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III. METODE PENELITIAN 
 
 

3.1  Waktu dan Tempat Penelitian 
Penelitian dilakukan pada bulan Juni 2015 hingga 

selesai di UD. Sabar Jaya di Jalan Raya Bunut Wetan, 
Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pengolahan 
dan analisis data dilaksanakan di Laboraturium Manajemen 
Agroindustri, Jurusan Teknologi Industri Pertanian, Fakultas 
Teknologi Pertanian, Universitas Brawijaya Malang. 
 
3.2  Batasan Masalah   
 Batasan masalah digunakan untuk membatasi ruang 
lingkup penelitian agar lebih terfokus. dalam penelitian ini antara 
lain: 

1. Jenis produk yang diamati pada penelitian ini adalah 
produk dengan realisasi produksi terbesar yaitu keripik 
buah nangka 

2. Jenis penyimpangan yang diukur adalah bentuk yang 
tidak utuh atau remuk selama proses produksi keripik 
nangka 

3. Analisis pengendalian kualitas hanya dilakukan pada 
tahap Define (D), Measure (M), Analyze (A) dan Improve 
(I).  

4. Pada penelitian ini tidak membahas aspek biaya 
 
3.3 Prosedur Penelitian 
 Prosedur penelitian merupakan beberapa tahapan ataupun 
langkah yang sistematis dari suatu penelitian. Diagram alir 
prosedur penelitian ini ditunjukan pada Gambar 3.1 serta uraian 
tahapan pelaksanaan penelitian secara lebih terperinci 
dijelaskan pada sub bab berikut ini. 
 
3.3.1 Survei Pendahuluan 
 Penelitian ini diawali dengan survei pendahuluan yang 
dilakukan melalui observasi pengamatan langsung dan 
wawancara dengan pihak yang terkait di tempat penelitian yaitu 
UD. Sabar Jaya yang berada di Jalan Raya Bunut Wetan, 
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Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan ini 
digunakan untuk mengetahui kondisi umum perusahaan terkait 
dengan bagaimana penerapan pengendalian kualitas yang 
sudah dilaksanakan selama proses produksi dan untuk 
mengidentifikasi masalah yang ada di dalam perusahaan 
sehingga dapat diangkat menjadi topik penelitian. 
 
3.3.2 Studi Literatur 
 Studi literatur digunakan sebagai referensi dalam 
memecahkan masalah yang ada di UD Sabar Jaya, baik untuk 
menganalisis faktor-faktor dan data pendukung maupun untuk 
merencanakan kontruksi yang dapat mendukung penelitian. 
Studi literatur ini didapat dilakukan dengan cara mengumpulkan 
berbagai informasi yang ada, baik media cetak maupun media 
online yang terkait dengan penelitian yang dilakukan.  
 
3.3.3 Identifikasi Masalah 
   Tahap identifikasi masalah ini dilakukan setelah survei 
pendahuluan, yang mana digunakan untuk mengetahui 
hubungan sebab akibat adanya permasalahan. Dan mengetahui 
adanya kendala atau penyimpangan dari kondisi normal selama 
proses produksi. Dari hasil survei pendahuluan berupa 
wawancara dapat diketahui adanya masalah terhadap produk 
akhir yang dihasilkan yaitu masih terdapat banyaknya bentuk 
keripik yang tidak bulat utuh atau remuk setelah proses 
pengeringan (spinning). Tingginya variabilitas produk yang tidak 
sesuai bentuk pada proses tersebut harus dikurangi, jika 
dibiarkan terus menerus akan menyebabkan kerugian terhadap 
produk keripik apel yang tentu saja akan menyebabkan usaha 
dirugikan dari segi finansial. 
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Studi Literatur

Identifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Penentuan Tujuan

Pengumpulan Data

Survei Pendahuluan

Pembahasan

Kesimpulan dan Saran

Tahap Analyze:

- Melakukan analisis hasil Measure

- Pembuatan Diagram Sebab Akibat

- Penentuan prioritas rencana perbaikan dengan FMEA

Tahap Measure:

- Uji Kenormalan Data

- Menghitung dan Membuat Peta Kontrol P

- Menghitung Kapabilitas Proses

- Menghitung DPMO dan Nilai Ssigma

Tahap Define:

- Penentuan CTQ (Critical To Quality)

- Pembuatan Diagram Pareto

Tahap Improve:

- Merancang perbaikan kualitas terhadap proses kritis    

berdasarkan hasil Tahap Analyze

Analisis Data

 
Gambar 3.1 Diagram Alir Prosedur Penelitian 
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3.3.4 Pengumpulan Data 
3.3.4.1 Prosedur Pengumpulan Data 

   Prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam 
penelitian ini adalah: 
1. Observasi  

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan 
cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap 
proses produksi  keripik buah nangka di UD. Sabar Jaya 
Kabupaten Malang. Pada penelitian ini observasi 
dilakukan pada bagian proses produksi khususnya proses 
spinning .  

