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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Obyek Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Panna Coffee Semarang yang beralamat di 

Jl. Permata Hijau B2 di Perumahan Pondok Hasanudin Semarang Utara. 

Pengamatan ini dilakukan karena pada penyangraian biji kopi masih banyak 

ditemukan proses yang gagal dan memengaruhi kualitas biji kopi. Sehingga 

untuk menguranginya perlu penerapan pengendalian kualitas yang baik dan 

benar, sehingga kualitasnya pun menjadi baik. 

3.2 Jenis Data 

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

a. Data Primer, berupa data mengenai jumlah data produksi kopi, jumlah 

produk cacatselama 7 hari pengamatan yang dilakukan pada 2 Juli sampai 

8 Juli 2018. Jenis kopinya meliputi kopi arabika blend, kopi flores arabika 

dan kopi toraja arabika. 

b. Data Sekunder, berupa data perusahaan, jumlah karyawan, jumlah mesin 

pengeringan dan penyangraian. 

3.3 Responden Penelitian  

Responden dalam penelitian ini adalah Fritz Januar Ajie, pemilik 

Panna Coffee Semarang yang selalu melakukan pengawasan proses produksi 

dari pemilihan biji kopi, penyangraian sampai penyajian. 
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3.4 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan untuk mengumpulkan 

data yaitu: 

1. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan pemilik Panna Coffee Semarang yang 

bernama Fritz JanuarAjie. Dimana dalam proses wawancara tersebut 

peneliti akan menanyakan mengenai proses yang dilakukan dalam 

produksi kopi, proses penyangraian, jumlah karyawan dan jumlah produk 

cacat. 

2. Observasi 

Observasi dilakukan dengan melakukan pengamatan terhadap proses 

produksi kopi, akibat adanya produk cacat dan apa saja penyebab prouksi 

cacat. Adapun data yang digunakan untuk mengimplementasikan metode 

six sigma yaitu : 

1. Data produksi  

Data produksi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data 

produksi biji kopi pada Panna Coffee Semarang yang terjadi pada 

tanggal  2 Juli sampai 9 Juli2018. 

2. Data Produksi Cacat  

Data ini menunjukkan jumlah produk cacat ketika dilakukan proses 

penyangraian biji kopi. 
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3. Data Penyebab Produksi Cacat  

Data ini adalah data pendukung yang menunjukkan penyebab-

penyebab terjadinya produk cacat yang terjadi selama proses 

penyangraian. 

3.5 Analisis Data 

Melakukan analisis sebab-sebab utama  yang  menyebabkan  masalah  

pada proses penyangraian dengan  menggunakan metode six sigma yang 

meliputi Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control. Analisis ini 

digunakan untuk mengurangi masalah yang terjadi saat proses penyangraian 

biji kopi. Selanjutnya, dilakukan wawancara  dengan  pihak  pimpinan Panna 

Coffee  untuk  mendapat informasi  tentang  hal-hal  yang menyebabkan  

permasalahan  utama  yang sedang  dihadapi  oleh  perusahaan. Selanjutnya  

dilakukan  analisis  untuk mengetahui penyebab manakah yang paling 

memengaruhi  masalah  kecacatan pada biji kopi. 

1. Define 

Pada tahapan ini ditentukan proporsi defect yang menjadi penyebab 

paling signifikan terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber 

kegagalan produksi. Cara yang dilakukan adalah: 

a. Mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada Panna Coffee dengan 

melihat data jumlah produk cacat pada perusahaan tersebut, seperti 

berapa jumlah biji hitam gosong, biji hitam pecah, dan biji gelondong. 
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Karena jumlah maksimal kecacatan biji kopi di Panna Coffee adalah 

10%. 

