
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Alur Penelitian

Metodologi penelitian merupakan tahapan-tahapan dan langkah-langkah

yang akan di lewati dalam melakukan penelitian ini, yaitu seperti pada Gambar

3.1 berikut:

Gambar 3.1 Flow Chart Alur Penelitian
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3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada CV. RIAU PALLET yang memproduksi

pallet kayu yang berloksi di Jl. Kubang Jaya No. 87 Kecamatan Siak Hulu

Kampar- Pekanbaru. Penelitian ini dilakukan pada bulan Juni sampai bulan

Desember 2013.

3.3 Pemahaman Teori Dasar

Pada tahapan ini, penulis memahami dasar teori melalui membaca jurnal

dan membaca buku tentang lean manufacturing. Selanjutnya penulis menyusun

dasar teori tersebut untuk menjadi panduan dan pendukung dalam penelitian ini.

Teori yang dibahas dalam penelitian ini mencakup pengertian lean manufacturing,

tools yang digunakan dalam lean manufacturing, dan pemahaman mengenai

Value Stream Mapping (VSM).

3.4 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan untuk mencari permasalahan yang sedang

dihadapi pihak perusahaan yang memerlukan penanganan dan perbaikan yang

akan dijadikan tema penelitian. Survei pendahuluan ini dilakukan dengan

wawancara langsung pada pihak perusahaan dan melalui pengamatan terhadap

situasi dan kondisi dari perusahaan CV Riau Pallet. Pengamatan dilakukan untuk

memperoleh informasi terkait aliran proses produksi dan aliran informasi produk

dari awal pemesanan hingga pengiriman barang kepada customer. Dari hasil

survei pendahuluan, terdapat permasalahan dalam aliran proses produksi

perusahaan masih sering mengalami hambatan-hambatan dan perusahaan belum

mengoptimalkan sumber daya yang ada untuk proses produksinya.

3.5 Pengumpulan Data Awal

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang akan mempengaruhi

hasil penelitian secara keseluruhan, adapun data-data yang diambil adalah:



III-3

1. Data Primer.

Data primer adalah data yang diambil pada perusahaan yang sedang diteliti

yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dan melakukan wawancara

dengan pihak-pihak yang terkait dengan proses produksi pallet di perusahaan.

Data ini terdiri dari: dokumentasi produk pallet, data aktifitas proses

produksi, Data waktu proses produksi, Data aliran produksi, jarak antar mesin

dan jumlah mesin dilantai produksi.

2. Data Skunder

Data Skunder adalah data yang diperoleh dari literatur-literatur dan referensi

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan juga data yang

diperoleh dengan cara menelusuri dokumen-dokumen perusahaan, yaitu

Profil perusahaan, data permintaan, dan data realisasi produksi.

3.6 Identifikasi Awal Seven Waste

Identifikasi ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lantai produksi

berdasarkan seven waste. Langkah-langkah dalam melakukan identifikasi awal ini

adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas dalam proses produksi

pallet disetiap stasiun kerja dan mencatat hasil waktu pengamatannya.

2. Menghitung selisih antara realisasi produksi dengan jumlah permintaan untuk

mengidentifikasi Waste Over Produktion dan Inventory.

3. Menghitung persentase produk defect, yaitu dengan cara merasiokan antara

jumlah defect dengan total realisasi produksi untuk mengidentifikasi waste

Rework dan Over Process.

4. Memplotkan hasil identifikasi seven waste kedalam diagram pareto untuk

mendapatkan waste yang dominan dalam proses produksi pallet yang

kemudian akan diteliti lebih lanjut.

3.7 Perumusan Masalah

Pada tahap ini, masalah-masalah yang berkaitan dengan tema yang diteliti

dirumuskan sehingga penelitian akan terarah dalam memecahkan permasalahan
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yang telah dirumuskan tersebut. Pada penelitian ini masalah yang diteliti berkaitan

dengan bagaimana meminimasi waste yang dominan terjadi pada lantai produksi

pada proses produksi pallet .

3.8 Penetapan Tujuan Penelitian

Penetapan tujuan penelitian perlu dilakukan agar hasil akhir dari penelitian

ini lebih terfokus dan sesuai dengan yang diharapkan. Tujuan penelitian ini adalah

untuk meminimasi waste paling dominan dan menganalisa penyebab terjadinya

waste tersebut serta memberikan rekomendasi perbaikannya.

3.9 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data terdiri dari:

1. Identifikasi Penyebab Waste dominan

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan pengamatan terhadap waktu yang

dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas penyebab munculnya waste dominan

dilantai produksi (waiting dan transportasi). Pengamatan dilakukan secara

langsung disemua stasiun kerja serta wawancara dengan karyawan yang

terlibat dalam proses produksi pallet.

2. Pembuatan Diagram Sebab-Akibat

Diagram Sebab-Akibat dipergunakan untuk mengidentifikasi faktor Root

Cause dari terjadinya penyebab munculnya waste.

3. Pembuatan FMEA

Digunakan untuk mencari aktivitas Risk Potentional Number (RPN) yang

kemudian dapat dirumuskan alternatif solusinya.

4. Langkah Perbaikan (Improvement)

Yaitu pendekatan perbaikan untuk mengurangi penyebab munculnya waste

dominan dilantai produksi. Hasil implementasi dan estimasinya akan

dibandingkan dengan kondisi sebelum perbaikan untuk mengetahui

perbedaan yang terjadi setelah adanya tahap improve.
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3.10 Analisa

Berdasarkan identifikasi waste yang terjadi pada lantai produksi dan hasil

pengolahan data akan dianalisis sebab dan akibat terjadinya waste serta analisa

terhadap hasil yang telah dicapai dari usulan perbaikannya.

3.11 Kesimpulan dan Saran

Bagian akhir dari penelitian ini adalah penarikan kesimpulan berdasarkan

pengolahan data dan analisis dari hasil pengolahan data yang kemudian

dibandingkan dengan perumusan masalah yang telah dilakukan pada awal

penelitian. Hasil perbandingan ini akan menunjukan indeks pencapaian tujuan

penelitian yang diharapkan. Sebagai penutup, penelitian ini akan dilengkapi

dengan saran-saran yang dapat diterapkan pada perusahaan berkaitan denga topik

yang diteliti.


