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III   METODE PENELITIAN 
 
3.1 Tempat dan Pelaksanaan 

Penelitian dilaksanakan di pabrik PT Tigaraksa Satria Tbk 
yang berlokasi di Jalan Cangkringan KM 1,5 Dhuri, Tirtomani, 
Kalasan, Sleman, Yogyakarta, pada bulan Januari – Februari 
2013. Pengolahan data dilaksanakan di Laboratorium 
Manajemen Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, 
Fakultas Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya, Malang.  
  
3.2 Metode Penelitian 

Metode dasar yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang 
dimaksudkan untuk mendeskripsikan secara sistematis dan 
akurat suatu situasi atau area populasi tertentu yang bersifat 
faktual (Danim, 2002). Penelitian kuantitatif adalah suatu 
pendekatan penelitian secara obyektif, mencakup pengumpulan 
dan analisis data kuantitatif serta menggunakan metode 
pengujian statistik (Hermawan, 2005).  
 
3.3 Batasan Masalah 

Batasan masalah dalam sebuah penelitian dibutuhkan agar 
permasalahan yang diteliti dapat lebih fokus dan tidak melebar. 
Batasan masalah pada penelitian ini adalah: 
1. Jenis produk yang diamati pada penelitian ini adalah produk 

dengan realisasi produksi terbesar yakni produk milik PT. 
Fonterra Brand Indonesia. 

2. Penelitian dibatasi pada tahap Define (D), Measure (M), dan 
Analyze (A).  

3. Jenis penyimpangan yang diukur adalah berdasarkan jenis 
penyimpangan terbanyak selama proses produksi, yaitu 
kebocoran pada kemasan sachet alufoil. 

4. Pada penelitian ini tidak membahas aspek biaya.  
 
3.4 Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian merupakan langkah-langkah sistematis 
yang ditempuh untuk mengungkapkan data dan fakta yang 
berkenaan dengan penelitian. Prosedur penelitian terdiri dari 
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survei pendahuluan, studi literatur, identifikasi masalah, 
penentuan batasan masalah, pengumpulan data, pengolahan 
dan analisa data, hasil dan pembahasan serta penarikan 
kesimpulan. Langkah-langkah dalam penelitian ini secara singkat 
disajikan pada Gambar 3.1.  

 

Mulai 

Survei Pendahuluan Studi Literatur 

Identifikasi Masalah 

Pengumpulan Data 

Pengolahan dan Analisa Data 
 
Penerapan metode Lean Six Sigma: 

 Define (identifikasi produk amatan dan aktivitas proses produksi, 
pembuatan value stream mapping, dan identifikasi waste) 

 Measure (pengambilan sampel, uji kecukupan data, uji kenormalan 
data, pembuatan peta kendali, perhitungan nilai sigma dan DPMO, 
serta perhitungan kapabilitas proses) 

 Analyze (pembuatan diagram sebab akibat dan FMEA) 

Hasil dan Pembahasan 

Kesimpulan dan Saran 

Gambar 3.1 Diagram Alir Langkah-langkah Penelitian 

Selesai 
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3.4.1 Survei Pendahuluan 
Berdasarkan Gambar 3.1 dapat dilihat bahwa penelitian ini 

diawali dengan survei pendahuluan dan studi literatur. Survei 
pendahuluan dilakukan di tempat penelitian yaitu PT Tigaraksa 
Satria Tbk Yogyakarta. Kegiatan ini dilakukan dengan cara 
wawancara dan diskusi dengan pihak terkait untuk mengetahui 
jenis produk yang paling banyak diproduksi, kondisi umum 
perusahaan tentang penerapan pengendalian kualitas proses 
produksi susu bubuk, dan jenis penyimpangan yang terjadi 
selama proses produksi. 

 
3.4.2 Studi Literatur 

Setelah diketahui permasalahan yang ada, selanjutnya 
dilakukan studi literatur dari jurnal-jurnal penelitian terdahulu 
yang mendukung dalam mencari solusi dari permasalahan. Studi 
literatur digunakan sebagai referensi dalam memecahkan 
masalah yang ada, baik untuk menganalisis faktor-faktor dan 
data pendukung maupun untuk merencanakan konstruksi yang 
dapat mendukung penelitian. Studi literatur dilakukan dengan 
cara mengumpulkan, membaca buku-buku, artikel dan jurnal 
terkait dengan penelitian yang dilakukan.  

