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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metodologi penelitian merupakan landasan agar proses penelitian 

berjalan secara sistematis, terstruktur, dan terarah. Metodologi penelitian 

merupakan tahapan-tahapan proses penelitian yang harus dilakukan oleh 

peneliti dalam melakukan penelitian. 

Penelitian ini dilakukan di PT. Sahabat Rubber Industries yang 

berlokasi di Jalan Kavaleri No.19 Singosari, Malang, Jawa Timur. 

Penelitian ini dilakukan pada tanggal hingga Mei – Juli 2017. Objek yang 

menjadi penelitian adalah waste pada proses produksi seal tabung LPG.  

Untuk melakukan metodologi penelitian ada beberapa tahap yang harus 

dilakukan, tahap-tahap metodoligi penelitian yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah : tahap penelitian awal, tahap pengumpulan data, 

tahap pengolahan data, tahap analisa dan pembahasan, dan tahap 

kesimpulan dan saran. 

3.2 Flowchart Tahapan Penelitian 

Pada flowchart ini menggambarkan alur proses atau tahapan-

tahapan penelitian mulai dari awal sampai akhir, secara lengkap tahapan 

penelitian ini dapat dilihat pada gambar 3.1 
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Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian 
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3.3 Deskripsi Metodologi Penelitian 

3.3.1 Tahap Penelitian Awal  

Pada tahap ini merupakan  tahap awal untuk melakukan penelitian antara 

lain  : 

a. Identifikasi masalah 

Pada tahap awal ini merupakan inti permasalahan yang terjadi 

yaitu dengan cara observasi awal ke perusahaan, melihat kondisi 

perusahaan dan melihat permasalahan yang ada di perusahaan. Setelah 

melakukan observasi maka dapat diidentifikasikan masalah dan nantinya 

identifikasi ini akan mempermudah melakukan perbaikan dengan metode 

yang sesuai. Pada tahap ini peneliti melakukan penelitian di PT. Sahabat 

Rubber Industries, yaitu mempelajari serta memahami proses pembuatan 

seal tabung LPG yang berhubungan dengan penelitian. Serta melakukan 

pengidentifikasian dan perumusan “Bagaimana mengurangi waste untuk 

mengurangi proses pemborosan (waste) dengan menggunakan metode 

Lean Six Sigma”. 

b. Penentuan objek penelitian  

Pada tahap kedua yaitu menentukan objek penelitian berdasarkan 

identifikasi masalah  yang ada di perusahaan dan dapat diselesaikan 

dengan metode-metode yang sesuai. Pada tahap ini peneliti memilih objek 

seal tabung LPG sebagai objek penelitian. 

c. Penetapan tujuan penelitian 

Setelah ditentukannya objek penelitian penetapan tujuan ditentukan 

berdasarkan perumusan masalah yang telah dibuat 

3.3.2 Tahap Pengumpulan Data  

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan data yang terdiri dari data 

primer dan sekunder, adapun data-data yang diperlukan adalah sebagai 

berikut: 
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a. Data primer 

Data primer adalah data yang mengacu pada informasi yang 

diperoleh dari tangan pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel 

minat untuk tujuan spesifik studi. Sumber data primer adalah  responden 

individu, kelompok fokus, internet juga dapat menjadi sumber data primer 

jika kuesioner disebarkan  melalui internet (Uma Sekaran, 2011).  Adapun 

yang termasuk data primer yaitu : jenis –jenis pemborosan, aliran informasi 

produk, aliran fisik produk. Berikut data primer yang digunakan dalam 

penelitian ini, yaitu : 

1. Jenis bahan baku yang digunakan pada produk seal tabung LPG. 

2. Waktu yang dibutuhkan untuk menggiling bahan baku seal  

tabung LPG.  

3. Waktu yang dibutuhkan untuk proses press. 

4. Output produk seal tabung LPG  pada proses pemotongan. 

5. Waktu yang dibutuhkan untuk proses pengemasan. 

6. Hasil wawancara langsung dengan pihak yang terkait untuk 

memperoleh data yang diperlukan. 

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang 

dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder 

adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, 

analisis industri oleh media, situs web dsb (Uma Sekaran,2011). 

Adapun yang termasuk data primer yaitu :  

1. Sejarah perusahaan. 

2. Data jumlah bahan baku produk di gudang. 

3. Aliran proses produksi seal tabung LPG. 

4. Data permintaan dan produksi produk seal tabung LPG. 

5. Standar kualitas dan standar buruk produk seal tabung 

LPG. 

6. Jarak antar departemen. 

c. Metode pengumpulan data penelitian 
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Data yang dibutuhkan  dalam  penelitian ini dapat dikumpulkan 

dengan cara sebagai berikut : 

1. Observasi (pengamatan)  

Pada pengumpulan data ini dilakukan dengan cara mengamati 

secara langsung objek penelitian yang akan diteliti terutama pada 

bagian produksi.  

