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BAB III 

 

 

 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

3.1 Objek Penelitian 

 

 

Penelitian ini di lakukan di PT. Mutu Gading Tekstil. PT. Mutu Gading 

Tekstil merupakan perusahaan tekstil yang membuat benang sintesis. 

Perusahaan ini tepatnya berada di jalan Raya Solo Purwodadi Km. 11, 

Kecamatan Gondangrejo, Kabupaten Karanganyar. PT. Mutu Gading Tekstil 

menghasilkan benang-benang polyester sesuai dengan standar internasional. 

 

3.2 Identifikasi dan Perumusan Masalah 

 

 

Untuk identifikasi dan perumusan masalah merupakan perumusan pada 

BAB I yang telah dijabarkan dan dijelaskan didepan. Hal-hal yang melatar 

belakangi penelitian dan yang menjadi masalah penelitian. Berdasarkan hasil 

observasi dan diskusi langsung di perusahaan diperoleh bahwa perusahaan 

sudah memiliki standard kualitas untuk setiap produk dan khususnya pada 

produk plastik injeksi. Namun masih ditemui adanya produk cacat yang 

disebabkan oleh beberapa faktor baik dari manusia, mesin maupun dari faktor 

lingkungan sehingga belum mencapai standar yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 
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3.3 Pengambilan Data 

 

 

Metode penilitian data pada penelitin ini dilakukan dengan dua cara yaitu : 

1. Data Primer 

 

a. Observasi 

Observasi merupakan metode yang dilakukan dengan cara pengamatan 

secara langsung ke obyek penelitian untuk memperoleh data-data yang 

dibutuhkan secara aktual dan benar. 

 

b. Wawancara 

Merupakan metode pengumpulan data dengan cara melakukan tanya 

jawab langsung kepada pihak yang berkompeten dan bersangkutan 

dengan obyek dan masalah yang terkait dengan penelitian.   

 

2. Data Sekunder 

Merupakan data yang diperoleh melalui referensi tertentu atau 

berdasarkan literature-literatur mengenai data-data pendukung 

penelitian. Data ini dapat ditemukan dengan cepat. Dalam penelitian ini 

yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, data perusahaan, 

artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian 

yang dilakukan. 

 

3.4 Pengolahan Data 

 

 

Pada pengolahan data penelitian ini, menjelaskan tahapan penerapan Lean dan 

Six Sigma sebagai penentu strategi perusahaan dalam meningkatkan kualitas 

produk dan menurunkan tingkat kecacatan produk. Oleh karena itu alat-alat 

yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 

a. Diagram Pareto 

b. Peta Kendali 

c. DPMO dan Tingkat Sigma 
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d. Fishbone Diagram 

e. FMEA 

 

Tahapan pengolahan data penelitian adalah sebagai berikut : 

 

- Define 

Adapun hal-hal yang dilakukan pada tahap define ini meliputi : 

1. Mengidentifikasi waste yang ada dalam proses produksi. Identifikasi 

waste juga diperlukan sebagai dasar dalam merancang perbaikan yang 

terfokus pada waste. Cara yang ditempuh adalah:  

a. Mengidentifikasi aliran proses produksi pada PT. Mutu Gading 

Tekstil.  

b. Mengidentifikasi proses produksi yang tergolong dalam proses 

memberi nilai tambah (Value Added) dan proses yang tidak 

memiliki nilai tambah (Non-Value Added). 

c. Mengidentifikasi waste yang menjadi pembahasan. 

2. Identifikasi penyebab cacat produk 

3. Menghitung besarnya jumlah produk cacat 

4. Membuat diagram SIPOC 

 

- Measure 

Pada tahap measure hal-hal yang dilakukan adalah meliputi : 

1. Identifikasi waste yang paling berpengaruh pada proses produksi di PT. 

Mutu Gading Tekstil 

2. Pemilihan karakteristik kualitas (CTQ)  

3. Menetukan cacat terbesar dengan menggunakan diagram pareto 

4. Menghitung nilai DPMO 

5. Pengukuran defective product dengan menggunakan perhitungan P-

Chart 

 

- Analyze 

Pada tahap analyze ini hal-hal yang dilakukan  meliputi : 

1. Analisa penyebab terjadinya cacat produk dan waste yang paling 

berpengaruh di proses produksi 
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2. Membuat Fishbone Diagram 

Alat ini digunakan untuk menemukan penyebab timbulnya persoalan 

serta akibat yang ditimbulkan. Diagram ini penting untuk 

mengidentifikasi secara tepat hal-hal yang menyebabkan persoalan dan 

kemudian dilakukan perbaikan. Faktor persoalan bisa dilihat dari tenaga 

kerja, material, mesin dan lingkungan kerja. 

