
Survei Pendahuluan

M ulai

Identifikasi
perm asalah

Tujuan Penelitian

Tidak

Pem aham an D asar
Teori

Pengum pulan D ata

Tahapan A w al

Tahapann Pengum pulan D ata

A lur Produksi
D ata Stasiun K erja
D ata Jarak
D ata Jum lah O perator
D ata C ycle tim e
D ata C hange over tim e

D ata W aktu
C ycle T im e
D ata B reakdow n
D ata Set U p
D ata planned dow ntim e
D ata D elay

K ecacatan

D ata Spesifikasi
K ecacatan

Process A ctivity
M apping (PA M )

C urrent V alue Stream
M apping ( C V SM )

Pareto H am batan
Produksi

Pareto D efect

Perhitungan O EE

Tahapan Pengolahan D ata

A

- Survey Perusahaan
- w aw ancara

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metodologi penelitian atau tahapan-tahapan

penelitian yang akan dilalui dari awal sampai akhir. Metodologi penelitian perlu

ditentukan terlebih dahulu, setiap penelitian dapat dikatakan signifikan apabila

langkah-langkah yang ditempuh dapat dikategorikan tepat. Selain itu, untuk

mendapatkan hasil penelitian yang baik, diperlukan urutan tahapan penelitian

yang tepat dan jelas. Adapun uraian metodologi penelitian dapat dilihat pada

gambar 3.1 berikut ini

Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian
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Gambar 3.1 Diagram Alir Metodologi Penelitian (Lanjutan)

3.1 Survei Pendahuluan

Survei pendahuluan dilakukan melalui pengamatan terhadap situasi dan

kondisi dari PT. Panca Eka Bina Plywood Industry (PT.PEBPI) Unit Pabrik.

Pengamatan dilakukan untuk memperoleh informasi terkait aliran informasi

produk dari awal pemesanan hingga pengiriman barang kepada customer. Dari

hasil survei pendahuluan, terdapat permasalahan proses produksi yang lama yang

mengakibatkan adanya aktivitas yang tergolong pemborosan. Setelah penulis

menemukan permasalahan, maka selanjutnya penulis membuat judul penelitian

yaitu: “Meminimasi Waste Pada Proses Produksi Plywood Untuk Mencapai

Kondisi Lean Manufacturing Di PT. Panca Eka Bina Plywood Industry

(PT.PEBPI) Unit Pabrik. Pada tahapan ini penulis mengidentifikasi masalah

sesuai dengan topik yang akan dibahas. Topik permasalah tersebut diperoleh

dengan membaca beberapa jurnal yang mengangkat tema Lean Manufacturing.

Selanjutnya penulis memformulasikan permasalahan tersebut pada diagram

keterkaitan masalah.
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3.2 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, pemahaman mengenai value

stream mapping dan metode Total Productive Maintenance (TPM)

3.3 Tahap Pengumpulan Data

Salah satu bagian penting yang mendukung keberhasilan penelitian adalah

kejelasan metode yang menjadi kerangka acuan dalam tata aturan pelaksanaan

penelitian. Adapun langkah-langkah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data Primer, merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan langsung

(observasi). Data primer dikumpulkan berupa:

a. Data waktu proses (cycle time),

b. Data jarak

c. Data waktu transportasi

d. Data lama waktu pengiriman bahan ke lantai produksi atau mesin

e. Data aktivitas kerja meliputi: aliran informasi raw material,aliran

informasi serta waste

2. Data Sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dengan mencatat data dan

informasi dari laporan-laporan perusahaan yang ada atau dengan cara

mereview laporan tersebut yang mencakup:

a. Profil perusahaan

b. Data permintaan

c. Data produksi bulanan

d. Data produk reject (cacat)

e. Data inventory

f. Data pemesanaan bahan baku,

g. Data critical total quality

h. Data Hambatan Produksi
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3.4 Tahapan Pengolahan Data

Tahapan pengolahan data terdiri dari 4 tahap yaitu:

1. Pembuatan Process Activity Mapping, adapun tahapan dalam pembuatan

PAM adalah dengan menjelaskan aktivitas yang dilakukan pada proses

produksi data yang dibutuhkan adalah data waktu, data changeovertime¸data

jarak dan lain sebagainya.

