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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Objek dan Lokasi Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah CV. Sinar Agung Berkat Abadi yang terletak di Jalan 

Plamongan Elok IV no 544 Pedurungan Kidul, Semarang. Penelitian ini difokuskan 

pada pemborosan yang terjadi dalam proses produksi seragam karyawan yang dapat 

mengganggu aliran produksi. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan 

minimasipemborosan dengan metode Value Stream Mapping terhadap proses yang 

tidak menimbulkan nilai tambah pada saat proses produksinya agar menghasilkan 

produk yang berkualitas sesuai harapan perusahaan dan konsumen. 

3.2 Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah : 

a. Data proses produksi 

b. Data penggunaan mesin 

c. Data aktivitas produksi 

d. Data tata letak proses produksi seragam karyawan 

2. Data sekunder 

Data data sekunder dalam penelitian ini adalah : 

a. Data jumlah pesanan konsumen 
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b. Data jumlah produksi  

c. Data persediaan bahan baku 

d. Data jumlah produk defect 

e. Data good production dalam proses produksi 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang didapatkan oleh peneliti diperoleh dengan 

berbagai metode yaitu : 

a. Dokumentasi 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data 

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

bahan baku, data jumlah pesanan, data jumlah inventory, data good production 

dalam proses produksi dan data jumlah produk defect. 

b. Observasi 

Dalam penelitian ini, peneliti juga melakukan observasi pada tempat proses 

produksi seragam karyawanpada CV. Sinar Agung Berkat Abadi dari tahapan 

proses produksi awal hingga akhir untuk menganalisis aktivitas produksi yang 

memberikan nilai tambah (value added activities) dan aktivitas yang tidak 

memberikan nilai tambah (non-value added activities), data penggunaan mesin, 

proses produksi seragam karyawan dan tata letak pada tempat proses produksi 

seragam karyawan pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi. 
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c. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pemilik konveksi CV. 

Sinar Agung Berkat Abadi dan karyawan yang memproduksi seragam karyawan 

sebagai mencari dan menggali informasi proses produksi,  perpindahan gerak 

angkut proses produksi mulai dari bahan baku hingga bahan yang sudah jadi, 

jumlah waktu yang di butuhkan dalam setiap proses produksi. 

3.4 Teknik Analisis Data  

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menggunakanalat 

analisis Value Stream Mapping (VSM). Alat analisis ini merupakan alat yang 

digunakan untuk dapat melihat pemborosan yang terjadi pada proses produksi. 

Langkah untuk minimasi pemborosan (waste) menggunakan Value Stream Mapping 

Tools (VALSAT). VALSAT merupakan alat untuk minimasi 7 pemborosan yang 

ada.Adapun langkah-langkah dalam menganalisis data adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Analisis Pemetaan dengan Value Stream Mapping 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi dan penentuan permasalahan 

terjadinya pemborosan. Identifikasi pemborosan dilakukan dengan 

menggunakan alat Value Stream Mapping. Value Stream Mapping merupakan 

tools yang digunakan untuk membantu menggambarkan aliran material, 

proses, informasi, dan sumber waste. Untuk membuat value stream mapping 

ini dilakukan dengan mengidentifikasi dan menentukan produk yang 
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akandijadikan sebagai bahan penelitian adalah seragam karyawan. 

Selanjutnya dibuat current state untuk produk seragam karyawan tersebut 

sesuai dengan kondisi sekarang. Hasil yang diharapkan dari pembuatan value 

stream mapping ini adalah dapat diketahui adanya waste selama proses 

produksi seragam karyawan. Menurut Taylor, David dan Peter Hines (2000) 

terdapat tujuh macam pemborosan, yaitu Overproduction (Produksi 

Berlebihan), Waiting (Menunggu), Transportation (Transportasi), 

Inappropriate Processing (Proses yang tidak Perlu), Excessive Inventory 

(Persediaan yang tidak perlu), Unnessary Motion (Gerakan yang tidak perlu), 

dan Defect (Kecacatan). 

