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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Metodologi penelitian adalah suatu rangkaian kerangka pemecahan 

masalah yang dibuat secara sistematis dalam pemecahan masalah yang dilakukan 

sesuai dengan tujuan penelitian. Gambar 3.1 berikut menggambarkan diagram alir 

tahapan penelitian bedasarkan pendekatan lean manufacturing. 
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 Gambar 3. 1 Diagram Alir Tahapan Penelitian 
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3.1 Penelitian Awal 

Pada penelitian awal, peneliti melakukan studi pendahuluan mengenai 

penelitian, melakukan penelitian langsung pada perusahaan untuk merumuskan 

masalah, menetapkan tujuan penelitian, memilih variabel yang sesuai dengan 

permasalahan, dan mengumpulkan data. 

1. Studi Pendahuluan 

Studi pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan dan mempelajari 

segala informasi awal tentang teori yang akan dibahas sesuai dengan 

tema penelitian dan pengenalan awal mengenai PT Indofarma. Studi 

pendahuluan dapat dilakukan dengan membaca referensi seperti  buku, 

jurnal, dll dan refrensi mengenai perusahaan. Studi pendahuluan 

dilakukan dengan mengenali secara umum tentang teori sesuai dengan 

tema penelitian dan perusahaan PT Indofarma Tbk. 

2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah dibuat berdasarkan hasil studi pendahuluan dan 

riset lapangan maupun diskusi dengan pihak PPIC dan Bagian 

Produksi I. Permasalahan yang dilihat pada lead time produksi kapsul 

Piroxicam 20 mg di PT Indofarma Tbk adalah pemborosan. 

Pemborosan tidak memberikan nilai tambah pada produktivitas 

produksi. 

3. Penetapan Tujuan 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan pada perumusan masalah, 

sehingga tujuan diperlukan dalam mengarahkan penulis untuk 

menyelesaikan masalah yang terjadi. Tujuan penelitian ini adalah 

melakukan identifikasi pemborosan pada proses produksi kapsul 

Piroxicam 20 mg menggunakan value stream mapping dan melakukan 

perbaikan dengan pendekatan lean manufacturing untuk 

mengeliminasi pemborosan dan meminimasi lead time produksi pada 

kapsul Piroxicam 20 mg. 

4. Pemilihan Variabel 

Setelah menetapkan tujuan pada penelitian, maka perlu adanya 

pemilihan variabel mengenai langkah awal untuk melakukan 
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pengumpulan data. Pemilihan variabel ini meggambarkan mengenai 

pemilihan data yang akan diteliti untuk mencapai tujuan penelitian. 

Misalnya untuk pemilihan variabel penelitian adalah famili produk 

kapsul, waktu siklus, cacat produk, lead time produksi, batch proses, 

mesin produksi, waktu set up mesin, jam kerja, jumlah operator dan 

permintaan kapsul Piroxicam 20 mg. 

5. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan secara observasi, wawancara  maupun 

brainstorming. Setelah melakukan studi pendahulan, merumuskan 

masalah, dan menetapkan tujuan dari penelitian sebagai acuan untuk 

mengumpulkan data yang sesuai dengan mengeliminasi pemborosan 

yang teridentifikasi pada value stream kapsul Piroxicam 20 mg. Data 

yang dikumpulkan bisa berupa data waktu proses bisnis, data 

informasi, data proses bisnis, data permintaan produk, data lot, data 

operator, data mesin, data defects, data standar waktu dll. 

 Data lead time produk kapsul untuk 6 bulan terakhir. 

