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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

Pada bagian ini dijelaskan mengenai tahapan – tahapan sistematis yang akan 

dilakukan dalam pengerjaan tugas akhir ini. Tahapan – tahapan tersebut digunakan 

sebagai tahapan dalam proses pengerjaan tugas akhir. 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini dilakukan di PT. Kampung Coklat, yang bergerak dalam 

bidang wisata edukasi dan juga produksi coklat. PT. Kampung Coklat ini berlokasi 

di Desa Plosorejo, RT. 01 / 06, Jl. Banteng - Blorok No. 18, Kademangan, Blitar, 

Jawa Timur. Kampung Coklat ini telah memulai memproduksi coklat pada tahun 

2013. PT. Kampung Coklat memproduksi langsung dari hasil perkebunan coklat 

milik sendiri dengan berbagai aneka olahan coklat. Rentang waktu penelitian ini 

dilaksanakan pada bulan Februari hingga Maret 2017.  

3.2 Objek Penelitian 

Objek penelitian yang diamati adalah proses produksi coklat rasa original yang 

masih terdapat kecacatan produk di PT. Kampung Coklat 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:  

1. Melakukan studi literature yang dapat memberikan masukan dalam 

pemecahan masalah mengenai kecacatan produk 

2. Melihat data-data atau catatan dan dokumentasi dari perusahaan yang 

berhubungan dengan kegiatan penelitian  

3. Melakukan tanya jawab mengenai penyebab kecacatan produk di 

perusahaan 

4. Melakukan pengamatan langsung di lantai produksi 

3.4 Tahap Penelitian 

Tahap penelitian merupakan suatu tahapan-tahapan terperinci mengenai 

pengerjaan sebuah penelitian. Tahap dalam penelitian ini terdiri dari tahap 

pendahuluan, tahap identifikasi masalah dan penetapan tujuan, tahap pengumpulan 

data, data yang dimaksud yaitu data primer maupun sekunder, tahap pengolahan 



32 
 

Mulai 

Tahap Pendahuluan 

Studi Literatur Studi Lapang

Identifikasi dan Perumusan Masalah :

Proses produksi yang masih terdapat defect

Penetapan Tujuan :

1. mengidentifikasi penyebab defect

2. menghitung nilai DPMO dan level Six sigma

3. Membuat usulan perbaikan

Pengumpulan Data

Pengolahan Data

Define : 

1. Menentukan produk sebagai objek penelitian

2. Membuat diagram SIPOC

Measure :

1. Menentukan CTQ yang berpengaruh

3. Menghitung DPMO dan Sigma Level

Analyze :

1. Identifikasi penyebab cacat dengan Fishbone Diagram 

2. Memilih rangking  untuk dilakukan perbaikan dengan 

Cause And Effect Matrix

3. Membuat Pareto Chart

Improve :

1. Melakukan perbaikan dengan metode 5W1H dari hasil 

ranking Cause And Effect Matrix dan Pareto Chart

Analisa Pembahasan 

Selesai 

Tahap Pendahuluan

Tahap Identifikasi 

Masalah dan Penetapan 

Tujuan 

Tahap Pengumpulan dan 

Pengolahan Data

Tahap Analisa Data

Tahap Kesimpulan Data

Kesimpulan dan saran

data, tahap analisa dan pembahasan dan kesimpulan maupun saran. Tahap proses 

dalam penelitan ini dapat dilihat pada gambar 3.1 sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Tahap Penelitian 
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Gambar diatas merupakan langkah-langkah dalam melakukan penelitian. 

Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

3.4.1 Tahap Pendahuluan  

Penelitian observasi adalah penelitian yang berkaitan dengan latar belakang 

dan kondisi saat ini dari objek yang diteliti. Teknik observasi digunakan untuk 

memperoleh data pendukung tentang kondisi real dari PT. Kampung Coklat. 

Kelebihan dari pengamatan mampu mendapatkan data yang akurat dan mampu 

memberikan gambaran secara detail kondisi yang ada. 

3.4.1.1  Studi Literatur 

Pada tahap ini dilakukan study pustaka untuk memperoleh informasi berupa 

teori – teori yang mendukung permasalahan yang berkaitan dengan meminimalkan 

kecacatan produk yang terjadi pada proses produksi dengan menggunakan konsep 

Six Sigma pada PT. Kampung Coklat. Hal ini dapat diperoleh dari literatur – 

literatur atau jurnal yang membahas tentang metode tersebut. Pemilihan studi 

literatur sebaiknya pustaka terbaru dan relevan sehingga dapat menunjang peneliti 

dalam melakukan penelitian dan mencapai tujuan yang akan dicapai dalam sebuah 

penelitian. 

3.4.1.2  Studi Lapang  

Studi lapang bertujuan untuk mengetahui kondisi dari perusahaan sebagai 

aplikasi dari topik yang telah ditentukan. Studi ini juga diperlukan untuk 

memperoleh informasi-informasi yang diperlukan dalam pengolahan data pada 

penelitian dan bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi dalam 

perusahaan 

3.4.2 Tahap Identifikasi Masalah 

Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah dengan cara melakukan 

pengamatan langsung pada proses produksi yang berada di PT. Kampung Coklat, 

pengamatan yang dilakukan adalah pada produksi coklat rasa original, pada produk 

coklat rasa milk ini dipilih karena merupakan produk dengan penjualan tertinggi, 

sehingga rasa ini yang paling sering di produksi. Pada produk coklat rasa milk ini 
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ada beberapa varian, misalnya bentuk 45 gram, bentuk 55 gram, kopi, curah dan 

lainnya. Untuk urutan proses pembuatannya sama, yang membedakan adalah pada 

saat proses pencetakan ini menggunakan cetakan yang berbeda-beda, selain itu 

untuk proses packing setiap variannya juga berbeda. Setelah melakukan 

pengamatan langsung pada lini proses produksi, maka didapatkan permasalah yang 

dihadapi perusahaan yaitu ada varian rasa milk yang terdapat banyak defect, 

sehingga banyak produk yang diproses ulang. Setelah melakukan pengamatan 

langsung dapat dirumuskan suatu masalah yang akan dibahas yaitu “Usulan 

Minimasi Defect pada Proses Produksi dengan Konsep Six Sigma”. Dengan 

melakukan identifikasi masalah perusahaan akan lebih mudah untuk menyiapkan 

strategi dengan metode-metode terkait. 

