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BAB III 

KERANGKA KONSEPTUAL 

3.1. Kerangka Konseptual Penelitian 

Telah dijelaskan di bagian terdahulu bahwa tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mencari cara mengurangi produk cacat dan mengurangi 

kemungkinan para konsumen menerima produk yang cacat. 

Dengan menggunakan konsep supply chain management maka dapat 

dipetakan di lokasi mana saja penciptaan kualitas menghadapi resiko terjadinya 

produk cacat, maka kerangka berpikir penelitian ini akan tergambarkan di bawah 

ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Kerangka Berpikir 

Latar Belakang 

Dalam dunia bisnis global, kualitas merupakan salah satu faktor keberhasilan dan pertumbuhan suatu perusahaan. 

Perusahaan-perusahaan besar banyak berfokus pada perbaikan kualitas produknya demi ‘sustainability’. VOC 

sebagai suatu perusahaan yang masih tradisional bila ingin berkembang dan sustain jangka panjang juga selayaknya 

membangun sistem yang salah satu fokusnya adalah perbaikan kualitas dengan tujuan akhir untuk mengurangi 

produk cacat yang diterima pelanggan. 

 

Rumusan Masalah  

Bagaimana membangun sistem yang mampu meminimalisasi risiko terjadinya produk cacat sampai di 

tangan pelanggan untuk meningkatkan volume penjualan. 

Penelitian Terdahulu 

 Penelitian 1 oleh Lo dan Yeung, (2006) 

 Penelitian 2 oleh Parast (2013) 

 Penelitian 3 oleh Sila, Ebrahimpour, Birkholz (2006) 

 

Landasan Teori 

 Supply Chain Management 

 Do it right the first time, Poka Yoke 

 Benchmarking 

Rencana Perbaikan Proses Supply Chain Management 

untuk Meminimalisasi Cacat Produk 

Identifikasi dan Pembahasan Lokasi Resiko Cacat Produk 

Kesimpulan Solusi dan Saran 
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3.2. Model Analisa Penelitian 

Menurut Sugiyono (2000:14), pada dasarnya tujuan penelitian adalah 

untuk mendapatkan data yang obyektif, valid dan reliabel tentang variable 

tertentu. Adapun data yang bersifat kualitatif adalah data yang berbentuk kata, 

skema dan gambar. 

Sedangkan menurut Riduwan (2013: 52), disebutkan bahwa Penelitian 

Tindakan (Action Research) adalah proses penelitian oleh perorangan ataupun 

organisasi yang bertujuan melakukan perubahan dalam situasi tertentu, termasuk 

mengubah situasi, perilaku, organisasi dan termasuk struktur mekanisme kerja, 

iklim kerja serta sarana & prasarananya. Dengan demikian penelitian bertujuan 

untuk mendapatkan metode kerja baru yang lebih efisien lalu diujicobakan, 

dievaluasi secara berkesinambungan dalam implementasinya sehingga biaya 

produksi bisa ditekan dan terjadi peningkatan produktivitas. 

Dengan mempertimbangkan beberapa pengertian di atas maka bisa 

disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dan 

bersifat action research, dengan alasan untuk mendapatkan metode kerja yang 

akan mengurangi risiko terjadinya produk cacat di VOC. Penelitian ini akan 

difokuskan untuk mencari data di mana saja pada bagian-bagian/matarantai-

matarantai yang berisiko terjadinya produk cacat pada supply chain melalui 

pengamatan dan wawancara di lapangan, selanjutnya dengan mensintesa data 

tersebut dengan konsep dan teori tentang pencegahan produk cacat akan 

didapatkan cara bagaimana dan apa saja metode handal yang harus diterapkan 

untuk mengurangi resiko terjadinya produk cacat. Adapun model analisa 

penelitian ini adalah: 
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Gambar 3.2. Model Analisa Penelitian 

 

 

 


