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BAB III 

METODE PENELITIAN 
 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah CV. Harum Sejahtera dikarenakan perusahaan ini 

memiliki pemborosan (waste) dalam proses produksinya yang selama ini belum 

pernah dilakukan peelitian atau upaya untuk mengidentifikasi dan mengurangi 

pemborosan (waste) yang ada. 

Penelitian ini hanya fokus pada proses produksi plastik jenis PP. CV. Harum 

Sejahtera dikarenakan permintaan secara langsung oleh pihak perusahaan. 

Perusahaan ini terletak di Kawasan Industri Terboyo Semarang (KITS). 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer  

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data lead time 

b. Data proses produksi 

c. Data penggunaan mesin 

d. Data 7 pemborosan (waste) 

e. Data tata letak proses produksi plastik PP 



 
 

29 
 

f. Data aktivitas produksi 

g. Data jarak tempuh dalam meter 

h. Data waktu proses produksi (menit) 

i. Data waktu operasi 

j. Data waktu perpindahan 

k. Data waktu inspeksi 

l. Data waktu delay 

m. Data waktu storage 

2. Data sekunder 

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data jumlah produksi  

b. Data jumlah penjualan 

c. Data jumlah inventory 

d. Data good production dalam proses produksi 

e. Data jumlah produk defect 

3.3 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dengan 

berbagai metode yaitu : 

1. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

dokumentasi. Data yang didapatkan adalah data jumlah produksi, data jumlah 

penjualan, data jumlah inventory, data good production dalam proses produksi, 

data jumlah produk defect. 
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2. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi pada tempat proses 

produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera dari tahapan proses produksi 

awal hingga akhir untuk mendapatkan data lead time, data penggunaan mesin, 

data sebab-akibat masalah yang terjadi pada proses produksi plastik PP, data 

waktu proses produksi (menit), data waktu tambah, data jarak tempuh dalam 

meter serta data aktivitas produksi berupa kegiatan yang tidak menambah nilai 

(non-value added activities) dan tata letak pada tempat proses produksi plastik 

PP pada CV. Harum Sejahtera. 

3. Kuesioner 

Dalam melakukan identifikasi pemborosan (waste) yang terjadi pada 

proses produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera, peneliti menggunakan 

kuesioner terkait 7 pemborosan (waste). Kuesioner ini nantinya akan diisi oleh 

Manajer Produksi CV. Harum Sejahtera karena Beliau paham tentang seluruh 

proses produksi dan konsep mengenai 7 pemborosan (waste). Data yang 

didapatkan adalah ranking 7 pemborosan (waste) yang terjadi dalam proses 

produksi plastik PP pada CV. Harum Sejahtera. 

3.4 Teknik Analisis 

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakan 

alat analisis Value Stream Mapping Tools (VALSAT). Alat analisis ini merupakan 

alat yang dapat digunakan untuk dapat meminimasi pemborosan (waste) yang 

terjadi pada proses produksi plastik PP CV. Harum Sejahtera. Adapun langkah-

langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 
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1. Analisa pemetaan dengan menggunakan Big Picture Mapping 

Big Picture Mapping digunakan untuk membuat gambaran sistem produksi 

plastik jenis PP (dari cara memesan hingga produk jadi) beserta value stream 

yang terdapat pada CV. Harum Sejahtera, sehingga akan diperoleh gambaran 

mengenai aliran fisik dan aliran informasi pada sistem produksi plastik jenis 

PP dan mengidentifikasi dimana terjadinya pemborosan (waste). 

2. Identifikasi pemborosan (waste) dengan menggunakan kuesioner 7 

pemborosan (waste) 

Pada tahap ini akan dilakukan skoring pemborosan (waste) yang sering 

terjadi pada sistem produksi plastik jenis PP CV. Harum Sejahtera. Untuk 

melakukan skoring ini, maka peneliti akan menyebarkan kuesioner kepada 

pihak yang terlibat dalam proses produksi plastik jenis PP yang difokuskan 

pada manajer devisi manajemen operasional CV. Harum Sejahtera dikarenakan 

beliau yang dianggap paling memahami seluruh proses produksi plastik PP CV. 

Harum Sejahtera. 

