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BAB III 

METODE PENELITIAN  

 

A. Lokasi Penelitian  

Penelitian ini dilakukan pada home industry Kediri Koveksi yang terletak di 

Jalan Banjaran Gang Carik No. 83-85 Kota Kediri. 

 

B. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan 

aplikasi model (Applied Reseach), ialah penelitian yang menekankan pada 

pemecahan masalah-masalah praktis yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan 

spesifik dalam rangka penentuan kebijakan, tindakan atau kinerja tertentu. 

(Indriantoro dan Supomo, 1999). Jenis aplikasi model yang digunakan ialah 

penelitian evaluasi (Evaluation Reseach), yang digunakan untuk mendukung 

pemiihan terhadap beberapa alternatif tindakan dalam proses pembuatan 

keputusan. 

 

C. Definisi Operasional Variabel 

Menurut Indriantoro dan Supomo (1999) Definisi Operasional adalah 

penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk 

mengukur (mengoprasikan) construct atau gagasan menjadi variabel penelitian 

yang dapat diuji.  
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Adapun definisi operasional variabel pada penelitian ini yaitu : 

1. Pemborosan  

a. Overproduction 

Memproduksi terlalau banyak melebihi pesanan pelanggan yang 

menyebabkan kelebihan inventory di Kediri Konveksi, di ukur dengan 

satuan lembar kain. 

b. Unnecessary Inventory 

Kelebihan penyimpanan bahan baku berupa lembaran kain yang belum 

diolah sehingga menimbulkan peningkatan biaya penyimpanan di Kediri 

Konveksi. 

c. Excessive Transportation 

Kesalahan tata letak yang menyebabkan pemindahan kain yang sedang di 

proses berlebihan dari satu tempat ke tempat yang lainnya di Kediri 

Konveksi 

d. Inapropriate Processing 

Proses produksi yang tidak menambahnilai produk baju yang diproduksi 

oleh Kediri Konveksi 

e. Waiting 

Tidak beraktifitasnya tenaga kerja, mesin atau barang dalam waktu yang 

lama sehingga berdampak pada buruknya aliran proses dan bertambahnya 

lead time, diukur dengan satuan menit. 
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f. Unnecessary Motion 

Segala pergerakan tenaga kerja atau mesin yang tidak menambah nilai 

terhadap barang, tetapi hanya menambah biaya dan waktu. 

g. Defect 

Permasalahan yang terkait dengan kualitas produk yang dihasilkan, meliputi 

produk gagal yang lolos dari pengawasan perusahaan atau produk gagal 

yang terditeksi di internal perusahaan di ukur dengan satuan baju.  

2. VALSAT 

a. Process Activity Mapping 

Alat untuk mengelompokkan kegiatan yang ada pada proses produksi 

menjadi beberapa kategori yaitu: 

1) Value adding activity 

Waktu yang digunakan untuk kegiatan yang memberikan nilai tambah 

pada proses produksi di Kediri Konveksi, diukur dengan satuan menit. 

2) Necessary non value adding activity 

Waktu yang digunakan untuk kegiatan yang diperlukan tetapi tidak 

menambah nilai tambah pada proses produksi di Kediri Konveksi, 

diukur dengan satuan menit. 

3) Non value adding activity 

Waktu yang digunakan untuk kegiatan yang tidak memberikan nilai 

tambah pada proses produksi di Kediri Konveksi, diukur dengan satuan 

menit. 

b. Supply Chain Respons Matrix 

Alat untuk mengetahui kebutuhan stok bahan baku yang diperlukan untuk 

melakukan produksi baju di Kediri Konveksi, diukur dengan satuan lembar 

kain. 
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c. Production Variety Funnel 

Alat untuk mengetahui bagian pada proses produksi dimana suatu produk di 

proses menjadi produk yang spesifik sumber daya pada proses produksi 

Kediri Konveksi yang tidak mampu memenuhi permintaan yang ada pada 

saat ini. 

d. Quality Filter Mapping 

Alat untuk mengetahui letak permasalahan kualitas pada proses produksi, 

permasalahan kualitas dikempokan menjadi 3 yaitu: 

1) Product defect 

Produk cacat yang lolos dari quality control yang dilakukan oleh 

Kediri Konveksi dengan satuan baju. 

2) Scrap defect 

Produk cacat yang masih berada di internal Kediri Konveksi diukur 

dengan satuan baju. 

