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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Lokasi Penelitian 

Peneliti melakukan penelitian di CV Alfi Berkah Abadi yang 

merupakan produsen tas dan dompet wanita yang terbuat dari kulit sintetis. CV 

ini beralamat di Dawuhan 190 RT 04 RW 01 Jatirejoyoso kecamatan Kepanjen, 

kabupaten Malang. 

B. Jenis Penelitian 

Indriantoro dan Supomo (2009) Jenis penelitian yang akan digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan aplikasi model (Applied Research), 

yaitu penelitian yang menekankan pada pemecahan masalah – masalah praktis 

yang diarahkan untuk menjawab pertanyaan spesifik dalam rangka penentuan 

kebijakan, tindakan, atau kinerja tertentu. Ada tiga jenis aplikasi model, yaitu 

penelitian evaluasi, penelitian dan pengembangan, dan penelitian tindakan. 

Jenis aplikasi model yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian evaluasi. Penelitian evaluasi merupakan proses pengumpulan dan 

analisis secara sistematis dengan tujuan untuk membuat keputusan tertentu. 

C. Variabel dan Definisi Operasional Variabel 

Indriantoro dan Supomo (2009) definisi operasional variabel adalah 

penjelasan mengenai cara – cara tertentu yang digunakan oleh peneliti untuk 

dijadikan variabel penelitian yang dapat diuji. Penjelasan dari variabel yang 

didapat oleh peneliti merupakan rumusan dari alat analisis yang akan 
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digunakan untuk membantu peneliti dalam menyempurnakan analisis 

penelitian yang akan dilakukan. Adapun definisi operasional variabel yang 

digubakan pada penelitian ini adalah : 

1. Defect 

Kondisi dimana produk dari CV Alfi Berkah Abadi dinyatakan 

sebagai tidak sempurna karena suatu penyebab tertentu. Indikator:  

a. cacat produk  

b. Bahan baku kualitas rendah 

c. Jahitan tas atau dompet menumpuk atau double 

2. Frequency 

Jumlah banyaknya ketidaksesuaian atau cacat produk yang 

dialami oleh CV Alfi Berkah Abadi dalam 1 periode produksi tiap 

tahunnya. Indikator:  

a. Jumlah cacat produk. 

3. Human 

Karyawan CV Alfi Berkah Abadi yang terkait dan memberikan 

pengaruh sebab serta akibat dari permasalahan cacat produk yang dialami 

oleh CV Alfi Berkah Abadi. Indikator:  

a. Human Error 

b. Lalai 

c. Mengantuk 

d. Terburu-buru 
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4. Material 

Bahan baku utama dan pendukung yang digunakan CV Alfi 

Berkah Abadi yang memberikan pengaruh sebab serta akibat dari 

permasalahan cacat produk yang dialami oleh CV Alfi Berkah Abadi. 

Indikator:  

a. Bahan kualitas rendah 

b. Bahan kulit cacat(Mengelupas, Bercak putih, Sobek) 

5. Method 

Tehnik atau cara yang digunakan oleh karyawan CV Alfi Berkah 

Abadi dalam memformulasikan sebuah ide atau gagasan yang memiliki 

potensi dalam memberikan pengaruh sebab serta akibat dari permasalahan 

cacat produk yang dialami oleh CV Alfi Berkah Abadi. Indikator:  

a. Cara memotong salah 

b. Cara menjahit salah 

c. Cara Packaging salah 

6. Envinronment  

Kondisi yang ada disekitar CV Alfi Berkah Abadi yang mampu 

memberikan potensi atas pengaruh sebab serta akibat dari permasalahan 

cacat produk yang dialami oleh CV Alfi Berkah Abadi. Indikator: 

a. Pergerakan perekonomian 

b. bahan primer dan sekunder musiman 

c. lingkungan internal perusahaan (panas, tidak kondusif, dsb) 
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7. Severity 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keseriusan 

efek dari suatu bentuk kegagalan. Indikator:  

a. tingkat efek kegagalan. 

