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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

Pada penelitian ini terdapat beberapa tahapan yang akan dilakukan, yaitu tahap 

identifikasi dan perumusan masalah, pengumpulan data, pengolahan data, analisis dan 

pembahasan, serta kesimpulan. Adapun metodologi penelitian yang digunakan dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

3.1 Objek Penelitian 

Adapun objek pada penelitian ini adalah serangkaian proses bisnis kegiatan bongkar muat 

yang dilakukan oleh Terminal Peti Kemas Semarang (TPKS) sebagai perusahaan 

kepelabuhan di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. 

3.2 Alur Penelitian 

Pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan. Penelitian dimulai dengan 

mengidentifikasi permasalahan yang terdapat pada objek penelitian. Pada tahap 

selanjutnya, dilakukan perumusan masalah untuk menentukan fokus pada penelitian ini. 

Kajian literatur yang meliputi kajian induktif dan deduktif dilakukan untuk menyusun 

state of the art dan teori dasar yang mendukung fokus penelitian. Tahap selanjutnya 

dilakukan pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian. Data tersebut dijadikan 

sebagai dasar dalam melakukan pengolahan data. Permasalahan yang telah diidentifikasi 

dan dirumuskan kemudian didefinisikan ke dalam current state mapping yang nantinya 

akan dijadikan tolak ukur dalam menganalisa pemborosan yang seharusnya direduksi 

sehingga dapat meningkatkan produktifitas perusahaan dalam upaya pembangunan green 

port. Adapun Gambar 3.1 dibawah ini menunjukkan keseluruhan alur dari penelitian ini. 
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 Gambar 3. 1 Alur Penelitian 
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3.3 Jenis Data 

Data yang digunakan pada penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian 

meliputi sebagai berikut: 

3.3.1 Data Primer 

Data primer merupakan data yang berkaitan langsung dengan pengolahan data pada 

penilitian ini, yaitu data mengenai proses bongkar muat kapal peti kemas. Data ini akan 

menjadi inputan dalam proses pereduksian pemborosan. Adapun data primer yang 

digunakan ialah sebagai berikut : 

- Jumlah operator di setiap aktifitas yang terjadi pada proses bongkar muat (number 

of workers). 

- Waktu pengerjaan tiap aktifitas masing-masing proses bongkar muat. 

- Waktu menunggu antar aktifitas pada proses bongkar muat (waiting time). 

- Waktu yang tersedia untuk menyelesaikan proses bongkar muat (availability time). 

- Alat yang digunakan pada masing-masing aktifitas di proses bongkar muat. 

- Konsumsi energi listrik untuk setiap alat yang digunakan untuk satu periode tertentu 

(kwh/unit). 

- Waktu shift operator bekerja. 

- Container throughput tiap minggu dalam sebulan selama 1 bulan terakhir. 

 

3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data yang tidak terlibat langsung dalam pengolahan data pada 

penelitian ini. Data ini digunakan sebagai data pendukung dan tidak terlibat langsung 

dalam perhitungan. Adapun data sekunder yang digunakan ialah sebagai berikut : 

- Alur proses bisnis bongkar container. 

- Alur proses bisnis muat container. 
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3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi dengan pengamatan secara langsung pada aktifitas produksi dilakukan 

untuk mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada lantai produksi dan 

memperoleh data terutama data yang bersifat kuantitatif.  

2. Wawancara  

Wawancara dengan manager produksi, operator, serta bagian administrasi 

dilakukan untuk memperoleh data yang tidak dapat diperoleh melalui pengamatan 

secara langsung. 

3. Studi Literatur 

Studi literatur dilakukan dengan mengumpulkan data melalui arsip-arsip mengenai 

data historis perusahaan dan sumber referensi lainnya seperti buku dan jurnal yang 

sesuia dengan fokus penelitian. 

 

3.4.1 Kuisioner Sepuluh Pemborosan 

Pada tahap ini dilakukan pembobotan waste atau pemborosan yang sering terjadi dalam 

value stream salah satu perusahaan yang bergerak dibidang jasa yaitu pelabuhan. Untuk 

melakukan pembobotan maka penulis memberikan kuisioner dan berdiskusi kepada 

pihak-pihak yang terlibat dalam proses yang terjadi di pelabuhan dimana penulis 

menfokuskan ke bagian proses bongkar muat kapal peti kemas atau container. Kuisioner 

yang digunakan merupakan pembobotan 10 jenis pemborosan diantaranya yaitu Defects, 

Duplication, Incorrect Inventory, Lack of Customer's Focus, Over Production, Unclear 

Communication, Motion/Transportation, Underutilized Employees, Variation, 

Waiting/Delay. 

