
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 merupakan alur dalam penelitian ini:

Gambar 3.1 Flow Chart Alur Penelitian
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3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sei Pagar PTPN

(PT. Perkebunan Nusantara) V (Persero) yaitu pada stasiun sortasi, loading ramp,

sterilizer dan thressing. Perusahaan ini terletak di Kecamatan Perhentian Raja

Kabupaten Kampar Provinsi Riau merupakan sebuah perusahaan milik BUMN

(Badan Usaha Milik Negara) yang bergerak dalam pengolahan kelapa sawit

menjadi minyak sawit atau CPO (Crude Palm Oil) dan inti sawit. Waktu

penelitian adalah bulan Juni sampai Agustus 2014.

3.3 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 di PKS Sei Pagar PTPN V (Persero). Pengamatan dilakukan

untuk memperoleh informasi terkait aliran proses produksi. 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.

3.4 Pemahaman Dasar Teori

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.

3.5 Identifikasi Awal Seven Waste

Identifikasi awal ini dilakukan dengan pengamatan langsung di lantai

produksi berdasarkan teori-teori seven waste. Langkah-langkah dalam melakukan

identifikasi awal ini adalah melakukan pengamatan terhadap aktivitas-aktivitas
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dalam proses produksi Crude Palm Oil (CPO) pada stasiun sortasi, loading ramp,

sterilizer dan thressing dan mencatat hasil waktu pengamatannya.

3.6 Perumusan Masalah

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

dirumuskan sehingga penelitian akan terarah dalam memecahkan permasalahan

yang telah dirumuskan tersebut. Pada penelitian ini masalah yang diteliti berkaitan

dengan bagaimana meminimasi waste yang dominan terjadi pada lantai produksi

pada proses produksi Crude Palm Oil (minyak sawit).

3.7 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 pada stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan

thressing dan memberikan usulan perbaikan metode kerja yang baik kepada

operator stasiun sortasi dan thressing.

3.8 Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan salah satu hal yang akan mempengaruhi

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

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 CPO di perusahaan.

Data ini terdiri dari: dokumentasi proses produksi, data aktifitas proses

produksi, data waktu aktifitas proses produksi, data jumlah mandor dan

operator, data jumlah mesin, dan data jarak antar stasiun

2. Data Skunder

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

yang berhubungan dengan masalah yang dibahas, dan juga data yang
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diperoleh dengan cara menelusuri dokumen-dokumen perusahaan, yaitu

Profil perusahaan.

3.9 Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data terdiri dari:

1. Identifikasi Penyebab Waste

Pada tahapan ini dilakukan identifikasi dan pengamatan terhadap waktu yang

dibutuhkan untuk aktivitas-aktivitas penyebab munculnya waste waiting time

dilantai produksi. Pengamatan dilakukan secara langsung pada stasiun sortasi,

loading ramp, sterilizer dan thressing serta wawancara dengan mandor dan

operator di stasiun tersebut.

2. Pembuatan Current Value Stream Mapping (CVSM) sebagai gambaran awal

waste waiting time yang terjadi di stasiun sortasi, loading ramp, sterilizer dan

thressing.

3. Pembuatan Future Value Stream Mapping (FVSM) sebagai usulan kondisi

perbaikan terhadap waste waiting time di stasiun sortasi, loading ramp,

sterilizer dan thressing.

4. Pembuatan Diagram Sebab-Akibat

Diagram sebab-akibat dipergunakan untuk mengidentifikasi penyebab

munculnya waste.

3.10 Metode yang Digunakan dalam Pengolahan Data

a. Seven Waste

1. Over Production

Over production merupakan jenis pemborosan yang terburuk yang

mempengaruhi keenam jenis pemborosan lainnya. Over production terjadi karena

memproduksi suatu produk melebihi kebutuhan pelanggan yang mengakibatkan

penumpukan pada produk sehingga memerlukan pengangkutan, penyimpanan,

pemeriksaan, serta memungkinkan akan mengakibatkan kecacatan. Selain itu,

over production terjadi karena variasi produk yang di produksi oleh perusahaan.
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2. Waiting Time (Delay)

Waiting time disebabkan karena tidak seimbangan pada lintasan produksi

sehingga keterlambatan tampak melalui orang-orang yang sedang menunggu

mesin , peralatan dan bahan baku.

