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BAB III 

 

METODE PENELITIAN 

 

3.1  Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek pada penelitian ini dilakukan di Home Industries Monica 

Collection yang  memproduksi berbagai jenis perlengkapan bayi. 

Beralamat di Jl. Puri Anjasmoro B2/5 Semarang. Penelitian ini dilakukan 

terhadap Monica Collection karena dalam proses produksi masih terdapat 

defect, selain itu proses produksi gendongan samping, tas mini, dan bantal 

balita Monica Collection juga belum pernah dilakukan riset sebelumnya.   

3.2  Responden 

Peneliti menggali informasi dari beberapa responden terkait, 

diantaranya adalah 15 karyawan yang menangani langsung proses 

produksi gendongan samping, tas mini, dan bantal balita dan Ibu Hana Lila 

Yuliana W sebagai pemilik usaha yang paham betul mengenai proses 

produksi gendongan samping, tas mini, dan bantal balita Monica 

Collection  guna mendukung data penelitian ini.  

3.3  Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini berupa data primer 

yang meliputi: 

1. Data primer  

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini, di peroleh 

dengan melakukan pengamatan dan wawan cara langsung terhadap 

karywan bagian penjahitan dan pemilik usaha Monica Collection. Data 

yang dibutuhkan disini adalah: 

a. Data waiting time proses produksi 

b. Data  layout produksi 

c. Data waktu perpindahan/transportasi 

d. Data penyebab waste 
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2. Data sekunder 

Data sekunder yang di pakai dalam penelitian ini adalah data 

berupa dokumen perusahaan dan pencatatan yang berkaitan dengan 

penelitian ini. Data yang dibutuhkan disini adalah: 

a. Data jumlah produksi 

b. Data jumlah defect dan good product bulan Oktober 

c. Data inventory  

d. Data proses produksi   

 

3.4  Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini data yang diperoleh peneliti di dapat dengan  

beberapa metode yaitu : 

1. Dokumentasi 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi 

dengan data yang didapatkan pada Monica Collection berupa: 

a. Data jumlah produksi 

b. Data jumlah defect dan good product bulan Oktober 

c. Data inventory  

d. Data proses produksi   

 

2. Observasi  

Peneliti melakukan observasi berupa pengamatan pada tempat 

proses produksi Monica Collection dari tahap awal hingga akhir untuk 

mendapatkan data waiting time, data waktu perpindahan / transportasi, 

data layout produksi. 
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3. Wawancara 

Wawancara dilakukan oleh peneliti kepada karyawan yang 

menangani bagian produksi gendongan samping, tas mini, dan bantal 

balita secara langsung, dari awal tahap hingga akhir. Wawancara juga 

dilakukan kepada pemilik usaha yang lebih memahami secara 

keseluruhan untuk mendapatkan data penyebab waste, dan data proses 

produksi 

 

4. Kuesioner 

Peneliti akan membuat sebuah kuesioner yang berisi beberapa 

pertanyaan seputar waste guna membobot 7 waste yang terjadi pada 

proses produksi gendongan samping, tas mini, dan bantal balita di 

Monica Collection. Kuesioner akan diberikan kepada karyawan yang 

menangani produk secara langsung dan pemilik usaha. 

 

3.5  Alat Analisis Data 

1. Analisa pemetaan jalur proses produksi dengan menggunakan  

     Big Picture Mapping  

Digunakan untuk membuat gambaran sistem produksi dari tahap 

pemesanan bahan baku hingga produk dikirimkan ke konsumen.beserta 

value stream yang terdapat pada Monica Collection, sehingga akan 

diketahui bagaimana gambaran aliran fisik dan aliran informasi pada 

sistem produksi sekaligus mengidentifikasi dimana terjadinya waste.   
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Gambar 3.1  

Big Picture Mapping 

Sumber : Saputra & Singgih, 2012 

 

2. Identifikasi waste dengan menggunakan kuesioner 7 waste 

 Dalam tahap ini akan dilakukan pembobotan waste yang sering 

terjadi pada sistem produksi di Monica Collection. Peneliti akan 

menyebarkan kuesioner kepada karyawan yang terlibat dalam proses 

produksi terutama pemilik Monica Collection dikarenakan beliau yang 

dianggap paling memahami seluruh proses produksi di dalam perusahaan. 

