

Pada alur proses seleksi plywood, terdapat beberapa proses yang akan 

dijelaskan secara rinci sebagai berikut: 

a. Sizer : Proses memotong tepi sisi kayu sehingga lebar dan panjang disesuaikan 

untuk beberapa ukuran plywood. 

b. Pisah warna : Setelah proses sizer, lapisan yang telah dipotong akan 

dipisahkan berdasarkan warna, seperti kayu meranti merah, kayu meranti 

kuning, dan lain-lain. 

c. Putty : lapisan plywood yang permukaannya sedikit cacat akan didempul. 

d. Seleksi putty dan balik bahan : hasil lapisan plywood yang di putty akan 

diseleksi lagi dengan membalikkan bahan tersebut. 

e. Sander : pada proses ini lapisan plywood bagian face atau back diamplas. 

f. Grading dengan conveyor : plywood akan dibagi dalam grade-grade tertentu. 

g. OVL : grade overlay yaitu grade tertinggi plywood untuk pasar luar negeri. 

h. UTY : grade utility yaitu grade di bawah OVL, tetapi masih untuk pasar luar 

negeri. 

i. Reject : plywood yang direject dan plywood dicek lagi, apakah masih bisa 

dijual atau tidak. 
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j. Repair : plywood di-repair dan dikembalikan ke proses putty. Contoh 

sederhana repair adalah dengan mengecilkan ukuran plywood bila terdapat 

cacat hanya sedikit saja. 

k. QA : quality assurance dimana seseorang memeriksa pada grade overlay dan 

utility untuk diteruskan ke proses packing. Pada bagian grade utility, plywood 

dicek kembali, jika grade utility bisa di-upgrade ke overlay maka grade akan 

diubah menjadi overlay. 

l. BB/CC Lkl : BB/CC lokal adalah plywood yang reject dan mendapatkan 

grade lokal terbaik. Grade lokal adalah plywood untuk dijual ke dalam negeri. 

m. C Lkl : C lokal adalah plywood yang di-reject dan mendapatkan grade lokal di 

bawah BB/CC lokal. 

n. Reproses : proses plywood yang di-reject akan dicek kembali, bila bagus maka 

bisa masuk ke grade utility. Jika tidak masuk grade utility, maka akan masuk 

grade BB/CC lokal. 

o. Recutting : proses plywood yang di-reject, dipotong ukurannya menjadi lebih 

kecil, dan kembali ke proses grading dengan conveyor lagi.                   
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Gambar 3.1 Alur Proses Seleksi Plywood 
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3.2 Metode Penelitian  

3.2.1 Studi Literatur 

Tahap awal dilakukan studi mengenai referensi–referensi yang 

berhubungan dengan data mining. Referensi tersebut dapat berupa jurnal, artikel, 

buku, dan lain-lain. 

3.2.2 Observasi Data Kerusakan Barang  PT. KAYU LAPIS ASLI MURNI 

Observasi dilakukan untuk mendapatkan data-data kerusakan barang jadi. 

Hasil observasi ditulis dalam file Microsoft Excel agar membantu organisasi data 

dalam membangun ontology. 

3.2.3 Perancangan dan Pembangunan Aplikasi  

Aplikasi analisa data kerusakan barang jadi berbasis data mining 

menggunakan bahasa pemograman web. 

3.2.4 Uji Coba 

Knowledge base dan aplikasi analisa data kerusakan barang jadi berbasis 

data mining yang telah dibuat akan diuji coba. Hal ini bertujuan untuk mencari 

bug yang masih ada pada aplikasi tersebut dan memperbaiki aplikasi tersebut. 

3.3 Variabel Penelitian  

Variabel adalah objek penelitian, atau apa yang menjadi fokus di dalam 

suatu penelitian, oleh karena itu variabel sangat dibutuhkan dalam penelitian. 

Variabel yang dibahas adalah variabel jenis cacat pada kerusakan plywood. Jenis 

cacat adalah atribut-atribut dalam plywood yang bisa mendapatkan cacat. Setiap 

atribut tersebut memiliki suatu kriteria yang diklasifikasikan dengan tujuan 

menghasilkan nilai dari kriteria tersebut. 
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Data laporan harian analisa kerusakan barang jadi memiliki empat atribut, 

yaitu face/back, core, l/c, lain-lain. Penjelasan untuk setiap atribut pada data 

laporan harian analisa kerusakan barang dirinci sebagai berikut. 

a. Atribut 1 (face/back) 

(numerik) 

Face adalah lapisan plywood paling atas, dan back adalah lapisan plywood 

paling bawah. 

Kasar : lapisan plywood yang kasar. 

Pecah/terdempul : lapisan plywood yang  pecah saat didempul. 

