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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Ada beberapa tahapan sistematis agar memperoleh hasil yang terstruktur. Tahap 

yang ada pada penelitian ini dimasukkan kedalam metodologi penelitian. Peneliti akan 

memberikan penjelasan beberapa tahapan-tahapan yang akan dilakukan peneliti untuk 

menyelesaikan penelitian ini. Adapun diagram alir pada Gambar 3.1 merupakan alur 

tahapan peneliti untuk melakukan penelitian di perusahaan.  

3.1 Objek Penelitian dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di PT. Magnum Attack Indonesia yang 

berada di Jl. Ikan Cucut No.1, Tunjungsekar, Kec. Lowokwaru, Kota Malang. 

Penelitian ini dimulai dari bulan Maret 2019. Perusahaan adalah perusahaan 

jobshop yang bergerak dalam bidang industri garment, penelitian ini ditujukan 

untuk megetahui dan mengeliminasi pemborosan yang terdapat pada proses 

produksi dengan bantuan tool Waste Assesment Model (WAM) dan VALSAT. 

Kemudian menentukan langkah selanjutnya untuk melakukan perbaikan dari 

waste yang telah diketahui melalui metode WAM dan VALSAT. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Data penelitian ini melalui beberapa tahapan, yaitu : 

1. Melakukan dokumentasi dari perusahaan untuk dapat mengolah data. 

2. Penyebaran kuisoner Waste Assesment Model yang memiliki 2 kuisoner 

yaitu WRM dan WAQ. 

3. Melakukan pengamatan dan wawancara kepada pimpinan dan pekerja di 

mack garment. 
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3.3 Prosedur Penelitian 

Gambar 3.1 Flowchart Penelitian 
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3.3.1 Tahap Pendahuluan 

1. Penentuan Topik 

Menentukan topik penelitian yang sesuai dengan kepemahaman peneliti 

terhadap teori yang akan dijadikan topik penelitian. 

2. Tinjauan Pustaka 

Tinjauan pustaka dilakukan dengan menggunakan bantuan jurnal, buku untuk 

membantu peneliti memahami konsep tentang lean manufacturing, waste 

assessment model, VALSAT,  VSM  serta FMEA. 

3. Observasi Lapangan 

Melakukan observasi lapangan di perusahaan PT. Magnum Attack Indonesia 

untuk mengetahui kondisi perusahaan dan melakukan penyesuaian 

permasalahan yang ada di lantai produksi , mulai dari aktivitas, proses produksi 

dan waktu penyelesaian produk berdasarkan topik penelitian yang telah dipilih 

di awal serta tinjauan pustaka. 

4. Identifikasi Masalah 

Melakukan identifikasi permasalahan yang ada di perusahaan dari hasil tinjauan 

pustaka dan observasi lapangan. 

5. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat setelah permasalahan di perusahaan teridentifikasi. 

3.3.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Pengumpulan Data 

Peneliti mengumpulkan semua data yang dibutuhkan sebagai bahan 

penelitian. Berikut adalah data yang dibutuhkan: 

Data Primer 

Merupakan beberapa data yang diambil berdasarkan observasi langsung di 

lantai produksi dan wawancara, data yang diambil adalah: 
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• Value Stream Mapping 

Pada VSM bertujuan untuk menggambarkan proses produksi kaos 

secara keseluruhan untuk dapat mengidentifikasi waste yang terjadi. 

• Identifikasi Waste 

Untuk mendapatkan waste diperoleh dari observasi dan 

menyebarkan kusioner WAM yang terdiri dari kuesioner WRM 

diberikan kepada pimpinan perusahaan dan Waste Assesment 

Questionaire diberikan kepada kepala produksi yang mengetahui 

keseluruhan dari proses produksi kaos dan 10 pekerja. Berikut 

rancangan kuesioner untuk mengidentifikasi waste. 