2. Wawancara 
Wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab kepada 
pihak-pihak yang berkaitan dengan kegiatan proses 
produksi dan kualitas produk. Pada penelitian ini 
wawancara dilakukan pada pemilik UD. Sabar Jaya dan 
pekerja dibagian produksi keripik buah nangka. 

3.  Dokumentasi 
Dokumentasi merupakan proses pengumpulan data yang 
dilakukan dengan cara mempelajari dan mencatat 
informasi yang diperoleh dari perusahaan dan dokumen 
lain untuk menunjang perolehan data di lapangan. Pada 
penelitian ini dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan 
data produksi dan jenis-jenis cacat pada keripik nangka 
selama Januari 2014 sampai Desember 2015 serta data 
cacat produk paling utama berupa bentuk yang tidak utuh 
atau remuk setelah proses spinning pada bulan Maret 
2016. 
 

3.3.4.2 Jenis dan Sumber Data 
   Jenis dan sumber data merupakan bahan untuk 

mendapatkan data. Data yang diperlukan dalam penelitian 
ini terdiri dari dua jenis yaitu: 

1. Data Primer 
Data primer adalah data yang diperoleh secara 

langsung dalam kegiatan proses produksi atau obyek 
yang diamati yang berupa data hasil pengamatan, hasil 
pengukuran dan hasil wawancara. Data tersebut adalah 
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data mengenai bentuk-bentuk kecacatan produk, produk 
yang tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 
dan data jumlah produk yang cacat atau rusak.  

2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah 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 berupa data proses produksi, data 
jumlah hasil produksi per bulan dan beberapa data 
pelengkap lain yang mendukung. 

 
3.3.5 Analisis Data 
  Pada tahap analisis data dilakukan dengan metode Six 
Sigma yang meliputi beberapa tahap yaitu tahap Define, 
Measure, Analyze dan Improve. Tahap tersebut dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
3.3.5.1 Define 
    Pada tahap ini dilakukan identifikasi proses atau produk 
yang akan diperbaiki untuk menentukan apa saja yang menjadi 
CTQ (Critical To Quality). Identifikasi ini juga menggunakan 
diagram pareto untuk mengetahui jenis kecacatan terbesar pada 
tiap proses, sehingga dapat fokus dalam upaya perbaikan 
tersebut. Berdasarkan data yang diperoleh dari UD. Sabar Jaya, 
permasalahan yang sering terjadi adalah banyak ditemukan 
cacat produk antara lain tidak utuh atau remuk, gosong, kurang 
kering dan kotor. Dari beberapa jenis cacat tersebut menurut 
kepala bagian produksi cacat yang paling sering terjadi adalah 
bentuk keripik yang tidak utuh atau remuk terutama pada proses 
spinning, sehingga diperlukan suatu perbaikan proses agar 
terjadinya cacat produk akhir dapat diminimalisasi. 
 
3.3.5.2 Measure 
   Pada tahap pengukuran dilakukan perhitungan untuk 
data yang telah didapatkan. Pengukuran dilakukan dengan 
pengambilan sampel, uji kenormalan data, pembuatan peta 
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kendali, perhitungan kapabilitas proses dan perhitungan nilai 
Defect Per Million Opportunity (DPMO). 

1. Pengambilan Sampel 
 Pengambilan sampel dilakukan dengan menimbang 
remukan keripik buah nangka per 100 gram setelah 
proses spinning dan diambil secara acak (simple random 
sampling). UD. Sabar Jaya dapat menghasilkan keripik 
buah nangka ± 150 kg perhari atau sebanyak ± 1500 
kemasan per harinya (dalam ukuran 100 gram). 
Berdasarkan inspeksi normal ANSI/ASQC Z1.9-1993 pada 
Tabel 3.1, jika banyak produk yang dihasilkan 1201-3200 
maka jumlah sampel yang diambil sebanyak 50. 
Pengambilan sampel dilakukan selama 10 hari kerja, 
dalam 1 hari dilakukan pengambilan sebanyak 50 sampel 
secara acak, sehingga secara keseluruhan diperoleh 
sebanyak 500 sampel. Sampel diamati selama 3 shift per 
harinya yaitu dari pukul 04.00-09.00 WIB, 09.00-14.00 
WIB dan 14.00-19.00 WIB dimana setiap shift melakukan 
3 kali proses, sehingga dalam 1 hari kerja terdapat 9 kali 
proses. Untuk mendapatkan 50 sampel dalam 1 hari, 
maka dilakukan pengambilan sampel sebanyak ± 6 kali di 
setiap proses. 
 