8. Occurance 

Tolak ukur yang digunakan untuk mengukur tingkat keseringan 

suatu kegagalan spesifik terjadi didalam suatu proses yang terjadi. 

Indikator:  

a. Frekuensi kegagalan. 

9. Detection 

Tolak Ukur penilaian dari kemungkinan alat tersebut dapat 

mendeteksi penyebab potensial terjadinya suatu bentuk kegagalan. 

Indikator:  

a. Penyebab potensial 

D. Jenis dan Sumber Data 

1. Jenis Data  

Penelitian ini menggunakan jenis data dokumenter yang didapat 

langsung dari arsip internal sumber data yang berupa data primer dan 

sekunder. 

2. Sumber Data 

a. Data Primer 

Indriantoro dan Supomo (2009) menyebutkan bahwa data 

primer yaitu data penelitian yang diperoleh secara langsung dari 
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sumber asli, yang secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk 

menjawab pertanyaan penelitian. Adapun data primer yang 

dibutuhkan dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung 

dari CV Alfi Berkah Abadi yaitu berupa data informasi jumlah 

produksi pada Tahun 2017 dan jumlah serta persentase cacat produk 

pada produksi periode Tahun 2017.  

b. Data Sekunder 

Indriantoro dan Supomo (2009) menyebutkan data sekunder 

yaitu data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung 

melalui media perantara. Adapun data sekunder yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah dokumen perusahaan terkait kecacatan 

produk serta teori definitif dari berbagai sumber seperti buku dan 

jurnal.  

E. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Sanusi (2011) wawancara merupakan teknik pengumpulan data 

yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. 

Adapun data yang diperoleh dari wawancara adalah gambaran umum 

perusahaan, proses produksi pada perusahaan, serta fenomena lingkungan 

yang terjadi di sekitar perusahaan. 

2. Observasi 

Sanusi (2011) observasi merupakan teknik pengumpulan data 

yang dilakukan dengan cara melihat dan mengamati menggunakan laporan 



36 
 

 

– laporan dan catatan yang diperoleh dari perusahan untuk diolah lebih 

lanjut. Adapun data tertulis yang didapat dari perusahaan berupa informasi 

jumlah cacat produk, dan jumlah produksi perusahaan.  

3. Dokumentasi 

Sanusi (2011) dokumentasi merupakan teknik yang digunakan 

dalam pengumpulan data sekunder dari sumber yang tersedia di lokasi 

penelitian. Adapun data dokumentasi yang akan diperoleh yakni, 

gambaran umum perusahaan, dokumen proses transaksi produksi pada 

perusahaan, serta fenomena lingkungan yang terjadi di sekitar perusahaan, 

jumlah cacat produk, informasi jumlah karyawan, jam kerja, jumlah cacat 

produk, serta proses produksi yang dilakukan. 

F. Teknik Analisis Data 

Upaya dalam mengetahui faktor penyebab terjadinya ketidaksesuaian 

kualitas dan melakukan upaya perbaikan dalam meminimalisasi produk cacat 

pada proses produksi tas dan dompet CV Alfi Berkah Abadi, maka peneliti 

menggunakan 3 alat analisis untuk membantu menyelesaikan permasalahan 

tersebut. Ketiga alat analisis tersebut yakni: 

1. Check sheet 

Lembar pengecekan membantu analisis menentukan fakta atau 

pola yang mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Menurut Russell 

dan Duffy (2015) langkah – langkah dalam pembuatan Check sheet yaitu: 

a. Klarifikasikan tujuan pengukuran atau pembuatan Check sheet. 
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b. Buat formulir untuk mengumpulkan data. Tentukan hal-hal spesifik 

yang akan diukur dan tuliskan disisi kiri lembar cek. Tentukan waktu 

atau tempat yang diukur dan tulis di bagian atas kolom. 

c. Beri label ukuran untuk data mana yang akan dikumpulkan (kegiatan, 

tindakan, kecacatan, dsb.) 