3. Transportation

Transportation merupakan pemborosan yang berupa pergerakan di sekitar

lantai produksi. Transportasi terjadi diantara langkah proses pembuatan, aliran

pengolahan serta pengiriman ke pelanggan.

4. Over processing

Pemborosan pada proses disebabkan oleh proses yang berlebihan yang

tidak diinginkan oleh pelanggan. Perusahaan membuat spesifikasi produk diluar

keinginan pelanggan sehingga sering menciptakan limbah dalam produksi.

5. Motion

Motion merupakan jenis pemborosan yang disebabkan oleh gerakan yang

tidak diperlukan oleh seorang operator atau mekanik seperti berjalan, mencarai

alat atau bahan. Ini dikatakan limbah ketika melihat seorang operator yang aktif

bergerak dan terlihat sibuk sehingga sering melakukan gerakan yang tidak

diperlukan.

6. Inventory

Inventory termasuk jenis pemborosan klasik, semua inventory termasuk

pemborosan kecuali jika diterjemahkan langsung untuk penjualan. Inventory

dapat berupa raw materials, work in process atau finished goods.

7. Defect

Jenis pemboran ini dapat disebut kerusakan atau barang cacat yang

disebabkan oleh ketidakpuasan konsumen terhadap produk sehingga produk

dikembalikan ke perusahaan selain itu proses yang tidak baik.

b. VSM (Value Stream Mapping)

Value stream mapping merupakan sebuah alat yang sederhana yang

membantu kita melihat segala pemborosan yang terdapat pada aliran nilai
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tersebut. Value stream mapping berisi sketsa yang memetakan keaadan sekarang

dan masa yang akan datang (Amrizal, 2009).

Value stream mapping merupakan grafik sederhana untuk

menggambarkan urutan dan perpindahan informasi, material, dan tindakan di

dalam aliran nilai perusahaan. Value stream mapping merupakan sebuah alat yang

digunakan oleh analis untuk melihat keseluruhan sistem mulai dari aliran

informasi hingga aliran produksi. Di dalam value stream mapping, terdapat

beberapa informasi seperti stasiun kerja, jumlah operator, value added time, non

value added time dan lead times. Dengan informasi ini analis dapat melihat

keseluruhan produksi sebagai sebuah gambar yang statis. Dari gambar statis

mengenai kondisi saat ini yaitu current value stream mapping, dapat dibuat future

value stream mapping untuk usulan perbaikan kondisi di masa yang akan datang

yang akan menunjukkan kemungkinan area perbaikan untuk sistem tersebut.

(Gaspersz: 2011).

c. Diagram Sebab-Akibat (Fishbone)

Diagram sebab-akibat (cause-effect diagram) adalah suatu diagram yang

menunjukkan hubungan di antara sebab-akibat. Berkaitan dengan pengendalian

proses statistikal, diagram sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-

faktor penyebab (sebab) dan karakteristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh

faktor-faktor penyebab itu. Diagram sebab-akibat ini sering disebut sebagai

diagram “tulang ikan” (fishbone diagram) karena bentuknya seperti kerangka

tulang ikan, atau diagram ishikawa (Ishikawah’s diagram) karena pertama kali

diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa dari universitas Tokyo pada tahun 1953

(Gaspersz, 2011)

3.11 Analisa

Hasil pengolahan data selanjutnya akan dianalisa dan tahapan ini adalah

pemaparan hasil pengolahan. Yakni pengolahan mulai dari identifikasi waste,

current value stream mapping, future value stream mapping dan diagram sebab-

akibat.



III-7

3.12 Kesimpulan dan Saran

Tahapan terakhir dalam penelitian ini adalah penarikan kesimpulan. Yaitu

dilakukan berdasarkan hasil pengolahan data dan analisa yang telah dilakukan

sebelumnya serta memberi penyampaian saran untuk penelitian selanjutnya.


