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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan Lokasi Penelitian 

CV Lima Belas merupakan sebuah perusahaan dalam bidang percetakan 

yang beralamat di Jalan Patriot II H60 A Semarang. Alasan peneliti memilih 

CV Lima Belas sebagai obyek dalam penelitian ini karena terdapat 

permasalahan mengenai kecacatan produk dengan persentase sebesar 3,57% 

pada produk buku yang melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh CV 

Lima Belas yaitu sebesar 3%. 

 

3.2 Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah produk cacat selama bulan Januari 

2017 pada CV Lima Belas. Dan sampel penelitian ini adalah produk cacat 

buku selama bulan Januari 2017 pada CV Lima Belas. 

 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah jenis dan penyebab 

kerusakan/kecacatan produk buku pada CV Lima Belas. 
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3.3.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data jumlah produksi, 

jumlah produk cacat, dan persentase produk cacat buku  pada bulan 

Januari 2017 di CV Lima Belas. 

 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Pada penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan yaitu : 

3.4.1 Wawancara 

Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan melalui proses 

tanya jawab secara langsung kepada pemilik CV Lima Belas (Heri 

Sumarjan) dan Kepala Bagian Produksi (Warso Budi Utomo) untuk 

mendapatkan data dan informasi secara lengkap mengenai jenis dan 

penyebab kerusakan/kecacatan produk buku. Data yang didapat dari 

hasil wawancara yaitu sejarah perusahaan, jumlah tenaga kerja, dan 

jumlah jenis cetakan yang diproduksi. 

3.4.2 Observasi 

Metode observasi yang peneliti lakukan dalam penelitian ini adalah 

mengamati kegiatan proses produksi secara langsung agar dapat 

mengetahui jenis dan penyebab kerusakan/kecacatan produk buku 

secara cermat. 

 

 



40 

 

3.4.3 Dokumentasi 

Dokumentasi dalam penelitian ini adalah memperoleh data jumlah 

produksi, jumlah produk cacat, dan persentase produk cacat buku pada 

CV Lima Belas. 

 

3.5 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini adalah six sigma yang 

menggunakan pendekatan DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan 

Control), adalah sebagai berikut : 

3.5.1 Define 

Pada tahap pertama, peneliti melakukan perhitungan persentase 

produk cacat, yang terdiri dari data jumlah produksi dan data jumlah 

produk cacat pada produk buku. Perhitungan persentase produk cacat 

dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Setelah melakukan perhitungan persentase produk cacat, langkah 

selanjutnya pada tahap define adalah : 

a. Menjelaskan kriteria pemilihan masalah rancangan pengendalian 

kualitas pada produk buku di CV Lima Belas. 
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b. Pemilihan peran dan tanggung jawab orang yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

c. Pemilihan kebutuhan pelatihan bagi seseorang yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

d. Pemilihan proses kunci “SIPOC” yang berkaitan langsung dengan 

kebutuhan konsumen. 

e. Pemilihan kebutuhan spesifik dari konsumen yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

f. Menjelaskan pernyataan tujuan rancangan pengendalian kualitas 

pada produk buku di CV Lima Belas. 

3.5.2 Measure 

Pada tahap kedua ini, langkah yang dilakukan adalah : 

a. Menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang terkait 

dengan kebutuhan spesifik konsumen pada produk buku di CV 

Lima Belas. 

b. Mengembangkan rencana pengumpulan data dalam rancangan 

pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima Belas. 

Dalam rencana pengumpulan data berkaitan dengan karakteristik 

kualitas produk buku yang dilakukan pada tingkat output dan 
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nantinya akan dibandingkan dengan karakteristik kualitas yang 

sesuai keinginan konsumen. 

c. Menetapkan baseline kinerja yang digunakan untuk mengukur 

sejauhmana produk yang dihasilkan sesuai dengan keinginan 

konsumen. Pengukuran baseline kinerja dipilih pada tingkat ouput 

dengan menghitung DPMO dan tingkat kapabilitas sigma. Di 

bawah ini perhitungan DPMO dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

d. Membuat peta kendali (p-chart) digunakan untuk menunjukkan 

apakah jumlah produk cacat buku yang dihasilkan masih dalam 

batas yang disyaratkan. Pemilihan p-chart dalam perusahaan 

dikarenakan untuk mengukur jumlah tingkat kecacatan atau 

proporsi jumlah cacat pada produk buku di CV Lima Belas. 

Berikut ini rumus peta kendali (p-chart) sebagai berikut : 

1) Menghitung proporsi produk cacat 

 

Keterangan : 

CL = Central Line (Batas Garis Tengah) 
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= Proporsi rata-rata kecacatan 

np = Jumlah kecacatan 

n = Jumlah sampel 

2) Menghitung standar deviasi proporsi produk cacat 

 

Keterangan : 

= Standar Deviasi 

3) Menghitung batas kendali atas 

 

Keterangan : 

UCL = Upper Central Line 

4) Menghitung batas kendali bawah 

 

Keterangan : 

LCL = Lower Central Line 
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3.5.3 Analyze 

Tahap ini merupakan tahap operasional yang ketiga dalam upaya 

peningkatan kualitas six sigma. Langkah-langkah yang dilakukan pada 

tahap ini adalah : 

a. Menentukan stabilitas dan kemampuan pada proses untuk data 

jenis kecacatan produk buku di CV Lima Belas. Alat analisis 

dalam menentukan suatu proses yang berada dalam kondisi stabil 

dan mampu dengan menggunakan diagram pareto. Penggunaan 

diagram pareto dalam six sigma  bertujuan untuk menunjukkan 

prioritas pada tingkat jenis kecacatan produk buku yang paling 

banyak terjadi. 

b. Menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci (CTQ) 

dalam rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV 

Lima Belas. 

c. Mengidentifikasi sumber dan akar penyebab suatu masalah 

kecacatan pada produk buku di CV Lima Belas. Alat analisis yang 

membantu mengidentifikasi faktor atau akar penyebab masalah 

menggunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram). 

d. Mengkonversikan kegagalan kedalam biaya kegagalan kualitas 

(Cost of Poor Quality). 
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3.5.4 Improve 

Pada tahap improve yang perlu dilakukan adalah menetapkan 

suatu rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kualitas pada 

produk Buku di CV Lima Belas dengan menggunakan metode 5W+2H 

yang meliputi (What, Why, Where, When, Who, How, dan How Much). 

3.5.5 Control 

Pada tahap terakhir ini yang dilakukan adalah pengawasan 

terhadap rencana tindakan dalam peningkatan kualitas pada produk 

Buku di CV Lima Belas, sehingga hasilnya sesuai dengan standar yang 

telah ditetapkan perusahaan dan keinginan konsumen. 


