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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada Usaha Dagang Lestari yang 

berlokasi di Dusun Krajan Gampingan RT 06 RW 01 Desa 

Gampingan Kecamatan Pagak Kabupaten Malang Jawa Timur 

Indonesia. Alasan peneliti memilih objek ini adalah UD Lestari 

merupakan perusahan manufaktur yang bergerak pada bidang 

pengolahan biji plastik yang berbahan baku sampah atau limbah 

plastik rumah tangga dan industri. Meskipun usaha ini telah berdiri 

selama kurang lebih 20 tahun tetapi kerusakan produk masih sering 

terjadi dan dapat dikatakan dalam jumlah yang besar. Untuk itu 

peneliti tertarik untuk mengkaji teori-teori yang telah ada mengenai 

pengendalian kualitas dan mencoba untuk membantu memecahkan 

permasalahan yang sedang dihadapi perusahaan UD Lestari. 

B. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang dilakukan adalah aplikasi model. 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009), aplikasi model merupakan 

jenis penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah praktis 

yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam penentuan 

kebijakan kinerja tertentu. 
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C. Definisi Operasional  

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) definisi operasional 

adalah penjelasan mengenai cara-cara tertentu yang diperlukan oleh 

peneliti untuk mengukur (mengoperasikan) construct menjadi variabel 

penelitian yang dapat diuji. Adapun definisi operasional variabel pada 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manusia / Tenaga Kerja 

Manusia atau tenaga kerja merupakan orang yang terkait 

dengan proses produksi pengolahan biji plastik pada perusahaan 

pengolahan biji plastik UD Lestari. 

Indikator: kedisiplinan tenaga kerja UD Lestari. 

2. Material / Bahan Baku 

Material merupakan bahan baku utama maupun pendukung 

yang diproses untuk menjadi biji pastik seperti karung plastik dan 

plastik sablon. 

Indikator: 

a. Kualitas bahan baku baik. 

b. Kebersihan bahan baku. 

3. Mesin 

Mesin merupakan alat atau peralatan yang berhubungan 

dengan proses pembuatan biji plastik. 
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Indikator:  

a. Kondisi mesin atau peralatan yang digunakan untuk 

pengolahan biji plastik pada UD Lestari. 

b. Pemeliharaan mesin atau peralatan yang dilakukan oleh UD 

Lestari. 

4.  Metode 

Metode merupakan cara yang digunakan oleh tenaga kerja 

dalam pemrosesan dan pengolahan biji plastik. 

Indikator: standar operasional perusahaan pengolahan plastik UD 

Lestari. 

5.    Media 

Media merupakan tempat dan waktu kerja yang ditetapkan 

oleh perusahaan pengolahan biji plastik UD Lestari, tetapi faktor 

media tidak mempengaruhi kualitas produk biji plastik karena 

lingkungan kerja cukup kondusif dan jam kerja yang sesuai yaitu 8 

jam per satu shift. 

D. Populasi dan Sampel 

1. Populasi 

Populasi merupakan keseluruhan kumpulan elemen yang 

memiliki serangkaian karakteristik umum yang digunakan untuk 

kepentingan penelitian serta sekumpulan unsur atau elemen yang 

menjadi objek penelitian (Malhotra, 2009). Populasi dalam 
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penelitian ini adalah seluruh produk rusak UD Lestari yaitu biji 

plastik, tali rafia dan tali rumpon.  

2. Sampel 

Sampel adalah satu himpunan bagian dari unit populasi atau 

sebagian dari elemen-elemen populasi (Indriantoro & Supomo, 

2009). Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling 

yaitu suatu teknik pengambilan sampel dengan menggunakan 

pertimbangan tertentu. Adapun pertimbangan pengambilan sampel 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah produk yang paling 

banyak diproduksi namun seringkali mengalami kerusakan yaitu 

biji plastik, karena banyaknya kerusakan yang terjadi selama 

proses produksi berlangsung dibanding produk lainnya.  

E. Jenis dan Sumber Data 

1. Data primer 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) data primer 

adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa 

melalui perantara) diamati dan dicatat untuk pertama kalinya oleh 

peneliti. Adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian 

adalah data yang diperoleh langsung dari UD. Lestari yaitu: data 

hasil produksi pengolahan biji plastik, data produk biji plastik yang 

rusak, data jenis kerusakan yang sering terjadi, data bahan baku 

yang digunakan. 
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2. Data sekunder 

Menurut Indriantoro dan Supomo (2009) data sekunder 

adalah data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). 

Adapun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah 

tidak lagi dilakukan wawancara (interview) jenis lainnya, namun 

dengan meminta bahan-bahan sebagai pelengkap kepada pemilik 

perusahaan, yaitu: profil dan struktur organisasi perusahaan 

pengolahan biji plastik UD Lestari, jumlah tenaga kerja, jumlah 

jam kerja dan jumlah hari kerja. 

F. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Wawancara 

Menurut Anwar Sanusi (2011) wawancara merupakan teknik 

pengumpulan data yang menggunakan pertanyaan secara lisan 

kepada subjek penelitian atas inisiatif pewawancara dengan 

menggunakan pertanyaan secara lisan dan terstruktur kepada 

subjek penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan data-data 

yang akan digunakan untuk mendukung penelitian ini. Adapun 

data yang diperoleh dari wawancara adalah sebagai berikut: data 

latar belakang pendidikan tenaga kerja, data jumlah dan keadaan 

mesin yang digunakan selama proses produksi berlangsung. 
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2. Observasi 

Menurut Dermawan Wibisono (2003) observasi merupakan 

suatu proses pencatatan yang sistematis terhadap pola perilaku 

orang, objek dan kejadian-kejadian tanpa bertanya atau 

berkomunikasi dengan orang, objek atau kejadian tersebut. 

Penelitian menggunakan metode obervasi ini untuk mendapatkan 

informasi yang berkaitan dengan kejadian-kejadian masa lalu 

melalui pengumpulan bukti-bukti yang berdasarkan proses 

pengamatan. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah 

mengamati secara langsung proses produksi biji plastik pada UD 

Lestari. Adapun data yang akan diperoleh dari kegiatan observasi 

ini adalah: data produksi biji plastik UD Lestari, data kerusakan 

produk biji plastik UD Lestari, data mengenai faktor-faktor yang 

menyebabkan kerusakan produk biji plastik UD Lestari. 

3. Dokumentasi 

Menurut Anwar Sanusi (2011) dokumentasi merupakan teknik 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melihat dan 

menggunakan laporan – laporan dan catatan yang diperoleh dari 

perusahaan untuk diolah lebih lanjut. Adapun data yang diperoleh 

yaitu: data hasil produksi pengolahan biji plastik UD Lestari, data 

kerusakan biji plastik UD Lestari, data profil perusahaan dan 

struktur organisasi perusahaan. 
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G. Teknik Analisis Data 

Permasalahan dalam penelitian ini adalah permasalahan mengenai 

produksi yaitu sering terjadinya kegagalan produk atau produk rusak. 

Setiap proses produksi suatu perusahaan pasti akan mengalami adanya 

produk rusak sekalipun perusahaan tersebut menggunakan mesin 

canggih sekalipun produk rusak pasti akan ditemui. Tidak terkecuali 

pada perusahaan pengolahan biji plastik UD Lestari yang dijadikan 

objek penelitian oleh peneliti.  

Penelitian ini menggunakan 2 alat analisis yaitu: diagram sebab 

akibat (fishbone diagram) dan diagram pareto. Teknik analisis data 

bertujuan untuk menjelaskan secara urut mengenai penyelesaian 

permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan dan permasalahan 

yang akan peneliti coba pecahkan. Tahapan pengukuran data dimulai 

dari tahap proses produksi (pengamatan langsung) dan tahap faktor 

penyebab kegagalan proses produksi (pengujian data). Metode analisis 

data dalam penelitian ini  adalah sebagai berikut: 

1. Diagram sebab akibat (Fishbone Diagram) 

Untuk mengetahui kegiatan proses produksi dan penyebab- 

penyebab sering terjadinya kerusakan pada UD Lestari dapat 

dianalisa menggunakan metode diagram sebab akibat. Nasution 

(2005) menjelaskan bahwa penggunaan diagram sebab akibat atau 

diagram Ishikawa untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan 

memecahkan masalah. Diagram sebab akibat adalah suatu 
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pendekatan terstruktur yang memungkinkan analisis lebih 

terperinci dalam menentukan penyebab-penyebab suatu masalah, 

ketidaksesuaian dan kesenjangan yang ada.  

Gambar 3.1 Diagram Sebab Akibat 

  

 

 

 

 

 

 

Sumber: Heizer & Render (2015) 

Langkah-langkah untuk membuat diagram sebab akibat 

adalah sebagai berikut: 

a. Mendapatkan kesepakatan tentang masalah yang terjadi dan

 ungkapan masalah itu sebagai suatu pertanyaan masalah.

 Dalam penelitian ini permasalahannya adalah kerusakan

 produk biji plastik pengolahan biji plastik UD Lestari. Caranya

 adalah dengan menggambarkan garis horizontal dengan 

 tanda panah pada ujung sebelah kanan dan sebuah kotak di

 depannya yang berisi permasalahan yang akan diteliti. 