Bertindih : terjadi overlap (bertindih) sehingga plywood-nya tidak rata. 

Kurang panjang : lapisan plywood kurang panjang yang biasanya akibat human 

error seperti saat pengeleman. 

Kurang lebar : lapisan plywood kurang lebar yang biasanya akibat human error 

seperti saat pengeleman. 

Cacat press : saat proses pengeleman atau press face atau back  bergeser. 

Cacat press platen : mesin hot press platen biasanya terdapat kotoran lem atau 

sampah sehingga akan mengakibatkan cacat saat di-press. 

Cacat pisau : pisau yang terdapat di mesin rotary untuk pengupasan, mungkin ada 

kotoran atau sampah sehingga menjadi cacat. 

Cacat sander : cacat terjadi saat amplas, misalnya mesin mati listrik, dan mesin 

berhenti sehingga lapisan plywood menjadi rusak. 

Melipat : lapisan plywood bagian face atau back terlipat. 

Mata kayu : terdapat bentuk mata kayu di lapisan plywood.  
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Lubang ulat : terdapat lubang ulat pada lapisan plywood, biasanya terjadi saat 

dibawa melalui sungai. 

Lubang paku : terdapat lubang paku pada lapisan plywood, biasanya terjadi saat 

dibawa melalui sungai, karena untuk mengikat kayu–kayu menjadi satu dengan 

cara diikat dan dipaku. 

Sampah : sampah yang masuk di mesin dapat mengakibatkan cacat. 

b. Atribut 2 (core) 

(numerik) 

Core adalah lapisan plywood bagian tengah atau di antara face dan back. 

Bertindih : lapisan plywood terjadi overlap (bertindih), sehingga plywood menjadi 

tidak rata. 

Berlubang/void : lapisan plywood yang disambung tetapi tidak rapat, sehingga ada 

rongga di tengah. 

Tebal tipis : lapisan plywood yang disambung ada,  tetapi ketebalannya berbeda. 

Kurang panjang : lapisan plywood yang disambung kurang panjang. 

Kurang lebar : lapisan plywood yang disambung kurang lebar. 

Gelombang/tidak rata : lapisan plywood bergelombang dan tidak rata. 

Kasar : lapisan plywood yang kasar. 

Sampah : sampah yang terdapat di lapisan plywood. 

c. Atribut 3 (l/c) long core 

(numerik) 

Long core adalah core dimana plywood tersusun dari face, core, longcore, 

core dan back. 
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Kurang panjang : lapisan plywood kurang panjang. 

Kurang lebar : lapisan plywood kurang lebar. 

Tebal tipis : lapisan plywood memiliki ketebalan yang berbeda. 

Pecah/void : lapisan plywood yang pecah, biasanya terjadi karena terdempul. 

Sampah : terdapat sampah di lapisan plywood. 

d. Atribut 4 (Lain-lain) 

(numerik) 

Kerusakan yang terjadi antara proses face/back, core, dan long core. 

Delaminasi : ujung dari plywood yang terkelupas. 

Blister : plywood di bagian tengah bergelembung akibat kurang lem. 

Pot Melengkung : potongan melengkung akibat mesin sizer bermasalah, sehingga 

tidak berbentuk kotak dengan sempurna. 

Bentur Hotpress : lapisan plywood terbentur saat hotpress. 

Sizer/Sander : lapisan plywood terbentur saat sizer/sander. 

Dead roll : lapisan plywood terbentur saat dead roll. 

Forklift : lapisan plywood terbentur saat dibawa menggunakan forklift. 

Balok : Lapisan plywood yang terbentur akibat balok. 

Patah lintang : patah lintang terjadi saat pohon ditebang yang berakibat terdapat 

garis pada plywood.  

Patah 2 x proses : dalam proses dua kali secara manual terdapat patah pada 

plywood. 

Operasi : terjadi saat operasi, seperti saat memakai pisau sehingga memotong 

terlalu dalam. 
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Ripping : potongan pinggir tidak rapi. 

Gummed Tape/lain-lain : gummed tape adalah perekat panjang agar ujung dari 

plywood tidak pecah, gummed tape biasanya masuk ke dalam lapisan plywood, 

sehingga tebal dari plywood  bertambah. 

Damar : terdapat getah kayu pada plywood. 

Tambalan/Sisipan : pada saat operasi manual terdapat proses tambalan untuk 

bagian yang terdapat mata kayu, tetapi terkadang tambalannya tidak bagus, 

sehingga tidak rata.  

Sambungan : pada proses menyambung lapisan plywood tidak rapat. 

Tipis : lapisan plywood terlalu tipis. 