Tabel 3.1 Ukuran Sampel Menurut ANSI/ASQC Z1.9-1993, 
Inspeksi Normal 

Banyaknya produk yang dihasilkan (Unit) 
Ukuran 
Sampel 

91-150 10 

151-280 15 

281-400 20 

401-500 25 

501-1200 35 

1201-3200 50 

3201-10000 75 

10001-35000 100 

35001-150000 150 

  Sumber: Besterfield (2005) 
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2. Uji Kenormalan Data 
 Uji kenormalan data digunakan untuk menguji 
apakah asumsi kenormalan telah terpenuhi dalam 
penelitian. Uji kenormalan data dilakukan dengan uji 
Kolmogorov Smirnov dengan bantuan Software SPSS 17. 
Uji Kolmogorov Smirnov adalah pengujian normalitas 
yang banyak dipakai, terutama setelah adanya banyak 
program statistik yang beredar. Kelebihan dari uji ini 
adalah sederhana dan tidak menimbulkan perbedaan 
persepsi di antara satu pengamat dengan pengamat yang 
lain yang sering terjadi pada uji normalitas dengan 
menggunakan grafik (McCall, 1970). Konsep dasar dari 
uji normalitas Kolmogrov-Smirnov adalah dengan 
membandingkan distribusi data (yang akan diuji 
normalitasnya) dengan distribusi normal baku. Distribusi 
normal baku adalah data yang telah ditransformasikan ke 
dalam bentuk Z-Score dan diasumsikan normal. Kriteria 
pengujian adalah sebagai berikut (Santoso, 2010): 
- Jika angka signifikansi (SIG) < 0,05, maka distribusi 

tidak normal (asimetris) 
- Jika angka signifikansi (SIG) > 0,05 maka distribusi 

normal (simetris) 
Jika data yang digunakan tidak terdistribusi normal, maka 
dilakukan perbaikan dengan mengganti data ekstrim 
kemudian diuji kembali sampai didapatkan data yang 
berdistribusi normal. 
 

3. Pembuatan Peta Kontrol P 
  Peta kontrol p digunakan untuk mengetahui 
apakah cacat produk yang dihasilkan masih dalam batas 
yang disyaratkan. Bila sampel yang diambil untuk setiap 
kali melakukan observasi jumlahnya sama maka kita akan 
menggunakan peta kendali proporsi kesalahan (p-chart) 
maupun banyaknya kesalahan (np-chart). Peta kontrol p 
dapat dibuat menggunakan Software Minitab 17. 
Pembuatan peta kontrol p dapat dilakukan mengikuti 
beberapa langkah berikut ini (Sugiyono, 2007): 
1. Tentukan ukuran sampel yang cukup besar (n > 30) 
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2. Pengelompokan data sampel yang diperoleh  
3. Menghitung nilai proporsi cacat 

    
  

  
        (1) 

4. Menghitung Batas Kendali Atas (UCL) dan Batas 
Kendali Bawah (LCL) 

            
          

 
     (2) 

           
          

 
     (3) 

Keterangan: 
   = proporsi cacat 
p = cacat yang ditemukan 
n = sampel yang diinspeksi 

5. Menggambarkan semua titik    serta batas-batas 
kendalinya. Apabila ada titik yang out of statistical 
control atau di luar batas kendali atas maupun bawah, 
maka data tersebut harus direvisi dengan 
menghilangkan data tersebut atau menggantinya 
dengan yang baru. Pembuatan peta kendali kemudian 
dilakukan sampai diperoleh proses dalam keadaan in 
statistical control atau di antara batas kendali atas dan 
bawah. 

 
4. Perhitungan Kapabilitas Proses 

  Kapabilitas proses berfungsi untuk mengukur 
kinerja  terbaik suatu proses produksi. Penentuan 
kapabilitas suatu proses memungkinkan untuk dapat 
memprediksi secara kuantitatif berapa baik suatu produk 
dapat memenuhi spesifikasi serta untuk menentukan 
kebutuhan suatu peralatan serta pengendalian yang 
dibutuhkan. Menurut Muis dan Basri (2011), penentuan 
nilai kapabilitas proses untuk sampel dengan data atribut 
dapat dilihat dari persentase final yield yang dihasilkan 
dari proses tersebut. Untuk data atribut, suatu proses 
dapat dikatakan sudah baik apabila nilai persentase final 
yield tersebut ≥ 69,2 % untuk rata-rata industri di 
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Indonesia. Parameter pencapaian sigma dapat dilihat 
pada Tabel 3.2. Menurut Pande (2004) perhitungan final 
yield dapat dilihat pada rumus berikut dan : 

FINAL YIELD = 100% - (
            

               
            (4) 

 
` Tabel 3.2 Pencapaian Tingkat Sigma 

Pencapaian 
Sigma 

DPMO Yield 

1-sigma 
691.462 (sangat tidak 

kompetitif) 
30,9 % 

2-sigma 
308.538 (rata-rata industri 

Indonesia) 
69,2 % 

3-sigma 66.807 93,3 % 

4-sigma 6.210 (rata-rata industri USA) 99,4 % 

5-sigma 233 99,98 % 

6-sigma 3,4 (Industri kelas dunia) 99,999 % 

          Sumber: Gaspersz (2005) 

5. Perhitungan Nilai Sigma dan Defect Per Million 
Opportunity (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 terlebih 
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 3.3. 
 
