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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Objek dan Lokasi Penelitian 

      Dalam penelitian ini lokasi yang digunakan adalah Monica Collection 

yang bertempat di Perusahaan yang bertempat di Jl. Puri Anjasmoro Raya 

Blok V no 5 Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah. Alasan peneliti 

melakukan penelitian di Monica Collection karena pada perusahaan ini 

memiliki permasalahan yaitu produk cacat yaitu produk gendongan samping 

yang memiliki permasalahan produk cacat paling tinggi yaitu dengan 

presentase 12% yang mana hal tersebut melebihi batas toleransi yang telah 

ditentukan perusahan yaitu  sebesar 9%. Sehingga diperlukan peningkatan 

kualitas pada produk gendongan samping yang dihasilkan Monica Collection 

3.2. Jenis Data 

3.2.1. Data Primer  

1. Data penyebab cacat produk 

2. Jenis dan bentuk gendongan samping yang cacat 

3. Proses produksi gendongan samping 

4. Bahan baku yang digunakan untuk membuat gendongan 

samping 

3.2.2. Data Sekunder 

1. Data jumlah produksi gendongan samping Monica Collection 

pada bulan Oktober, November, dan Desember 

2. Data jumlah produk cacat gendongan samping Monica 

Collection pada bulan Oktober, November, dan Desember 

3. Data jumlah prosentase produk cacat gendongan samping 

Monica Collection pada bulan Oktober, November, dan 

Desember. 
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3.3. Metode Pengumpulan data 

   Dalam melakukan penelitian ini metode yang dipakai untuk pengumpulan 

data adalah : 

a) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara melakukan Tanya jawab kepada 

pemilik perusahaan Monica Collection. Tujuan dari wawancara ini 

untuk mengetahui semua informasi yang berkaitan dengan penyebab 

dari kecacatan produk di Monica Collection. 

b) Observasi 

Observasi dilakukan dengan mengamati secara langsung pada proses 

produksi Monica Collection. Dari hal ini peneliti dapat mengetahui 

jenis cacat pada produk dan masalah yang menyebabkan cacat produk.  

c) Dokumentasi 

Dokumentasi juga untuk mengtahui data sekunder yang dimiliki 

perusahaan yang meliputi jumlah produk cacat, jumlah produk baik, 

dan juga total jumlah produksi pada Perusahaan Monica Collection.  

 

3.4. Alat Analisis Data 

 Penelitian pada perusahaan Monica Collection ini menggunkan metode 

Six Sigma yang terdiri dari define, measure, analyse, dan, control, Improve 

: 

1. Define 

a. Mendifinisikan kriteria pemilihan dan menentukan proses yang 

akan dievaluasi pada produk gendongan Samping. 

b. Mendefinisikan peran yang bertanggung jawab dan berpartisipasi 

yang terlibat dalam proses Six Sigma. Dalam hal ini menentukan 

orang-orang yang mengambil peran dalam proses perancangan 

pengendalian kualitas gendongan samping 
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c. Menentukan kebutuhan pelatihan bagi anggota tim yang terlibat 

dalam proyek six sigma. Syarat yang harus dipenuhi untuk 

melakukan pelatihan six sigma : 

1) Materi pembelajaran adalah hasil pembelajaran nyata 

2) Memberi ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan dengan dunia nyata  

3) Memberikan pemahaman tentang six sigma 

4) Menggunakan banyak variasi dalam melakukan penelitian 

5) Memberikan pembelajaran yang bukan hanya sekedar six 

sigma 

6) Melakukan pelatihan secara terus menerus 

d. Mendifinisikan proses-proses kunci beserta pelanggan nya dalam 

proses sis sigma. Dalam menentukan proses kunci  eserta 

pelanggan dapat menggunakan metode SIPOC (Suppliers, Input, 

Proses, Output, Customers) 

e. Mendifinisikan kebuthan spesifik pelanggan, pada produk 

gendongan samping ada dua persyaratan yang harus dipenuhi : 

1) Persyaratan Output 

Syarat dan kriteria yang ditentukan oleh perusahaan untuk    

memproduksi barang atau jasa. 

2) Persyaratan pelayanan 

Perusahaan juga menentukan persayaratan cara untuk melayani 

dan juga memperlakukan pelanggan. 

f. Pernyataan tujuan Six Sigma 

Setelah semua masalah ditemukan hal selanjutnya yang dilakukan 

adalah menentukan tujuan untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

Dalam penelitian ini produk yang paling banyak cacat produk 

adalah gendongan samping oleh karena tujuan dalam penelitian ini 

untuk membuat rancangan pengendalian kualitas pada produk 

gendongan samping. 
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2. Measure 

Dalam metode six sigma tahap ini adalah tahap kedua dalam 

melakukan pengendalian kualitas. Tiga tahap pengambilan sampel 

yang dilakukan dalam tahap ini :  

a. Menetapkan karakteristik kualitas kunci (CTQ) 

Menetapkan karektiristik kualitas kunci yang menyebabkan produk 

tersebut tidak memenuhi harapan dari pelanggan.  

b. Mengembangkan rencana Pengumpulan Data 

Pengukuran kualitas output produk berdasarkan karakteristik 

kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. Hal ini dapat membantuk 

untuk melakukan perencanaan pengembangan kualitas pada 

Perusahaan Monica Collection. 

c. Melakukan pengukuran baseline kinerja pada perusahaan Monica 

Collection utnuk mengetahui perusahaan berada pada tingkat 

mana, setelah itu menentukan tingakt sigma dengan menggunkan 

perhitungan DPMO 

1) Deffect (D) = Jumlah produk cacat 

2) Unit (U) = Jumlah unit yang diproduksi 

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

4) Defect per Unit (DPU) = 
𝐷

𝑈
 

5) Total Opportunities  (TOP) = U x OP 

6) Defect per Opprtunities (DPO) = 
𝐷

𝑇𝑂𝑃
 

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

8) Melihat tingkat sigma perusahaan melalui table konversi Six 

Sigma 
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  Tabel 3. 1  

Perhitungan DPMO dan Konversi Six Sigma 

 

Periode 

(A) 

Jumlah Produk 

Yang Diperiksa 

(B) 

Jumlah 

Produk Cacat 

(C) 

Jumlah CTQ 

Potensial 

(D) 

DPMO 

(E) 

Sigma 

1      

..      