 Data proses produksi kapsul 

Data proses produksi kapsul tersebut yaitu aliran informasi proses 

produk kapsul pada pabrik yang berhubungan dengan data-data 

sebagai berikut : 

a. Data aliran informasi produk kapsul Piroxicam 20 mg. 

b. Data aliran fisik atau material produk kapsul Piroxicam 20 mg. 

c. Data waktu siklus pada setiap tahapan proses material produk kapsul 

Piroxicam 20 mg. 

d. Data lot pada setiap tahapan proses produk kapsul Piroxicam 20 mg. 

e. Data setup time pada setiap tahapan proses produk kapsul Piroxicam 

20 mg. 

f. Data jam kerja dan shift operator/ tenaga kerja pada setiap tahapan 

proses produk kapsul Piroxicam 20 mg. 

g. Dan jumlah operator pada setiap tahapan proses. 

h. Data permintaan kapsul Piroxicam 20 mg. 
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3.2 Pengolahan Data 

Pengolahan data dilakukan setelah peniliti melakukan pengumpulan data, 

bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan yang telah ditetapkan dengan 

pendekatan lean manufacturing. Pengolahan data berawal dengan 

menggambarkan valeu stream kapsul Piroxicam 20 mg (current state) dan 

menggambarkan PAM, dimana tahapan awal tersebut untuk mengidentifikasi 

pemborosan yang tidak memberikan nilai tambah pada lead time produksi. 

Selanjutnya melakukan perbaikan dengan mengeliminasi pemborosan 

menggunakan pendekatan lean manufacturing. 

1. Menggambarkan current state mapping dengan metode VSM 

Value stream mapping adalah sebuah metode visual untuk 

memetakan jalur produksi dari sebuah produk yang di dalamnya 

termasuk material dan informasi dari masing-masing stasiun kerja. 

Value stream mapping ini dapat dijadikan titik awal oleh peniliti 

untuk melakukan analisis pada proses produksi kapsul Piroxicam 20 

mg dalam mengenali pemborosan dan mengidentifikasi penyebabnya. 

Value stream mapping secara gambaran besar yaitu current state 

mapping dan future state mapping.  

Setelah pengumpulan data selesai dikumpulkan, peniliti 

menggambarkan current state mapping dan menyertakan aliran 

informasi dan aliran fisik pada saat proses produksi kapsul Piroxicam 

20 mg. Gambaran aliran infromasi dan aliran fisik pada current state 

mapping akan menggambarkan keadaan nyata yang selama ini di 

lakukan oleh Bagian Produksi I.  

Pada data aliran informasi menggambarkan aliran informasi mengenai 

perintah produksi (PP) dan perintah kemas (PK) diturunkan oleh divisi 

PPPP, tahapan proses produksi dari gudang bahan baku hingga gudang 

barang jadi. Sedangkan data aliran fisik menggambarkan data waktu 

siklus, jumlah operator, set up proses, shift kerja, jumlah mesin, 

jumlah lot, dan total lead time dari semua tahapan proses produksi 

kapsul Piroxicam 20 mg.  

2. Menggambarkan Process Activity Mapping (PAM) 
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PAM merupakan pemetaan suatu aliran proses yang sedang terjadi dan 

memudahkan untuk menganalisis atau menemukan pemborosan 

dengan memperhitungkan waktu, jumlah pekerja, dan jarak sehingga 

dengan mudah untuk mengidentifikasi lead time pada kapsul 

Piroxicam 20 mg. PAM bertujuan untuk mengetahui segala aktivitas-

aktivitas yang berlangsung dari bahan baku di gudang bahan baku 

hingga produk jadi di gudang barang jadi.  

Pengolahan PAM digambarkan berdasarkan pengamatan langsung dan 

brainstorming pada proses produksi kapsul Piroxicam 20 mg. 

Pengematan tersebut bertujuan dalam memudahkan peiliti untuk 

mengidentifikasi aktivitas maka bisa digolongkan dalam 5 kategori 

seperti operasi (O), penyimpanan (S), transportasi (T), delay (D), dan 

inspeksi (I). Dimana berdasarkan 5 kategori dalam menggambarkan 

aktivitas tersebut, maka aktivitas dibagi beberapa bagian yaitu non 

value added, value added, dan non acesessery value added. 

Kesimpulan dalam pembuatan PAM adalah menyimpulkan waktu dan 

proses yang memberikan nilai tambah dan tidak memberika nilai 

tambah proses produksi, mengetahui pemborosan pada aktivitas 

produksi. 