 

- Improve 

Pada tahapan perbaikan (improve) digunakan Metode FMEA. Metode 

FMEA digunakan untuk mengidentifikasi penyebab kegagalan produk 

dan mengetahui perbaikan utama yang harus dilakukan berdasarkan 

nilai RPN tertinggi yang diperoleh dari hasil perkalian nilai Severity, 

Occurance dan Detection. 

 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

 

 

Bagian ini merupakan bagian penutup yang berisikan kesimpulan 

berdasarkan hasil pengolahan data dan pembahasan. Kesimpulan diambil untuk 

menggambarkkan hasil keseluruhan penelitian dan saran yang di usulkan 

peneliti diharapkan bisa menjadi masukan penting bagi perusahaan serta bisa 

melakukan perbaikan terhadap permasalahan yang ada. 
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3.6 Kerangka penelitian 

 

 

Langkah-langkah penelitian perlu disusun secara baik untuk mempermudah 

penyusunan laporan penelitian. Adapun langkah-langkah penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 
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Start

Indentifikasi Masalah

Perumusan Masalah

Pengumpulan Data

Define

1. Menyatakan Masalah

2. Menentukan Tujuan

Measure

1. Menentukan Karakteristik Kualitas (CTQ)

2. Mengukur Baseline Kerja

3. Mengetahui CTQ Potensial

1

1

Analyze

1. Melakukan perlu tidaknya dilakukan perbaikan dlam periode tertentu (Peta Control)

2. Menentukan CTQ apa saja yang paling berpengaruh terhadap kecacatan produk (Pareto)

3. Analisis penyebab terjadinya cacat (Fishbone)

Improve

Melakukan tindakan perbaikan dalam proses produksi dengan menerapkan rekomendasi 

control yang merupakan output dari tools FMEA untuk mengetahui prioritas kecacatan 

berdasarkan nilai RPN pada benang dan memperbaiki pemborosan biaya

Kesimpilan Dan Saran

End

 

Gambar 3.1 Alur Penelitian 

  



37 
 

Keterangan : 

Pada penelitian kali ini alur yang dilakukan ialah : 

 Mengidentifikasi Masalah 

Mengidentifikasi masalah yang terjadi di perusahaan guna mengetahui 

masalah yang akan menjadi topic dari penelitian ini. 

 Perumusan Masalah 

Setelah mengetahui masalah apa saja yang terjadi pada perusahaan 

tersebut, kemudian dilakukan perumusan masalah. 

 Pengumpulan Data 

Setelah mengetahui masalah-masalah apa saja yang terjadi dpada 

perusahaan tersebut, kemudian masuk pada tahap pengumpulan data. 

Pada tahap ini data-data apa saja yang dibutuhkan pada penelitian ini. 

 Define 

Langkah awal dalam peningkatan kualitas dimana masalah mulai 

diidentifikasi. 

 Measure 

Merupakan aktifitas pengukuran proses sebelumnya (pengukuran 

dasar), yang bertujuan untuk mengevaluasi berdasarkan goals yang telah 

ada. Dalam langkah ini informasi atau data dikumpulkan.  

 Analyze 

Merupakan tahap dimana dilakukan identifikasi akar penyebab masalah 

dengan berdasarkan pada analisa data. Hasil dari analisa tersebut dapat 

digunakan untuk membuat solusi dalam melakukan pengembangan 

dan improvement terhadap proses yang diamati.  

 Improve 

Tahap dimana pengujian dan implementasi dari solusi dilakukan untuk 

mengeliminasi penyebab masalah yang ada dan improve proses yang ada. 

 Kesimpulan dan Saran 

 