Tabel 3.1  

Skoring Untuk Identifikasi Pemborosan (Waste) 
JENIS 

PEMBOROSAN 

(WASTE) 

SKOR 

Overproduction  0 = tidak terjadi overproduction 

1 = terjadi overproduction tapi belum 

menyebabkan meningkatnya inventory 

cost 

2 = terjadi overproduction yang 

mengakibatkan meningkatnya inventory 

cost 

3 = overproduction menimbulkan 

kerusakan barang akibat barang teralu 

lama di gudang penyimpanan 
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JENIS 

PEMBOROSAN 

(WASTE) 

SKOR 

Waiting Time 0 = tidak terjadi waiting selama proses 

produksi 

1 = terdapat waiting namun belum 

mengganggu proses produksi 

2 = waiting yang terjadi menyebabkan 

bertambahnya lead time produksi 

3 = waiting menyebabkan keterlambatan 

pengiriman produk 

Excessive 

Transportation 

0 = tidak terjadi transportasi berlebih 

1 = terjadi transportasi berlebih namun 

belum mengganggu proses produksi 

2 = transportasi berlebih mengakibatkan 

kualitas komunikasi yang buruk (poor 

communication) antar bagian 

3 = meningkatkan waktu work in 

progress yang mengakibatkan 

bertambahnya lead time produksi 

Inappropriate 

Processing 

0 = tidak terjadi inappropriate processing 

1 = pengerjaan yang dilakukan berada 

dibawah atau diatas spesifikasi yang 

dibutuhkan dan menimbulkan  

efek yang signifikan pada hasil  

processing 

2 = mengakibatkan bertambahnya waktu 

produksi sehingga memperpanjang lead 

time 

3 = inappropriate processing 

menimbulkan defect atau menimbulkan 

kerusakan pada mesin produksi dan 

berpotensi menimbulkan bahaya pada 

manusia 

Excessive Inventory 0 = tidak terjadi unnecessary inventory 

1 = terdapat inventory yang tidak perlu 

namun belum mengganggu proses 

produksi dan tidak membutuhkan  

extra inventory cost 

2 = terdapat inventory yang tidak perlu 

dan menggaggu proses produksi serta 

menimbulkan potensi kerusakan barang 

3 = terdapat inventory yang berlebihan 

hingga menimbulkan kerusakan barang 

yang tidak diketahui karena banyaknya  

inventory 
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JENIS 

PEMBOROSAN 

(WASTE) 

SKOR 

Unnecessary 

Motion 

0 = tidak terdapat unnecessary motion  

1 = terdapat pergerakan yang tidak perlu 

namun belum mengganggu proses 

produksi  

2 = terdapat pergerakan-pergerakan yang 

menyela production flow dan berpotensi 

memperpanjang lead time produksi 

3 = unnecessary motion memperpanjang 

lead time dan mengurangi produktivitas 

pekerja  

 

Defect 0 = tidak terjadi defect  

1 = terjadi defect namun tidak merugikan 

perusahaan sehingga tidak terlalu 

diperhitungkan  

2 = defect yang terjadi menimbulkan 

kerugian untuk perusahaan sehingga 

membutuhkan rework atau pengerjaan 

ulang  

3 = defect ditemukan oleh customer. 

Menimbulkan warranty cost, admin cost, 

dan berkurangnya reputasi.  

Sumber : Intifada & Witantyo (2012) 

 

Tabel 3.2  

Kuesioner 7 Pemborosan (Waste) 

NO. JENIS PEMBOROSAN 

(WASTE) 

SKOR 

1 Overproduction   

2 Waiting Time  

3 Excessive Transportation  

4 Inappropriate Processing  

5 Excessive Inventory  

6 Unnecessary Motion  

7 Defect  

TOTAL SKOR  

Sumber : Intifada & Witantyo (2012) 

3. Identifikasi pemborosan (waste) dengan menggunakan tool pada 

VALSAT 
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Setelah mendapatkan hasil skoring pada setiap pemborosan (waste) 

kemudian akan dilakukan identfikasi pemborosan (waste) menggunakan 

VALSAT. Berikut adalah identifikasi pemborosan (waste) dengan 

menggunakan  tools pada Value Stream Analysis Tools (VALSAT) : 

a. Overproduction  

Langkah-langkah untuk meminimasi pemborosan (waste) ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Menghitung total pada data produksi dan total pada data 

penjualan pada bulan Mei 2017. 

2. Membuat grafik yang mengambarkan hubungan antara total 

produksi dan total penjualan. 

b. Excessive Inventory 

Salah satu tools yang dapat meminimasi pemborosan (waste)  excessive 

inventory adalah dengan menggunakan tools Supply Chain Response Matrix 

dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung data total lead time pada proses produksi plastik PP 

pada CV. Harum Sejahtera. 