 

 

Metode Mesin 

Masalah 

Material Manusia 
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b. Menyiapkan data berupa pertanyaan yang akan diajukan dalam

 memulai penelitian yang didalamnya berperan dalam proses

 produksi biji plastik di UD Lestari antara lain tenaga kerja,

 metode, bahan baku, mesin dan lingkungan. Caranya adalah

 dengan menuliskan penyebab utama dalam kotak yang

 dihubungkan kearah garis panah utama. 

c. Analisis gambaran tulang ikan dengan pertanyaan mengenai

 masalah untuk ditempatkan pada sisi kanan (membentuk

 kepala ikan) dan kategori utama seperti bahan baku,

 metode, manusia, mesin, dan media ditempatkan pada cabang

 utama (membentuk tulang-tulang besar dari ikan). 

 Menetapkan setiap penyebab dalam kategori utama yang

 sesuai dengan penempatannya pada cabang yang sesuai.

 Contoh pertanyaan untuk faktor manusia adalah kedisiplinan

 tenaga kerja, faktor bahan baku misalnya kualitas bahan baku,

 faktor mesin misalnya kondisi mesin dan faktor media metode

 misalnya kesesuaian dengan standar operasional perusahaan. 

2. Diagram Pareto (Pareto Chart) 

Langkah kedua analisis data dalam penelitian ini adalah 

dengan menggunakan alat analisis diagram pareto. Diagram pareto 

adalah metode dalam mengoordinasikan kesalahan atau cacat untuk 

membantu perusahaan dalam memfokuskan penyelesaian masalah 

diagram ini dikembangkan oleh seorang ahli ekonomi Italia yang 
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bernama Vilfredo Pareto pada abad ke 19. Diagram pareto 

digunakan untuk membandingkan berbagai kategori kejadian yang 

disusun menurut ukurannya, dari yang paling besar disebelah kiri 

ke yang paling kecil di sebelah kanan. Susunan tersebut akan 

membantu untuk menentukan pentingnya atau prioritas kategori 

kejadian-kejadian atau sebab-sebab kejadian yang dikaji. Dengan 

bantuan diagram pareto tersebut, kegiatan akan lebih efektif 

dengan memusatkan perhatian pada sebab-sebab yang mempunyai 

dampak yang paling besar terhadap kejadian daripada meninjau 

berbagai sebab pada suatu kejadian. 

Diagram pareto dapat digambarkan dengan menggunakan 

data yang sama, tetapi digambarkan secara berlainan. Dengan cara 

menunjukkan data menurut frekuensi terjadinya, biaya dan waktu 

terjadinya dapat diungkapan berbagai prioritas penanganannya, 

tergantung pada kebutuhan spesifik. Dengan demikian dapat 

menentukan  bar  yang terbesar dalam diagram pareto sebagai 

persoalan yang terbesar. Dalam hal ini harus dikumpulkan 

informasi secukupnya. Dalam mengadakan analisis pareto, harus 

diatasi sebab kejadian, bukan gejalanya. 
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Gambar 3.2 Diagram Pareto 

 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render (2015) 

Menurut Nasution (2010) cara menggambar diagram pareto adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan permasalahan atau persoalan yang akan diteliti dan 

menentukan jenis data serta cara mengolah data tersebut, seperti 

berikut: 

a. Jenis atau macam persoalan, misalnya kerusakan atau kecelakaan. 

b. Jenis data yang diperlukan, misalnya jenis kerusakan, tempat, 

 proses dan lain-lain. 

c. Hal-hal yang tidak sering terjadi digolongkan ke dalam lain-lain 

2. Melakukan pengumpulan data yang akan diteliti. 

3. Membuat ringkasan daftar atau tabel yang mencatat frekuensi terjadinya 

masalah yang akan diteliti dan dikumpulkan datanya. 

4. Membuat daftar masalah secara berurutan berdasarkan frekuensi 

terjadinya suatu masalah mulai dari yang tertinggi sampai ke terendah 

yaitu diurutkan dari kiri ke kanan serta menghitung frekuensi kumulatif, 
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prosentase dari total kejadian dan prosentase dari  total kejadian secara 

kumulatif. 

5. Melakukan pengumpulan data-data yang diperlukan untuk menganalisis

permasalahan.

6. Menetapkan periode waktu yang akan digunakan untuk menganalisis

permasalahan.

7. Menggambar dua buah garis vertikal dan sebuah garis horizontal.

8. Membuat histogram pada diagram pareto.

9. Memutuskan untuk melakukan tindakan perbaikan terhadap penyebab

utama dari masalah yang diteliti.

10. Menunjukkan hasil upaya perbaikan yaitu sesudah dilakukan tindakan

korektif berdasarkan prioritas, maka dapat mengadakan pengukuran

ulang dan membuat diagram pareto baru. Apabila terdapat perubahan

dalam diagram pareto yang baru, maka tindakan korektif tersebut

membuahkan hasil.