 
3.4.3 Identifikasi Masalah 

Identifikasi masalah dilakukan setelah survei pendahuluan. 
Dari hasil survei pendahuluan dapat diidentifikasi bahwa terdapat 
beberapa kendala pada proses produksi produk susu bubuk, 
salah satunya yaitu banyaknya penyimpangan produk selama 
proses produksi. Jenis penyimpangan tersebut antara lain 
terjadinya kebocoran pada horizontal dan vertical seal alumunium 
foil, berat produk dan kadar oksigen di luar spesifikasi, adanya 
material asing, serta kesalahan dalam sealing dan coding 
kemasan. Penyimpangan tersebut harus dikurangi, jika dibiarkan 
terus-menerus akan menyebabkan kerugian bagi perusahaan 
karena menimbulkan pemborosan (waste) akibat potensi 
menghasilkan produk cacat serta adanya proses rework 
(pengerjaan ulang).  
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3.4.4 Pengumpulan Data 
1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data merupakan tempat dan bahan untuk 
mendapatkan data. Data yang diperlukan dalam penelitian ini ada 
dua macam yaitu data primer dan data sekunder.  
a. Data Primer 

Data Primer adalah data yang diproleh secara langsung dalam 
kegiatan perusahaan atau obyek yang diamati untuk dianalisis 
lebih lanjut.  

b. Data Sekunder  
Data Sekunder adalah data yang sudah diolah atau data yang 
diperoleh dari sumber lain yang selanjutnya digunakan 
sebagai pendukung dan pelengkap dalam laporan, data 
tersebut adalah data data yang diperoleh dari studi literatur 
dan data atau dokumen perusahaan. Data sekunder yang 
digunakan antara lain jumlah produksi per bulan, jumlah 
penyimpangan yang sering terjadi selama proses produksi dan 
beberapa data pelengkap lain yang dapat mendukung 
penelitian ini. Data ini diperoleh dari catatan perusahaan dan 
wawancara dengan tenaga kerja bagian produksi dan quality 
control. 

2. Prosedur Pengumpulan Data 
Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian 

ini adalah: 
a. Observasi dilakukan dengan pengamatan langsung terhadap 

aktivitas proses produksi susu bubuk di di PT Tigaraksa Satria 
Tbk Yogyakarta.  

b. Wawancara yaitu pengumpulan data melalui tanya jawab 
dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan proses 
produksi dan kualitas produk.  

c. Dokumentasi dilakukan dengan cara mempelajari dan 
mencatat informasi yang diperoleh dari perusahaan dan 
dokumen lainnya untuk menunjang perolehan data di 
lapangan. 
 

3.4.5 Pengolahan dan Analisis Data 
Setelah mengidentifikasi data yang dibutuhkan, selanjutnya 

dilakukan pengolahan dan analisis data. Metode untuk 
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pengolahan dan analisis data dilakukan dengan menggunakan 
metode Lean Six Sigma. Pendekatan Lean yang dilakukan antara 
lain melakukan identifikasi produk amatan dan aktivitas proses 
produksi, pembuatan value stream mapping dan identifikasi 
waste. Tahapan Six Sigma yang dilaksanakan meliputi 
pendefinisian (define), pengukuran (measure), dan analisis 
(analyze), yang merupakan sebuah tahapan proses yang sangat 
sistematis dan mengacu pada fakta yang terjadi untuk melakukan 
perbaikan secara terus-menerus. Tahapan Lean Six Sigma yang 
akan dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  
1. Pendefinisian (define) 

Tahap pertama pada penerapan Lean Six Sigma yaitu tahap 
pendefinisian (define), yang dilakukan untuk mengetahui jenis 
penyimpangan atau cacat yang paling banyak terjadi selama 
proses produksi. Pendefinisian jenis penyimpangan tersebut 
dilakukan dengan pengumpulan data primer, data sekunder, 
maupun wawancara dengan departemen produksi atau quality 
control. Pada tahap ini juga dilakukan identifikasi produk amatan 
dan aaktivitas proses produksi, pembuatan value stream 
mapping dan identifikasi waste sebagai sasaran Lean 
Manufacturing. Untuk itu, latar belakang informasi mengenai 
proses produksi harus dikumpulkan. Dari informasi tersebut 
selanjutnya digunakan pada diagram pareto untuk 
memperlihatkan masalah yang paling dominan sehingga dapat 
diketahui pokok permasalahan yang harus diprioritaskan dan 
diteliti yang nantinya akan dilakukan penentuan tindakan 
perbaikan.  
2. Pengukuran (Measure) 

Pada tahap pengukuran kemudian dilakukan perhitungan 
untuk data yang telah didapatkan. Pengukuran dilakukan dengan 
pengambilan sampel, uji kenormalan data, pembuatan peta 
kendali, perhitungan nilai Defect Per Million Opportunities 
(DPMO) dan sigma serta perhitungan nilai kapabilitas proses.  

