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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Flowchart Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Gambar flowchart 
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3.2 Penjelasan Flowchart 

3.2.1 Studi Lapangan 

Pada tahap ini dilakukan pengenalan dan pengamatan terhadap kondisi 

perusahaan yang dilakukan objek penelitian untuk mengetahui karakteristik 

perusahaan dan mengamati permasalahan kualitas kardus yang terjadi 

diperusahaan. Diskusi dengan pihak yang memahami diperlukan untuk 

mengetahui lebih detail permasalahan dalam perusahaan. Dengan 

mengamati dan menggambarkan perusahaan yang akan diteliti maka dapat 

ditentukan batasan-batasan serta ruang lingkup penelitian. 

3.2.2 Studi Pustaka 

Ada langkah ini studi pustaka dilakukan untuk menggali informasi 

dan memperoleh teori-teori pendukung yang berkaitan dengan permasalahan 

tentang peningkatan kualitas produk melalui pendektan six sigma. Hal ini 

dapat diperoleh dari literature-literatur ataupun jurnal yang membahas 

tentang metode tersebut atau juga diperoleh dari penelitian-penelitian yang 

sudah dilakukan dan mempunyai topik yang hampir sama. 

3.2.3 Perumusan Masalah 

Pada langkah ini dilakukan perumusan terhadap masalah peningkatan 

kualitas produk kardus, disertai juga dengan penetapan tujuan penelitian. 

Langkah ini berguna agar masalah peningkatan kualitas produk kardus yang 

dibahas bisa lebih terfokus, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan 

penelitian dan tidak terjadi penyimpangan dari topic permasalahan semula 

yang ingin dibahas. 

3.2.4 Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data dalam kegiatan penelitian bertujuan untuk 

mengungkapkan fakta mengenai studi kasus yang diteliti. Pengumpulan data 

pada penelitian ini dilaksanakan sebanyak 2 kali. 

1. Data Proses Produksi 

Data proses produksi dikumpulkan dengan metode brainstorming 

terhadap pihak-pihak-pihak terkait serta pengumpulan data secara 

sekunder guna mendapatkan informasi terkait tentang proses produksi di 



25 
 

perusahaan. Data ini dapat digunakan juga untuk mengidentifikasi faktor 

utama penyebab kecacatan produk, serta menemukan metode 

perbaikannya. 

2. Data Produk Cacat  

Data produk cacat yaitu data yang diperoleh berdasakan karakteristik 

kualitas yang dapat digolongkan atas baik (diterima) atau cacat (tidak 

diterima) terhadap produk (kardus). Data produk cacat meliputi jenis-

jenis penyebab kecacatan produk serta jumlah kecacatannya.parameter 

yang digunakan dengan metode visual, yaitu dengan cara melihat secara 

langsung apakah hasil cetakan sudah bagus dengan jelas, yang meliputi: 

ketebalan sablon, potongan kardus tidak sesuai, staples tidak rapi. Bila 

hasil cetakan tidak sesuai maka akan dilakukan perbaikan terhadap 

proses produksi. Lalu kardus cacat akan dikumpulkan dan disimpan dan 

kemudian dikirim ke pusat. 

Pengolahan Data 

Metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

melalui penerapan 5 tahap dalam six sigma, yaitu: Define- Measure-

Analayze-Improve-Control (DMAIC) 

3.2.5 Tahap Define 

Tahap Define merupakan langkah operasional pertama dalam program 

peningkatan sixsigma. Pada tahap ini akan dilakukan: 

1. Penentuan sasaran dan tujuan perbaikan 

Penentuan sasaran perbaikan six sigma pada penelitian ini diperluakan 

mengingat banyaknya produk serta proses pengerjaan yang berbeda-beda 

untuk tiap produknya, sehingga diperlukan produk mana yang akan 

dilakukan perbaikan. Metode yang digunakan adalah dengan 

brainstorming dengan pihak perusahaan serta perankingan tentang 

produk yang memiliki tingkat produksi dan tingkatkecacatn yang paling 

dominan. 
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2. Penyusunan diagram alur (flowchart) 

Setelah ditemukan produk yang akan diteliti, langkah selanjutnya adalah 

menyusun diagram alur (flowchart) untuk proses produksi kardus. Hal ini 

agar mudah mengidentifikasi dan menganalisa tiap tahap dalam proses 

produksi, sehingga mempermudah menentukan faktor-faktor penyebab 

kecacatan produk, serta cara memperbaikinya. 