2. Pembuatan Big Picture Mapping, adapun tahapan dalam pembuatan big

picture mapping adalah menambahkan dan menggambarkan aliran fisik yang

berupa aliran material atau aliran produk dalam perusahaan, waktu yang

diperlukan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, titik terjadinya work in

process dan inspeksi, jumlah produk yang dilakukan inspeksi tiap waktu,

jumlah operator dalam stasiun, waktu yang diperlukan untuk perpindahan

produk antar stasiun. Menghubungkan aliran informasi dan aliran fisik

dengan anak panah dapat memberikan informasi jadwal yang digunakan,

instruksi kerja yang dihasilkan, dari dan untuk siapa informasi dikirim, kapan

dan dimana sering terjadinya aliran fisik.

3. Identifikasi waste pada lantai produksi

a. Identifikasi pada hambatan produksi berpengaruh

Melakukan pengamatan terhadap aktivitas produksi yang mengakibatkan

waktu menunggu yang disebabkan oleh ketersediaan material handling

sehingga menimbulkan waktu menunggu kemudian menghitung overall

equipment effectiveness untuk mengetahui rata-rata tingkat keefektifan

mesin atau peralatan dalam melakukan pekerjaan

b. Perhitungan Overall Equipment Effectiveness (OEE) berdasarkan

hambatan produksi berpengaruh.

Perhitungan nilai OEE bertujuan untuk mengetahui kondisi mesin dan

peralatan produksi plywood secara keseluruhan. Perhitungan nilai OEE

meliputi availability ratio, performance ratio dan quality ratio.

c. Overproduction (Produksi berlebih)

Untuk menentukan jumlah produksi yang berlebih dilakukan dengan

memperhitungan selisih jumlah produksi dengan production order. Pada
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penelitian ini penentuan overproduction dilakukan dengan pengurangan

pada total produksi dengan total production order selama periode selama

periode Januari – Desember 2013

d. Defect (Kecacatan)

Mengetahui spesifikasi yang ditentukan oleh Quality Control (QC)

perusahaan dan jumlah kecacatan sesuai penyebabnya masing-masing.

Data tersebut diperoleh dari dokumen perusahaan bagian produksi.

4. Perhitungan pengecekan kapasitas produksi pada stasiun kerja

Perhitungan ini bertujuan untuk mengetahui kapasitas pada stasiun kerja

sehingga dapat mengetahui pengaruh kapasitas produksi dengan hambatan

produksi yang terjadi pada stasiun kerja yaitu mesin sander, double saw dan

rotary.

5. Penentuan jumlah stasiun kerja berdasarkan lama waktu pengerjaan pada

setiap stasiun kerja.

6. Pembuatan Future State Value Stream Mapping (FSVSM) sebagai usulan

perbaikan perbaikan dalam proses produksi plywood

3.5 Tahapan Akhir

Tahapan akhir pada penelitian ini dapat dibagi menjadi 2 tahapan yaitu:

1. Analisa Pengolahan data

Analisa dilakukan dengan mengidentifikasi pemborosan yang terjadi

kemudian dicari akar penyebabnya dan cara mengatasinya. Analisa ini

meliputi:

a. Analisa Current State Value Stream Mapping (CVSM)

b. Analisa akar penyebab terjadinya hambatan produksi pada workstation

berpengaruh

c. Analisa availability ratio pada workstation berpengaruh

d. Analisa performance ratio pada workstation berpengaruh

e. Analisa quality ratio pada workstation berpengaruh

f. Analisa terhadap nilai Overall Equipment Effectiveness (OEE) Perusahaan

g. Analisa terhadap pemborosan (waste) produksi berlebih
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h. Analisa terhadap defect berpengaruh

i. Analisa terhadap pengecekan kapasitas produksi pada workstation

berpengaruh

j. Analisa Futture State Value Stream Mapping (FSVSM)

2. Kesimpulan dan Saran

Pada tahap ini dilakukan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil pengolahan

data dan analisa yang telah dilakukan. Selanjutnya akan diberikan saran-saran

yang dianggap penting dan mungkin untuk tindak lanjut hasil penelitian.