a. Pengambilan Sampel 
Pengambilan data sampel dilakukan dengan menggunakan 

data-data hasil record keeping berupa form inspection yang 
dilakukan oleh QC Inline Process periode September 2012 
hingga Februari 2013. Data sampling dibagi menjadi subgrup 
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(per minggu). Sampel yang diamati adalah kebocoran sachet 
alufoil pada proses pengisian (filling).  
b. Uji Kenormalan Data 

Tujuan uji kenormalan data adalah untuk mengetahui 
apakah distribusi sebuah data mengikuti atau mendekati 
distribusi normal, yakni distribusi data dengan bentuk lonceng 
(bell shaped). Data yang baik adalah data yang mempunyai 
pola seperti distribusi normal, yakni distribusi data tersebut 
tidak melenceng ke kiri atau ke kanan. Uji kenormalan data 
dapat dilakukan dengan grafik dan melihat besaran 
Kolmogrov-Smirnov dengan bantuan software Statistical 
Problem and Service Solution (SPSS) versi 17. Selain itu uji 
kenormalan diperlukan untuk menentukan kapabilitas proses 
pada tahap selanjutnya dimana data harus berdistribusi 
normal (Ariestiana, 2010 dalam Adityaputra, 2012). Kriteria 
pengujian adalah sebagai berikut (Santoso, 2010): 
- Angka signifikansi (SIG) > 0,05, maka data berdistribusi 

normal 
- Angka signifikansi (SIG) < 0,05, maka data tidak berdistribusi 

normal 
Jika data yang digunakan tidak berditrisbusi normal, maka 
dilakukan perbaikan dengan mengganti data ekstrim 
kemudian diuji kembali sampai didapatkan data yang 
berdistribusi normal. 
c. Pembuatan Peta Kendali 

Peta kendali digunakan untuk menganalisis proses dengan 
tujuan melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap 
mutu. Dengan peta kendali dapat diketahui penyimpangan yang 
berada diatas maupun dibawah kendali. Peta kendali dapat 
diklasifikasikan ke dalam dua tipe umum. Pembuatan peta 
kendali p dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan berikut: 
1. Menentukan ukuran contoh atau sampel yang akan diamati 
2. Menghitung proporsi cacat, dengan rumus berikut (Besterfield, 

2004): 

p̅ = 
∑np

∑ n
        (4) 

3. Menghitung batas kendali, terdiri dari central line atau CL 
(garis tengah), upper control limit atau UCL (batas kendali 
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atas) dan lower control limit atau LCL (batas kendali bawah), 
dengan rumus berikut: 
CL = p̅        (5) 

UCL = p̅ + 3 √
p̅ (1-p̅)

n
      (6) 

LCL = p̅− 3 √
p̅ (1-p̅)

n
      (7) 

4. Memplotkan data proporsi dan melakukan analisis terhadap 
data yang telah diplotkan. 
Apabila terdapat titik yang berada di luar batas kendali (out of 
statistical control) maka data tersebut harus direvisi dengan 
menghilangkan data yang berada di luar kendali tadi atau 
menggantinya dengan data baru. Pembuatan peta kendali 
kemudian dilakukan hingga diperoleh proses dalam keadaan 
didalam batas kendali (in statistical control) atau stabil. Hal ini 
sebagai syarat utama yang harus dipenuhi untuk menghitung 
kapabilitas proses, dimana nilai rata-rata proses berada dalam 
keadaan stabil (Gaspersz, 2012).  
d. Perhitungan Nilai Sigma dan Defect per Milion 

Opportunities (DPMO) 
Perhitungan besarnya nilai sigma produk dilakukan dengan 

menggunakan rumus-rumus perhitungan sigma yang sudah 
baku, dan juga dengan menggunakan tabel nilai sigma yang 
tersedia. Sebelum dilakukan perhitungan nilai sigma, perlu 
diketahui dahulu nilai DPMO pada proses tersebut. Penentuan 
nilai DPMO pada proses bertujuan untuk mengetahui nilai 
cacat per satu juta produk yang dihasilkan. Untuk menentukan 
nilai DPMO pada suatu proses, dapat dilihat pada Tabel 3.1. 
e. Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses 

Penentuan kapabilitas suatu proses memungkinkan untuk 
memprediksi secara kuantitatif berapa baik suatu produk 
dapat memenuhi spesifikasi serta untuk menentukan 
kebutuhan suatu peralatan serta pengendalian yang 
dibutuhkan. Nilai kapabilitas proses dihitung berdasarkan jenis 
data primer yang didapatkan. Dalam konteks pengendalian 
proses statistikal terdapat dua jenis data yaitu data atribut dan 
variabel. Perhitungan kapabilitas proses untuk data atribut 
dapat dihitung dengan mengitung yield process. Yield 
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merupakan presentase probabilitas banyaknya produk yang 
sesuai spesifikasi yang dapat dihasilkan oleh suatu proses. 
Perhitungan yield dilakukan dengan rumus (2). 