d. Kumpulkan data dengan membuat tanda berupa angka, simbol, dsb. 

di samping setiap kejadian langsung pada lembar cek saat itu terjadi, 

sebagai contoh penggunaan tabel Check sheet dapat dilihat pada tabel 

3.1., 

Tabel 3.1. Contoh Tabel Check sheet 

Jam 

Cacat 1 2 3 4 5 6 7 8 

A /// /  / / / /// / 

B // / / /   // /// 

C / //     // //// 

Sumber: Heizer dan Render (2015) 

e. Hitung data dengan men-total jumlah kejadian untuk setiap kategori 

yang diamati dan diukur. 

2. Diagram Sebab – Akibat 

Fishbone diagram akan mengidentifikasi berbagai sebab 

potensial dari suatu efek atau masalah. Masalah akan dipecah menjadi 

sejumlah kategori yang berkaitan, mencakup manusia, material, 

Lingkungan, prosedur, kebijakan, dan sebagainya. Setiap kategori 

mempunyai sebab-sebab yang perlu diuraikan melalui brainstorming. 
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Langkah – langkah dalam pembuatan diagram sebab-akibat Jay Heizer & 

Render (2015) yaitu: 

a. Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan 

mendesak untuk diselesaikan. 

b. Tulis Faktor-faktor penyebab utama (Sebab-sebab) yang 

mempengaruhi masalah kualitas sebagai “Tulang besar”, juga 

ditempatkan didalam kotak. 

c. Tulis penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab-

penyebab utama, penyebab sekunder juga dapat disebut dengan 

“Tulang Sedang”. 

d. Tulis penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab-

penyebab sekunder. Penyebab tersier juga dapat disebut “Duri ikan). 

Tabel 3.2. Faktor Penyebab pada Diagram Fishbone 

No 
Penyebab 

Utama (Primer) Sekunder Tersier 

1 Manusia   

2 Material   

3 Metode   

4 Lingkungan   

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2015 

e. Tulis pernyataan masalah pada bagian “Kepala Ikan”, yang 

merupakan akibat (effect), seperti contoh gambar diagram fishbone 

pada gambar 3.1. dibawah ini, 
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Gambar 3.1. Diagram Sebab-akibat 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2015 

f. Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandai dengan 

faktor-faktor penting tertentu yang terlihat memiliki pengaruh nyata 

terhadap karakteristik kualitas. 

g. Catat informasi yang perlu didalam diagram sebab-akibat, seperti: 

judul, nama produk, proses, kelompok, daftar partisipan, tanggal, dsb. 

3. Failure mode and Effect Analysis (FMEA) 

Robin E. Mc Dermott (2009) menyebutkan Ten step’s FMEA 

tersebut yakni: 

a. Review the process or product 

b. Brainstorm potential failure modes 

c. List potential effects of each failure mode 

d. Assign a severity ranking for each effect 

Tahapan ini perusahaan perlu melakukan brainstorming 

dengan pihak terkait yang lebih mengetahui mengenai proses produksi 
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yang kemudian menetapkan severity rank terhadap sebab masalah 

yang telah ditemukan.  

Tabel 3.3. Tabel Ranking Severity 

Ranking Severity (S) Deskripsi 

10 Berbahaya tanpa 

dan dengan 

peringatan 

Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 

sangat berbahaya tanpa peringatan 

9 
Kegagalan sistem yang menghasilkan efek 

berbahaya dengan peringatan 

8 Gangguan Besar Sistem tidak beroperasi 

7 
Gangguan 

signifikan 

Sistem bisa beroperasi akan tetapi tidak secara 

penuh 

6 Gangguan 

menengah 

Sistem beroperasi secara normal akan tetapi 

mengalami penurunan performa 

5 Mengalami penurunan kinerja secara bertahap 

4 Gangguan 

Menengah 

Efek kecil pada performa sistem 

3 Sedikit berpengaruh pada performa sistem 

2 Gangguan Kecil Efek yang diabaikan pada performa sistem 

1 Tidak ada efek Tidak ada efek 

Sumber: Robin E. Mc Dermott (2009) 

e. Assign an occurence ranking for each failure mode 

Tahapan ini perusahaan melakukan brainstorming untuk 

menentukan ranking berdasarkan tingkat keseringan sebab dan akibat 

masalah tersebut yang menimbulkan kegagalan akan muncul. 