2. Wawancara 

Pengumpulan tahap ini dilakukan dengan cara tanya jawab dan 

diskusi secara langsung terhadap pimpinan atau karyawan 

mengenai permasalahan yang ada  dan dapat digunakan untuk 

menunjang pembahasan masalah. 

3. Melihat laporan administrasi dan catatan dari perusahaan yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian. 

 

3.3.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang diperoleh berdasarkan hasil pengamatan 

diolah sesuai dengan teknik analisis data yang digunakan. Setelah 

dilakukan pengumpulan data, tahap selanjutnya adalah melakukan 

pengolahan data.  

 

3.3.3.1 Define 

1. Penggambaran  Value Steam Mapping. 

Pada tahap ini dilakukan penggambaran peta proses utama mulai 

dari bahan mentah menjadi produk jadi menggunakan value stream 

mapping. Berikut langkah-langkah membuat value stream mapping 

menurut Michael (2005), adalah :  

a. Menentukan family produk, yang akan dipetakan. 

b. Gambarkan aliran proses. 

c. Kemudian tambahkan aliran material.  

d. Lalu tambahkan aliran informasi. 
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e. Kumpulkan data proses dan menghubungkannya ke kotak pada 

tabel. 

f. Tambahkan proses dan lead time ke tabel. 

g. Kemudian yang terakhir verifikasi peta. 

2. Identifikasi produk amatan 

Pada tahap ini yaitu memilih salah satu produk yang nantinya 

akan dijadikan amatan dalam penelitian, pemilihan produk ini 

berdasarkan pertimbangan dari kondisi perusahaan tersebut. 

3. Identifikasi aktivitas proses produksi 

Pada langkah ini yaitu dilakukan pengamatan proses mana 

yang paling sering terjadinya waste dengan mengklasifikasi dengan 

aktivitas-aktivitas yang merupaka VA (Value Adding Activity), NVA 

(Non Value Adding Activity) dan NVABN (Non Value Adding but 

Necessary Activity). 

4. Identifikasi waste 

Setelah mengklasifikasi aktivitas-aktivitas yang tidak bernilai 

tambah dan akan dilakukan brainstorming mengenai penentuan atribut 

waste yang mungkin terjadi. 

3.3.3.2 Measure 

1. Pada tahap ini dilakukan dengan mengukur Critical to Quality (CTQ) 

pada waste yang paling berpengaruh. 

Langkah-langkah pembuatan diagram pareto adalah sebagai berikut : 

a. Kumpulkan data dan susun data berdasarkan jumlah yang paling 

besar ke yang paling kecil. 

b. Gambar grafik dengan sumbu Y sebagai jumlah data dan sumbu 

X sebagai kategori data dan diagram dengan skala tepat. 

c. Gambarkan diagram batang pada sumbu X sesuai kategori data 

dan jumlahkan mulai dari jumlah data terbesar hingga terkecil. 

d. Dengan menggunakan tabel kumulatif gambar grafik 

kumulatifnya. 
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e. Setelah didapat diagram pareto maka dapat kita simpulkan 

kategori manakah yang paling dominan dari tiap kategori. 

2. Menentukan nilai Defect Per Million Opportunity (DPMO) dan nilai 

sigma (Gaspersz, 2007). 

a. Perhitungan nilai DPMO  

Defect per Unit (DPU) : 

DPU = 
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙  𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖
 

Defect per Million Opportunities (DPMO) : 

DPMO = 
𝐷𝑃𝑈  𝑥 1.000.000

𝑃𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑦 𝐾𝑒𝑟𝑢𝑠𝑎𝑘𝑎𝑛
 

b. Perhitungan nilai sigma 

Setelah mengetahui nilai DPMO maka akan dilakukan 

konversi ke dalam nilai sigma menggunakan formula program 

Microsoft Excel sebagai berikut (Tannady, 2015) :  

Nilai Sigma = NORM.S.INV {(1000000 – Nilai DMPO) / 

1000000} + 1,5 

3.3.4 Tahap Analisa Data 

Pada tahap ini data selanjutnya akan dianalisa dan 

membahas dan merekap hasil pengolahan data. 

1.3.4.1 Analyze  

Pada tahap ini yaitu mengurangi permasalahan dengan 

menganalisa dan mencari penyebab terjadinya masalah.  

1. Analisa waste kritis 

2. Menentukan faktor penyebab terjadinya waste kritis dengan 

menggunakan Five-M Checklist.   

1.3.4.2 Improve 

Pada tahapan ini diberikan usulan perbaikan permasalahan 

dengan menggunakan 5W-1H. 
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1.3.5 Kesimpulan dan Saran 

Penarikan kesimpulan berisi hal-hal penting dalam penelitian 

tersebut dan pemberian saran untuk penelitian selanjutnya bagi peneliti 

yang ingin mengembangkan penelitian ini secara lebih mendalam. 


