
BAB III

METODELOGI PENELITIAN

3.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Gudang BULOG 206 Rembang. Gudang ini berada di

Desa Kedungrejo Kabupaten Rembang. Tepatnya adalah di Jalan Raya Rembang-

Blora Km 4. Gudang Bulog 206 Rembang mempakan salah satu Gudang Semi

Permanen (GSP) di dalam wilayah Sub Dolog Wilayah II Pati Dolog Jawa Tengah

3.2 Variabel Penelitian

Pada penelitian yang dilakukan di Gudang Bulog 206 Rembang, persyaratan

kualitas beras Bulog dibagi menjadi dua yaitu persyaratan umum dan persyaratan

khusus. Dalam penelitian ini penulis tidak meneliti persyaratan umum dikarenakan

tidak adanya standart yang baku dan sulitnya menentukan besarnya penyimpangan.

Yang termasuk persyaratan umum adalah hama/penyakit, bau apek atau asing, bahan

kimia, dan dedak/katul. Penulis menggunakan persyaratan yang terdapat dalam

persyaratan khusus untuk digunakan sebagai variabel. Sehingga variabel yang

digunakan dalam penelitian ini adalah kadar air, derajat sosoh, beras kepala, butir

utuh, butir patah, butir menir, butir mengapur, butir kuning/rusak, butir merah, benda

asing,butir gabah dan campuran varietas lain.

14

 



3.3 Definisi Operasional Variabel

1. Kadar Air

Kadar air merupakan banyaknya jumlah kandungan air di dalam butir beras

yang dinyatakan dalam satuan persen.

Jumlah kandungan air di dalam butir beras pada sampel yang memenuhi

syarat pemeriksaan kualitas besarnya adalah maksimal 14% dari berat basah

beras yang diperiksa. Semakin kecil jumlah kadar air dalam satuan persen,

kualitas beras akan semakin baik.

2. Derajat Sosoh

Derajat sosoh adalah tingkat terlepasnya lapisan katul dari beras.

Sampel beras dianggap baik apabila terdapat minimal 95% butir beras dari

sampel yang diperiksa telah terlepas lapisan katulnya.

3. Beras Kepala (Head Rice)

Beras Kepala merupakan penjumlahan Butir Utuh dan Butir Patah Besar.

Butir patah besar merupakan butir beras yang mempunyai ukuran lebih

besar atau sama dengan 6/10 bagian dari ukuran panjang rata-rata butir

beras utuh.

Sampel beras akan dianggap baik apabila jumlah butir utuh dan butir patah

besar minimal 78% dari besar sampel. Bila kurang dari 78% sampel beras

akan dianggap tidak memenuhi syarat.
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4. Butir Utuh (Whole Kernel)

Butir beras utuh/tanpa ada bagian yang patah. Sampel dinyatakan

memenuhi syarat apabila terdapat butir utuh minimal 35% dari sampel.

5. Butir Patah

Butir patah merupakan butir beras yang patah. Butir beras ini mempunyai

ukuran lebih kecil dari 6/10 bagian dari ukuran panjang rata-rata butir beras

utuh, tetapi lebih besar dari 2/10 bagian dari ukuran panjang rata-rata butir

beras utuh.

Apabila terdapat butir patah lebih dari 20% dari sampel beras, maka sampel

beras akan dianggap jelek kualitasnya. Beras dianggap baik apabila butir

patahnya lebih kecil atau sama dengan 20%.

6. Butir Menir

Butir menir adalah butir beras patah yang mempunyai ukuran lebih kecil

atau sama dengan 2/10 bagian dari ukuran panjang rata-rata butir beras

utuh.

Sampel beras akan memenuhi syarat pemeriksaan kualitas apabila

maksimal terdapat 2% butir menir pada sampel beras. Sampel beras yang

memiliki butir menir lebih dari 2% akan dianggap tidak memenuhi syarat.

7. Butir Mengapur

Butir beras mengapur adalah butir beras yang memiliki lapisan putih

seperti kapur.
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Sampel yang memiliki butir mengapur maksimal 3% akan dinyatakan

memenuhi syarat pemeriksaan kualitas beras. Sedangkan yang lebih dari

3% akan dianggap tidak memenuhi syarat pemeriksaan beras.

8. Butir Kuning atau Rusak

Butir kuning atau rusak adalah butir beras yang berwarna kuning, kuning

kecoklat-coklatan atau kekuning-kuningan (kuning semu) yang disebabkan

oleh air, hama/penyakit, panas dan sebab-sebab lain.