Tabel 3.4. Tabel Ranking Occurence 

Ranking Occurence (O) Deskripsi 

10 Sangat Tinggi Sering Gagal 

9 

Tinggi Kegagalan yang Berulang 8 

7 

6 

Sedang Jarang terjadi Kegagalan 5 

4 

3 
Rendah Sangat Kecil terjadi kegagalan 

2 

1 Sangat Rendah Hampir tidak ada kegagalan 

Sumber: Robin E. Mc Dermott (2009) 
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f. Assign a detection ranking for each failure mode and/or effect 

Tahap ini perusahaan melakukan brainstorming untuk 

mengetahui lebih lanjut (deteksi ulang) kegagalan yang disebabkan 

oleh akibat masalah yang sedang dialami perusahaan. 

Tabel 3.5. Tabel Ranking Detection 

Ranking Detection (D) Deskripsi 

10 
Hampir Tidak 

Mungkin 

Pengecekan akan tidak selalu mampu untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

9 Sangat kecil 
Pengecekan menghasilkan deteksi yang sangat 

kecil terhadap penyebab potensial 

8 Kecil 

Pengecekan penyebab potensial pasca 

pengolahan oleh operator melalui indra 

penglihatan, peraba, dan pendegaran. 

7 Sangat Rendah 

Pengecekan penyebab potensial pada sumber  

oleh operator melalui indra dan pengukuran 

atribut(Penggunaan alat bantu). 

6 Rendah 

Pengecekan penyebab potensial oleh operator 

dengan mempertimbangkan pengukuran variabel 

sumber penyebab potensial. 

5 Sedang 

Pengecekan penyebab potensial oleh operator 

menggunakan alat pengendalian otomatis (laser, 

alarm) 

4 Menengah Keatas 

Pengecekan penyebab potensial oleh operator 

menggunakan alat pengendalian otomatis, dan 

memberhentikan proses untuk sementara waktu 

3 Tinggi 

Pengecekan penyebab potensial oleh operator 

menggunakan alat pengendalian otomatis, dan 

otomatis memberhentikan proses untuk 

sementara waktu 

2 Sangat tinggi 

Pengecekan penyebab potensial oleh operator 

menggunakan alat pengendalian otomatis, dan 

mencegah proses pembuatan dilakukan. 

1 Hampir Pasti 
Pengecekan akan selalu mampu untuk 

mendeteksi penyebab potensial 

Sumber: Robin E. Mc Dermott (2009) 
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g. Calculate the risk priority number (RPN) for each effect

Tahap ini perusahaan melakukan perhitungan untuk 

memperhitungkan hasil skala yang telah ditetapkan melalui 

brainstorming. Cara menghitung RPN yakni menggunakan rumus: 

𝑅𝑃𝑁 = 𝑆 × 𝑂 × 𝐷 

h. Prioritize the failure modes for action

Tahap ini perusahaan menentukan penyebab potensial yang 

dominan dan memiliki RPN terbesar, sehingga tingkat prioritas dapat 

ditentukan. 

i. Take action to eleminate or reduce the high risk failure modes.

Tahap ini perusahaan perlu melakukan perencanaan untuk 

melakukan perbaikan seperti apa yang akan dilakukan. 

j. Calculate the resulting RPN as the failure modes are reduced or

eliminated.

Tahapan yang terakhir RPN akan dihitung kembali setelah 

rencana perbaikan telah dibuat, sehingga perusahaan memiliki 

perbandingan RPN sebelum perbaikan dan RPN setelah perbaikan.



 
 

 
 

 


