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III. METODE PENELITIAN 

 

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian 

 Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan September 2015 sampai selesai di 

PD. Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik. Analisis data dilakukan Laboraturium 

Komputer dan Analisis Sistem di Fakultas Teknologi Pertanian Jurusan Teknologi 

Industri Pertanian Universitas Brawijaya. 

3.2 Batasan Masalah 

 Penentuan suatu batasan masalah dilakukan untuk menyederhanakan ruang 

lingkup masalah penelitian. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah : 

1. Dimensi yang diukur dalam penelitian ini kecacatan produk kayu yang tidak 

sesuai standar kualitas yang telah ditentukan perusahaan. Cacat yang 

diperhitungkan dalam penelitian ini adalah lubang gerek, pingul, mata kayu 

sehat, mata kayu busuk, lubang mata kayu, serat miring, retak atau pecah, salah 

potong (miscut), dan salah bentuk (warp).  

2. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahapan proses pemotongan (cutting) untuk 

produksi wood working (kayu bentukan) dari jenis kayu keruing. 

3. Penelitian ini dibatasi pada tahap Define, Measure dan Analyze atau hanya 

sebatas pengukuran kualitas produk. Pada tahap Improve dan Control, 

perusahaan dapat melakukan sendiri sebagai tindakan pengendalian kualitas 

(quality control) selanjutnya berdasarkan usulan perbaikan dari peneliti. 

4. Pembahasan penelitian ini tidak membahas mengenai biaya-biaya yang terkait 

dalam pelaksanaan pengendalian kualitas selama proses produksi. 

3.3 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian pada penelitian ini dimulai dari survei pendahuluan ke 

perusahaan yang akan diijadikan sebagai objek penelitian dan melakukan studi 

literatur terkait permasalahan dalam penelitian, kemudian identifikasi dan perumusan 

masalah, kemudian pengumpulan data, setelah itu melakukan analisis data dengan 

metode six sigma dengan tiga tahap yaitu Define, Measurement dan Analyze, 

kemudian pembahasan kemudian yang terakhir kesimpulan dan saran. Untuk lebih 

jelasnya langkah-langkah dalam penelitian ini secara singkat dapat dilihat pada 

Gambar 3.1. 
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Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 

 

3.3.1 Survei Pendahuluan 

Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penelitian ini diawali dengan 

survei pendahuluan dan studi literatur. Survei pendahuluan dilakukan di PD. 

Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 

wawancara dengan pihak terkait untuk mengetahui kondisi umum perusahaan tentang 

penerapan pengendalian kualitas proses produksi kayu, untuk mengetahui jenis cacat 

atau penyimpangan yang terjadi dan faktor yang menyebab kan tingginya terjadi 

kecacatan produk tersebut. Langkah-langkah yang dilakukan dalam survei ini antara 

lain: 

1. Mengamati situasi dan kondisi yang dialami perusahaan saat ini.  

2. Melakukan wawancara dengan pihak yang berhubungan dengan permasalahan 

yang ada pada perusahaan.’ 

 

3.3.2 Studi Literatur 

Setelah diketahui permasalahan yang ada, selanjutnya dilakukan studi literatur. 

Studi literatur  dilakukan untuk mempelajari teori dan ilmu pengetahuan yang 

Mulai 

Studi Literatur Survei Pendahuluan 

Selesai 

Pembahasan  

Identifikasi dan 
Perumusan Masalah 

Pengumpulan Data 

Analisis Data 

Kesimpulan dan Saran 
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berhubungan dengan permasalahan di PD. Wonoagung Sejahtera, Kabupaten Gresik. 

Literatur yang dipelajari antara lain mengenai industri kayu, kriteria mutu kayu, jenis 

kecacatan pada kayu, usaha peningkatan kualitas produk, metode pengendalian 

kualitas six sigma dan jurnal-jurnal penelitian terdahulu untuk mendapatkan informasi 

tambahan yang dapat mendukung penelitian. Studi Literatur dilakukan dengan 

membaca dan mempelajari literatur–literatur berupa buku, laporan, jurnal serta artikel-

artikel yang terkait dengan pokok bahasan penelitian. 