3) Sevice defect 

Permasalahan yang berkaitan dengan cacat kualitas pelayanan, hal ini 

berkaitan dengan ketidaktepatan waktu pengiriman yang diukur 

dengan satuan menit, serta kesalahan jumlah yang iukur dengan satuan 

baju.  

e. Demand Amplifiying Mapping 

Alat untuk mengetahui naik turunnya permintaan dalam setiap tahapan 

rantai suplai di Kediri konveksi. 

f. Decision Point Activity 

Alat yang dapat memberikan pilihan sistem produksi yang dapat diterapkan 

di Kediri Konveksi. 
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g. Phisycal Structure 

Alat yang digunakan untuk mengetahui kondisi rantai suplai meliputi 

supliyer bahan baku serta distribusi produk jadi pada level produksi di 

Kediri Konveksi. 

3. FMEA  

a. Severity  

Kediri Konveksi dalam memproduksi kaos sablon terkadang memiliki 

permasalahan. Permsalahan tersebut pada sablon, defect, material 

handling, dan leadtime. Severity yang dimaksud di Kediri Konveksi yaitu 

dampak dari kesalahan tersebut.  

b. Occurance  

Pada proses produksi di Kediri Konveksi, ada kemungkinan atau 

frekuensi terjadinya kesalahan yaitu pada proses produksi pembuatan 

kaos sablon. Occurance yang dimaskud di Kediri Konveksi yaitu tingkat 

seringnya terjadinya masalah sablon, defect, material handling dan 

leadtime. 

c. Detection  

Pada proses produksi kaos sablon di Kediri Konveksi juga terdapat 

kesalahan dalam proses produksinya. Kesalahaan tersebut dapat terdeteksi 

sebelum dampak kesalahan tersebut terjadi dan merambat pada tahap 

produksi yang lain dalam produksi kaos sablon. 

 

 

 



34 

 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi adalah seluruh kumoulan elemen atau jumlah yang 

menunjukkan ciri-ciri tertentu yang dapat digunakan sebagai kesimpulan 

(Sanusi Anwar, 2011). Dalam penelitian ini populasi penelitian yang 

digunakan adalah tenaga kerja yang mengetahui keseluruhan proses produksi 

yang terjadi di Kediri Konveksi berjumlah 8 tenaga kerja yaitu pemilik, bagian 

desain, bagian produksi dan bagian finishing. 

2. Sampel 

Menurut Sanusi Anwar (2011) sampel adalah elemen populasi atau 

subyek dimana pengukuran itu dilakukan dengan harapan hasil seleksi 

tersebut dapat merefleksikan karakteristik yang ada, karena penelitian ini 

menggunakan keseluruhan populasi yang dijadikan sampel yang berjumlah 8 

yang menjadi tenaga kerja yang mengetahui keseluruhan proses produksi yang 

terjadi di Kediri Konveksi, maka teknik pengambilan sampel pada penelitian 

ini adalah teknik sampling jenuh, yaitu teknik penentuan sampel yang 

menggunakan seluruh anggota populasi yang digunakan sebagai obyek. 

Sehingga sampel pada penelitian ini berjumlah 8 tenaga kerja yang 

mengetahui keseluruhan proses produksi yang terjadi di Kediri Konveksi 

antara lain 1 pemilik, 1 bagian desain, 4 bagian produksi dan 2 bagian 

finishing. 
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E. Jenis Data dan Sumber Data 

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer 

dan sekunder.  

1. Data Primer  

Data primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 

sumber asli (tidak melalui perantara), yang secara khusus dikumpulkan oleh 

peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian. (Indriantoro dan Supomo, 

1999). Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data 

yang diperoleh langsung dari home industry Kediri Konveksi yaitu proses 

produksi kaos sablon,  jenis pemborosan, waktu produksi, jumlah tenaga 

kerja, serta mesin dan alat produksi kaos sablon. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder menurut Indrianto dan Supomo (1999) adalah data 

penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara 

(diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah dengan meminta data pelengkap 

kepada pemilik home industry Kediri Konveksi yang berupa : data pesanan, 

data cacat produk, data bahan baku, Profil home industry Kediri Konveksi, 

dan struktur organisasi. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

1. Wawancara 

Menurut Sanusi (2011) wawacara merupakan teknik pengumpulan 

data yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 
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Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah waktu produksi, jumlah 

tenaga kerja,  profil perusahaan dan mesin serta alat produksi kaos sablon. 

2. Observasi  

Menurut Sanusi (2011) Observasi merupakan teknik pengumpulan 

data yang dilakukan dengan cara melihat dan menggunakan laporan-laporan 

dan catatan yang diperoleh dari perusahaan untuk diolah lebih lanjut. Adapun 

data tertulis yang didapat dari home industry berupa data bahan baku data 

produk cacat, dan data pesanan di Kediri Konveksi. 