3. Penyusunan diagram SIPOC 

Metode yang digunakan diagram SIPOC adalah dengan metode 

brainstorming dengan pihak perusahaan. 

4. Mengidentifikasi CTQ (criticaltoquality) 

Metode yang digunakan untuk mengidentifikasi CYQ adalah dengan 

metode brainstorming dengan pihak perusahaan. Critiqal to quality yang 

akan digunakan pada penelitian ini adalah kejelasan hasil cetakan, yang 

meliputi: ketebalan sablon, potongan tidak sesuai, staples tidak rapi. 

 

 

3.2.6 Tahap Measure 

Tahap measuremerupakan langkah operasional kedua dalam program 

peningkatan kualitas six sigma. Hal yang dilakukan dalam tahap measure 

adalah :  

 

1. Identifikasi cacat dominan. 

Tabel 3.1 Contoh tabel data hasil pemeriksaan produk 

Periode  Banyak 

produk yang 

diperiksa 

Banyak 

produk 

yang cacat 

Banyak 

CTQ 

potensial 

penyebab 

kecacatan 

Deskripsi 

CTQ 

potensial 

1     
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2     

3     

Dst.     

Jumlah      

 

2. Menghitung nilai DPMO dan level sigma saat ini yang akan dijadikan 

sebagai baseline pengerjaan penelitian six sigma. 

Tabel 3.2 Contoh kapabilitas Sigma dan DPMO 

Periode  Banyak 

produk 

yang 

diperiksa 

Banyak 

produk 

yang 

cacat 

Banyak 

CTQ 

potensial 

penyebab 

kecacatan 

Deskripsi 

CTQ 

potensial 

DPMO Sigma 

1       

2       

3       

Dst.       

Proses        

 

Keterangan Perhitungan : 

 DPMO = {banyak produk yang cacat/ (banyak produk yang 

diperiksa x CTQ Potensial)} x 1.000.000 

 Selanjutnya melalui konversi DPMO ke Nilai Sigma (Lihat tabel 

Sigma) 

 

3.2.7 Tahap Analyze 

Tahap analyzeadalah fase mencari dan menemukan akar sebab dari 

suatu masalah. Hal-hal yang dilakukan pada tahap ini adalah: 
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1. Mengidentifikasi akar penyebab kecacatan produk

Metode yang digunakan untuk mengetahui akar penyebab kecacatan

produk adalah dengan brainstorming dengan pihak-pihak terkait, seperti

bagian proses produksi dan quality control. Hasilnya ditampilkan

menggunakan diagram sebab akibat untuk mempermudah pembacaan

dan penganalisaan lebih lanjut.

2. Menentukan faktor utama penyebab kecacatan produk

Setelah diketahui akar penyebab kecacatan produk, kemudian masing-

masing akar penyebab akan dipilah-pilah berdasarkan kategori sehingga

akan diketahui faktor urtama penyebab kecacatan produk. Metode yang

digunakan adalah menggunakan metode Potential Failure Mode and

Effect Analysis.

3.2.8 Tahap Improve 

Pada tahap ini dibuat suatu rancangan tindakan perbaikan terhadap 

faktor-faktor penyebab terjadinya cacat yang bertujuan untuk 

mempertahankan kualitas dengan menurunkan DPMO dan meningkatkan 

level sigma. Dengan pendekatan sig sixma menggunakan prinsip FMEA, 

yang merupakan hasil brainstormingdari tim six sigma, instruksi kerja 

diharapkan mampu mengurangi tingkat cacat yang terjadi pada proses 

produksi kardus yang menjadi objek penelitian 

3.2.9 Kesimpulan dan Saran 

Setelah tahap persiapan, tahap pengumpulan dan pengolahan data 

telah dilaksanakan maka sebagai penutup, akan dibuat suatu kesimpulan 

tentang penelitian ini dan memberinkan saran-saran yang dapat digunakan 

untuk perbaikan dan pertimbangan selanjutnya 