Contoh kuesioner Seven Waste Relation pada Waste Inventory 

terhadap Transportation: 

Tabel 3.1 Kuesioner Hubungan Waste Inventory dengan Transportation 

No Pertanyaan Pilihan Jawaban 

1 Apa i mengakibatkan j 

a. Selalu  

b. Kadang 

c. Jarang  

2 
Bagaimanakah jenis relation 

antara i dengan j 

a. Jika i naik, maka j naik  

b. Jika i naik, maka j tetap  

c. Tidak tentu, tergantung keadaan  

Dimana: i adalah inventory 

   j adalah transportation 
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Berikut adalah beberapa kuesioner Waste Assesment Questionnaire 

Tabel 3.2 Kuesioner Waste Assesment Questionnaire 

No Aspek dan Daftar Pertanyaan 

Y
a
 

S
ed

a
n

g
 

T
id

a
k

 

1 

Apakah sering terjadi pemindahan pekerja dari satu stasiun ke 

stasiun kerja lainnya sehingga semua pekerja bisa mengerjakan 

lebih dari satu stasiun kerja? 

      

2 
Apa pihak perusahaan telah memiliki standar waktu yang tepat 

untuk menyelesaikan suatu proses produksi?       

 

2. Data Sekunder 

Data ini didapatkan dari data pribadi perusahaan: 

• Profil Perusahaan  

Data ini diperoleh dari wawancara kepada pemilik perusahaan dan 

pekerja di perusahaan. 

2. Tahap Pengolahan Data 

Setelah mengumpulkan data, makan akan dilanjutkan untuk mengolah data 

tersebut. Berikut merupakan tahapan yang dilakukan peneliti dalam 

pengolahan: 

1. Pemetaan VSM 

Melalui value stream mapping, dapat mengetahui aliran informasi pada sebuah 

sistem, adanya lead time  diperlukan setiap proses yang berlangsung. Tujuan 

dari value stream mapping untuk menggambarkan aliran hingga produk sampai 

ke tangan konsumen secara lengkap. 

2. Identifikasi Waste 

Penyebaran kuesioner WAM dilakukan kepada 10 pekerja dan pimpinan 

perusahaan untuk mengetahui waste apa yang paling dominan di lantai 

produksi. Terdapat 7 waste yang diidentifikasi, yaitu : Overproduction , 
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Unecessary Motion, Unecessary Inventory, Inappropriate Process, Defect, 

Transportation serta waiting. 

3. Pembobotan Waste 

Pembobotan waste ini dibuat berdasarkan penilaian yang ada di Waste 

Assesment Model seperti Tabel 2.8 , Tabel 2.9 untuk mendapatkan waste yang 

paling tinggi bobotnya. 

4. Pemilihan Mapping tool 

Pemihan mapping tools dengan VALSAT berdasarkan presentase Waste 

Assesment Model. Selanjutnya, menganalisis waste berdasarkan mapping tools 

terpilih. 

5. Penentuan Penyebab Waste dominan 

Menentukan apa saja penyebab adanya waste yang paling besar dengan 

menggunakan bantuan FMEA berdasarkan identifikasi proses serta sistem, 

mengidentifikasi kegagalan (failure mode), mengidentifikasi akibat dari 

kegagalan ( effect of failure ), mengidentifikasi seba-sebab kegagalan (Causes 

of failure) dan terakhir perhitungan rank RPN (Risk Priority Number).  Untuk 

menghitung RPN harus mengetahui nilai severity berdasarkan Tabel 2.13, 

kemudian occurrence berdasarkan Tabel 2.14, dan detection berdasarkan Tabel 

2.14. Nilai RPN yang diperoleh sesuai Persamaan 5. 

6. Usulan Perbaikan 

Menentukan usulan perbaikan berdasarkan waste paling dominan yang sudah 

dianalisis dengan detailed mapping VALSAT terpilih dan penyebab terbesar 

dari waste tersebut dengan bantuan FMEA. Dengan tujuan untuk 

mengeliminasi waste paling dominan. 

3.3.3 Tahap Analisa dan Pembahasan 

Mengidentifikasi penyebab dari adanya pemborosan serta melakukan proses 

klasifikasi kegiatan sampai dengan nilai RPN tertinggi pada FMEA dan 

melakukan perbaikan pada proses produksi yang menjadi waste. 
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3.3.4 Kesimpulan dan Saran 

Digunakan untuk mengetahui keseluruhan dari penelitian secara singkat, saran 

ini diharapkan untuk dapat diterapkan perusahaan untuk mengurangi adanya 

waste. 

 

 


