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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Obyek dan lokasi penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah PT. Alam Daya Sakti yang 

berada di Jl. Simongan no 39, Ringintelu, Kel. Ngaliyan, Semarang. Alasan peneliti 

memilih PT. Alam Daya Sakti sebagai obyek penelitian, karena pada PT. Alam Daya 

Sakti memiliki permasalahan kecacatan produk dengan persentase 1,56% pada produk 

paving yang mana melebihi batas toleransi yang ditetapkan oleh PT. Alam Daya Sakti 

yaitu sebesar 1%. 

3.2 Jenis Data dan Sumber Data 

 

3.2.1 Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini adalah: 

1) Jenis dan bentuk paving yang cacat 

2) Penyebab kecacatan produk paving 

3.2.2 Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini adalah: 

1) Data jumlah produksi paving PT. Alam Daya Sakti selama tanggal 7 - 21 

Agustus (12 hari kerja) 2017. 

2) Data jumlah produk cacat paving PT. Alam Daya Sakti selama tanggal 7 - 

21 Agustus (12 hari kerja) 2017. 
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3) Data jumlah persentase produk cacat paving PT. Alam Daya Sakti selama 

tanggal 7 – 21 Agustus (12 hari kerja) 2017. 

4) Proses produksi pembuatan paving. 

5) Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi paving. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode pengumppulan data yang digunakan adalah: 

a) Wawancara 

Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai penyebab dari 

terjadinya kecacatan produk paving PT. Alam Daya Sakti. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan untuk memperoleh informasi mengenai jenis-jenis 

kecacatan dan penyebab produk paving PT. Alam Daya Sakti. 

c) Dokumentasi 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data berupa laporan  jumlah 

produksi, jumlah produk cacat, persentase produk cacat paving, proses 

produksi, bahan baku dan  PT. Alam Daya Sakti. 

3.4 Metode Analisis Data 

Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan six sigma yang meliputi 

define, measure, analyze, improve, dan control (DMAIC) sebagai berikut: 

a. Define 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap define adalah : 
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1) Mendefinisikan kriteria pemilihan masalah perancangan pengendalian 

kualitas produk paving PT. Alam Daya Sakti. 

2) Mendefinisikan peran dan tanggung jawab orang-orang yang terlibat 

dalam perancangan pengendalian kualitas produk paving PT. Alam 

Daya Sakti. Mereka yang terlibat dalam proyek six sigma: 

a) Kepala Produksi 

b) Wakil Produksi 

c) Kepala Shift 

d) Operator (Bacthing Plan,Mesin,Mixer) dan Kepala Forklift dan 

Kepala Sortir 

e) Anggota tim 

3) Mendefinisikan kebutuhan pelatihan orang-orang yang terlibat dalam 

perancangan pengendalian kualitas produk paving PT. Alam Daya 

Sakti. Pelatihan six sigma harus memiliki syarat: 

a) Materi pembelajaraan adalah hasil pembelajaran nyata 

b) Memberi ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan dengan dunia nyata 

c) Membangun pengetahuan tentang six sigma 

d) Menggunakan banyak variasi dalam pelatihan seperti tatap 

muka, latihan-latihan, dan lain-lain 

e) Membuat pelatihan mejadi sesuatu yang lebih daripada sekedar 

pembelajaran mengenai six sigma 

f) Menjadikan pelatihan sebagai usaha yang berlangsung terus 
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menerus sehingga menjadi kebiasaan dalam perusahaan 

4) Mendefinisikan proses kunci beserta pelanggan produk paving PT. 

Alam Daya Sakti dengan membutuhkan pemahaman tentang lima 

elemen utama sistem peningkatan kualitas “SIPOC” yaitu: 

a) Suppliers 

b) Input 

c) Processes 

d) Output 

e) Customers  

5) Mendefinisikan kebutuhan spesifik dari pelanggan produk paving PT. 

Alam Daya Sakti. Ada dua persyaratan yang wajib dipenuhi: 

a) Persyaratan output 

b) Persyaratan pelayanan 

6) Mendefinisikan pernyataan tujuan dari perancangan pengendalian 

kualitas pada produk paving PT. Alam Daya Sakti  

b. Measure 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap measure adalah : 

1) Menetapkan karakteristik kualitas kunci (CTQ) yang terkait dengan 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan produk paving PT. Alam Daya 

Sakti 

2) Mengukur baseline kinerja dari PT. Alam Daya Sakti untuk 

menentukan tingkat sigma, dengan menggunakan perhitungan DPMO  
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a) Defect (D) = Jumlah produk cacat 

b) Unit (U) = Jumlah unit yang diproduksi oleh perusahaan 

c) Opportunities (OP) = Peluang terjadinya produk cacat (CTQ) 

d) Defect per Unit (DPU) = 
D

U
 

 

e) Total Opportunities (TOP) = U x OP 

f) Defect per Opprtunities (DPO) = 
D

TOP
 

g) Defect per Million Opportunities (DPMO) = DPO x 1.000.000  

h) Melihat tingkat Sigma perusahaan melalui tabel konversi Six 

Sigma. 

