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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Tahapan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

3.1 Tahap Identifikasi dan Penelitian Awal 

Tahap identifikasi dan penelitian awal dimulai dari proses observasi 

pendahuluan dengan tujuan mengetahui kondisi awal perusahaan untuk dapat 

memberikan pengenalan perusahaan kepada peneliti. Setelah pengetahui 

kondisi perusahaan, langkah selanjutnya yaitu mengidentifikasi permasalahan 

serta penetapan tujuan penelitian. Pada tahap ini dilakukan perumusan 

masalah dari latar belakang yang terdapat pada perusahaan, kemudian 

penetapan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian. Selanjutnya dilakukan 

survei lapangan untuk mempelajari lebih detail proses operasi, aliran fisik dan 

aliran informasi perusahaan, serta melakukan studi pustaka mengenai 

permasalahan yang terjadi pada perusahaan. 

3.2 Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan proses pengumpulan data perusahaan yang 

diperlukan untuk menjadi masukan di proses pengolahan data. Data yang 

dibutuhkan antara lain data primer dan data sekunder. Adapun data-data yang 

diperlukan adalah sebagai berikut : 

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber asli atau pertama,

(tanpa perantara). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik),

kejadian atau kegiatan dan hasil pengujian. Data tersebut bisa didapatkan

melalui wawancara, pengisian kuisioner, atau bukti transaksi. Data primer

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :
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1. Proses operasi  

2. Jenis petikemas yang ada di pelabuhan. 

3. Waktu yang dibutuhkan tiap tahap proses bongkar muat. 

4. Hasil wawancara langsung dengan staff dan supervisior. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh peneliti secara tidak 

langsung. Data sekunder tersebut biasanya berbentuk dokumen, file, arsip 

atau catatan-catatan perusahaan. Data sekunder yang digunakan dalam 

penelitian ini yaitu : 

1. Sejarah perusahaan 

2. Data jumlah peti kemas yang keluar tahun 2016 

3. Alir proses operasi bongkar muat. 

4. Data jadwal sandar kapal 

5. Jumlah alat bongkar muat 

5. Layout pelabuhan berlian. 

 

c. Metode Pengumpulan Data Penelitian 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Wawancara, yaitu melakukan tanya jawab dan diskusi secara 

langsung dengan staff mengenai hal-hal yang berhubungan dengan 

topik 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 langsung sepanjang value 

stream proses operasi. 
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3.3 Tahap Pengolahan Data 

Pada tahap ini, data yang berhasil dikumpulkan akan melalui tahap 

pengolahan data. Tahap pengolahan data dilakukan melalui empat proses, 

yaitu : 

1. Menggambar Big Picture Mapping dan Identifikasi Waste 

a. Penggambaran Big Picture Mapping 

Dengan Big Picture Mapping, dapat diketahui aliran informasi dan 

fisik dalam sistem, lead time yang dibutuhkan dari masing-masing 

proses yang terjadi.Tujuan dari Big Picture Mapping adalah untuk 

memetakan aliran produk atau jasa kepada konsumen atau customer.  

b. Identifikasi Waste 

Identifikasi waste dilakukan dengan melakukan pengelompokkan 

waste yang terdapat pada proses bongkar muat kedalam 7 jenis waste 

(seven waste) yang terdiri dari, waste overproduction, waiting, 

transportation, Inappropriate Processing, Unneccessary Inventory, 

Unneccessary Motion, dan Defect.  

 

2. Pembobotan Waste  

Pada tahap ini dilakukan beberapa tahap yaitu : 

a. Pembobotan waste yang telah dikelompokkan kedalam 7 waste pada 

tahap sebelumnya. Pembobotan dilakukan dengan cara 

brainstorming dengan pihak-pihak yang telah berpengalaman dengan 

bidangnya kemudian kami memberi ranking pada tiap waste, dimana 

setiap waste memliki skor yang telah ditentukan.  

b. Pemilihan Detailed Mapping dengan menggunakan Value Stream 

Mapping Analysis Tools (VALSAT) yang sesuai dengan waste yang 

paling dominan pada tahap sebelumnya. Setelah itu dilakukan 

penggambaran Mapping yang sesuai dengan tools yang telah terpilih. 
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3. Analisa Akar Masalah Waste Dominan 

Pada tahap ini, hal yang dilakukan yaitu identifikasi faktor-faktor 

penyebab terjadinya waste atau akar masalah dari waste yang dominan 

dengan menggunakan Root Causes Analysis. 

 

4. Identifikasi Usulan Perbaikan 

Pada tahap ini dibuat suatu usulan rancangan perbaikan terhadap akar 

permasalahan penyebab terjadinya waste untuk mengurangi waste pada 

proses operasi mengacu RPN tertinggi dari FMEA pada tahap analyze. 

 

3.4 Tahap Analisa dan Intepretasi Data  

Tahap analisa dan interpretasi data dilakukan sebagai tahap untuk 

menganalisa dan menjabarkan hasil penelitian, utamanya pada proses 

pengolahan data. 

 

3.5 Tahap Kesimpulan dan Saran 

 Tahap kesimpulan dan saran merupakan langkah terakhir dalam penelitian. 

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan mengenai penelitian yang 

dilakukan dan memberikan saran untuk penelitian selanjutnya dan masukan 

bagi perusahaan. Untuk memperjelas langkah-langkah yang dijelaskan di 

atas, berikut flowchart metodologi penelitian tugas akhir ini : 
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Gambar 3.1 Flowchart metodologi penelitian 

 

 