3. Menganalisis penyebab pemborosan 

Dalam menganalisis penyebab pemborosan pada current state 

mapping dan PAM, maka penulis mengidentifikasi 7 pemborosan yang 

tidak memberikan nilai tambah dalam suatu proses produk kapsul 

sebagai berikut : 

 Produksi secara berlebihan (over production), 

 Waiting time, 

 Transportasi yang tidak perlu, 

 Over-processing 

 Persediaan yang berlebihan, 

 Gerakan yang tidak perlu, 

 Produk cacat (defects). 
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Menganalisis pemborosan dilakukan penggolongan terhadap 7 

pemborosan diatas. Selanjutnya menggunakan metode 5W+1H untuk 

memberikan informasi pemborosan secara keseluruhan. Metode 

5W+1H menjelaskan akar penyebab pemborosan, siapa yang 

bertanggung jawab dan bagaiamana mengatasi permasalahan 

tersebut. 

3.3 Usulan Perbaikan 

Strategi dalam melakukan usulan perbaikan adalah menghilangkan segala 

permasalahan pemborosan menggunakan konsep lean manufacturing. Setelah 

melakukan perbaikan terhadap permasalahan tersebut, maka menggambarkan 

kondisi lead time produksi menggunakan future state mapping (VSM). Perbaikan 

pada proses produksi kapsul Piroxicam 20 mg dapat membandingkan lead time 

produksi antara gambaran current state dan future state. Usulan perbaikan ini lah 

sebagai kesimpulan penelitian dan sebagai saran pada PT Indofarma Tbk untuk 

perbaikan dengan adanya perubahan lead time produksi kapsul Piroxicam 20 mg. 

1. Melakukan perbaikan menggunakan pendekatan lean 

manufacturing 

Pendekatan lean manufacturing terdapat beberapa tahapan sebagai 

berikut : 

a. Memilih produk atau family sebagi acuan dalam perbaikan, 

b. Menggambarkan current state mapping dalam 

menggambarkan kondisi pada saat ini mengenai 

permasalahan yang terjadi dengan menggunakan tools seperti 

VSM dan supplier-input-process-output-costumer (SIPOC). 

c. Merancang future state mapping, dimana melakukan 

perbaikan. 

d. Tahapan melakukan implementasi. 

Mengenai permasalahan yang terjadi seperti pemborosan, maka bisa 

melakukan perbaikan dengan menggunakan pendekatan lean 

manufacturing. Pada pendekatan lean manufacturing banyak tools 
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yang bisa digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti 

Jidoka atau Andon, 5S, Standarisasi Kerja, dan Kaizen. 

1. Jidoka 

Jidoka merupakan suatu alat yang dapat memberikan 

informasi kepada operator apabila terjadinya kesalahan pada 

mesin dalam memproduksi. Jidoka dapat juga digunakan 

pada saat operasi dilakukan secara operasi manual. Alat 

tersebut dinamakan andon. 

Peneliti menggunakan konsep jidoka bertujuan untuk 

mendeteksi kecacatan produk. Pada implementasikan konsep 

jidoka, perusahaan akan menggunakan alat deteksi untuk 

mengetahui kesalahan terjadi pada proses produksi produk. 

Alat deteksi digunakan pada Bagian Pengemasan kapsul 

Piroxicam 20 mg dan ditempatkan pada posisi operator 

pengumpulan kemasan blister. 

2. 5S 

5S bertujuan untuk menghilangkan pemborosan dan 

melakukan aktivitas pembersihan pada  kegiatan produksi PT 

Indofarma dan mengoptimalkan produktivitas dengan cara 

menjaga keteraturan tempat kerja. Dengan 

mengimplementasikan 5S maka tingkat kualitas, lead time 

dan reduksi biaya bisa diperbaiki. 

Pada PT Indofarma Tbk belum sepenuhnya menerapkan 

prinsip 5S. Pada saat penelitian berlangsung pada proses 

produksi, terlihat pemandangan tidak tertatanya peralatan, 

ruangan, menumpuknya produk di WIP, kurang disiplinnya 

dan kebersihan pada area produksi. Perbaikan untuk menjaga 

kerapian dan kelancaran proses produksi I harus diperdalam 

dengan mengetahui kebutuhan untuk mengatur prinsip 5S ini. 

