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III. METODOLOGI PENELITIAN 

A. Studi Literatur 

Dalam melakukan penelitian ilmiah harus dilakukan teknik penyusunan yang 

sistematis untuk memudahkan langkah-langkah yang akan diambil. Begitu 

pula yang dilakukan penulis dalam penelitian ini, langkah pertama yaitu 

dengan melakukan studi literatur pada buku-buku yang membahas tentang 

Theory of Constraints, jurnal, dan penelitian yang telah dilakukan yang 

berkaitan dengan TOC. Data yang didapat dari studi literatur ini akan 

digunakan sebagai acuan untuk membuat kueisioner penelitian. 

B.  Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan dengan cara survey langsung maupun dari 

literatur.  

Jenis data yang digunakan terdiri  dari 2 macam, yaitu: 

1. Data primer 

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui 

penyebaran kueisioner mengenai kendala-kendala yang dihadapi 

konsultan maupun kontraktor pada proyek pembangunan Pop Hotel 

Lampung serta langkah penyelesaian yang diambil untuk mengatasi 

kendala tersebut. 
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2. Data sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang bersumber dari literatur 

maupun referensi-referensi yang ada. Data sekunder yaitu pada form 

kueisioner mengenai kendala-kendala yang sering terjadi dalam proyek 

pembangunan. 

C. Perencanaan Survey 

Sebelum dilakukan survey, terlebih dahulu ditentukan tujuan dari survey 

tersebut, dan siapa saja yang akan menjadi responden, serta berapa jumlah 

responden tersebut. 

1. Tujuan survey 

Survey ini dibuat untuk mendapatkan opini dari para responden 

mengenai faktor kendala yang mempengaruhi proses produksi. 

Identifikasi kendala-kendala yang berbasiskan TOC diharapkan dapat 

memperbaiki kinerja perusahaan. 

2. Responden 

Responden pada penelitian ini adalah pihak kontraktor dan konsultan 

yang  menangani proyek pembangunan Pop Hotel Lampung. 

3. Sampel 

Sampel adalah sebagian dari populasi. Artinya tidak akan ada sampel jika 

tidak ada populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unsur yang 

akan diteliti. Pada penelitian ini digunakan nonprobability sampling. 

Adapun yang dimaksud dengan nonrandom sampling atau nonprobability 
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sampling, setiap elemen populasi tidak mempunyai kemungkinan yang 

sama untuk dijadikan sampel. 

4. Perencanaan Kueisioner  

 

Kueisioner digunakan sebagai sarana untuk mengumpulkan data dan 

sebagai pembuktian hipotesis. Kueisioner dibentuk dengan menggunakan 

kalimat yang jelas dan sesuai dengan konsep yang ada, agar 

memudahkan responden dalam menjawab pertanyaan – pertanyaan dalam 

kueisioner. Responden dapat  menjawab dengan cara memilih dari 

jawaban-jawaban yang sudah disediakan. Pada pertanyaan tersebut 

responden hanya diminta untuk memberikan jawaban sesuai dengan 

petunjuknya.  

Pertanyaan yang terdapat dalam kueisioner antara lain: 

 Data pribadi responden yang meliputi 

 Nama responden, Alamat, Jabatan, Usia, Jenis kelamin, Pendidikan 

terakhir, Nama perusahaan, Usia perusahaan, Pengalaman. 

 Skala penelitian responden 

Dalam skala penelitian terhadap responden digunakan skala likert 

dimana responden diminta untuk memberikan penilaian 5 tingkatan 

skala. Skala likert yang digunakan adalah : 

Selalu terjadi dan selalu dilakukan   = poin 1 

Sering terjadi dan sering dilakukan   = poin 2 

Cukup      = poin 3 

Jarang terjadi dan jarang dilakukan   = poin 4 

Tidak pernah terjadi dan tidak pernah dilakukan = poin 5 
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D. Metode Pengolahan Data 

Setelah melaksanakan survey dan mendapatkan data-data yang diperoleh dari 

penyebaran kueisioner, selanjutnya dilakukan proses pengolahan data. 