 
Tabel 3.1 Tahap-Tahap Perhitungan Nilai DPMO dan Sigma 

Kode Tindakan Persamaan 

1 Proses apa yang ingin diketahui? - 
2 Berapa banyak unit yang diperiksa? - 
3 Berapa banyak unit yang cacat? - 
4 Hitung peluang tingkat cacat/kesalahan 

(Defect per Total Opportunity atau DPO)   
Kode 3/Kode 2 

5 Hitung peluang cacat per satu juta 
kesempatan (Defect per Million 
Opportunities atau DPMO) 

Kode 4*1000000 

6 Konversi nilai DPMO ke dalam nilai sigma - 

Sumber: Gaspersz (2012) 

 
3. Analisis (Analyze) 

Tahap analyze adalah tahap berikutnya setelah tahap 
pengukuran (measure). Pada tahap ini dilakukan analisa dan 
identifikasi mengenai sebab-sebab utama timbulnya 
permasalahan, sehingga pada akhirnya akan diketahui tindakan 
penanggulangan langsung ke sebab yang utama. Tools Six 
Sigma yang digunakan dalam tahap ini antara lain adalah 
diagram sebab akibat dan FMEA (Failure Modes And Effect 
Analysis). Hasil akhir yang ingin diperoleh dari tahap ini adalah 
informasi atau pernyataan mengenai sebab-sebab utama 
terjadinya cacat yang harus diperbaiki.   

a. Pembuatan Diagram Sebab Akibat 
Pembuatan diagram sebab akibat dimaksudkan untuk 

menganalisa kemungkinan-kemungkinan penyebab timbulnya 
cacat pada proses produksi. Cacat dapat disebabkan oleh 
berbagai hal, diantaranya adalah adanya variasi. Faktor-faktor 
terjadinya cacat secara garis besar dikelompokkan ke dalam 
berbagai kategori, yaitu manusia (man), mesin (machine), 
material, metode (methode). Diagram ini sering disebut 
diagram tulang ikan (fishbone diagram), yang merupakan 
suatu pendekatan terstruktur untuk menyingkap potensi sebab 
terhadap suatu efek. 
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b. Pembuatan Failure Modes And Effect Analysis (FMEA) 
Pembuatan FMEA dilakukan setelah mengidentifikasi 

penyebab-penyebab timbulnya cacat pada proses dengan 
menggunakan diagram sebab akibat. Tujuan pembuatan 
FMEA pada langkah ini adalah untuk menganalisa kegagalan 
proses yang potensial, dan mengevaluasi prioritas risiko untuk 
nantinya membantu penentuan tindakan yang sesuai pada 
tahap implementasi.  

Pada penelitian ini, pembuatan FMEA dilakukan dengan 
mengevaluasi kegagalan dari produk atau proses dan efek 
yang ditimbulkan serta mengidentifikasi tindakan yang dapat 
mengeliminasi atau mengurangi kemungkinan kegagalan. 
Pada FMEA, dihitung Risk of Priority Number (RPN) dan 
diisikan nilai frequency of occurrence (seberapa sering modus 
terjadi), degree of severity (seberapa besar pengaruh modus 
kegagalan), dan chance or probability of detection (seberapa 
besar kemungkinan modus kegagalan terdeteksi) seperti yang 
tertera pada Tabel 3.2.  

Tabel 3.2 Penentuan Failure Modes and Effect Analysis 

Modus 
of 

Failure 

Cause 
of 

Failure 

Effect 
of 

Failure 

Degree of 
Severity 

(S) 

Frequency 
of Severity 

(O) 

Chance 
of 

Detec-
tion (D) 

RPN 
(S*O
*D) 

R
a
n
k 

        

Sumber: Scholtes et al. (2003) 

 
Cara penentuan nilai dari item dalam FMEA yaitu berdiskusi 

dengan pihak-pihak terkait yaitu bagian produksi. Penentuan 
nilai tersebut didasarkan pada skala penilaian yang tertera 
pada Tabel 3.3 degree of severity (tingkat keparahan), 3.4 
frequency of occurence (frekuensi kejadian), dan 3.5 chance 
of detection (kemampuan deteksi). Dengan menyusun RPN 
dari yang terbesar sampai terkecil, maka dapat ditentukan 
mode kegagalan mana yang paling kritis sehingga diketahui 
tindakan korektif yang harus didahulukan pada mode 
kegagalan itu.  
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Tabel 3.3 Degree of Severity (Tingkat Keparahan) 
Peringkat Efek Keparahan Efek 

10 Berbahaya -  
tanpa 
peringatan 

Potensi mode kegagalan mempengaruhi 
keamanan atau melibatkan ketidaksesuaian 
dengan peraturan pemerintah, tanpa 
peringatan. 

