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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini dilakukan di CV Nywan Garmindo yang 

memproduksi berbagai jenis fashion untuk anak-anak. Beralamat di Kawasan 

Industri Candi Blok H. No 22 Semarang.Penelitian ini dilakukan terhadap CV 

Nywan Garmindo karena dalam proses produksinya banyak menimbulkan waste 

dan juga belum pernah dilakukan riset sebelumnya.  

3.2  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan 

sekunder. Data primer pada penelitian ini  meliputi :  

1. Data waktu dan aktivitas setiap proses produksi  

2. Jenis waste 

3. Critical to Quality dari setiap waste 

4. Penyebab terjadinya waste 

Data sekunder pada penelitian ini  meliputi :  

1. Data jumlah produksi 

2. Data jumlah penjualan 

3. Data jumlah defect product 

4. Data jumlah good product 

5. Data Inventory 
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3.3  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode pengumpulan data 

dengan melakukan observasi (pengamatan),  dan wawancara. Observasi dalam 

penelitian ini adalah pengamatan proses produksi dari awal hingga akhir untuk 

menganalisis waktu  proses produksi yang dilakukan untuk memperoleh data 

sebagai berikut : 

1. Data waktu dan aktivitas setiap proses produksi 

2. Jenis waste 

3. Critical to Quality dari setiap waste 

4. Data jumlah produksi 

5. Data jumlah penjualan 

6. Data jumlah defect product 

7. Data jumlah good product 

8. Data Inventory 

9. Penyebab terjadinya waste 

3.4  Alat Analisis Data 

Setelah dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan 

dengan beberapa teknik pengumpulan data diatas, langkah selanjutnya adalah 

menganalisis data dan informasi tersebut. Untuk memberikan rancangan minimasi 

waste pada CV. Nywan Garmindo adalah dengan Metode Lean Six Sigma 

Metode Lean Six Sigma merupakan metode yang digunakan dengan cara 

mengidentifikasi, mengumpulkan serta mengolah data, lalu menganalisa untuk 
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memperoleh solusi perbaikan proses produksi. Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk menganalisis data penelitian ini adalah : 

1. Define 

a. Memetakan dan mengidentifikasi waktu setiap aktivitas proses 

produksi dress pada CV Nywan Garmindo dari tahap desain, model, 

pola, grading, pemotongan, seri, penjahitan, quality control, 

packaging, dan penyimpanan digudang dengan menggunakan tabel 

pencatatan aktivitas dan waktu lalu diolah menjadi Process Activity 

Mapping 

Tabel 3.1  

Tabel Pencatatan Aktivitas dan Waktu 

Aktivitas Waktu 

( Detik ) 

  

  

  

 

Tabel 3.2 

Process Activity Mapping 

Sumber: Heizer & Render (2014) 
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b. Menggambarkan masing-masing aktivitas proses yang telah di 

kelompokan menjadi sebuah value stream mapping untuk 

mengetahui keseluruhan value added dan non value added yang 

muncul sepanjang aktivitas proses produksi, kemudian menghitung 

Value Added Ratio  (VAR) dengan rumus : 

𝑉𝐴𝑅 =
value added time 

non value added time 
𝑥 100% 

c. Mengidentifikasi waste berupa defect product, excess inventory, dan 

overproduction dengan menggunakan tabel : 

Tabel 3.3 

Tabel Data Jumlah Produksi, Penjualan, Defect Product dan Persediaan 

Inventory 

Sebelum 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Penjualan 

Good 

Product 

Defect 

Product 

Persentase 

Defect 

Persediaan 

Akhir 

       

       

 

d. Mengidentifikasi tiap waste yang muncul di sepanjang aliran Value 

Stream dan mengidentifikasi Critical to Quality (CTQ) dari setiap 

waste dalam proses produksi tersebut dengan mencatat segala bentuk 

CTQ pada waste yang terjadi sepanjang aliran proses produksi 

dengan menggunakan tabel : 

Tabel 3.4 

Tabel Identifikasi Waste 

Proses D 
Defect 

O 
Overproduction 

W 
Waiting 

T 
Excessive 

Transportation 

I 
Excessive 

Inventories 

M 
Unecessary 

Motion 

E 
Excessive 

Processing 
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Tabel 3.5 

Tabel Jenis CTQ setiap Waste 

No Jenis Waste Critical to Quality 

1   

…   

   