2. Menghitung cumulative inventory pada produksi plastik PP pada 

CV. Harum Sejahtera. 

3. Membuat grafik yang menggambarkan hubungan antara inventory  

dan total lead time sehingga dapat mengetahui dan mengevaluasi 

tingkat kenaikan dan penurunan persediaan dan panjangnya lead 
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time pada tiap area pada supply chain plastik PP CV. Harum 

Sejahtera. 

 

 

Sumber: Hines dan Rich (1997) 

Gambar 3.1 Contoh Diagram Supply Chain Response Matrix 

c. Waiting time, excessive transportation, inappropriate processing, dan 

unnecessary motion 

Salah satu tool pada VALSAT yang dapat mengidentifikasi keempat 

jenis pemborosan (waste)  ini adalah Process Activity Mapping dengan cara 

: 

1. Membuat pencatatan aktivitas yang terjadi, jarak tempuh dalam 

meter, dan waktu yang dibutuhkan (menit).. 

2. Hasil pengamatan tersebut dikelompokkan menjadi 5 kelompok 

aktivitas yaitu (1) Operation (O), (2) Transportation (T), (3) 

Inspect (I), (4) Delay (D), dan (5) Store (S). 
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3. 5 kelompok aktivitas tersebut digambarkan dengan menggunakan 

simbol diagram sebagai berikut : 

 

 

         = operasi; 

         = transportasi;          

           = inspeksi;          

           = delay;             

           = penyimpanan 

4. Menghitung nilai waktu tambah dengan menggunakan rumus : 

Nilai Waktu Tambah = Waktu Operasional/Total Waktu 

 

Tabel 3.3 

Identifikasi Waiting Time, Excessive Transportation, Inappropriate Processing, 

dan Unnecessary Motion dengan Process Chart 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d. Defect 
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Langkah-langkah untuk dapat mengidentifikasi pemborosan (waste) ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Membuat tabel yang berisi perbandingan antara jumlah production, 

good production, dan defect. 

2. Mengitung persentase defect yang terjadi. 

Tabel 3.4  

Identifikasi Defect yang Terjadi pada Proses Produksi 
TOTAL 

PRODUCTION 

(KG) 

GOOD 

PRODUCTION 

(KG) 

DEFECT 

(KG) 

PERSENTASE 

DEFECT 

    

 

4. Analisis minimasi pemborosan (waste) dengan menggunakan diagram 

sebab-akibat untuk mencari akar penyebab 

Analisis ini dilakukan dengan tujuan untuk dapat menemukan akar 

penyebab masalah yang menyebabkan pemborosan (waste) terjadi dengan 

menggunakan diagram sebab-akibat sehingga memudahkan peneliti untuk 

memberikan usulan untuk meminimasi pemborosan (waste) yang terjadi. 

Langkah-langkah dalam membuat diagram sebab-akibat adalah sebagai berikut 

: 

1. Mengidentifikasi masalah yang terjadi dengan menggunakan 

data yang telah didapatkan. 
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2. Peneliti melakukan wawancara pada bagian divisi produksi 

untuk mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya 

pemborosan (waste) yang terjadi. 

3. Menggambar diagram sebab-akibat. 

4. Menetapkan penyebab-penyebab pada cabang yang sesuai. 

5. Memberikan usulan mengenai tindakan korektif yang efektif 

guna meminimasi pemborosan (waste) yang terjadi pada proses 

produksi. 

 

 

 

 

 
 
 
 

   Sumber : Vincent Gasperz (2000) 

Gambar 3.2 Diagram Sebab-Akibat 

 

5. Solusi rancangan minimasi pemborosan (waste) dengan 

menggunakan metode 5W+1H 

Setelah mengetahui akar penyebab dari masalah yang menyebabkan 

terjadinya pemborosan (waste), langkah selanjutnya adalah membuat 

ringkasan dari identifikasi pemborosan (waste) dan saran perbaikan dengan 

menggunakan metode 5W+1H ke dalam tabel sebagai berikut : 

 

MANUSIA METODE 

MATERIAL 

MESIN 

LINGKUNGAN 

MASALAH 
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Tabel 3.5  

Saran Rancangan Minimasi Pemborosan (Waste) dengan Metode 5W+1H 

Jenis 

Pemborosan 

(What) 

Sumber 

Pemborosan 

(Where) 

Penanggung 

Jawab 

(Who) 

Waktu 

Terjadi 

(When) 

Alasan 

Terjadi 

(Why) 

Saran 

Perbaikan 

(How) 

Overproduction       

Waiting Time      

Excessive 

Transportation 
     

Inappropriate 

Processing 
     

Excessive 

Inventory 
     

Unnecessary 

Motion 
     

Defect      

Sumber: Harsono, dkk (2010) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