 

3.5 Pengolahan Data  

Pada penelitian ini dilakukan dengan melakukan pembobotan dengan pendekatan logika 

fuzzy pada metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Yang selanjutnya di 

represetasikan dalam bentuk pemetaan current state mapping menggunakan Value 

Stream Mapping (VSM) dimana hal ini bertujuan untuk memberi gambaran umum yang 
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berkaitan dengan waktu proses sehingga dapat diketahui value added dan non value 

added activity. Dimana selanjutnya dapat dilakukan pembuatan future state mapping 

dengan menggunakan metode workload analysis sebagai rekomendasi perbaikan serta 

melakukan analisis terhadap aspek green yang juga menjadi salah satu tujuan dalam 

melakukan penelitian ini.  

3.5.1 Pembobotan Sepuluh Pemborosan 

Pengukuran pembobotan terhadap sepuluh pemborosan dilakukan dengan menggunakan 

konsep pemberian bobot logika Fuzzy-AHP. Dimana logika fuzzy digunakan untuk 

mengurangi ketidakpastian terhadap pembobotan yang biasa dilakukan dengan 

menggunakan metode AHP biasa. Adapun logika fuzzy yang digunakan ialah fuzzy 

Mamdani. Fuzzy-AHP merupakan sebuah penggabungan metode AHP dan konsep logika 

fuzzy. Dimana dalam kompilasi kedua metode tersebut diharapkan dapat menutupi 

kekurangan yang terdapat pada AHP biasa. Dimana didalam penentuan isi kuisioner yang 

dijadikan dasar dalam melakukan perhitungan AHP masih tergolong subjektif, sehingga 

dengan Fuzzy-AHP diharapkan dapat menutupi kekurangan yang ada.  

3.5.2 Pembuatan Current  Service Value Stream Mapping (CSVSM) 

Adapun dalam pembuatan Current Service Value Stream Mapping (CSVSM) peneliti 

melakukan analisa terhadap proses bongkar muat container yang terjadi di Pelabuhan 

Tanjung Mas Semarang. Dimana penulis melakukan pemetaan terhadap keseluruhan 

proses bongkar muat. Hal ini dilakukan agar dapat melihat alur proses bongkar muat dan 

juga dapat melihat pemborosan yang terjadi dalam proses nya. Pembuatan value stream 

dapat mempermudah peneliti dalam mengidentifikasi jenis pemborosan yang terjadi 

dikarenakan didalam value stream mapping terdapat informasi yang dapat menunjukkan 

pemborosan tersebut. Adapun informasi yang dapat terlihat seperti waktu siklus atau 

waktu pengerjaan satu aktifitas, waktu yang tersedia untuk melakukan sebuah aktifitas, 

jumlah operator, serta total waktu keseluruhan dari proses bongkar muat yang terjadi. 

Adapun langkah dalam melakukan pembuatan value stream mapping ialah : 

1) Memahami aliran material dan informasi pemahaman terhadap aliran material.  

2) Memahami proses bongkaar muat pelabuhan. 
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3) Menemukan permasalahan atau pemborosan yang terjadi bisa dalam banyak hal.  

Selain itu dalam pembuatan value stream peneliti juga melakukan identifikasi 

terhadap konsumsi energi yang di gunakan dalam serangkaian proses bongkar muat. 

Dimana didalam value stream yang dibuat, peneliti memasukkan jumlah konsumsi energi 

yang digunakan dalam satu bulan. Dikarenakan peneliti mengharapkan agar dapat 

mereduksi konsumsi energi yang digunakan agar dapat mendukung konsep green atau 

eco port.  

3.6 Analisa Hasil 

 

Analisis terhadap hasil penelitian dilakukan dengan membandingkan current state 

mapping untuk masing-masing pemborosan yang terjadi. Analisis tersebut bertujuan 

untuk mengidentifikasi pemborosan yang muncul dalam serangkaian proses bongkar 

muat kapal peti kemas. Serta juga untuk menunjukkan nilai emisi yang muncul dan 

bagaimana cara mereduksinya demi terciptanya lingkungan perusahaan yang baik atau 

green port. Hasil analisis tersebut digunakan sebagai dasar untuk mengevaluasi future 

state mapping yang diusulkan.  

 

3.7 Pembuatan Future Service Value Stream Mapping (FSVSM) 

Setelah mengetahui waste atau pemborosan terbesar yang terjadi berdasarkan perhitungan 

sebelumnya serta pemborosan lainnya yang terlihat di Current Service Value Stream 

Mapping (CSVSM) maka dibuatlah sebuah pemetaan value stream yang baru untuk 

melihat bahwa telah dilakukannya peningkatan pada proses sebelumnya. Pembuatan 

value stream baru ini disebut Future Service Value Stream Mapping (FSVSM). Dalam 

membuat FSVSM maka harus disesuaikan dengan Current Service Value Stream 

Mapping (CSVSM) yang ada. Dimana diharapkan FSVSM dapat dipertimangkan dan 

diterapkan oleh perusahaan dalam menjalankan proses bongkar muat di pelabuhan. 
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3.8 Kesimpulan dan Saran 

Pada tahap terakhir adalah kesimpulan dimana tahap ini menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah penelitian secara singkat. Selanjutnya juga terdapat saran sebagai 

rekomendasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya dan saran bagi pelabuhan 

dalam mengimplementasikan hasil penelitian ini