3.4.3 Tahap Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kita menggunakan data primer dan sekunder. Data primer 

adalah data yang diperoleh dari pengamatan dan penelitian langsung terhadap objek 

penelitian di lapangan, yaitu kondisi nyata di lantai produksi. Data primer ini 

dikumpulkan dengan cara melakukan pengamatan dan pengukuran langsung 

terhadap objek penelitian di lapangan. 

Data primer yang meliputi:  

1. SIPOC (Supplier, Input, Proses, Output, Customer) 

2. Data Critical to Quality (CTQ) 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber kedua atau dengan kata 

lain, data tersebut diperoleh bukan melalui pengamatan atau pengukuran secara 

langsung terhadap objek yang diteliti. Data sekunder ini dikumpulkan dengan cara 

melakukan wawancara dengan pimpinan atau karyawan untuk mendapatkan 

informasi dan juga dengan mencatat data yang diperlukan dari arsip perusahaan.  

Data sekunder meliputi : 

1. Profil Perusahaan 

2. Data Jumlah Produksi  
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3.4.3.1 Pengolahan data  

Pengolahan data dalam peneltian ini menggunakan beberapa langkah 

sebagai berikut: 

1. Define  

Tahap pendefinisian merupakan langkah pertama dalam metode six sigma. 

Pada tahap ini menentukan produk mana yang akan digunakan sebagai 

objek penelitian. Selanjutnya dilakukan pendefinisian atau penjelasan 

proses yang akan diukur kualitasnya dengan membuat urutan-urutan dengan 

menggunakan diagram SIPOC (Suppliers, Inputs, Process, Outputs, 

Customers) 

2. Mesure 

Tahap ini merupakan kelanjutan dari tahap define dimana pada tahap ini 

akan dilakukan pemilihan karakteristik CTQ dengan menggunakan diagram 

pareto, pengumpulan data yang dibutuhkan dan nantinya akan dilakukan 

perhitungan nilai DPMO dan level sigma. 

1. Mengidentifikasi jenis kecacatan produk 

Mengidentifikasi semua jenis cacat yang terjadi pada produk coklat 

berdasarkan data produksi selama waktu penelitian berlangsung 

2. Menentukan CTQ yang berpengaruh dengan diagram pareto 

Berdasarkan pendefinisian dengan menggunakan diagram pareto akan 

dilakukan pemilihan karakteristik cacat pada coklat yang menjadi CTQ 

3. Menghitung DPMO dan Level Sigma 

DPMO (Deffect per Million Oportunity) merupakan jumlah cacat per 

satu juta dari produk coklat yang diproduksi. Data yang diperoleh dari 

level sigma dan DPMO akan digunakan sebagai baseline kinerja awal 

perbaikan 

3. Analyze 

Tahap analisis merupakan langkah ke 3 dalam program peningkatan kualitas 

six sigma, pada tahap ini dilakukan pengidentifikasian sumber-sumber akar 

penyebab kecacatan atau kegagalan dengan menggunakan cause effect 

diagram, diagram ini dibuat dengan jalan pengamatan di lapangan dan 
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diskusi diantara tim yang mengerti dengan proses produksi. Faktor-faktor 

penyebab cacat akan dianalisis dari beberapa faktor yaitu, manusia, mesin, 

metode, bahan baku,dan lingkungan. Selain cause effect diagram juga 

menggunakan cause and effect matrix yang nantinya diagram ini akan 

mengkorelasikan antara output dan input dari hasil cause effect diagram 

yang nantinya dipilih ranking atau prioritas tertinggi untuk dilakukan 

perbaikan. 

4. Improve

Tahap ini merupakan tahapan keempat dalam perbaikan kualitas metode Six

sigma. Pada tahapan perbaikan ini diterapkan suatu rencana tindakan

peningkatan kualitas Six sigma, melalui perbaikan terhadap sumber-sumber

penyebab terjadinya produk cacat menggunakan cause and effect matrix dan

Pareto Chart dengan prioritas tindakan perbaikan tertinggi kemudian

membuat usulan perbaikan menggunakan 5W1H

3.4.4 Tahap Analisa Dan Pembahasan 

Tahap ini merupakan tahap analisa pembahasan dari bab yang sebelumnya. 

Tahapan ini menganalisa semua mulai dari define, measure, analyze, dan improve 

sampai di dapatkan suatu usulan-usulan untuk perusahaan. Dari analisa 

pembahasan ini perusahaan akan mendapatkan masukan untuk perbaikan produk 

cacat secara terus-menerus dengan metode yang digunakan oleh peneliti.  

3.4.5 Kesimpulan dan Saran  

Tahap ini berupa penarikan kesimpulan berdasarkan tujuan penelitian yang 

dilakukan dan saran kepada peneliti selanjutnya yang akan ingin mengembangkan 

penelitian ini lebih lanjut. 