b. Setelah mengidentifikasi data produk cacat pada Panna Coffee, perlu 

dihitung jumlah cacat biji hitam gosong, biji hitam pecah, dan biji 

gelondong dengan jumlah produksi sangrai biji kopi . Untuk itu, perlu 

didefinisikan kriteria pemilihan masalah perancangan pengendalian 

kualitas pada produk biji kopi pada Panna Coffee. 

c. Menerapkan sesuai standar penyangraian biji kopi seperti warna biji kopi 

saat di sangrai mempunyai tingkatan yang sama atau merata. Dan aroma 

yang dikeluarkan saat di sangrai adalah aroma wangi kopi yang matang 

atau tidak bau gosong dan bertujuan meningkatkan kualitas mutu biji kopi 

setelah disangrai dengan mengurangi cacat produk pada biji kopi. 

2. Measure 

Tahap pengukuran yang dilakukan melalui tahap dengan pengambilan 

sampel yang dilakukan oleh perusahaan sebagai berikut : 

1. Menetapkan karakteristik kualitas / Critical to Quality ( CTQ ) terkait 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan produk biji kopi Panna Coffee. 

Karakteristik kunci yang berpengaruh pada proses produksi penyangraian 

biji kopi dan menyebabkan kecacatan produk sehingga tidak dapat 

memenuhi standar kualitas dari Panna Coffee diantaranya biji hitam gosong, 

biji hitam pecah, dan biji gelondong. 
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2. Menentukan baseline kinerja pada tingkat output dengan menghitung 

Defect For Milion Opportunitas tingkat kapabilitas sigma. 

Tabel 3.1 Tahap – tahap Perhitungan Sigma dan DPMO 

 

Langkah Tindakan Persamaan 

1 Proses apa yang ingin 

diketahui 

- 

2 Berapa banyak unit yang 

diproduksi 

- 

3 Berapa banyak unit yang cacat - 

4 Hitung tingkat 

cacatberdasarkanlangkah 3 

Langkah 3 / langkah 4 

5 Tentukan CTQ penyebab 

produk cacat 

Banyaknya karakteristik 

CTQ 

6 Hitung peluang tingkat cacat 

karakteristik CTQ 

 

Langkah 4/Langkah 5 

 

7 Hitung kemungkinan cacat per 

DPMO 

 

Langkah 6 x 1.000.000 

 

8 Konversi DPMO kedalam nilai 

Sigma 

- 

Sumber: Gaspersz, (2005) 

Baseline kinerja dalam six sigma ditetapkan dengan menggunakan 

satuan pengukuran DPMO (Defect per Million Oppurtunities) dan tingkat 

kapabilitas sigma (sigma level). Pengukuran baseline kinerja pada proses. 

a. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output. 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output dilakukan secara 

langsung pada produk akhir yang akan diserahkan kepada pelanggan. 
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Pengukuran pada tingkat output ini dimaksudkan untuk mengetahui 

sejauh mana output akhir tersebut dapat memenuhi kebutuhan spesifik 

pelanggan sebelum produk tersebut diserahkan kepada pelanggan. 

3. Analisis diagram kontrol (P-Chart) 

Diagram kontrol P digunakan untuk atribut yaitu pada sifat-sifat barang 

yang didasarkan atas proporsi jumlah suatu kejadian atau kejadian seperti 

diterima atau ditolak akibat proses produksi. Diagram ini dapat disusun 

dengan langkah sebagai berikut: 

 

Dimana keterangan sebagai berikut :  

p = proporsi kesalahan dalam setiap sampel 

x = banyaknya produk yang salah dalam setiap sampel 

n = banyaknya sampel yang diambil dalam inspeksi     

Hitung nilai rata-rata dari p, yaitu p dapat dihitung dengan 

 

1. Pengambilan data dari hasil penelitian 

Data penelitian yang diambil untuk analisis P Chart adalah jumlah produk 

yang dihasilkan dalam kegiatan penyangraian di Panna Coffee Semarang. 