Tabel 3.1 

Kuisioner 7 Waste 

No Pemborosan Skor 
1 Overproduction (Produksi berlebih)   

2 Defects (Produk cacat)   

3 Unnecessary inventory (Persediaan yang tidak 

perlu)  

 

4 Inappropriate processing (Proses yang tidak 

sesuai)  

 

5 Excessive transportation (Transportasi berlebih)   

6 Waiting (Menunggu)   

7 Unnecessary motion (Geraka yang tidak perlu)   

Total  

Sumber : Intifada & Witantyo 2012 
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Tabel 3.2 

Pembobotan Waste untuk Kusioner 7 Pemborosan 

JENIS PEMBOROSAN (WASTE) KRITERIA  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 

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  
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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  

1 = mengakibatkan bertambahnya  

     waktu produksi sehingga  

     memperpanjang lead time  

2 = 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  
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      barang yang tidak diketahui karena  

      banyaknya inventory 

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) 
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3. Identifikasi waste dengan menggunakan VALSAT 

Dari data yang sudah di dapat dengan sistem pembobotan, 

kemudian data akan di olah kembali dengan VALSAT (Value Stream 

Analysis Tool) untuk di petakan secara lebih detail untuk mereduksi 

waste. Tool yang digunakan antara lain: 

a. Transportation, Unnecessary Motion, Inappropriate processing, 

waiting time 

Menurut Hines dan Rich (1997) salah satu tool dalam VALSAT 

yang dapat mengidentifikasi serta memiliki nilai kecocokan tool yang 

tinggi untuk mereduksi transport ation, unnecessary motion, 

inappropriate processing adalah Process Activity Mapping. Adapun 

langkah-langkah untuk membuat Process Activity Mapping sebagai 

berikut: 

1. Dilakukan analisa awal untuk setiap proses yang ada 

2. Mengindentifikasi waste yang ada 

3. Mempertimbangkan proses yang dapat dirubah agar urutan proses 

bisa lebih efisien 

4. Mempertimbangkan pola aliran yang lebih baik  

5. Mempertimbangkan segala sesuatu untuk setiap aliran proses yang 

benar-benar penting saja  

Tabel 3.3 

Tabel Process Activity Mapping  

 

 

  

 

 

sumber: Hines dan Rich 1997 
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b. Inventory 

Tool yang cocok dengan jenis waste waiting time menurut Hines 

dan Rich 1997 adalah Supply Chain Response Matrix Adapun langkah-

langkah untuk membuat Supply Chain Response Matrix sebagai berikut: 

 

1. Menghitung data total lead time pada proses produksi gendongan, 

tas baby, dan bantal guling di Monica Collection 

2. Menghitung cumulative inventory pada produksi gendongan, tas 

baby, dan bantal guling di Monica Collection  

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 chain gendongan samping, tas 

mini, dan bantal balita di Monica Collection 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 

Supply Chain Response Matrix 

         Sumber: Hines dan Rich 1997 

 

4. Analisis reduksi waste dengan menggunakan diagram Ishikawa 

Untuk dapat mengetahui apa akar penyebab dari timbulnya suatu 

waste pada proses produksi, maka peneliti harus mencari hubungan 

Main store 
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sebab-akibat dengan menggunakan diagram Ishikawa. Diagram tersebut 

akan membantu peneliti untuk menelusuri faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan waste tersebut muncul. Ada beberapa langkah dalam 

pembuatan diagram Ishikawa diantaranya: 

1. Mengidentifikasi masalah dengan menggunakan data yang telah 

diperoleh. 

2. Melakukan wawancara langsung kepada pemilik usaha untuk 

mengetahui penyebab-penyebab terjadinya waste yang terjadi.  

3. Menggambar diagram Ishikawa.  

4. Menentukan penyebab-penyebab pada cabang yang sesuai dengan 

pertanyaan masalah.  

5. Memberikan saran untuk tindakan korektif yang efektif guna 

mereduksi waste yang terjadi. 

 

 

 

  

Gambar 3.3 

Diagram Sebab-Akibat 

Sumber : Vincent Gasperz ( 2000 ) 

 

5. Solusi rancangan minimasi waste dengan menggunakan metode 

5W+1H 

Setelah akar penyebab dari masalah sudah diketahui , langkah 

selanjutnya adalah membuat ringkasan dari identifikasi waste dan saran 

perbaikan dengan menggunakan metode 5W+1H 

 

 

 

Manusia 

Material 

Mesin 

Metode 

Lingkungan 

Pertanyaan 

Masalah ? 
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                                  Tabel 3.4 

Tabel Proses Identifikasi Waste Jenis 

Sumber : Harsono, Arijanto, & Azlin, 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

     

Inventory      

Unnecessary Motion      

Defect      

 


