
BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

 Metodologi penelitian menguraikan seluruh kegiatan yang dilaksanakan 

selama kegiatan penelitian berlangsung. Metode penelitian dilakukan agar metode 

dari peneliti dapat terarah. Adapun langkah-langkah yang akan ditempuh dalam 

penelitian ini dapat dilihat pada diagram alir dibawah ini: 

Survei Pendahuluan

Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penetapan Tujuan

Pengumpulan Data

1. Data Primer

- Waktu proses produksi

- Aliran proses produksi

- Data Kuesioner WRM

-Data Kuesioner WAQ

2. Data Sekunder

- Profil Perusahaan

- Data Hasil Produksi

- Data Spesifikasi Kecacatan Produk

A

Mulai

 
Gambar 3.1 Metodologi Penelitian 
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A

Kesimpulan dan Saran

Pengolahan Data

1. Menghitung waktu rata-rata setiap proses

2. Membuat  Current State Value Stream Mapping

    - Identifikasi aktivitas VA, NVA, NNVA

3.  Waste Relationship Matrix 

    - Scooring hasil Kuesioner Relationship Waste

    - Pembobotan Relationship Waste

    - Waste Relationship Value

4. Waste Assessment Questionnaire

    - Pembobotan dengan persamaan Algortihma WAQ

  5. VALSAT (Value Stream Analysis Tool)

    - Identifikasi waste dengan tools terpilih

6. Fishbone Diagram

   - Fishbone diagram digunakan untuk mencari sebab akibat dari  

waste yang terjadi

7. Rekomendasi Perbaikan

   - Meminimalisir waste yang terjadi

8. Future Value Stream Mapping

   - Perbandingan lead time sebelum dan sesudah dilakukan lean

Selesai

Analisa

Gambar 3.1 Metodologi Penelitian (Lanjutan) 

 

3.1 Survei Pendahuluan 

Langkah awal penelitian yang dilakukan adalah melakukan survei awal 

(survei pendahuluan) pada lantai produksi PT. Asia Forestama Raya untuk 

mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan proses produksi plywood. 

Aktivitas yang dilakukan dalam tahap awal ini adalah mengamati situasi dan 

kondisi yang terjadi di perusahaan saat ini serta melakukan wawancara dengan 

pihak perusahaan mengenai permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh 

perusahaan. Dari hasil survei pendahuluan, terdapat permasalahan proses produksi 

yang lama yang mengakibatkan adanya aktivitas yang tergolong pemborosan.  
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3.2 Studi Literatur 

 Studi literatur dilakukan untuk mencari informasi dan teori-teori 

pendukung yang berkaitan dalam pemecahan masalah yang ditemukan di PT. Asia 

Forestama Raya yang menjadi objek penelitian. Studi literatur dilakukan dengan 

mengumpulkan informasi-informasi yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas 

akhir. Jenis literatur yang digunakan sebagai acuan yang mendukung teori antara 

lain buku-buku dan karya ilmiah seperti jurnal-jurnal mengenai Lean 

Manufacturing. 

 

3.3 Identifikasi Masalah 

Setelah permasalahan diketahui melalui penelitian pendahuluan, dan 

kemudian didukung oleh teori-teori yang ada maka langkah selanjutnya adalah 

melakukan identifikasi terhadap permasalahan tersebut. Pengidentifikasian awal 

terhadap keseluruhan aktivitas dari kondisi saat ini pada proses produksi plywood 

menggunakan Current State Value Stream Map yang memperlihatkan keadaan 

saat ini pada perusahaan. 

 

3.4 Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah sangat berguna dalam hal ini, yaitu untuk menentukan 

masalah yang akan diteliti pada sebuah penelitian. Sesuai dengan identifikasi 

masalah yang dilakukan sebelumnya, rumusan masalah yang diangkat pada 

penelitian ini adalah bagaimana meningkatkan kualitas dan efesiensi perusahaan 

dengan mengidentifikasikan waste yang terjadi pada proses produksi plywood di 

PT. Asia Forestama Raya. 