Pengolahan data bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisis 

data. Teknik analisa data yang digunakan ada 2 macam, yaitu analisa 

deskriptif dan analisa inferensial. Analisa deskriptif yang digunakan adalah 

analisa deskriptif mean (rata-rata), median, modus, dan standar deviasi 

dengan menggunakan bantuan Microsoft Excel. Sedangkan analisa inferensial 

yang digunakan adalah regresi linear dengan dua atau lebih variabel 

independent yaitu metode statistik untuk mengetahui hubungan variabel satu 

dengan variabel lainnya. Uji regresi linear dengan menggunakan software 

statistik digunakan untuk mengetahui hubungan antara penyelesaian suatu 

kendala suatu bidang dengan bidang lainnya. 

 

1. Analisa Deskriptif 

Analisa Deskriptif adalah analisa yang berhubungan dengan metode 

pengelompokan dan peringkasan data sehingga penyajian data akan lebih 

informatif. Analisa deskriptif yang dipakai adalah analisa mean (rata-

rata), median, modus, dan standar deviasi. Penghitungan dan 

penyajiannya dengan menggunakan Microsoft Excel. 

 Mean atau rata - rata adalah jumlah semua hasil observasi 

(pengamatan)dibagi banyaknya pengamatan itu. Untuk N pengamatan: 
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 Median suatu himpunan N buah bilangan yang tersusun beraturan dari 

bawah ke atas atau sebaliknya (naik atau turun) adalah bilangan 

tengah - tengah himpunan itu jika N ganjil dan merupakan mean dua 

bilangan tengah jika N genap. 

   

 Modus adalah nilai dari bilangan-bilangan yang paling banyak terlihat 

atau mempunyai frekuensi terbesar. 

 Standar deviasi (S) adalah akar kuadrat simpangan 

𝑆 =   
 (Xi−X )²
𝑛

𝑖=1

𝑛−1
      

2. Analisa  Inferensial 

Analisa inferensial dilakukan untuk mencari hubungan antara variabel 

satu dengan yang lain kemudian menentukan sebuah kesimpulan 

terhadap variabel tersebut. Analisa inferensial yang dipakai adalah 

regresi linear dengan dua atau lebih variabel independent. Analisa 

perhitungan menggunakan software statistik. 

Uji regresi linier dua atau lebih variabel independent digunakan untuk 

meramalkan suatu variabel dependent Y berdasar dua atau lebih variabel 

independent ( X1, X2, X3 dan X4 ) dalam suatu persamaan linear. 
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                       Y= a + b1X1 + b2 X2 + b3X3 + b4X4                   

Dimana : 

Y     = variabel dependent 

X1, X2, X3,X4   = variabel independent 

a      = konstanta 

b1, b2, b3,b4   = koefisien regresi 

Pada regresi ini ada beberapa uji yang harus dilakukan yaitu uji 

autokorelasi, uji kolinearitas, uji koefisien, uji hipotesis dan uji 

signifikansi. Uji autokorelasi dilakukan dengan pengujian Durbin-

Watson ( DW ) sebagai berikut :  

Deteksi Autokorelasi Positif: 

Jika d < dL maka terdapat autokorelasi positif, 

Jika d > dU maka tidak terdapat autokorelasi positif, 

Jika dL < d < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 

Deteksi Autokorelasi Negatif: 

Jika (4 - d) < dL maka terdapat autokorelasi negatif,  

Jika (4 - d) > dU maka tidak terdapat autokorelasi negatif, 

Jika dL < (4 - d) < dU maka pengujian tidak meyakinkan atau tidak dapat 

disimpulkan. 

Sedang uji kolinearitas adalah uji yang menunjukkan apakah terjadi 

korelasi yang kuat antara variabel – variabel independentnya.  

Metode seleksi variabel pada regresi linier digunakan metode stepwise. 

Berikut cara kerja metode stepwise. Untuk tiap tahap, variabel 
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independent yang mempunyai korelasi paling kuat dengan variabel 

dependent yang dimasukkan dalam model terlebih dahulu. Selanjutnya 

disusul oleh variabel lain dengan tetap menguji apakah variabel pertama 

yang masuk masih tetap dipertahankan pada model. Jika probabilitas 

variabel pertama masih signifikan dalam model maka variabel tidak 

dikeluarkan. Jika probabilitas variabel pertama tidak signifikan lagi maka 

variabel tersebut dikeluarkan dari analisis. Proses ini berhenti bila sudah 

tidak ada lagi variabel independent yang harus masuk atau dikeluarkan 

dalam persamaan. Selanjutnya persamaan regresi diuji untuk mengetahui 

apakah persamaan regresi tersebut berlaku atau tidak. 

E. Bagan Alir Penelitian 
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