Noda lem/noda Hitam : terdapat noda-noda di plywood, misalnya noda lem. 

Sisip : Terdapat sisipan di bagian plywood.  

Perubahan warna : pada lapisan plywood satu lembar atau lebih warnanya dapat 

berubah. 

Tidak siku : bentuk lapisan plywood yang tidak siku. 

Tidak terpotong : lapisan plywood yang potongannya tidak sempurna. 

Cacat putty : cacat pada plywood akibat proses dempul. 

Kayu benuang : terdapat kayu yang bukan bagian dari plywood yang memiliki 

grade yang tinggi. 

Minyak : plywood terdapat minyak yang biasanya terdapat dari  mesin. 
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Tabel 3.1 Tabel Laporan harian analisa kerusakan barang jadi 
 
 

LAPORAN  HARIAN ANALISA KERUSAKAN BARANG JADI ( REJECT ) 
TANGGAL  :  01  September  2013 

JENIS CACAT 

REJECT TOTAL  TOTAL 
AKUMULASI 

TIPIS REJECT REJECT 
    PLYWOOD TGL 01 ~ 01 

PCS % PCS % PCS % 

FA
C

E/B
A

C
K

 

KASAR                 
PECAH/TERDEMPUL             
BERTINDIH               
KURANG PANJANG             
KURANG LEBAR             
CACAT PRESS               
CACAT PRESS PLATEN             
CACAT PISAU               
CACAT SANDER             
MELIPAT                 
MATA KAYU               
LUBANG ULAT               
LUBANG PAKU               
SAMPAH                 

C
O

R
E 

BERTINDIH               
BERLUBANG/VOID             
TEBAL TIPIS               
KURANG PANJANG             
KURANG LEBAR             
GELOMBANG/TDK RATA             
KASAR                 
SAMPAH                 

L/C
 

KURANG PANJANG             
KURANG LEBAR             

TEBAL TIPIS             
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Tabel 3.1 Tabel Laporan harian analisa kerusakan barang jadi (lanjutan) 
 

LAPORAN  HARIAN ANALISA KERUSAKAN BARANG JADI ( REJECT ) 
TANGGAL  :  01  September  2013 

JENIS CACAT 
  

 
REJECT 

 
TOTAL TOTAL 

AKUMULASI 

TIPIS 
REJECT 

PLYWOOD 
REJECT 

TGL 01 ~ 01 
PCS % PCS % PCS % 

L/C
 

PECAH/VOID          
SAMPAH        

LA
IN

-2 

DELAMINASI               
BLISTER                 
POT. MELENGKUNG/SIKU             

BENTUR :HOTPRES
S             

  :SIZER/SA
NDER             

  :DEAD 
ROLL             

  :FORKLIF
T             

  :MSN 
Pembalik             

PATAH LINTANG             
PATAH 2 X PRO             
OPERASI                 
RIPPING                 
LAIN² / BHN KRG 
PANJANG             
DAMAR                 
TAMBALAN/SISIPAN             
SAMBUNGAN               
TIPIS                 
KOTORAN PUTTY             
NODA LEM                 
PERUBAHAN WARNA             
TIDAK SIKU               
TIDAK TERPOTONG             
CACAT PUTTY                
KAYU BENUANG             
MINYAK                

  TOTAL                 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Prosedur eksperimen adalah hal-hal yang harus dilakukan dalam 

menentukan langkah-langkah penelitian. Tujuannya agar penelitian terarah sesuai 

dengan yang diharapkan. Langkah-langkah dijabarkan sebagai berikut: 

1. Data Cleaning : pada data cleaning digunakan teknik mean substitution. 

Dalam teknik ini, data yang tidak lengkap diisi dengan nilai rata-rata dari 

sample data. 

2. Data Integration : tahap data integration menggunakan teknik bucket, dimana 

membagi data dalam beberapa bucket.  

3. Data Selection : menggunakan seleksi maksimum, yaitu memilih elemen 

maksimum sebagai basis. 

4. Data Transformation : menggunakan centering, yaitu mengurangi setiap data 

dengan rata-rata dari setiap atribut yang ada. 

5. Data Mining: menggunakan algoritma C4.5. 

6. Pattern Evaluation: menguji hasil grade pohon keputusan dengan grade data 

plywood. 

7. Knowledge Presentation: hasil dari penelitian ini berbentuk pohon keputusan.  

3.5 Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari tujuh 

teknik.  