Bila terdapat lebih dari 3% terdapat butir kuning dan rusak pada sampel

yang diuji, maka sampel beras dianggap tidak memenuhi persyaratan

pemeriksaan beras. Dan sebaliknya, apabilaterdapat butir kuning dan rusak

sebesar 3% atau kurang maka sampel beras dianggap memenuhi

persyaratan.

9. Butir Merah

Butir beras yang permukaannya diselaputi oleh kulit ari yang berwarna

merah.

Sampel yang memenuhi persyaratan pemeriksaan kualitas beras, maksimal

memiliki 3% butir merah dari sampel yang diuji. Sampel yang memiliki

butir merah lebih dari 3% akan dianggap tidak memenuhi persyaratan.

10. Benda Asing

Benda asing yang tidak tergolong butir beras, misalnya butiran tanah, pasir,

kerikil, jerami, tangkai padi, kulit beras, biji-bijian, bangkai serangga dan

lain sebagainya.

 



Benda asing dibatasi maksimal 0,05% dari sampel beras agar dapat

memenuhi persyaratan pemeriksaan kualitas beras.

11. Butir Gabah

Butir beras yang sekamnya belum terkelupas atau hanya terkelupas

sebagian.

Butir gabah maksimal yang dapat diterima agar memenuhi persyaratan

pemeriksaan kualitas gabah adalah 2 butir dari sampel.

12. Campuran Varietas Lain

Campuran dari varietas-varietas beras lain yang bukan merupakan varietas

beras yang diinginkan.

Sampel beras yang memenuhi persyaratan pemeriksaan kualitas beras

apabila dalam sampel tersebut tidak memiliki campuran varietas lain,

kalaupun terdapat varietas lain jumlahnya maksimal 5% dari sampel

Batas toleransi penyimpangan yang pada umumnya digunakan perusahaan

adalah sebesar 5%o (=2o), artinya jika probabilitas produk yang diperiksa berada

diluar standart yaitu lebih dari 5% maka proses produksi dinyatakan menyimpang

dari standart.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diantaranya adalah:

1. Data Umum

 



Yaitu data yang diperoleh dari BUEOG meliputi:

o Gambaran umum BULOG

o Ruang lingkup kegiatan BULOG

2. Data Khusus

Yaitu data yang akan digunakan untuk melakukan penelitian meliputi:

o Data pengadaan beras dari para Mitra Kerja BULOG pada bulan

Desember tahun 2006.

o Data beras rusak pada bulan Desember tahun 2006.

o Data j en is beras rusak pada bulan Desember tahun 2006.

3. Adapun cara untuk memperoleh data dapat dilakukan dengan beberapa

metode antara lain:

o Pemeriksaan langsung, yaitu dengan memeriksa kualitas beras secara

langsung terhadap beras yang masuk ke Gudang Bulog 206 Rembang

pada bulan Desember tahun 2006.

o Dokumentasi, yaitu dengan membaca arsip-arsip data mengenai

pengadaan beras yang tercatat pada bulan Desember tahun 2006.

o Wawancara, yaitu proses memperoleh data dengan komunikasi atau

bertanya secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan.
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3.5 Populasi dan Sampel

3.5.1 Populasi

Populasi merupakan keseluruhan jumlah dari obyek yang akan diteliti.

Populasi yang digunakan oleh penulis yaitu semua beras yang masuk atau diterima

oleh Gudang BULOG 206 Rembang dari para mitra kerja yang berada di daerah

sekitar Rembang pada bulan Desember tahun 2006. Beras yang masuk ke Gudang

bulog 206 Rembang pada bulan Desember 2006 (tanggal 4 Desember 2006 sampai 10

Desember 2006) sebanyak 457.920 kg atau 22896 karung. Dalam satu alat angkut

(truck) rata-rata Gudang Bulog 206 Rembang menerima beras yang belum diteliti

kualitasnya sebanyak 17.612 kg atau 881 karung. Karena besarnya populasi tersebut,

penulis menggunakan sampel untuk memeriksa kualitas beras yang datang ke Gudang

Bulog 206 Rembang.

3.5.2 Sampel

Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat mewakili item yang

diteliti. Teknik penelitian menggunakan sampel dipakai karena disebabkan oleh

volume item yang besar serta bersifat homogen, waktu penelitian terbatas,

pelaksanaan inspeksi dapat merusak item, dan biaya kerusakan cenderung tinggi.