3.3.3 Identifikasi dan Perumusan Masalah  

Setelah dilakukan survei pendahuluan melalui wawancara dapat diidentifikasi 

masalah beberapa kendala pada proses pengolahan kayu. Masalah yang akan 

dibahas dalam penelitian ini adalah pengendalian kualitas produk pada industri kayu 

terutama perusahaan kayu yang memiliki perhatian khusus terhadap hal kualitas yang 

diproduksi, terutama yang memiliki order dari luar negeri sebab ada standar mutu 

tersendiri untuk produk-produk export sehingga mengharuskan perusahaan 

menghasilkan produk dengan kriteria mutu sesuai standar tersebut. Metode six sigma 

dapat digunakan sebagai analisis pengendalian kualitas untuk meminimasi defect 

produk yang dihasilkan serta mengidentifikasi faktor penyebabnya tersebut sehingga 

perusahaan dapat menentukan tindakan perbaikannya. Metode six sigma dapat 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan melalui penerapan dengan melakukan 5 

tahapan DMAIC (Define, Measure, Analysis, Improvement, dan Control). Namun pada 

penelitian ini hanya dilakukan 3 tahapan yaitu Define, Measure dan analyze 

3.3.4 Pengumpulan Data  

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah : 

1. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung di PD. Wonoagung Sejahtera 

Kabupaten Gresik, diantaranya adalah jumlah produksi woodworking tahun 2014 

sebagai jumlah populasi untuk menentukan jumlah sampel yang diambil pada tahap 

pengukuran (measure), flow proses produksi woodworking, dan jumlah produk cacat 

yang diperoleh saat tahap pengukuran dari jumlah sampel yang diambil untuk 

mengukur nilai DPMO dan nilai sigma dengan kriteria batasan mutu berdasarkan 

grade produk yang telah ditentukan perusahaan seperti pada tabel 4.1. 

2. Data sekunder sebagai data pendukung penelitian yang sudah dikumpulkan yakni 

meliputi data jumlah sentra industri kayu di Kabupaten Gresik yang didapat dari 

Pemkab Gresik, dan data standar mutu kayu terkait penjelasan macam-macam 



19 

 

cacat dalam pengolahan kayu dari Perum Perhutani. Data sekunder tersebut 

diperoleh dari jurnal, artikel – artikel yang terkait dengan pokok bahasan penelitian 

serta dokumen atau arsip-arsip mengenai data obyektif tentang catatan-catatan 

yang dimiliki oleh perusahaan. 

Pengumpulan data ini menggunakan empat metode pengumpulan data yaitu : 

1. Wawancara 

  Wawancara yang dilakukan yaitu dengan tanya jawab secara langsung dengan 

staf dan karyawan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.  

2. Dokumentasi  

Dokumentasi yang dilakukan yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari 

literatur dari, kajian pustaka, jurnal artikel karya ilmiah dan dokumen-dokumen atau 

catatan yang ada pada perusahaan terkait penelitian. 

3. Observasi  

 Observasi yang dilakukan yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan 

pengamatan secara langsung ke lokasi perusahaan terkait permasalahan yang 

diteliti. 

4. Brainstorming 

 Brainstorming adalah diskusi atau kegiatan bertukar pikiran dengan karyawan 

atau manajemen yang capable dalam bidang tertentu di PD Wonoagung Sejahtera 

Gresik berkaitan dengan permasalahan yang ditemukan. 

3.3.4 Analisis Data 

 Analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode  six sigma meliputi 

tahap definisi (define), tahap pengukuran (measure), dan tahap analisis (analyze). 

