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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3. Metode Penelitian 

3.1. Obyek dan Lokasi Penelitian 

Obyek yang digunakan dalam penelitian ini adalah data PT. 

Sumber Multiplast Utama 2 bulan terakhir produksi tali tambang plastik 

warna biru dan hijau yang mengalami persentase kecacatan yang sangat 

tinggi. PT. Sumber Multiplast Utama yang beralamat di Jl. Raya 

Semarang-Demak 222 Semarang yang merupakan industri yang bergerak 

dibidang pembuatan tali tambang plastik. Pemilihan lokasi ini karena 

masih adanya kecacatan dari 2 warna produk tali tambang plastik yang 

jumlahnya melebihi standart yang telah ditetapkan perusahaan sebesar 5%. 

Selain itu alasan peneliti memilih lokasi ini karena belum pernah 

dilakukannya penelitian mengenai rancangan pengendalian kualitas 

dengan konsep metode USE-PDSA. 

3.2. Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 

3.2.1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung 

dari tempat penelitian yang berlangsung. Data dalam penelitian ini 

ini antaralain: 
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1. Penyebab proses kecacatan tali tambang plastik warna biru dan 

hijau. 

2. Bentuk tali tambang hijau dan biru yang cacat 

3.2.2. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diolah dan disajikan dari 

pengumpulan data sekunder atau pihak-pihak lain. Data sekunder 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Dari jumlah produksi dan jumlah kecacatan produksi tali 

tambang plastik warna hijau dan biru pada bulan Maret 2017. 

2. Batas standar persentase kecacatan yang telah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

3.3. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah: 

3.3.1. Observasi 

.Peneliti melakukan metode pengumpulan data dengan cara 

melakukan penelitian dan pencatatan secara langsung pada PT. 

Sumber Multiplast Utama.  
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3.3.2. Wawancara 

Peneliti melakukan wawancara dengan bagian produksi dan 

pemilik PT. Sumber Multiplast Utama mengumpulkan data primer 

penyebab kecacatan tali tambang plastik warna hijau dan biru. 

3.3.3. Dokumentasi 

Jenis data yang dikumpulkan dalam dokumentasi adalah 

data sekunder mengenai jumlah produksi kecacatan tali tambang 

plastik warna hijau dan biru bulan Maret 2017, dan batas standart 

persentase kecacatan yang diterapkan perusahaan. 

3.4. Metode Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini 

menggunakan metode USE-PDSA beberapa langkah-langkah yang akan di 

lakukan: 

a. Langkah 1: Understand Quality Improvement Need 

(Memahami kebutuhan peningkatan kualitas). Langkah 

pertama yang dapat dilakukan dalam tahap ini yaitu 

perhitungan batas kendali proporsi chart (P-Chart) dengan 

menggunakan 3 deviasi karena jenis kerusakan yang terjadi 

masih dapat di daur ulang kembali, selain itu untuk dapat 

menentukan batas kendali produk. Adapun rumus yang 

digunakan: 
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1. Menghitung proporsi produk rusak 

CL= ̅ =  

2. Menghitung batas kendali atas dengan rumus: 

UCL = ̅ + 3  

3. Menghitung batas kendali bawah dengan rumus: 

LCL = ̅ - 3  

 

Keterangan: 

CL = Central Line = Rata-rata tingkat produk cacat. 

̅  = Jumlah jenis ketidaksesuaian. 

n = Jumlah produksi 

 = Simpangan Baku 

3 = Standar Deviasi 

Σ np = Jumlah total yang rusak 

Σ n = Jumlah total yang diperiksa 

UCL = Upper Control Line = batas kendali atas 

LCL = Lower Control Line = batas kendali bawah   
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Gambar 3.1 Diagram P-chart 

b. Langkah 2: State the quality problem (menyatakan masalah 

kualitas yang ada). Pada langkah kedua ini jenis produk yang 

cacat ditentukan dengan menggunakan diagram pareto dengan 

cara menggambarkan jumlah produk tali tambang plastik warna 

hijau dan biru yang cacat. Diagram pareto adalah grafik batang 

yang menunjukan masalah berdasarkan banyaknya urutan 

kejadian. Masalah yang banyak terjadi ditunjukan oleh grafik 

batang pertama yang tertinggi dan ditempatkan sebelah kiri dan 

seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi 

ditunjukan oleh grafik batang terakhir dan terendah 

ditempatkan disisi paling kanan (Gaspersz, 2001:47-50). 

c. Langkah 3: Evaluate the root cause (mengevaluasi akar 

penyebab masalah). Pada langkah ketiga ini untuk 

mengevaluasi akar penyebab masalah kecacatan tali tambang 

plastik warna hijau dan biru dapat diukur dengan menggunakan 

diagram sebab akibat. Diagaram sebab akibat merupakan suatu 

diagram yang digunakan untuk mencari sebab-sebab utama 
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terjadinya kecacatan produk sehingga dapat cepat diambil 

keputusan perbaikan sehingga dapat mengurangi timbulnya 

biaya akbibat kesalah tersebut dengan menggunakan diagram 

ishikawa. (Ishikawa, 1992:73). 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Diagram Ishikawa 

 

d. Langkah 4: Plan the solution (merencanakan solusi masalah). 

Pada langkah keempat ini rencana penyelesaian masalah dan 

perbaikan berfokus pada tindakan untuk mengilangkan akar 

permasalahan yang ada maka dibutuhkan tabel yang berisi 

faktor penyebab, penyebab utama, tindakan perbaikan dengan 

mengidentifikasi keseleruhan faktor penyebabnya. 

e. Langkah 5: Do or implement the solution (melaksanakan atau 

menerapkan rencana solusi terhadap masalah). Pada langkah 

kelima ini merupakan lanjutan dari langkah keempat dengan 

melaukan tindakan perbaikan yang telah direncanakan ke 

perusahaan berdasarkan pada faktor-faktor penyebab masalah 

produk cacat dengan cara komitmen dari karyawan dan pihak 

Metode Kerja Mesin 

Kualitas 

Produk 

Manusia Material 
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manajemen dalam pencatatan data kualitas selama tahap 

pelaksanaan dan mengidentifikasi penyebab terjadinya 

penyimpangan dalam tahap pelaksanaan. 

f. Langkah 6: Study the solution results (mempelajari hasil-hasil 

solusi terhadap masalah). Pada tahap keenam ini diadakan 

perbandingan hasil-hasil yang dilakukan sebelum dan sesudah 

dilakukan tindakan perbaikan. Sehingga dapat diketahui apakah 

jenis masalah yang terjadi masih ada atau telah berkurang 

sebelum perusahaan menggunakan konsep metode USE-PDSA. 

g. Langkah 7: Action to standardize the solution (bertindak untuk 

menstandarisasi solusi terhadap masalah). Pada langkah 

ketujuh ini hasil-hasil dari tindakan pelaksanaan pengendalian 

kualitas terhadap solusi masalah produk rusak yang dihadapi. 

Selanjutnya melakukan peningkatan secara terus menerus 

dengan mengikuti konsep metode USE-PDSA. Langkah 

terakhir ini dapat dilaksanakan jika perusahaan telah 

menerapkan solusi dan melihat hasil yang memuaskan. 

Sehingga masalah yang sama tidak terjadi lagi di waktu 

mendatang. 

 

 

 


