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BAB I 

BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1 Diagram Alir Penelitian   

 Pada bab III berikut merupakan penjelasan mengenai langkah – langkah 

pengerjaan penelitian yang dilakukan. Metodologi penelitian bertujuan untuk 

memberikan kerangka penelitian yang sistematis sehingga dapat memberikan 

kesesuaian dengan karakteristik perusahaan yang ada, meminimasi kesalahan 

yang mungkin terjadi serta mendapatkan hasil penelitian yang sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan.  

 Metodologi penelitian yang digunakan dalam penelitian dapat dilihat pada 

gambar 3.1 sebagai berikut: 
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Gambar 3.1 Diagram alir metodologi penelitian 
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3.2 Keterangan Metodologi 

 Dalam melakukan penelitian ini, maka disusunlah metodologi penelitian 

sebagai berikut seperti yang digambarkan oleh flowchart pada gambar 3.1 

3.2.1 Tahap Awal 

1. Survey lapanganya 

Pelaksanaan survey lapangan dimaksudkan untuk mengetahui kondisi dari 

perusahaan, terutama yang berkaitan dengan objek yang akan diteliti. Pelaksanaan 

survey dilakukan dengan mengamati proses produksi untuk memberikan gambaran 

dan pemahaman secara garis besar mengenai bagaimana terjadinya cacat  pada poses 

produksi. 

2. Identifikasi masalah 

Tahap berikut yang akan dilakukan yaitu mempertimbangkan latar belakang 

yang diperoleh untuk diselesaikan, penelitian dilakukan di departemen produksi 

khususnya pada proses pengemasan karena sering terjadi banyak produk yang cacat 

diantaranya adalah sealcup miring, sealcup rusak. 

3. Studi pustaka 

 Pada tahap studi  pustaka dilakukan pengumpulan dan mempelajari jurnal, 

buku, serta referensi yang berkaitan dengan permasalahan tentang perbaikan kualitan 

produk dengan metode six sigma dengan tujuan memperoleh landasan teori yang kuat 

untuk menganalisa kasus sehingga penelitian tidak keluar dari kaidah yang telah 

ditetapkan dan sebagai acuan dalam pengembangan penelitian.  

4. Perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian 

 Dimana pada tahap ini diambil sebuah tujuan penelitian yang berasal dari latar 

belakang, perumusan masalahnya adalah “Bagaimana mengurangi defect sari buah 

apel pada PT. Batu Bhumi Suryatama?”  ini diambil karena banyaknya terjadi produk 

cacat. Dan tujuan dari penelitian adalah untuk mengurangi terjadinya produk cacat 

dengan menggunakan metode six sigma. 
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3.2.2 Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1. Define 

Merupakan tahap awal dari siklus DMAIC pada six sigma dimana langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan produk yang menjadi objek penelitian dengan spesifikasi 

produk yang memiliki tingkat cacat produk yang tinggi dibanding produk 

yang lain pada tahap ini yang menjadi objek penelitian adalah sanitizer 

tissue karena memiliki banyak produk cacat yang dihasilkan. 

b. Penggambaran proses produksi produk yang di teliti digambarkan melalui 

diagram alir. 

c. Mengidentifikasi jenis kecacatan produk yang terjadi, apakah termasuk 

data variable atau data atribut. Disini jenis cacat yang terjadi adalah cacat 

jenis atribut. 

2. Measure 

 Tahap ini merupakan kelanjutan dari define dimana akan dilakukan hal 

sebagai berikut: 

a. Mengidentifikasi karakteristik cacat terbesar atau CTQ (Critical To 

Quality) dengan diagram pareto. 

Langkah membuat diagram patero: 

 Mengidentifikasi permasalahan yang akan diteliti. 

 Menentukan periode waktu untuk analisis. 

 Membuat frekuensi kejadian pada cheek sheet. 

 Membuat daftar permasalahan sesuai dengan urutan frekuensi 

kejadian (tertinggi ke rendah). 

 Menghitung frekuensi kumulatif dan presentase kumulatif. 

 Penggambaran frekuensi kedalam bentuk grafik batang. 

 Penggambaran kumulatif presentase kedalam bentuk grafik garis. 

 Mengintepetasikan diagram pareto. 
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 Mengambil tindakan berdasarkan prioritas permasalahan. 

b. Menghitung DPMO ( Defect Per Million Opportunity) dan level sigma 

yang berfungsi sebagai dasar penelitian dalam menggunakan metode six 

sigma. DPMO dapat dihitung dengan menggunakan rumus pada 

persamaan 1. 

c. Menentukan Level Sigma atau Sigma Quality Level (SQL) 

Perhitungan level sigma dapat dilakukan dengan menggunakan rumus 

pada persamaan 2. 

1. Analyze 

Pada tahap analyze dilakukan identifikasi penyebab terjadinya cacat dengan 

menggunakan fish bone diagram. Data diperoleh dengan pengamatan dilapangan dan 

diskusi dengan pihak perusahaan.  

Juga diadakan identifikasi penyebab produk cacat dengan menggunakan 

FMEA untuk mencari nilai RPN tertinggi, dengan melihat nilai RPN maka dapat 

dilihat apakah terjadi cacat produksi yang serius apa tidak. Dengan semakin tinggi 

nilai RPN maka akah semakin tinggi tingkat terjadinya potensi kegagalan atau cacat 

serta sebaliknya. 

4. Improve 

Improve (I) merupakan langkah operasional keempat dalam program peningkatan 

kualitas six sigma. Langkah ini dilakukan setelah sumber-sumber dan akar penyebab 

dari masalah kualitas teridentifikasi. Pada tahap ini ditetapkan suatu tencana tindakan 

(action plan) untuk melaksanakan peningkatan kualitas six sigma. Tool yang 

digunakan untuk tahap improve ini seperti Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Tujuan tahap ini adalah menemukan solusi yang tepat untuk mengatasi 

masalah. Tahap yang dilakukan pada Improve adalah : 
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1. Mencari solusi potensial

Mendokumentasikan semua solusi, analisa statistik atau tools lain yang

digunakan untuk mengembangkan solusi, mendaftar semua usulan yang

diberikan oleh partisipan proses, pemilik proses.

2. Memilih dan menyusun prioritas terhadap solusi

Memprioritaskan solusi yang telah didaftar dari tahap sebelumnya, kemudian

memilih solusi yang harus dilaksanakan terlebih dahulu menurut tingkat

kepentingannya.

3. Mengaplikasikan praktik Lean six sigma

4. Melakukan pengujian terhadap solusi

Membuat value stream baru, dan pengujian terhadap solusi.  Pada tahap ini juga

dilakukan penghitungan ukuran performansi pada sistem baru setelah perbaikan.

Bila dari perhitungan tersebut dihasilkan nilai yang lebih baik dari sistem lama

maka solusi tersebut layak untuk diterapkan karena mempunyai dampak positif

terhadap proses.

5. Melakukan implementasi solusi.

6. Melakukan penjauan ulang terhadap tahapan Improve.

3.2.3 Tahap Analisa dan Intepretasi 

Tahap ini dilakukan analisa pembahasan pada tahap pengolahan data untuk 

mendapatkan intisari dari apa yang telah diolah. 

3.2.4 Tahap Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan diambil dari hasil analisa dan pengolahan data yang telah 

dilakukan untuk menjawab perumusan masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Serta 

memberikan saran-saran untuk digunakan dalam perbaikan dan pertimbangan 

selanjutnya untuk perusahaan. 