 

2. Measure 

a. Mengukur Critical to Quality (CTQ)dari waste paling dominan 

dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

a. Menghitung frekuensi dari tiap CTQ dan ditulis dalam tabel 

berikut  

Tabel 3.6 

Tabel Pengukuran Jenis CTQ 

Jenis 

CTQ 

Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total  

Persentase 

Kumulatif  

     

     

Total     

 

b. Menggambarkan hasil perhitungan kedalam diagram pareto 

Gambar 2. 

b. Menghitung Defect Per Million Opportunity (DPMO)dengan 

langkah-langkah berikut : 

a. Menghitung Defect per Opportunity (DPO) 

𝐷𝑃𝑂 =
Banyaknya cacat

Unit yang diperiksa x CTQ
 

b. Menghitung Defect per Million Opprtunity (DPMO ) 

𝐷𝑃𝑀𝑂 = 𝐷𝑃𝑂 𝑥 1 𝑗𝑢𝑡𝑎 
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Langkah-langkah diatas apabila dibuat tabel akan menjadi : 

Tabel 3.7 

Tabel Pengukuran Jenis DPMO dan Level Sigma 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Waste apa yang ingin Anda 

ketahui? 

- 

2 Berapa banyak jumlah target 

yang terpenuhi 

- 

3 Berapa banyak jumlah yang 

hilang karena waste (Langkah 1) 

- 

4 Hitung tingkat waste 

berdasarkan pada langkah 3 

Langkah 3 / Langkah 2 

5 Tentukan banyaknya CTQ 

potensial yang dapat 

menyebabkan waste 

Banyaknya karakteristik 

CTQ 

6 Hitung peluang tingkat waste 

per Karakteristik CTQ 

Langkah 4 / Langkah 5 

7 Hitung Defect per Million 

Opportunity ( DPMO )  

Langkah 6 x 1.000.000 

8 Konfersi DPMO (Langkah 7) 

kedalam nilai sigma (lihat tabel 

konversi sigma) 

- 

9 Buat kesimpulan - 

Sumber : Wieke Rossaria Dewi, Nasir Widha Setyanto, 2012 

3. Analyze 

a. Menganalisis sebab dan akibat dari waste yang terjadi dalam proses 

produksi menggunakan diagram sebab-akibat. Langkah-langkah 

dalam membuat diagram sebab akibat adalah sebagai berikut : 

a. Mendefinisikan masalah dengan dukungan data yang ada.  

b. Melakukan wawancara pada beberapa orang didivisi produksi 

perusahaan untuk mengetahui kemungkinan sebab-sebab 

terjadinya waste yang teridentifikasi  
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c. Menggambarkan kotak pertanyaan masalah dan panah utama 

sesuai masalahpotensial sesuai hasil measure 

d. Melakukan spesifikasi kategori utama sumber-sumber yang 

mungkin menjadi penyebab terjadinya masalah. 

e. Mengidentifikasi kemungkinan sebab-sebab masalah yang muncul 

didukung hasil wawancara dengan beberapa orang didivisi 

produksi perusahaan.  

f. Menganalisis sebab-sebabnya dan mengambil tindakan korektif. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Diagram sebab-akibat 

Sumber : Vincent Gasperz ( 2000 ) 

b. Menganalisis rancangan minimasi waste sesuai akar permasalahan 

untuk setiap waste yang terjadi dalam proses produksi menggunakan 

tabel Failure Mode and Effect Anaysis (FMEA).  

Tabel 3.8 

Failure Mode and Effect Analysis (FMEA) 

Waste CTQ Penyebab Waste Rancangan Minimasi 

    

    

    

MANUSIA PENGUKURAN METODE 

MATERIAL MESIN LINGUNGAN 

PERTANYAAN 

MASALAH? 
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4. Improve 

a. Memberikan rancangan minimasi waste yang sudah dianalisis 

dengan menggunakan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA ) 

pada tahap analyze 

Tabel 3.9 

Tabel Rancangan Minimasi Waste 

No Minimasi Waste 

R1  

R2  

….  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