9 Berbahaya - 
dengan 
peringatan 

Potensi mode kegagalan mempengaruhi 
keamanan dan/atau melibatkan 
ketidaksesuaian dengan peraturan 
pemerintah dengan peringatan. 

8 Sangat 
tinggi 

Produk tidak dapat beroperasi, dengan fungsi 
promer gagal. 

7 Tinggi Produk dapat dioperasikan, tetapi pada level 
performa yang lebih rendah. Pelanggan tidak 
puas. 

6 Sedang  Produk dapat dioperasikan, tetapi pelanggan 
tidak nyaman. 

5 Rendah  Produk dapat dioperasikan, tetapi pada level 
performa yang lebih rendah. Pelanggan 
mengalami sejumlah ketidakpuasan. 

4 Sangat 
rendah 

Hasil akhir yang buruk. Kerusakan tampak 
oleh pelanggan rata-rata.  

3 Minor  Hasil akhir yang buruk. Kerusakan tampak 
oleh kebanyakan pelanggan.  

2 Sangat 
Minor 

Hasil akhir yang buruk. Kerusakan tampak 
oleh pelanggan yang teliti.  

1 Tidak ada Tidak ada efek.  

Sumber: Hurst (2006) 
 
Tabel 3.4 Frequency of Occurence (Frekuensi Kejadian) 

Peringkat Probabilitas Kegagalan Laju Kegagalan 

10 Hampir dapat dipastikan kegagalan 
akan terjadi 

1 dalam 2 

9  1 dalam 8 

8 Kegagalan sangat mungkin terjadi 1 dalam 20 
7  1 dalam 40 

6 Kegagalan agak mungkin terjadi 1 dalam 80 
5  1 dalam 400 

4  1 dalam 1000 

3 Kegagalan akan jarang terjadi 1 dalam 4000 

2  1 dalam 20000 

1 Tidak mungkin bahwa penyebab ini 
yang mengakibatkan mode 
kegagalan 

1 dalam 1000000 

Sumber: Gaspersz (2012) 
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Tabel 3.5 Chance of Detection (Kemampuan Deteksi) 
Peringkat Deteksi Kriteria 

10 Ketidakpastian 
absolut 

Kontrol desain tidak akan mendeteksi 
potensi penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

9 Sangat kecil Kemungkinan sangat kecil bahwa kontrol 
desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

8 Kecil  Kemungkinan kecil bahwa kontrol desain 
akan mendeteksi potensi penyebab dan 
mode kegagalan selanjutnya 

7 Sangat rendah  Kemungkinan sangat rendah bahwa 
kontrol desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

6 Rendah  Kemungkinan rendah bahwa kontrol 
desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

5 Sedang Kemungkinan sedang bahwa kontrol 
desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

4 Cukup tinggi Kemungkinan cukup tinggi bahwa kontrol 
desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

3 Tinggi Kemungkinan tinggi bahwa kontrol desain 
akan mendeteksi potensi penyebab dan 
mode kegagalan selanjutnya 

2 Sangat tinggi Kemungkinan sangat tinggi bahwa 
kontrol desain akan mendeteksi potensi 
penyebab dan mode kegagalan 
selanjutnya 

1 Hampir pasti Kemungkinan desain hampir pasti 
mendeteksi potensi penyebab kegagalan 
selanjutnya 

Sumber: Hurst (2006) 

 
3.4.6 Pembahasan 

Pembahasan dilakukan untuk memberikan penjelasan dan 
informasi dari data yang telah diolah. Tahap pembahasan ini juga 
berisi tentang usulan rencana-rencana perbaikan yang akan 
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diberikan kepada perusahaan dalam rencana perbaikan proses 
produksi.  

 
3.4.7 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan merupakan bagian terakhir dari laporan yang 
berisi hasil-hasil utama dan pada dasarnya menjawab 
permasalahan atau tujuan penelitian yang diajukan. Saran 
merupakan masukan untuk penelitian selanjutnya atau saran 
untuk pihak perusahaan yang menyajikan hal-hal relevan yang 
terkait dengan hasil (temuan) penelitian atau kajian yang 
dilakukan.  
 