Tahapan-tahapan tersebut dijelaskan sebagai berikut: 

1. Tahap definisi  

 Pada tahap ini dilakukan identifikasi masalah penting dalam proses produksi 

yang sedang berlangsung dengan cara mempelajari alur proses produksi kayu keruing 

PD. Wonoagung Sejahtera. Pada tahap pertama yaitu menggambarkan peta proses 

produksi dengan tujuan untuk lebih mengetahui konsep produksi kayu keruing dan hal-

hal yang diperbaiki. Tahap selanjutnya  menentukan apa saja yang menjadi CTQ 

(Critical to Quality) dan jenis defect  terbesar yang ada dalam produksi kayu keruing. 

Identifikasi CTQ ini menggunakan diagram pareto untuk mengetahui jenis kecacatan 

terbesar dalam suatu proses dengan menghitung frekuensi dari setiap CTQ  seperti 
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pada Tabel 3.1 kemudian digambar dalam diagram pareto sehingga dapat diketahaui 

defect  terbesar untuk upaya perbaikan selanjutnya.   

Tabel 3.1 Analisa Pareto Jenis CTQ 

No. Jenis Defect Frekuensi Komulatif 
(Jumlah) 

Presentase 
dari Total (%) 

Presentase 
dari  

Kumulatif 

     

     

Total Jumlah 
Frekuensi 

 100%  

(Sumber: Gasperz, 2005) 

2. Tahap pengukuran 

 Pada tahap ini dilakukan pengukuran kinerja proses produksi woodworking  dan 

jumlah produk yang cacat dengan langkah sebagai berikut: 

a. Penentuan jumlah sampel dan pengambilan sampel 

 Sampel yang diambil berupa barang setengah jadi (sawn timber) (sudah 

dikeringkan dan dipotong sesuai ukuran pemesanan) dari produksi  wood working   

jenis kayu keruing. Populasi dalam penelitian ini adalah dengan berdasarkan jumlah 

produksi wood working dalam satu tahun sebelumnya sebesar 7.029,37 m³. Jumlah  

sampel ditentukan menggunakan rumus Slovin yaitu (Suliyanto, 2006): 

  
 

     
     

Keterangan: 

n  = Jumlah sampel. 

N  = Jumlah populasi. 

e  = Persentase kelonggaran ketelitian karena kesalahan pengambilan sampel. 

 Kelonggaran ketelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% 

sehingga jumlah sampel yang diperbolehkan adalah: 

      
         

                    
            

 Pengambilan sampel dilakukan dengan cara memeriksa hasil dari proses 

pemotongan kayu berdasarkan ketentuan standar mutu perusahaan, cacat yang 

diperhitungkan adalah lubang gerek, pingul, mata kayu sehat, mata kayu busuk, 

lubang mata kayu, serat miring, retak atau pecah, salah potong (miscut), dan salah 

bentuk (warp). Jumlah cacat yang diperoleh dari per pieces atau per batang produk 

kemudian dicatat dan diakumulasikan kemudian dihitung volumenya berdasarkan 

ukuran pemotongan kayu.  

(1) 
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b. Uji kenormalan data 

 Uji kenormalan data digunakan untuk mengetahui data yang diteliti mengikuti 

distribusi normal atau tidak. Uji kenormalan data dilakukan menggunakan uji 

normalitas Anderson-Darling dengan bantuan software Minitab 14. Dalam 

pengambilan keputusan, jika masing-masing variabel mendekati garis normal maka 

dapat dikatakan variabel tersebut berdistribusi normal, jika tidak maka dilakukan 

perbaikan dengan mengganti data dan dilakukan pengujian kembali sampai 

didapatkan data yang berdistribusi normal.  

c. Peta kendali p 

 Peta kendali (control chart) digunakan untuk menganalisa output dari suatu 

proses . Data yang merupakan kecacatan dari output diplotkan pada peta kendali. 

Tujuan utama pembuatan peta kendali adalah untuk mendeteksi adanya penyebab 

khusus dengan cepat sehingga dapat segera diambil tindakan perbaikannya, selain 

itu dapat diketahui pula kapabilitas proses perusahaan (process capability). 