Tata cara pengambilan sampel yang dilakukan penulis berbeda dengan

pengambilan sampel yang dilakukan oleh pihak Bulog. Pengambilan sampel yang

dilakukan oleh pihak Bulog dilakukan dengan mengklasifikasikan menjadi contoh
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primer, contoh kerja, dan contoh analisa yang besarnya berbeda beda (dijelaskan pada

BAB IV). Sedangkan penulis mengambil sampel dengan cara membagi menjadi lima

kelompok sampel dalam satu alat angkut (truck). Dari kelima kelompok sampel

tersebut penulis mengambil masing-masing 1 ons beras yang diambil secara acak

untuk diteliti kualitasnya. Pengambilan beras secara acak ini dilakukan dengan cara

mengambil beras sedikit demi sedikit terhadap beberapa karung beras dalam satu

kelompok sampel sampai terkumpul sebanyak 1 ons dengan menggunakan sampling

probe atau hand Probe. Dengan cara ini penulis hanya menggunakan 5 ons beras

untuk diteliti kualitasnya dalam satu alat angkut. Hal ini dilakukan penulis untuk

mengurangi penggunaan sampel, apabila penulis menggunakan sampel yang

tergolong seperti yang digunakan oleh Bulog maka dapat mempengaruhi jumlah

beras yang dikirim oleh para mitra kerja Bulog karena beras yang dipakai untuk

sampel dan diteliti kualitasnya tidakdapat lagi dikembalikan ke karung asalnya.

3.6 Cara Pemeriksaan Kualitas Sampel

1. Kadar Air

Kadar air beras diperiksa dengan electronic moisture tester. Pemeriksaan

dilakukan sebanyak tiga kali terhadap masing-masing sampel dan

kemudian hasilnya akan dirata-rata. Dalam setiap kali pemeriksaan tidak

boleh ada yang melampaui batas ketentuan persyaratan kualitas yang

ditentukan. Apabila ada salah satu dari sampel ternyata melebihi dari batas
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yang ditentukan yaitu 14% maka sampel dinyatakan tidak memenuhi syarat

walaupun rata-rata dari ketiga pemeriksaan tersebut 14%.

2. Derajat Sosoh

Pemeriksaan dilakukan dengan cara pewarnaan menggunakan methylene

blue terhadap sampel beras. Beras yang mengandung katui akan berubah

warnanya menjadi berwarna kuning kecoklatan. Sedangkan beras yang

tidak mengandung katui akan berwarna biru. Beras-beras tersebut

kemudian dipisahkan sesuai dengan warnanya. Kemudian diprosentasekan

antara jumlah beras yang mengandung katui dengan jumlah sampel.

3. Beras Kepala (Head Rice), Butir Utuh (Whole Kernel), Butir Patah, Butir

Menir, Butir Mengapur. Butir Kuning dan Rusak, Butir Merah

Sampel beras diayak menggunakan ayakan menir standar Perum Bulog

yang mempunyai diameter 1,80mm dan mempunyai bak penampung

dibawahnya. Ayakan digerakkan secara mendatar dari arah kiri ke kanan

atau sebaliknya. Butir beras yang lolos ayakan dan tertampung dalam bak

penampung harus diperiksa lagi, butir-butir inilah yang disebut butir menir.

Bila terdapat butir utuh atau butir patah yang bukan menir pada bak

penampung, kedua jenis butir tersebut harus dipisahkan menggunakan

pinset dan dicampur kembali dengan butir-butir yang tidak lolos ayakan.

Butir-butir beras yang tidak lolos ayakan kemudian dipisahkan kembali

menjadi butir patah dan butir utuh dengan ayakan standart Perum Bulog

yang mempunyai diameter lubang ayakan 4,2mm. Butir beras yang lolos
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ayakan dan tertampung dalam bak penampung disebut butir patah. Butir

beras yang tidak lolos ayakan kemudian dipisahkan kembali antara butir

utuh dan butir patah besar. Butir-butir beras tersebut dikelompokkan

berdasarkan masing-masing golongan beras. Dari masing-masing golongan

tersebut kemudian ditimbang dan diprosentasekan terhadap berat asal

sampel (Ions) sehingga didapat angka dalam %. Butir utuh kemudian

dijumlahkan dengan butir patah besar untuk mendapatkan jumlah beras

kepala.

Butir-butir beras sampel yang sudah dikelompokkan berdasarkan masing-

golongan tersebut kemudian dipisah-pisahkan kembali untuk mengetahui

jumlah butir mengapur, butir kuning dan rusak, serta butir merah. Masing-

masing hasil pemisahan ditimbang dan diprosentasekan terhadap berat asal

sampel (Ions) sehingga didapat angka % butir mengapur, butir kuning dan

rusak, serta butir merah. Pemisahan butir-butir beras tersebut dilakukan

secara visual dengan menggunakan pinset dan kaca pembesar.

