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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Metodologi Penelitian 

Metode penelitian adalah proses atau cara ilmiah untuk mendapatkan 

data yang akan digunakan untuk keperluan penelitian. Tujuan dari merancang 

metodologi penelitian adalah untuk memberikan kerangka penelitian yang 

sistematis sehingga dapat memberikan kesesuaian antara tujuan penelitian 

dengan permasalahan yang ada, meminimasi kesalahan-kesalahan yang 

mungkin terjadi serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan. Penelitian ini dilakukan di PT. Lotus Indah Textile 

Industries yang berlokasi di Jl. Raya Nganjuk – Kertosono Ds. Kedungsuko 

Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk. 

 

3.2 Tahapan Penelitian 

Untuk melakukan penelitian tentunya perlu disusun terlebih dahulu 

tahapan penelitian agar penelitian dapat berjalan lebih mudah dan sesuai 

rencana. Di bawah ini adalah tujuh tahapan penelitian yang sudah dirancang : 

 

1. Tahap Pendahuluan 

Dalam memulai sebuah penelitian diperlukan tahap atau langkah 

pendahuluan untuk mengetahui dimana penelitian akan dilakukan dan 

masalah-masalah apa saja yang ada di tempat penelitian. Tahap pendahuluan 

dalam penelitian ini adalah studi lapangan. Studi lapangan akan dilaksanakan 

di PT. Lotus Indah Textile Industries yang berlokasi di Jl. Raya Nganjuk – 

Kertosono Ds. Kedungsuko Kec. Sukomoro Kab. Nganjuk. 

Studi lapangan merupakan studi awal obyek penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui dan memahami kondisi perusahaan, gambaran sistem 

perusahaan dan proses produksi pada perusahaan, serta beberapa 
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permasalahan yang terjadi diperusahaan. Dengan mengamati perusahaan maka 

dapat ditentukan permasalahan apa yang akan diteliti. 

 

2. Tahap Penentuan Topik Penelitian 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penentuan topik penelitian 

adalah sebagai berikut : 

a. Identifikasi permasalahan  

Pada tahap ini, dilakukan identifikasi terhadap masalah-masalah yang 

didapatkan pada saat studi lapangan di perusahaan. Langkah ini bertujuan 

untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi pada perusahaan sehingga 

memudahkan dalam pencarian solusi terhadap masalah agar dapat 

diselesaikan dengan metode yang tepat. 

b. Rumusan masalah 

Rumusan masalah yang diambil adalah mengenai identifikasi dan 

eliminasi pemborosan yang terjadi pada pabrik benang dengan 

mengintegrasikan biaya pada value stream mapping untuk mencapai 

kondisi lean manufacturing. Berdasarkan rumusan diatas juga dapat dibuat  

batasan penelitian sehingga penelitian dapat terfokus. 

c. Penentuan Tujuan & Manfaat Penelitian 

Tujuan penelitian ditentukan berdasarkan perumusan masalah yang telah 

dijabarkan sebelumnya. Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat 

bagi perusahaan dan mahasiswa yang berminat mengambil penelitian 

mengenai lean manufacturing. 

 

3. Tahap Studi Literatur 

Setelah mengetahui topik yang diambil, penulis melakukan studi 

literatur mengenai topik tersebut agar pembahasan dan penelitian dapat 

dilakukan lebih mendalam. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh informasi 

yang mendukung penelitian skripsi ini dan akan digunakan untuk 

memecahkan permasalahan yang ada. Adapun studi literatur ini dilakukan 

dengan membaca beberapa referensi seperti buku-buku, jurnal ilmiah maupun 
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penelitian-penelitian yang berkaitan dengan lean manufacturing, cost 

integrated value stream mapping dan root cause analysis. 

 

4. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data yang 

diperlukan untuk penelitian. Adapun data-data yang diperlukan untuk 

penelitian adalah data primer dan sekunder sebagai berikut: 

a. Data Primer 

Data primer yang dikumpulkan adalah sebagai berikut: 

 Data kondisi tempat kerja. 

 Permasalahan yang dialami oleh perusahaan dalam waktu bekerja 

 Waktu yang dibutuhkan dalam proses pemindahan raw material, 

work in process dan produk jadi dari proses sebelum ke proses 

selanjutnya 

b. Data Sekunder 

Data sekunder yang dimiliki perusahaan, baik data umum perusahaan 

seperti: 

 sejarah perusahaan 

 struktur organisasi  

 Waktu yang dibutuhkan dalam proses permesinan 

 Data jumlah dan jenis cacat produk 

 Data jumlah produksi bulanan dan tahunan 

 Informasi mengenai pemasok 

 Data mengenai pelanggan 

 Jam kerja, shift, over time, hari libur, istirahat dan lain sebagainya 

 Jumlah Persediaan bahan baku, WIP dan barang jadi 

 Data proses produksi, seperti karakteristik workstation, jumlah 

operator, peralatan dan perlengkapan produksi, alur proses. 