Perhitungan garis tengah (P), batas kendali atas (UCL) dan batas kendali bawah 

(LCL) adalah (Gaspersz, 2007):  

  
  

  
 

UCL =      
      

 
 

LCL =      
      

 
 

Keterangan:  

ΣP = Total cacat yang ditemukan 

Σn  = Total inspeksi yang dilakukan 

 Setelah dilakukan perhitungan tersebut kemudian semua titik p digambar beserta 

batas-batas kendalinya. Apabila ada titik out of statistical control maka data tersebut 

harus direvisi dengan menghilangkan data tersebut atau menggantinya dengan data 

yang baru. Kemudian dilakukan pembuatan peta kendali sampai diperoleh proses 

dalam keadaan in statistical control. 

d. Pengukuran Nilai DPMO (Defect Per Million Opportunities) dan Level sigma 

 Dalam menentukan nilai sigma dilakukan dengan beberapa perhitungan yang 

sudah baku. Defect Per Opportunities (DPO) merupakan suatu ukuran kegagalan yang 

menunjukan banyaknya cacat atau kegagalan satu kesempatan (Putri, 2010). 

Perhitungan DPO menggunakan rumus (5). Penentuan nilai DPMO (Defect Per Million 

(2) 

(3) 

(4) 
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Opportunities) pada proses bertujuan untuk mengetahui nilai cacat per satu juta produk 

yang dihasilkan dengan rumus (6). Perhitungan level sigma dapat dilakukan dengan 

menggunakan Microsoft Excel, maka perhitungan level sigma dapat dilakukan dengan 

menggunakan rumus (7) atau menggunakan tabel konversi nilai DPMO ke nilai sigma 

sepeti pada Lampiran 1. 

     
     

                     
 

                     

                                
    

         
       

e. Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses 

 Penentuan kapabilitas berfungsi untuk mengukur kinerja dari suatu proses 

produksi. Penentuan nilai kapabilitas proses untuk sampel dengan data atribut dapat 

dilihat dari % final yield yang dihasilkan dari proses tersebut. Suatu proses dapat 

dikatakan sudah baik apabila nilai % final yield tersebut ≥ 99,73 % (Muis, 2013). 

Menurut Pande dkk., (2003), perhitungan % final yield adalah: 

                   
            

               
         

3. Tahap Analisis 

 Pada tahap ini dilakukan analisa hasil dari tahap pengukuran sehingga 

diketahui akar permasalahannya dengan diagram fihbone  dan selanjutnya dilakukan 

perhitungan pada Failure Modes and Effect Analysis (FMEA) sebagai usulan tindakan  

perbaikan. Penentuan FMEA dapat dilihat pada Tabel 2.1 dan pemberian skala 

penilaiannya ( antara 1-10) seperti pada Lampiran 2. Setelah dilakukan perhitungan 

FMEA selanjutnya menentukan tindakan perbaikan yang sesuai terhadap permasalan 

tersebut, terutama permasalahan yang memiliki nilai resiko (RPN) tertinggi dengan 

menggunakan tabel Action Planning for Failure Mode seperti pada Tabel 3.2. 

Tabel 3.2 Bentuk Tabel Action for Failure Mode 

Failure Mode  Actionable Cause  Design Action / 

Potensial Solution  

Design Validation 

    

(Sumber : Gaspersz, 2007) 

 

(6) 

(7) 

(8) 

(5) 
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3.3.5 Pembahasan  

 Pembahasan dilakukan untuk memberikan penjelasan dan informasi dari data-

data yang telah diolah tersebut. Tahap pembahasan ini juga berisi mengenai usulan 

rencana-rencana perbaikan yang akan diberikan kepada perusahaan dalam 

memperbaiki proses produksi. Pengolahan data dibantu dengan menggunakan 

software Minitab 14. 

3.3.6 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan adalah bagian akhir dari laporan penelitian mengenai hasil utama 

dari pembahasan dan menjawab permasalahan serta tujuan penelitian. Saran adalah 

masukan yang ditujukan pada peneliti selanjutnya ataupun pihak perusahaan. 

  