N      

Total      

 

d. Membuat peta kendal (p-chart)   

Selain dari kedua tahapan diatas, menentkan p-chart juga penting, 

karena untuk mengukur jumlah produk yang diproduksi masih 

berada pada batas yang telah ditentukan atau tidak.Peneliti 

menggunakan peta kendali p-chart karena jumlah produk yang 

dihasilkan tidak konstan dan berubah-ubah setiap bulannya karena 

Perusahaan Monica Collection membuat produk berdasarkan 

pesanan konsumen.  Dalam penelitian ini untuk perhitungan 

standard deviasi menggunakan tingkat toleransi 2 dikarenakan 

tingkat toleransi ini akan memiliki rentang kendali relatif sempit 

dan semakin dekat dengan X. Hal tersebut membuktikan bahwa 

dengan batas kendali atas dan batas kendali bawah yang lebih 

sempit, sehingga toleransi untuk kualitas produk akan menjadi 

lebih sempit untuk menghindari resiko yang lebih terhadap 

gendongan samping.  Karena jika terjadi kecacatan produk 

gendongan samping ini memiliki resiko yang cukup tinggi tehadap 

konsumen. Untuk menghitung produk cacat yang dihasilakan dari 

produk yang diproduksi dengan menggunkan rumus : 
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d) Untuk mengghitung proporsi produk cacat  

CL = �̅� = 
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 = ∑ 𝑝𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛
 

 

e) Untuk menghitung stndar deviasi produk cacat  

Sp = 
√𝑝(1−𝑝)

𝑛
 

f) Untuk menghitung batas kendali atas dan batas kendali bawah 

UCL = �̅� + 2Sp 

LCL = �̅� – 2Sp 

Keterangan : 

 �̅� = proporsi rata-rata kecacatan 

 np = jumlah produk yang cacat 

 n = jumlah produk yang dihasilkan 

 UCL = batas kendali atas 

LCL = batas kendali bawah 

Sp = standard deviasi 

 

3. Analyze 

Dalam melakukan analyse terdapat beberapa tahap yaitu :  

a. Menentukan target kinerja dari karakteristik kunci (CTQ) 

Dalam tahap ini unutuk melakukan analisis untuk mengetahui 

CTQ potensial tertinggi yang menyebabkan produk cacat. 

Perhitungan CTQ potensial adalah dengan menghitung 

frekuensi dari setiap CTQ dan dituliskan dalam tabel seperti 

berikut ini : 
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Tabel 3. 2 

Analisis Frekuensi Kecacatan 

 

Jenis 

CTQ 

Frekuensi Frekuensi Presentasi dari 

Total (%) 

Presentasi 

Kumulatif (%) 

     

     

Total Jumlah 

Frekuensi 

 100%  

 

Dari hasil perhitungan tabel frekuensi kecacatan selanjutnya 

digambarkan pada diagram pareto 

b. Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah yang 

ada 

Untuk menemukan dan mengidentifikasi suatau masalah pada 

perusahaan Monica Collection dapat menggunakan diagram 

Fishbone untuk menganalisis penyebab dari sebuah masalah. 

 

  

 

  

 

 

Gambar 3. 1 Diagram Tulang Ikan 

 

 

 

 

 

Methods = % 

Materials = % 

Machines = % 

Manpower = % Environment = 

% 

Masalah 

Kualitas = 

100% 
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Dalam diagram tulang ikan ini ada 5 faktor yang menyebabkan 

masalah kualitas : 

1) Methods : Prosedur, proses, tahapan kerja pada 

perusahaan Monica Collection 

2) Material = Input yang digunakan pada perusahaan 

Monica Collection 

3) Machine = Perlengkapan, meliputi mesin dan peralatan 

yang digunakan dalam produksi di perusahaan Monica 

Collection 

4) Manpower = Tenaga kerja dalam proses produksi 

perusahaan Monica Collection 

5) Environment = Kondisi lingkungan di tempat terjadi 

proses produksi pada perusahaan Monica Collection. 

4. Improve 

Pada tahap ini menggunakan 5W-1H yang akan digunakan untuk 

mengimplementasikan dan pengembangan rencana untuk peningkatan 

kualitas pada perusahaan Monica Collection. Dalam metode 5W – 1H 

terdiri dari What (apa), Why (mengapa), Where (dimana), When 

(kapan), Who (siapa), dan How (bagaimana). 

 

Tabel 3. 3 

Jabaran 5W-2H 

 

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 
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Jenis  5W1H Deskripsi  Tindakan 

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 

mengkombinasikan 

aktivitasaktivitas 

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 
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Jenis  5W1H Deskripsi  Tindakan 

Manfaat How Much 

(Berapa) 

Seberapa besar manfaat 

yang diberikan dari 

rencana tindakan itu? 

Memilih rencana 

tindakan yang paling 

efektif dan efisien 

 

5. Control 

Pada tahap ini ini adalah tahap pengawasan untuk mengetahui dampak 

upaya-upaya peningkatan kualitas dengan metode Six Sigma pada 

produk gendongan samping oleh perusahaan Monica Collection telah 

memenuhi kebutuhan pelanggan dan standard yang telah ditetapkan 

oleh perusahaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