2. Pemeriksaan karakteristik dengan menghitung nilai mean (untuk 

menghitung proporsi produk mingguan). 
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n

np
= p  

 n : jumlah sampel 

 np : jumlah kecacatan rata-rata proporsi 

 p : kecacatan 

 

3. Menghitung deviasi standar (S) 

n

pp
=

)1(
 Sp


 

4. Menentukan batas kendali terhadap pengawasan yang dilakukan dengan 

menetapkan nilai UCL (Upper Control Limit / batas spesifikasi atas) dan 

LCL (Lower Control Limit / batas spesifikasi bawah). Hal ini 

dikarenakan untuk mengetahui kontrol dari pengamatan produk cacat 

terhadap total produksi.Sebagai rule of thumb (Prawirosentono, 2002) 

digunakan kriteria sebagai berikut: 

A. Jika P < LCL, berarti sampel melompat ke bawah diluar batasdaerah 

terima (LCL) maka periksa penyebabnya. 

B. Jika LCL < P> UCL, berarti semua sampel berada dalam daerah terima 

disebut sampel kualitas proses produksi baik. 

C. Jika P > UCL, berarti sampel melompat ke atas diluar daerah terima 

(UCL) atau dapat dikatakan kapabilitas proses rendah maka periksa 

penyebabnya dan ambil tindakan perbaikan melalui peningkatan kinerja 

dalam kegiatan proses produksi. 
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UCL : Upper Control Limit 

LCL : Lower Control Limit 

p : rata-rata proporsi kecacatan 

n : jumlah sampel 

menggunakan grafik control dengan 3 sigma karena probabilitas tanpa 

cacatnya 93,3% dengan 66.067 defect per satu juta CTQ. P-Chart terdiri atas 

sigma UCL terletak bagian atas, sigma CL merupakan hasil rata-rata dari 

kerusakan produk terletak pada bagian tengah, sigma LCL terletak bagian 

bawah. Setidaknya pengukuran measure menggunakan diagram kontrol P 

(P-Chart), metode diagram kontrol cacat 100% inspeksi sesuai dengan 

(Nasution, 2005). Adapun gambarnya sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Nasution, 2005 

Gambar 3.2 Grafik P Chart 

 

  

UCL 

CL 

LCL 
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3. Analyze 

Data yang diolah untuk mengetahui persentase jenis produk cacat 

dihitung dengan mengidentifikasikan penyebab masalah kualitas dengan 

langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah menetapkan stabilitas dan 

kemampuan proses untuk data atribut kecacatan pada penyangraian biji kopi 

Panna Coffee. Dalam menetapkan stabilitas dan kemampuan proses, 

diperlukan untuk menentukan target peningkatan kualitas pada Panna 

Coffeepada CTQ dan kemudian digambarkan pada diagram pareto. Berikut 

merupakan langkah – langkah dalam membuat diagram pareto: 

1) Menghitung frekuensi dari setiap CTQ dengan mengurutkan 

berdasarkan frekuensi tertinggi sampai terendah dalam 

tableberikut: 

Tabel 3.2 Lembar Data Jenis Kecacatan Produk Biji Kopi (Biji 

hitam gosong, Biji hitam pecah dan biji gelondong) Panna 

Coffee Tanggal 2 – 8 Juli 2018 

Jenis CTQ 

Hasil Produk 

Cacat 

Persentase (%) 

 

Persentase 

Kumulatif (%) 

Biji hitam 

gosong 

    

Biji hitam 

pecah 

   

Biji gelondong    

Jumlah   
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2) Menggambarkan hasil perhitungan tersebut ke dalam diagram 

pareto :

 

Sumber : Pengendalian Mutu Statistik oleh Grant Leavenwort(1988:286) 

Gambar 3.3 Diagram Pareto 

 

3) Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah 

kecacatan pada penyangraian biji kopi Panna Coffee dengan 

melalui analisis diagram sebab akibat 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Fishbone Diagram 
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Seperti yang terdapat dalam fishbone diagram diatas, terdapat 4 

masalah yang mempengaruhi masalah kualitas diantaranya: 

1. Man power : tenaga kerja yang melakukan proses penyangraian biji 

kopi pada Panna Coffee. 

