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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Pada bab metodologi penelitian ini akan dijelaskan tentang tahapan-tahapan 

yang akan dilakukan selama penelitian dilakukan. Pada penelitian ini, terdapat 8 

tahapan yang akan dilakukan. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Pada penelitian kali ini, peneliti akan meneliti produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350), penelitian yang dilakukan di PT. Furniplus Asia Batam terbagi 

menjadi 8 tahapan. Tahap pertama adalah Tahap Pendahuluan, dimana terdiri dari 

identifikasi masalah, penentuan objek penelitian, studi literatur dan studi 

lapangan. Tahap kedua adalah Tahap Pengumpulan Data, yaitu terdiri dari data 

primer dan data sekunder. Tahap ketiga adalah Tahap Identifikasi Proses Produksi 

yang dimana termasuk pada Tahap Define. Tahap keempat adalah Tahap 

Identifikasi Waste Dominan dan Menghitung Nilai Sigma yang dimana termasuk 

pada Tahap Measure. Tahap kelima adalah Tahap Penentuan Faktor Penyebab 

Waste yang dimana termasuk pada Tahap Analyze. Yang keenam adalah Tahap 

Usulan Perbaikan yang mana termasuk pada Tahap Improve. Tahap Ketujuh 

adalah Tahap Analisa dan Pembahasan. Dan yang terakhir adalah Tahap 

Kesimpulan dan Saran. Tahapan penelitian ini dapat digambarkan dengan 

flowchart pada gambar 3.1 berikut:  
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Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 

 (Sumber: Diolah) 
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3.3 Penjelasan Flowchart Penelitian 

3.3.1 Tahap Pendahuluan 

Tahap pendahuluan ini merupakan tahap awal untuk melakukan penelitian 

yang terdiri dari: 

 

3.3.1.1 Studi Lapangan 

Studi lapangan ini berupa observasi awal yang dilakukan di PT. 

Furniplus Asia Batam. Studi lapangan ini dilakukan untuk mengetahui 

kondisi perusahaan dan mendapatkan informasi terkait permasalahan yang 

akan diangkat dalam penelitian serta masalah yang terjadi di perusahaan. 

Dalam studi lapangan ini juga dilakukan aktivitas untuk menentukan objek 

penelitian yang sesuai dengan tema penelitian serta menguatkan arah studi 

utama terhadap masalah yang akan diangkat. 

 

3.3.1.2 Studi Literatur 

Pada langkah ini dilakukan studi literatur guna menggali informasi 

yang berkaitan dengan permasalahan tentang upaya mereduksi waste pada 

proses produksi di PT. Furniplus Asia Batam dengan  metode Lean Six 

Sigma. Studi literatur dapat diperoleh dari literatur-literatur berupa jurnal 

maupun buku-buku yang membahas tentang metode tersebut atau bisa juga 

diperoleh dari penelitian terdahulu dan memiliki topik yang hampir sama. 

Berdasarkan studi literatur akan diperoleh gambaran menyeluruh tentang 

metode yang akan digunakan dengan tahap-tahap alur penelitian yang 

berguna untuk melakukan pengerjaan terkait masalah yang akan diangkat. 

 

3.3.1.3 Identifikasi Masalah 

Melakukan identifikasi masalah merupakan tahap awal yang 

dilakukan untuk dapat menentukan satu objek sebagai salah satu sumber 

masalah yang sedang dihadapi oleh perusahaan. Dengan melakukan 

identifikasi masalah maka akan mempermudah menemukan metode serta 

melakukan perbaikan dari masalah tersebut. 
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3.3.1.4 Penetapan Tujuan Penelitian 

Setelah perumusan masalah selanjutnya menetapkan tujuan penelitian 

terhadap masalah yang terjadi pada perusahaan, yang mengacu pada latar 

belakang dan mengacu pada kepentingan perusahaan. Penetapan tujuan 

sesuai pada rumusan masalah yang sudah ada, sehingga penelitian yang 

dilaksanakan memiliki arah sasaran yang tepat. 

 

3.3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini 

antara lain: 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara langsung 

dengan staff terkait mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tema 

penelitian untuk menunjang pembahasan masalah. 

2. Dokumentasi perusahaan, yaitu mengumpulkan data yang dilakukan dengan 

mencatat data-data dokumentasi perusahaan yang berhubungan dengan 

penelitian yang dilakukan. 

3. Observasi, yaitu melakukan pengamatan sepanjang value stream produk 

Low Board N Karat 80 (Carat 350). 

 

3.3.3 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang dibutuhkan untuk 

penelitian. Data-data tersebut terbagi menjadi 2,  yaitu Data Primer dan Data 

Sekunder. Adapun data-data yang dibutuhkan antara lain: 

1. Data Primer 

Data primer adalah data yang didapat dari sumber pertama, misalnya 

dari individu atau perorangan. Data tersebut bisa didapatkan melalui 

wawancara, pengisian kuisioner, atau bukti transaksi (Umar, 2003). Data 

primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Jenis bahan baku yang digunakan pada produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350). 

b. Waktu proses produksi produk Low Board N Karat 80 (Carat 350). 
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c. Waktu yang digunakan untuk inspeksi produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350). 

d. Waktu yang digunakan untuk finishing produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350). 

e. Hasil wawancara dengan staff terkait. 

 

2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data primer yang telah diolah lebih lanjut menjadi 

bentuk seperti seperti tabel, grafik, diagram atau gambar dan sebagainya 

sehingga lebih informatif oleh pihak lain (Umar, 2003). Data sekunder yang 

digunakan dalam penelitian ini antara lain: 

a. Profil perusahaan. 

b. Data not good/defect produk Low Board N Karat 80 (Carat 350) pada 

poses produksi. 

c. Alur proses produksi produk Low Board N Karat 80 (Carat 350). 

d. Jarak antar departemen saat melakukan aktivitas perpindahan. 