 

3.5 Penetapan Tujuan 

Dalam sebuah penelitian, tentunya terdapat hasil yang ingin dicapai. 

Suksesnya penelitian dapat dilihat dari tujuan penelitian yang sebelumnya 

ditetapkan, apakah sudah sesuai dengan yang diharapkan atau tidak. Oleh karena 

itu, penetapan tujuan penelitian merupakan suatu target yang ingin dicapai dalam 

upaya menjawab segala permasalahan yang sedang dihadapi atau diteliti. Pada 

penelitian ini terdapat tiga buah tujuan yang ingin dicapai yaitu mengidentifikasi 
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aktivitas non value added (waste) pada proses produksi plywood, mengurangi 

waste (pemborosan) yang menghambat proses produksi plywood dan memberikan 

usulan perbaikan terhadap pemborosan (waste) yang terjadi pada proses produksi 

plywood. 

 

3.6 Pengumpulan Data 

 Data merupakan salah satu komponen penelitian yang penting. Data-data 

yang dikumpulkan merupakan penunjang agar masalah yang dihadapi atau diteliti 

dapat diselesaikan. Dengan pengumpulan data, penelitian yang dilakukan akan 

bersifat ilmiah dan bisa dipertanggungjawabkan. Tujuan yang ingin dicapai akan 

lebih mudah karena adanya data yang diolah. Agar data menjadi valid 

keberadaanya, data yang dikumpulkan harus akurat. Pada penelitian di lantai 

produksi PT. Asia Forestama Raya, terdapat dua jenis data yang dikumpulkan, 

yaitu data primer dan data sekunder 

 

3.6.1 Data Primer 

 Data primer merupakan data yang diperoleh dari pengamatan dan 

penelitian secara langsung. Pengumpulan data primer ini dilakukan dengan 

mengamati secara langsung di perusahaan dan meminta keterangan serta 

mewawancarai karyawan yang terlibat langsung. Adapun data yang diperoleh 

adalah data proses produksi, waktu setiap proses, jenis-jenis kerusakan yang 

terdapat pada mesin. 

 

3.6.2 Data Sekunder 

 Data sekunder adalah data yang tidak langsung diamati oleh peneliti. Data 

ini berasal dari historis perusahaan. Informasi yang didapatkan dari jenis data ini 

adalah informasi yang telah tersedia diperusahaan seperti profil perusahaan, data 

hasil produksi dan data produk defect. 
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3.7 Pengolahan Data 

 Pengolahan data bertujuan untuk mengolah data yang telah dikumpulkan 

sehingga dapat menjawab tujuan yang telah ditetapkan. Pada kasus ini, data 

primer dan data sekunder yang dikumpulkan diolah dengan beberapa tools yaitu 

dengan Value Stream Mapping, Waste Relationship Matrix (WRM), waste 

assement questionaire (WAQ) dan Value Stream Mapping Tools (VALSAT). 

Adapun langkah-langkah dalam pengolahan data adalah sebagai berikut: 

1. Menghitung waktu rata-rata setiap proses 

Perhitungan waktu rata-rata setiap proses dibutuhkan untuk mengetahui lead 

time seluruh proses produksi. Selanjutnya data ini dibutuhkan dalam 

pembuatan Current Value Stream Mapping. 

2. Membuat Current Value Stream Mapping 

Menggunakan metode Value Stream Mapping diawali dengan penggambaran 

Big Picture Mapping. Untuk membuat Big Picture Mapping data yang 

diperlukan antara lain adalah data aliran informasi produksi plywood, aliran 

material produksi plywood dan data waktu standar proses operasi. VSM 

mengelompokkan aktivitas-aktivitas yang ada pada lantai produksi dalam 

aktivitas value added dan non value added dalam bentuk waktu (time), 

sehingga dapat diketahui aktivitas mana yang dapat memberikan nilai tambah 

dan yang tidak memberikan nilai tambah, yang selanjutnya dapat dilakukan 

langkah-langkah untuk mengeliminasi pemborosan yang ada pada PT. Asia 

Forestama Raya. 