4. Benda Asing

Pemeriksaan dilakukan terhadap sampel beras dengan cara mengambil

benda asing seperti kerikil dan hama yang mati dengan menggunakan

pinset bisa juga dibantu dengan kaca pembesar. Banyaknya benda asing

kemudian diprosentasekan terhadap berat asal sampel beras.
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5. Butir Gabah

Sama halnya seperti pemeriksaan benda asing, pemeriksaan butir gabah

juga dilakukan dengan menggunakan pinset. Tetapi dalam perhitungan

butir gabah cukup dihitung jumlah butir gabahnya saja, tidak perlu

diprosentasekan terhadap berat asal sampel beras.

6. Campuran Varietas Lain

Sampel beras yang digunakan adalah beras yang berbutir utuh. Sampel

beras utuh tersebut dibandingkan secara visual dengan contoh beras utuh

yang memiliki varietas sama. Bila diketemukan beras varietas lain, maka

beras tersebut diprosentasekan terhadap berat asal sampel beras.

3.7 Alat Analisis Data

3.7.1 Metode Statistical QualityControl

Nasution (2005: 12) menyebutkan "penelitian kualitas dimulai dari

ditemukannya statistical quality control dengan diagram kontrol oleh Shewhart pada

tahun 1930.,n Teknik pengawasan kualitas secara statistik merupakan metode statistik

yang menerapkan teori probabilitas dalam pengujian atau pemeriksaan sampel pada

kegiatan pengawasan kualitas produk. Tujuan dari adanya pengawasan kualitas secara

statistik adalah untuk menunjukkan tingkat reliabilitas sampel dan bagaimana cara

mengawasi resiko.
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Menurut Zulian Yamit (2004: 206) pengawasan dalam metode Statistical

Quality Control dibagi menjadi dua yaitu pengendalian kualitas variabel dan

pengendalian kualitas atribut.

1. Pengendalian Kualitas Atribut

Banyak karakteristik kualitas yang tidak dapat dinyatakan dengan angka

numerik, pengendalian kualitas untuk item yang karakteristik kualitasnya

tidak dapat dinyatakan dengan angka dinamakan atribut atau sifat. Untuk

mengklasifikasikan kualitas produk, pada umumnya digunakan istilah

"sesuai spesifikasi" dan "tidak sesuai spesifikasi". Dalam penelitian ini

penulis tidak menggunakan metode P-Chart, karena data-data yang

dimiliki oleh penulis yang digunakan dalam variabel penelitian semuanya

dapat dinyatakan dengan angka.

2. Pengendalian Kualitas Variabel

Pengendalian variabel dapat dinyatakan dalam bentuk ukuran angka atau

kuantitatif khususnya untuk produk yang cukup banyak. Misalnya

dinyatakan dalam dimensi panjang, dimensi berat, dimensi volume, dan

dimensi lainnya yang dapat diukur. Dalam penelitian ini penulis

menggunakan X-Chart yang merupakan diagram control rata-rata yang

digunakan untuk variabel-variabel penelitian terukur seperti kadar air,

derajat sosoh, beras kepala. butir utuh, butir patah, butir menir, butir

mengapur, butir kuning/rusak, butir merah, benda asing, butir gabah, dan
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campuran varietas lain pada beras. Langkah-langkah dalam menghitung

X-Chart adalah sebagi berikut:

a. Menghitung rata-rata kerusakan semua sampel

// = rata-rata kerusakan seluruh sampel

V x =jumlah rata-rata hasil pemeriksaan kerusakan sampel

n = jumlah sampel

b. Menghitung standart deviasi

_ /**(l-/*3t)
&x = .

crx= standart deviasi rata-rata kerusakan

a - = rata-rata kerusakan seluruh sampel
X

n = jumlah sampel

c. Mencari Nilai Z

Dalam penelitian ini penulis menggunakan batasan-batasan kualitas

yang telah ditetapkan oleh Bulog. Batasan kualitas tersebut hanya

berupa Upper Control Limit (UCL) atau Low Control Limit (LCL) saja

dalam setiap variabel yang diperiksa, dan tidak ada yang terdiri dari

keduanya (UCL dan LCL). Variabel yang batasan kualitasnya berupa

UCL yaitu kadar air, butir patah, butir menir, butir mengapur, butir

kuning/rusak, butir merah, benda asing, butir gabah dan campuran
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varietas lain. Sedangkan variabel yang batasan kualitasnya berupa

LCL yaitu derajat sosoh, beras kepala, butir utuh.

o Bila standart yang telah ditetapkan berupa UCL:

Z = nilai konversi tingkat kerusakan dalam distribusi normal

UCL = Upper Control Limit

Batasan yang menunjukkan penyimpangan kualitas

paling tinggi yang dapat diterima dari variabel.