 Tata letak pabrik termasuk jarak dan luas di dalamnya 
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 Data Biaya, seperti biaya simpan, biaya material, biaya 

transportasi, biaya defect dan lain-lain 

 

5. Tahap Pengolahan Data 

Data yang diperoleh pada tahap sebelumnya akan diolah sesuai dengan 

tahapan berikut : 

a. Identifikasi dan pengukuran waste 

Pada tahap identifikasi ini dilakukan melalui proses pengisian kuesioner 

yang diberikan kepada beberapa pihak (Responden) terkait waste yang 

sering terjadi. Responden terdiri dari 5 orang, diantaranya 2 orang bagian 

produksi, 1 orang bagian PPIC, 1 orang bagian warehouse dan 1 orang 

bagian quality control (QC). Pemilihan 5 orang ini bukan didasarkan 

kepada perhitungan statistik tetapi lebih kepada kapabilitas dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh responden tersebut. Setelah kuesioner 

diisi, maka selanjutnya akan dilakukan skoring untuk mengetahui waste 

yang sering terjadi menurut responden. 

b. Pembuatan Process Activity Mapping  

Sebelum membuat current state map terlebih dahulu membuat Process 

Activity Mapping (PAM) untuk mengetahui aktivitas yang terjadi mulai 

dari operasi, transportasi, inspeksi, delay dan storage kemudian 

dikelompokkan kedalam tipe-tipe aktivitas yang ada mulai dari value 

adding activities (VA), necessary but non value adding adding activities 

(NNVA), dan non value adding activities (NVA). 

c. Pembuatan current state map 

Setelah semua data terkumpul dan diolah maka langkah selanjutnya adalah 

membuat current state map. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, 

selain informasi, aliran produksi dan time line disertakan pula cost line. 

Melalui gabungan aliran informasi, aliran produksi time line dan cost line 

kita dapat mengetahui gambaran umum mengenai alur proses produksi 

dari mulai pemesanan bahan baku sampai ke pengiriman barang jadi. 

Perhitungan cost line terdiri dari value added cost dan non value added 
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cost. Value added cost dihasilkan dengan menghitung biaya langsung tiap 

proses, sedangkan non value added cost dihasilkan dengan menghitung 

biaya simpan (raw material, WIP dan finished good) di tiap proses. 

Berikut merupakan rumus penghitungan value added cost dan non-value 

added cost. 

Value added cost        (
     

    
) (1) 

   = 0 (ketika tidak ada material/ yang ditambahkan ke dalam aktivitas 

Non value added cost =         (2) 

Total value added cost = ∑       (
     

    
) 

    (3) 

Total non value added cost = ∑        
   
    (4)  

Keterangan : 

CT  = Cycle time 

M  = Machine rate per hour 

L  = Labor rate per hour 

m  = biaya material 

I  = Inventory (bahan baku, work in process, barang jadi) 

H  = Inventory holding cost 

d. Mengidentifikasi penyebab waste dengan RCA 

Metode yang digunakan adalah root cause analysis. Metode ini digunakan 

untuk mengidentifikasi waste yang ada, selanjutnya dianalisa akar 

penyebabnya menggunakan 5whys analysis. Akar penyebab permasalahan 

ini dapat teridentifikasi dengan cara bertanya mengapa hingga tidak ada 

lagi jawaban yang bisa dan perlu diberikan pada pertanyaan tersebut. 

e. Usulan perbaikan dengan FMEA 

Pada tahap ini dicari usulan perbaikan menggunakan metode FMEA. 

Metode ini merupakan salah satu metode yang apabila dilakukan dengan 

tepat dan waktu yang tepat akan memberikan pengaruh yang besar dalam 

membantu proses pembuatan keputusan. Data-data yang digunakan untuk 

membuat failure modes and effect analysis (FMEA) ini diambil dari hasil 

analisis akar permasalahan yang ada pada tabel 5whys analysis. Kemudian 
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dicari nilai RPN berdasarkan hasil diskusi subjektif dari pihak-pihak 

terkait. 

f. Penentuan Prioritas Usulan Menggunakan Paretto Chart 

Setelah diketahui nilai RPN dari FMEA, selanjutnya nilai RPN diurutkan 

dari nilai tertinggi ke nilai terendah kemudian dikumulatifkan dan dibuat 

dalam bentuk presentase. Penentuan prioritas usulan dipilih setelah nilai 

kumulatif presentase melebihi 80%. 

g. Pembuatan Future state map 

Tahap selanjutnya setelah current state map dan usulan improvement 

dibuat adalah merancang future state map yang mendukung perbaikan 

yang diusulkan sesuai dengan konsep lean manufacturing. 

 

6. Tahap Analisis dan Pembahasan 

Tahap analisis yang dilakukan adalah dengan mendefinisikan sumber dan akar 

penyebab masalah yang terjadi. Adapun langkahnya sebagai berikut: 

a. Menganalisa current state map 

Dilakukan analisa apa saja faktor penyebab terjadinya pemborosan yang 

terjadi pada proses produksi dengan melihat peta aliran nilai. 

b. Menganalisa perbaikan  

Melakukan analisa kualitatif dengan menggunakan metode root cause 

analysis untuk memberikan alternatif usulan perbaikan. Selanjutnya 

menganalisa akar penyebab terjadinya pemborosan menggunakan 5 whys 

analysis dan mencari usulan perbaikan menggunakan FMEA. Selanjutnya 

dilakukan penentuan prioritas perbaikan menggunakan paretto chart. 

c. Menganalisa future state map 

Dilakukan analisa penanganan pemborosan dengan membuat rancangan 

peta aliran yang baru berdasarkan hasil rekomendasi perbaikan yang sudah 

dibuat. Tujuannya adalah untuk mengetahui perbaikan apa saja yang harus 

dilakukan dan pada bagian mana saja yang harus dilakukan perbaikan 

sepanjang value stream. 
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7. Tahap Kesimpulan dan Saran 

Setelah dilakukan tahap awal sampai tahap analisis dan pembahasan, 

maka dapat dilakukan penarikan kesimpulan yang sesuai dengan tujuan 

penelitian dan saran-saran yang dapat digunakan untuk perbaikan selanjutnya. 

Berikut flowchart metodologi penelitian yang dapat dilihat pada gambar 3.1. 

 

 

Gambar 3.1 Flowchart Metodologi Penelitian 


