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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Lokasi penelitian 

Lokasi pelaksanaan penelitian yang penulis lakukan adalah di PT Nikki 

Super Tobacco Indonesia cabang Welahan Jepara Jawa Tengah Indonesia, Jl. 

Gang lor RT05 RW04 Welahan Jepara. 

3.2 Data yang di perlukan  

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan terdiri dari : 

a. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian 

secara langsung terhadap objek penelitian di lapangan yaitu kondisi aktual dari 

jenis cacat produk. Data yang diperlukan adalah Data jumlah produksi, data 

cacat produk berupa foto jenis-jenis cacat produk yang tidak dikehendaki 

perusahaan 

b. Data Sekunder 

Data Sekunder merupakan data yang diperoleh dari literatur-literatur dan 

referensi yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan juga data yang 

diperoleh dari perusahaan, yaitu gambaran umum dan sejarah perusahaan serta 

jumlah pegawai.

 

3.3 Teknik pengumpulan data  

Teknik yang digunakan oleh penulis adalah wawancara secara langsung 

dengan orang-orang yang terlibat di produksi, melakukan observasi (Pengamatan) 

serta mencari referensi-referensi dari buku serta skripsi yang ada. 
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