  

3.3.4 Tahap Identifikasi Proses Produksi Produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350) 

Tahap ini merupakan tahap Define dalam DMAIC. Define merupakan 

tahap untuk mengidentifikasi proses produksi produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350). Langkah yang akan dilakukan pada tahap ini adalah sebagai 

berikut: 

Menggambarkan proses produksi produk Sideboards dengan Big Picture 

Mapping 

Langkah-langkah untuk menggambarkan Big Picture Mapping dapat dilihat 

pada gambar 2.1 sampai 2.6. Dari Big Picture Mapping ini kita dapat 

mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada perusahaan secara 

visualisasi. Pada langkah ini juga kita dapat mengetahui berapa lama total 

waktu produksi sepanjang value stream dan berapa lama waktu value 
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added activity selama proses produksi produk Low Board N Karat 80 

(Carat 350) berlangsung. 

 

3.3.5 Tahap Identifikasi Waste Dominan dan Menghitung Nilai Sigma 

Tahap ini merupakan tahap measure dalam DMAIC. Measure merupakan 

tahap untuk mengukur kinerja proses. Tahap measure ini merupakan kombinasi 

antara ilmu Lean dan Six Sigma. Dimana peran Lean adalah identifikasi waste 

yang terjadi. Pada tahap ini yang dilakukan adalah mengidentifikasi waste 

dominan yang ada di perusahaan, menghitung nilai sigma, pemilihan VALSAT 

dan mengidentifikasi VALSAT terpilih. 

1. Mengidentifikasi Waste Dominan 

Pada langkah ini akan dilakukan identifikasi waste dominan menggunakan 

penyebaran kuesioner dengan bantuan metode Borda. Pada langkah ini 

dilakukan pengambilan sampel dengan metode Purposive Sampling. 

Menurut Singarimbun dan Effendi (1995) dalam Ferdian, dkk (2012) 

Purposive Sampling adalah metode yang dilakukan dengan menentukan 

siapa yang termasuk anggota sampel penelitiannya dan seorang peneliti 

harus benar-benar mengetahui bahwa responden yang dipilihnya dapat 

memberikan informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan 

penelitian. Jenis sampling ini termasuk dalam jenis Nonprobability 

Sampling. 

 

2. Menghitung Nilai Sigma 

Untuk menghitung nilai sigma dengan menggunakan nilai DPMO, dapat 

menggunakan persamaan berikut di dalam Microsoft Excel: (Tannady, 

2015) 

= NORMSINV ((1000000 – DPMO) / 10000000) + 1,5 

 

Keterangan: 

NORMSINV : Formula di excel untuk menghitung nilai sigma 

DPMO  : Nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities) 



33 
 

 
 

3. Pemilihan Value Stream Analysis Tools (VALSAT) 

Tahap pemilihan value stream analysis tools (VALSAT) dilakukan dengan 

cara mengalikan bobot borda setiap waste dengan matriks kesesuaian 

VALSAT yang ada pada tabel 2.2. Hasil kali yang paling besar dari waste 

dominan terpilih lah yang akan digunakan untuk mengidentifikasi waste 

yang terjadi. 

 

4. Mengidentifikasi VALSAT Terpilih 

Setelah melakukan pemilihan VALSAT pada tahap sebelumnya, maka 

pada tahap ini dilakukan identifikasi VALSAT terpilih.  

 

3.3.6 Tahap Penentuan Faktor Penyebab Waste 

Tahap ini merupakan tahap analyze dalam DMAIC. Analyze adalah tahap 

menganalisa terhadap penyebab terjadinya waste. Pada tahap ini menggunakan 

Root Cause Analysis (RCA). Langkah-langkah membuat RCA menurut Faith 

dalam Syawalluddin (2015) antara lain mengidentifikasi dan memperjelas 

definisi undesired outcome, mengumpulkan data, menempatkan kejadian-

kejadian dan kondisi-kondisi pada event and causal factor table (tabel kejadian 

dan faktor penyebab), gunakan tabel penyebab atau metode yang lain untuk 

mengidentifikasi seluruh penyebab yang berpotensi, mengidentifikasi mode 

kegagalan sampai dengan mode kegagalan paling bawah, dan lanjutkan 

pertanyaan “mengapa” untuk mengidentifikasikan root causes yang paling 

kritis. 

 

3.3.7 Tahap Memberikan Usulan Perbaikan 

Tahap ini merupakan tahap improve dalam DMAIC. Improve merupakan 

tahap untuk memberikan usulan perbaikan. Pada tahap ini digunakan metode 

5W + 1H. 
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3.3.8 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Setelah melalui tahap define, measure, analyze dan improve, maka pada 

tahap ini dilakukan analisa terhadap hasil yang diperoleh pada tahap-tahap 

sebelumnya, dimana pada tahap ini memberikan pembahasan atau analisis yang 

lebih mendalam terkait hasil output penelitian mengenai reduksi waste dengan 

pendekatan metode Lean Six Sigma. 

 

3.3.9 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Tahap kesimpulan dan saran merupakan tahap terakhir dari penelitian yang 

dilakukan. Pada tahap ini akan dijabarkan poin-poin yang telah dilakukan pada 

tahap-tahap sebelumya. Serta memberikan saran yang dapat berguna bagi 

perusahaan berdasarkan kesimpulan yang telah dibuat.  

 

 