3) Membuat peta kendali (p-chart) untuk mengukur proporsi cacat suatu 

sampel produk paving PT. Alam Daya Sakti. Menggunakan peta 

kendalli p dikarenakan fokus pada penelitian ini adalah untuk mengukur 

jumlah produk paving yang cacat pada PT. Alam Daya Sakti secara 

keseluruhan. Dengan memperhatikan toleransi yang diberikan oleh PT. 

Alam Daya Sakti maka menggunakan angka 3. Toleransi yang 

diberikan oleh PT. Alam Daya Sakti tidak terlalu ketat dan produk yang 

dihasilkan dengan standar toleransi kualitas 3 masih bisa diterima oleh 

konsumen karena produk paving tersebut belum kehilangan nilai 

utamannya sebagai paving. 

a) Untuk menghitung proporsi pruduk cacat 

CL = �̅� =
∑𝑛𝑝

∑𝑛
 =

∑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

∑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
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b) Untuk menghitung standar deviasi proporsi produk cacat 

Sp =√
�̅�(𝟏−�̅�)

𝒏
 

c) Untuk menghitung batas kendali atas dan batas kendali 

bawah 

UCL = �̅� + 3Sp 

LCL = �̅� - 3Sp 

Keterangan : 

 �̅� = proporsi rata-rata kecacatan 

 np = jumlah produk yang cacat 

 n = jumlah produk yang dihasilkan 

 UCL = batas kendali atas 

 LCL = batas kendali bawah 

 Sp = standar deviasi  

d) Analyze 

Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap analyze adalah : 

a. Menentukan target kinerja karakteristik kualitas kunci (CTQ) dalam   

perancangan pengendalian kualitas produk paving PT. Alam Daya 

Sakti dengan menggunakan diagram pareto. 

b. Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah 

kecacatan produk paving PT. Alam Daya Sakti melalui analisis 

diagram sebab akibat. 



44 
 

 

Gambar 3 Diagram Sebab Akibat 

e) Improve 

Pada tahap ini, menetapkan suatu rencana tindakan (action plan) untuk 

melaksanakan peningkatan kualitas produk paving PT. Alam Daya Sakti 

menggunakan metode 5W + 2H yang terdiri dari what (apa), why (mengapa), 

where (dimana), when (kapan), who (siapa), dan how (bagaimana) serta how 

much (berapa). 
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Tabel 3 

Jabaran 5W+1H 

Jenis 5W1H Deskripsi Tindakan 

Tujuan 

Utama 
What (Apa)? 

Apa yang menjadi target 

utama dari 

perbaikan/peningkatan 

kualitas? 

Merumuskan 

target sesuai 

dengan kebutuhan 

pelanggan 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa)? 

Mengapa rencana tindakan itu 

diperlukan? Penjelasan 

tentang kegunaan dari rencana 

tindakan yang dilakukan 

Lokasi 
Where 

(Dimana)? 

Dimana rencana tindakan itu 

akan dilaksanakan? Apakah 

aktivitas itu harus dikerjakan 

di sana? 

Mengubah 

sekuens (urutan) 

aktivitas atau 

mengkombinasika

n aktivitas-

aktivitas yang 

dapat dilakukan 

Bersama 

Sekuens 

(Urutan) 

When 

(Kapan)? 

Bilamana aktivitas rencana 

tindakan itu akan terbaik 

untuk dilaksanakan? Apakah 

aktivitas itu dapat dikerjakan 

kemudian? 

Orang Who (Siapa)? 

Siapa yang akan mengerjakan 

aktivitas rencana tindakan itu? 

Apakah ada orang lain yang 

dapat mengerjakan aktivitas 

rencana tidakan itu? Mengapa 

harus orang itu yang ditunjuk 

untuk mengerjakan  aktivitas 

itu? 

Metode 
How 

(Bagaimana)? 

Bagaimana mengerjakan 

aktivitas rencana tindakan itu? 

Apakah metode yang 

digunakan sekarang, 

merupakan metode terbaik? 

Apakah ada cara lain yang 

lebih mudah? 

Menyederhanakan 

aktivitas-aktivitas 

rencana tindakan 

yang ada 

Manfaat 
How Much 

(Berapa) 
Seberapa besar manfaat yang 

diberikan dari rencana 

tindakan itu? 

Memilih rencana 

tindakan yang 

paling efektif dan 

efisien 
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f) Control 

Pada tahap ini, melakukan pengawasan terhadap masing-masing rencana 

tindakan peningkatan kualitas produk paving PT. Alam Daya Sakti agar 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan memenuhi standar yang sudah ditetapkan. 
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