3. Kuisioner  

Menurut Bungin (2001), metode kuisioner adalah metode 

pengumpulan data yang berbentuk rangkaian atau kumpulan pertanyaan yang 

dibentuk secara sistematis dalam sebuah daftar pertanyaan. Pengumpulan data 

dengan menggunakan kuisioner terbuka dan tertutup yang   diberikan kepada 

pemilik, bagian desain, tenaga kerja produksi dan tenaga kerja finishing di 

Kediri Konveksi. Data yang didapatkan adalah data pemborosan yang terjadi 

pada proses produksi di Kediri Konveksi. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Pada tahapan penelitian ini adalah untuk menganalisis data yang sudah 

didapatkan, yang nanti akan diolah untuk melihat jenis pemborosan yang ada pada 

proses produksi dan selanjutnya untuk mengidentifikasi pemborosan menurut 

Hines dan Rich (2001) dan perbaikan proses produksi menurut Ni Wayan Anik 

(2013). Berikut langkah-langkah yang digunakan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi: 
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1. Pemborosan  

Untuk mengetahui pemborosan yang terjadi pada proses produksi secara pasti 

digunakan kuisioner dan disebarkan kepada karyawan yang mengetahui secara 

keseluruhan proses produksi yang berlangsung pada sebuah perusahaan. 

Untuk mengetahui bobot kuisioner tersebut dengan cara, sebagai berikut: 

Pemborosan =  

2. Identifikasi VALSAT 

Setelah mengetahui pembobotan pemborosan sudah diketahui dari hasil 

penyebaran kuisioner maka dilakukan pembobotan dengan menggunakan tujuh alat 

analisis VALSAT untuk mengetahui alat yang nanti akan digunakan.    

Tabel 3.1 Matrix Value Stream Analysis Tools 

WASTE / 

STRUCTURE 

Bob

ot 

 

Process 

Activit

y 

Mappin

g 

Supply 

Chain 

Respon

se 

Matrix 

Producti

on 

Variety 

Funnel 

Quality 

Filter 

Mappin

g 

Demand 

Amplificati

on 

Mapping 

Decisio

n Point 

Analysi

s 

Physical 

Structure 

 

Overproduction X L M   L M M   

Waiting X H H L   M M   

Transportation X H           L 

Innapropriate 

Process X H   M L   L   

Unnecessary 

Inventory X M H M   H M L 

Unnecessary 

Motion X H L           

Defect X L     L       

Sumber: Hines dan Rich (2001) 

Keterangan: 

X = Hasil dari pembobotan pemborosan 

L = Low correlation and usefulness, faktor pengali = 1 

M = Medium correlation and usefulness, faktor pengali = 3 

H = haigh correlation and usefullness, faktor pengali = 9  
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Dari tebl 2.1 Matrix VALSAT digunakan untuk : 

a. Memilih Alat Analisis

Setelah mengetahui pemborosan yang terjadi pada proses produksi

dimasukkan bobot pemborosan pada matrix VALSAT kemudian bobot

dikalikan dengan angka korelasi yang ada pada matrix tersebut.

Selanjutnya, hasil dari pengalian dijumlahkan dan diketahui alat

dengan bobot terbesar yang akan digunakan.

b. Mengetahui jenis pemborosan pada proses

Tahap terakhir adaalah mengetahui jenis pemborosan yang terjadi pada

proses produksi dari pemilihan alat pada matrix VALSAT.

3. Identifikasi FMEA

Mengidentifikasi mode kegagalan yang merupakan faktor penyebab

terjadinya masalah dengan FMEA. Penyusunan FMEA dipandu dari hasil

kesimpulan alat yang terpilih dari VALSAT. Berikut ini langkah-langkah

pembuatan tabel FMEA:

a. Mengidentifikasi masalah yang ada pada proses.

b. Mencatat potensi permasalahan pada tabel yang sudah diketahui masalah

pada proses.

c. Memberikan penilaian pada sevirity, occurance dan detection dengan

ranking 1-10.

d. Menghitung RPN untuk mencari permasalahan mana yang menjadi

prioritas untuk dilakukan tindakan perbaikan terlebih dahulu. RPN

merupakan matematis pengalian severity, occurance dan detection.

Berikut adalah cara mencari RPN:

RPN = S × O × D 

e. Melakukan penyelesaian masalah berdasarkan prioritas dari nilai RPN.