 
 
 
 
 
 



27 
 

 
    Tabel 3.3 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) 
 

3.3.5.3 Analyze 
Pada langkah ini, pendekatan Six Sigma menerapkan 

statistical tool untuk memvalidasi akar permasalahan. 
Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengetahui seberapa 
baik proses yang berlangsung dan mengidentifikasi akar 
permasalahan yang mungkin menjadi penyebab timbulnya 
variasi dalam proses. Beberapa hal yang akan dilakukan 
pada tahap ini adalah : 
a.  Menganalisis hasil perhitungan kapabilitas proses 

spinning keripik nangka 
b.  Menganalisis hasil perhitungan nilai DPMO proses 

spinning keripik nangka 
c.  Menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keripik 

nangka cacat tidak utuh atau remuk dan cacat gosong 
menggunakan diagram sebab akibat 

d.  Pembuatan Failure Modes and Effect Analysis (FMEA). 
   Penentuan FMEA digunakan untuk 

mengidentifikasi dan mencegah sebanyak mungkin mode 
kegagalan (failure mode). Suatu mode kegagalan adalah 
apa saja yang termasuk dalam kecacatan atau kegagalan 
dalam desain, kondisi di luar batas spesifikasi yang 
ditetapkan, atau perubahan-perubahan produk yang 
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menyebabkan terganggunya fungsi produk. Dengan 
menghilangkan mode kegagalan, maka FMEA akan 
meningkatkan keandalan dari produk sehingga 
meningkatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan 
produk tersebut (Gaspersz, 2007). Pada FMEA dihitung 
(Risk of Priority Number/RPN) dan diisikan nilai Severity, 
Occurance, Detection. Penentuan nilai Severity, 
Occurance, dan Detection didasarkan pada skala 
penilaian yang tertera pada Lampiran 1. Cara penentuan 
nilai dari tiap hal tersebut yaitu berdiskusi dengan pihak-
pihak terkait dan penentuan  FMEA dapat dilihat pada 
Tabel 3.4. Menurut Chauhan et al (2012), setelah 
menentukan nilai Severity, Occurance dan Detection, 
besarnya nilai RPN dapat dengan mudah dihitung dengan 
mengalikan 3 nilai tersebut: 

 

              
Keterangan: 
    = Nilai Severity 

    = Nilai Occurance 
    = Nilai Detection 

 
 Tabel 3.4 Penentuan Failure Modes and Effect Analysis 
 
 
 
 
    
      Sumber: Gaspersz, 2007 
 

e.  Merekomendasikan usulan perbaikan kepada UD. Sabar 
Jaya sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan 
usaha perbaikan pada proses produksi terutama proses 
spinning. 

 

3.3.5.4 Improve 
   Pada Improve akan dilakukan tindakan atau ide-ide yang 
mungkin akan membantu mengatasi akar masalah, 
kemudian menyeleksi ide mana yang dapat mnjadi solusi-
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solusi potensial. Analisis akan dilakukan terhadap penyebab 
RPN tertinggi dan merancang perbaikan kualitas tehadap 
penyebab terjadinya cacat tidak utuh atau remuk pada 
produk keripik nangka di UD. Sabar Jaya. Pada tahap ini 
dilakukan percobaan kecil untuk membandingkan kualitas 
bahan dan hasil keripik secara visual dan bentuk (keutuhan) 
dari buah nangka Semarang dengan buah nangka Malang. 
 

3.3.6 Hasil dan Pembahasan 
    Pembahasan dilakukan untuk memberikan penjelasan dan 
informasi dari data-data yang telah diolah. Tahap pembahasan 
ini juga berisi mengenai usulan rencana-rencana perbaikan 
yang akan diberikan kepada perusahaan dalam memperbaiki 
proses produksi.  
 
3.3.7 Kesimpulan dan Saran 
  Kesimpulan adalah bagian akhir dari laporan mengenai 
hasil utama dari pembahasan dan menjawab permasalahan dan 
tujuan penelitian. Kesimpulan pada intinya merupakan 
rekomendasi yang ditujukan kepada pihak perusahaan sebagai 
dasar penentuan kebijakan terkait dengan perbaikan dan 
peningkatan kualitas. Saran adalah masukan yang ditujukan 
pada peneliti selanjutnya ataupun pihak perusahaan. 
 