Salah satu kebutuhan untuk implementasikan 5S yaitu tempat 

peralatan dan produk, dimana memisahkan peralatan yang 
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digunakan untuk mesin dan operator dan memisahkan produk 

cacat dan produk yang tidak cacat. 

Perbaikan menggunakan prinsip 5S tidak akan ada perubahan 

secara kuantitatif pada penelitian, tetapi apabila perbaikan 

tersebut di implementasikan pada proses produksi maka akan 

memberikan dampak baik bagi operator, waktu, dan biaya. 

3. Kaizen 

Kaizen bisa dikatakan melakukan perbaikan secara terus-

menerus dengan melibatkan pekerja dan manajer. Kaizen 

digunakan pada kegiatan produksi kapsul Piroxicam 20 mg 

untuk perbaikan berlanjutan pada aliran material dan 

informasi (flow kaizen) maupun pada aliran proses yang 

dilakukan oleh semua tenaga kerja. 

Setiap pekerja akan mengalami kesalahan pada aktivitas 

pekerjaan yang dilakukan, oleh karena itu kesalahan tersebut 

perlu diatasi untuk mencipatakan perbaikan secara pelan 

tetapi bertujuan dalam jangka panjang. Untuk menciptakan 

kaizen diperlukan perubahan pada pekerja seperti merubah 

pandangan pekerja, mengubah cara melakukannya, dan 

merubah cara berpikir pekerja.  

Prinsip kaizen diterapkan pada proses pengisian dan 

poleshing sebagai acuan untuk standarisasi kerja dan 

mengurangi kecacatan produksi. Selain itu kaizen juga 

diterapkan pada Bagian Pengemasan, dimana kaizen dalam 

standarisasi kerja dan mengurangi kecacatan. 

4. Standarisasi kerja 

Standarisasi kerja berfungi untuk menghilangkan pemborosan 

dengan meratakan wakstu siklus masing-masing proses. 

Standarisasi kerja bertujuan untuk menciptakan aliran proses 

cara kontinu. Aliran proses secara kontinu berdampak baik 

dalam mengurangi pemborosan menunggu antar proses dan 

transportasi berlebihan. 
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Prinsip standarisasi kerja adalah mengetahui beban kerja dan 

jumlah operator pada proses tertentu, agar mempermudah 

melakukan perataan beban kerja operator untuk proses 

tertentu. Standarisasi kerja dilakukan pada proses pengisian 

dan poleshing dan Bagian Pengemasan. 

2. Menggambarkan future state mapping  

Setelah setiap solusi perbaikan dirancang melaui tools lean 

manufacturing, maka dilakukan penggambaran VSM yaitu future state 

mapping produksi kapsul Piroxicam 20 mg. Future state mapping 

merupakan sebagai gambaran setelah melakukan perbaikan terhadap 

pemborosan pada lead time produksi kapsul Piroxicam 20 mg. 

3.4 Analisis 

 Melakukan analisis mengenai kondisi saat ini pada value stream (current 

state) produksi kapsul Piroxicam 20 mg. Pada current state menjelaskan aktivitas 

pada process activity mapping (PAM) yang memberikan nilai tambah (value 

added), aktivitas tidak memberikan nilai tambah (nonvalue added), dan lead time 

produksi. Pada PAM current state di analisis mengenai pemborosan-pemborosan 

pada proses produksi. Pada setiap pemborosan proses produksi, maka dilakukan 

perbaikan dengan pendekatan lean manufacturing dan menganalisis hasil 

perbaikan pada kondisi setelah perbaikan ( future state). Selanjutnya menganalisis 

perbandingan antara hasil setiap aktivitas dan lead time  PAM future state dengan 

hasil aktivitas dan lead time PAM current state. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

Membuat kesimpulan dari  pengolahan data dan rancangan perbaikan pada 

penelitian. Kesimpulan mengandung tentang  jawaban dari tujuan penelitian. 

Saran  dibuat untuk perusahaan berdasarkan hasil penelitian. 
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