3. Waste Relationship Matrix (WAQ) 

Waste Relationship Matrix digunakan untuk mengetahui hubungan antar 

waste. Untuk membuat Waste Relationship Matrix yaitu dengan memberikan 

kuesioner terhadap responden yang dipilih dan benar-benar paham mengenai 

bagian produksi seperti pengawas setiap departemen dan bagian quality 

control. Kemudian dilakukan pembobotan terhadap kuesioner untuk 

mengetahui hubungan antar waste. Melalui pembobotan ini, dapat diketahui 

tipe hubungan waste yang satu dengan waste lainnya. Waste Relationship 

Matrix dibuat berdasarkan bobot yang telah didapatkan melalui hasil 
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kuesioner. Waste Relationship Matrix ini selanjutnya akan dikuantifikasikan 

menggunakan waste matrix value. 

4. Waste Assessment Questionnaire (WAQ) 

Waste Assessment Questionnaire dibuat untuk mengidentifikasi dan 

mengalokasikan waste yang terjadi pada lini produksi. Waste Assessment 

Questionnaire dilakukan dengan pembobotan kuisioner WAQ menggunakan 

algorithma WAQ. Dari hasil pembobotan menggunakan WAQ akan diperoleh 

persentase dari masing-masing waste yang terjadi. 

5. VALSAT (Value Stream Analysis Tool) 

Konsep VALSAT digunakan untuk pemilihan detail mapping yang dianggap 

representatif untuk mengidentifikasikan lebih lanjut letak waste yang terjadi 

pada value stream sistem produksi di PT. Asia Forestama Raya. Proses 

pemilihan tool ini dilakukan dengan  mengalikan skor rata-rata tiap waste 

dengan matriks kesesuaian  value stream mapping. Pada penelitian ini tiga 

tool dengan total nilai terbesar menurut hasil VALSAT akan dijadikan 

mapping terpilih. Dari ketiga tool ini nantinya akan dilakukan analisa lebih 

detail. 

6. Menganalisa penyebab waste menggunakan fishbone diagram dengan pencari 

akar penyebab masalah. 

7. Rekomendasi Perbaikan  

Rekomendasi perbaikan dilakukan untuk meminimalisir atau mengeleminasi 

waste yang terjadi pada PT. Asia Forestama Raya. 

8. Future value stream mapping 

 Setelah melakukan analisa dan memberikan rekomendasi perbaikan, yang 

selanjutnya dilakukan yaitu menggambarkan Future State Map. Suatu 

Ekspektasi atau harapan terhadap pemetaan value stream untuk kondisi 

mendatang setelah dilakukan perbaikan. Dalam tahap ini akan dibandingkan 

current state map dengan future state map mengenai lead time sebelum 

perbaikan dan sesudah perbaikan untuk mengetahui perubahan yang terjadi. 
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3.8 Analisa 

 Berdasarkan hasil pengolahan data yang dilakukan, maka tahap 

selanjutnya adalah menganalisa dari hasil pengolahan data yang telah dilakukan 

yang meliputi analisa dari hasil Current Value Stream Mapping, Waste 

Relationship Matrix (WAQ), Waste Assessment Questionnaire (WAQ), VALSAT 

(Value Stream Analysis Tool) serta Future value stream mapping. 

  

3.9 Kesimpulan dan Saran 

Tahap terakhir yang berisi kesimpulan yang diperoleh dari hasil 

pengumpulan, pengolahan dan analisis yang menjawab tujuan penelitian yang 

ditetapkan. Sedangkan saran adalah rekomendasi kepada pihak perusahaan dan 

pihak penelitian berikutnya yang mengambil pembahasan yang sama.   

 

 

 

 

 

  

 