Apabila besarnya penyimpangan kualitas melebihi dari

nilai UCL maka variabel tersebut dinyatakan memiliki

kualitas yang buruk.

o~x= standart deviasi rata-rata kerusakan

f.i = rata-rata kerusakan seluruh sampel

o Bila standart yang telah ditetapkan berupa LCL:

_ LCL+Hx

OX

Z = nilai konversi tingkat kerusakan dalam distribusi normal

LCL = Lower Control Limit

Batasan yang menunjukkan nilai kualitas paling

rendah yang dapat diterima dari variabel. Apabila

besarnya nilai kualitas melebihi dari nilai LCL maka
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variabel tersebut dinyatakan memiliki kualitas yang

baik.

Ox= standart deviasi rata-rata kerusakan

// = rata-rata kerusakan seluruh sampel

d. Menghitung Besar Penyimpangan

Nilai LZ diperoleh dengan melihat hasil perhitungan Z pada Tabel

Daerah Kurva Normal (Tabel Z).

Gambar 3.1

UCL dan LCL
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3.7.2 Diagram Ishikawa

Instrumen dasar dalam peningkatan kualitas yang lain adalah diagram

Ishikawa. Dinamakan diagram ishikawa sesuai dengan nama penemunya yang berasal

dari Jepang yang bernama Kaaru Ishikawa pada tahun 1943. Diagram ishikawa juga
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dikenal sebagai diagram sebab akibat ataufishbone. Fungsi dasar diagram ini adalah

untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin

timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya.

Terdapat beberapa macam dari Diagram Fishbone, diantaranya yaitu:

a. Standar Fishbone

Diagram yang mengidentifikasikan penyebab-penyebab yang mungkin

dari suatu masalah yang tidak diinginkan dan bersifat spesifik.

b. Diagram Fishbone Terbalik

Diagram yang mengidentifikasikan tindakan yang harus dilakukan untuk

menghasilkan efek atau hasil yang diinginkan.

Disamping terdapatjenis dari diagram fishbone, juga ada terdapat aplikasi dari

diagram Fishbone, aplikasi diagram fishbone sangat tepat digunakan jika

menginginkan hal-hal berikut ini:

a. Mengidentifikasi penyebab (mengapa) atas masalah.

b. Mengidentifikasi tindakan (bagaimana) untuk menciptakan hasil yang

diinginkan.

c. Membahas issue secara lengkap dan rapi.

d. Menghasilkan pemikiran baru.

Menurut Prawirosentono (2004: 12) terdapat enam unsur dasar yang

mempengaruhi hasil (output). Keenam unsur dasar tersebut adalah:

 



a. Manusia

Sumber daya manusia adalah unsur utama yang memungkinkan terjadinya

proses penambahan nilai dari input menjadi output.

b. Metode

Meliputi prosedur kerja dimana setiap orang harus melaksanakan kerja

sesuai dengan tugas yang dibebankan pada masing-masing individu.

Metode ini harus merupakan prosedur kerja terbaik agar setiap orang

dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan efisien.

c. Mesin

Mesin atau peralatan yang digunakan dalam proses penambahan nilai

menjadi output.

d. Bahan

Bahan baku yang diproses produksi agar menghasilkan nilai tambah

menjadi output.

e. Ukuran

Dalam setiap tahap proses produksi harus ada ukuran sebagai standart

penilaian, agar setiap tahap proses produksi dapat dinilkai kinerjanya.

f. Lingkungan

Lingkungan di mana proses produksi berada sangat mempengaruhi hasil

atau kinerja proses produksi. Bahkan faktor lingkungan eksternal pun

dapat mempengaruhi kelima unsur tersebut diatas sehingga dapat

menimbulkan variasi tugas pekerjaan.

 



Keenam unsur dasar tersebut tidak mutlak harus dipenuhi semua. penggunaan

unsur-unsur tersebut dapat disesuaikan dengan kondisi yang ada pada subyek yang

diteliti.

Gambar 3.2

Diagram Ishikawa

 