Teknik analisis data dalam pembuatan perangkat lunak menggunakan 

pemodelan perangkat lunak dengan paradigma waterfall yang meliputi proses 

diantaranya: 
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a. System / information Engineering 

Menetapkan berbagai kebutuhan dari semua elemen yang diperlukan 

sistem dan mengalokasikannya ke dalam pembentukan perangkat lunak. 

b. Analisis 

Menganalisis hal–hal yang diperlukan untuk proyek pembuatan perangkat 

lunak. 

c. Design 

Penerjemahan dari data yang dianalisis ke dalam bentuk yang mudah 

dimengerti oleh user. 

d. Coding 

Tahap penerjemahan data atau memecahkan masalah yang telah dirancang 

ke dalam bahasa pemograman tertentu. 

e. Pengujian 

Melakukan tahap pengujian terhadap perangkat lunak yang dibangun. 

f. Maintenance 

Tahap dimana perangkat lunak yang sudah selesai dapat mengalami 

perubahan–perubahan sesuai dengan permintaan user. 

3.5.1 Analisa 

Sub-bab ini membahas analisa sistem dan analisa basis data.  

3.5.1.1 Analisa Sistem 

 Analisa sistem adalah penelitian sistem yang telah ada dengan tujuan 

untuk merancang sistem yang baru atau diperbaharui. Tahap ini merupakan tahap 
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yang sangat penting, karena kesalahan di tahap ini akan menyebabkan kesalahan 

di tahap berikutnya. 

Analisa sistem dapat diartikan sebagai pengurai dari suatu sistem 

informasi yang utuh ke dalam pembagian komponen yang dimaksudkan untuk 

mengidentifikasikan dan mengevaluasi permasalahan-permasalahan, kesempatan–

kesempatan, hambatan–hambatan yang terjadi, dan kebutuhan–kebutuhan yang 

diharapkan, sehingga dapat diusulkan perbaikan–perbaikan. 

3.5.1.2 Analisa Basis Data 

 Struktur logika dari basis data dapat digambarkan dengan menggunakan 

struktur tabel. Tabel-tabel untuk proses mining C4.5 tidak memiliki relasi antar 

tabel, dikarenakan tabel-tabel hanya bersifat temporary. Proses hanya mengambil 

data yang diperlukan di tabel dan melakukan update, insert, delete di tabel. 

3.5.2 Desain 

Sub-bab ini membahas desain struktur menu dan desain menu utama 

aplikasi.  

3.5.2.1 Desain Struktur Menu 

 Dalam perancangan sebuah aplikasi dibutuhkan struktur menu yang 

berisikan menu dan submenu yang berfungsi untuk memudahkan user dalam 

menggunakan aplikasi tersebut. 

3.5.2.2 Desain Menu Utama Aplikasi 

 Menu utama didesain dengan user interface yang baik, agar user dapat 

menggunakannya dengan baik. 

 

Penerapan Algoritma..., Ivan Oktana, FTI, 2014



3.5.3 Implementasi 

Tahap implementasi dilakukan setelah analisis dan perancangan selesai 

dilakukan, kemudian diimplementasikan pada bahasa pemograman yang 

digunakan. 

3.5.3.1 Implementasi Sistem 

Implementasi sistem untuk mengkonfirmasikan modul program 

perancangan pada para pelaku sistem, sehingga user dapat memberi masukkan 

kepada pembangun sistem. 

3.5.3.2 Implementasi Perangkat Keras 

Perangkat keras yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 

adalah sebagai berikut : 

a. Processor: Pentium 4 2,66 GHz 

b. Harddisk: 80 Gb 

c. Memory : DDR 256 Mb 

d. Monitor: 15” 

3.5.3.3 Implementasi Perangkat Lunak 

Perangkat lunak yang digunakan untuk mengimplementasikan sistem 

adalah sebagai berikut :  

1. Sistem Operasi Windows 7 

2. MySQL   

3. Microsoft excel 

4. PHP version 5.4.19 

5. XAMPP version 3.2.1 
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3.6 Instalasi Sistem 

 Instalasi aplikasi merupakan langkah awal untuk melakukan pengujian 

sistem. Namun sebelum proses instalasi dilakukan, ada beberapa hal yang perlu 

dipersiapkan untuk proses instalasi baik dari hardware maupun software (sistem 

requirement) yang terinstal yaitu: 

1. Komputer Hardware : 

- Minimum requirement : processor 450 MHz, HDD 3GB, memory 64 MB, 

VGA 16 MB. 

- Recommended : processor 900Mhz, HDD 15 GB, memory 128, VGA 16 MB, 

CD-ROM 52x. 

2. Komputer Software : 

- Minimum software requirement : Sistem Operasi Windows 2000 / NT, 

MYSQL Database Version 5.0.27, Windows Internet Explorer 7. 

- Recommended : Sistem Operasi Windows XP Home Editions atau Windows 

XP Profesional, MYSQL Database Version 5.0.41, Windows Internet 

Explorer 9. 
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