2. Methods : metode yang dilakukan dalam penyangraian biji kopi 

pada Panna Coffee. 

3. Machines : mesin yang dibutuhkan dalam proses penyangraian biji 

kopi pada Panna Coffee. 

4. Materials : bahan baku / input yang dibutuhkan dalam proses 

produksi pada Panna Coffee. 

4. Improve 

Pada tahap ini ditetapkan suatu rencana tindakan ( action plan ) untuk 

melaksanakan rancangan yang sudah dibuat pada tahap sebelumnya pada 

penyangraian biji kopi Panna Coffee menggunakan metode 5W-1H. 5W – 

1H dapat digunakan pada tahap improvement ini. (1) What, apa yang 

menjadi target utama dari perbaikan kualitas? (2) Why, mengapa rencana 

tindakan diperlukan? (3) Where, dimana rencana tersebut dilaksanakan? (4) 

Who, siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana itu? (5) When, kapan 

tindakan ini akan dilaksanakan? (6) How, bagaimana mengerjakan rencana 

tersebut? Contoh petunjuk penggunaan metode 5W – 1H untuk 

pengembangan rencana tindakan dapat dilihat dalam tabel di bawah : 
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Tabel 3.5 Penggunaan Metode 5W+1H untuk Pengembangan Rencana 

Tindakan 

 

Jenis 5W – 1H Deskripsi Tindakan 
    

Tujuan What ( Apa ) Apa yang menjadi target Merumuskan target 

Utama  utama dari perbaikan atau sesuai dengan 

  peningkatan kualitas? kebutuhan 

   pelanggan. 
    

Alasan Why Mengapa rencana tindakan itu  

Kegunaan (Mengapa) diperlukan? Penjelasan  

  tentang kegunaan dari rencana  

  tindakan yang dilakukan.  
    

Lokasi Where Dimana rencana tindakan ini Mengubah sekuens 

 (Dimana) akan dilaksanakan? Apakah atau urutan aktivitas 

  tindakan ini harus dilakukan atau 

  disana? mengkombinasikan 

   aktivitas – aktivitas 

   yang dapat 

   dilaksanakan 

   bersama. 
    

Sekuens When Kapan tindakan akan  

( Urutan ) (Kapan) dilakukan?  
    

Orang Who ( Siapa) Siapa yang akan mengerjakan  

  aktivitas tindakan tersebut?  

  Mengapa harus orang yang  

  ditunjuk untuk mengerjakan  

  tindakan itu?  
    

Metode How Bagaimana mengerjakan Menyederhanakan 

 (Bagaimana) tindakan itu? Apakah metode aktivitas – aktivitas 

  yang diberikan sekarang rencana tindakan 

  merupakan metode terbaik? yang ada. 
    

  Sumber: Gaspersz, 2002  
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5. Control 

Pada tahap ini dilakukan pengawasan terhadap rencana tindakan 

(actionplan) peningkatan kualitas pada penyangraian biji kopiPanna 

Coffee dengan menggunakan metode Six Sigma agar dapat sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan oleh Panna Coffee. Setelah dilakukan semua 

pengendalian kualitas maka perlu melakukan pencatatan dan 

penimbangan produk catat setiap hari dari masing-masing jenis biji kopi 

dan mesin penyangraian, yang dilakukan oleh tenaga kerja. Kemudian 

melakukan perawatan mesin secara berkala dan mengawasi setiap bahan 

baku atau biji kopi yang akan diproduksi agar lebih terhindar dari produk 

cacat saat penyangraian. Pemilik perusahaan melakukan penjelasan 

mengenai pentingnya menjaga kualitas biji kopi. 

  