3.4.2 Identifikasi pemborosan (waste) dengan menggunakan tool pada 

VALSAT 

Setelah mengetahui gambaran proses produksi melalui value stream 

mapping, kemudian akan dilakukan identifikasi pemborosan (waste) 

menggunakan VALSAT.  Berikut adalah identifikasi pemborosan (waste) 

dengan menggunakan  tools pada Value Stream Analysis Tools (VALSAT) : 

a. Overproduction 

Langkah-langkah untuk minimasi pemborosan (waste) ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Menghitung total pada data produksi dan total pada data penjualan 

pada bulan Mei 2018 
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2. Membuat grafik yang mengambarkan hubungan antara total 

produksi dan total penjualan. 

b. Excessive Inventory 

Salah satu tools yang dapat minimasi pemborosan excessive 

inventoryadalah dengan menggunakan tools Supply Chain Response 

Matrix dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung data total lead time pada proses produksi seragam 

karyawan pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi 

2. Menghitung cumulative inventory pada produksi seragam karyawan 

pada CV. Sinar Agung Berkat Abadi 

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 time pada 

tiap area pada supply chainseragam karyawan CV. Sinar Agung 

Berkat Abadi. 
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Sumber: Hines dan Rich (1997) 

Gambar 3.1 Supply Chain Response Matrix 

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

unnecessary motion 

Salah satu tools pada VALSAT yang dapat mengidentifikasi keempat 

jenis pemborosan ini adalah Process Activity Mapping dengan cara : 

1. Langkah pertama, perlu dilakukan pengamatan secara langsung 

bagaimana proses produksi yang ada dalam memproduksi pakaian 

jenis seragam karyawan dan melakukan pencatatan aktivitas yang 

terjadi, jarak perpindahan yang ditempuh, waktu yang dibutuhkan, 

dan tenaga kerja yang terlibat.  
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2. Hasil pengamatan tadi perlu dikelompokkan menjadi 5 kelompok 

aktivitas yaitu (1) operasi, (2) transportasi, (3) inspeksi, (4) 

menunggu, dan (5) penyimpanan.  

3. 5 kelompok aktivitas tersebut digambarkan dengan menggunakan 

simbol diagram sebagai berikut : 

          = operasi;               = inspeksi;            = penyimpanan. 

        = transportasi;           = delay;            

4. Langkah terakhir, adalah langkah analisis dari jenis aktivitas yang 

ada. Perlu dihitung seberapa besar proporsi aktivitas yang tidak 

bernilai tambah dibanding dengan aktivitas bernilai tambah. 

Sumber : Heizer & Render, 2015 

 Gambar 3.2 Process Activity Mapping 

 

Metode Sekarang                  DIAGRAM PROSES       Metode yang Diajukan  

SUBJEK YANG DIBUAT DIAGRAM ..................... TANGGAL...................... 

BAGIAN ..............................................              LEMBAR NO ..... DARI ..... 

JARAK 

TEMPUH 

DALAM METER 

WAKTU DALAM 

MENIT 

SIMBOL 

DIAGRAM 

DESKRIPSI 

PROSES 

    

Nilai Waktu Tambah = Waktu Operasional/Total Waktu 

       = operasi;           = transportasi;         = inspeksi;         = delay;         

        = penyimpanan 
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d. Defect 

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 presentase defect yang terjadi. 

Tabel 3.1 

Identifikasi Defect yang Terjadi pada Proses Produksi 

 

PRODUCTION GOOD 

PRODUCTION 

DEFECT PRESENTASE 

DEFECT 

    

 

3.4.3 Identifikasi Akar Penyebab Waste 

Tahap ini bertujuan untuk mengolah data yang telah diperoleh untuk 

digunakan sebagai sumber informasi mencari akar penyebab masalah. Pada 

tahap ini dilakukan dengan mencari akar penyelesaian permasalahan. Untuk 

mengetahuinya digunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram). 

Dalam penyelesaian masalah ini, diagram sebab akibat difokuskan pada 

identifikasi akar penyebab masalah waste yang terjadi selama proses produksi 

seragam karyawan. Setiap akar penyebab dari masalah dimasukkan ke dalam 

diagram sebab akibat yang mengkategorikan berdasarkan prinsip 6M (Man – 
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Manusia, Measure – Pengukuran, Method – Metode, Materials – Material, 

Machine – Mesin, Media – Lingkungan) 

 

 

 

 

 

 

 

 Sumber : Gaspersz (2000) 

Gambar 3.3 Diagram Sebab-Akibat 

3.4.4 Usulan Perbaikan dengan Metode 5w+1h 

Setelah mengetahui akar penyebab dari masalah yang menyebabkan 

terjadinya pemborosan, langkah selanjutnya adalah membuat ringkasan dari 

identifikasi akar penyebab waste dan memberikan saran perbaikan dengan 

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

 

 

 

 

 

 

MANUSIA PENGUKURAN METODE 

MATERIAL MESIN LINGKUNGAN 

 

MASALAH 
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Tabel 3.2 

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) 

      

      

      

      

      

      

      

Sumber : Gasperz, 2000 

 




