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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan penelitian kualitatif menurut Sugiyono (2010:14) menyatakan 

bahwa: “data kualitatif adalah data yang berbentuk kata, skema dan gambar”. 

Berdasarkan teori tersebut dapat dikatakan bahwa peningkatan kualitas produk 

dengan Seven Tools Six Sigma termasuk dalam penelitian kualitatif. 

 

3.2. Populasi dan Sampel 

Dalam penelitian kualitatif populasi menurut Spradley dalam Sugiyono 

(2010:389) menggunakan istilah social situation atau situasi sosial yang terdiri 

atas tiga elemen yaitu tempat, pelaku, dan aktivitas yang berinteraksi secara 

sinergis. Dalam penelitian ini populasinya yaitu semua data produksi baju 

perusahaan Pundi Mas selama tahun 2013. Sampel dalam penelitian kualitatif 

digunakan istilah narasumber atau partisipan, informan. Sampel pada penelitian 

kualitatif juga disebut sebagai sampel konstruktif (Sugiyono, 2010:391). 

Pengambilan sampel penelitian ini menggunakan teknik puposive sampling, 

dimana sampel diambil dengan menggunakan pertimbangan tertentu. Adapun 

sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah baju pundi yang mengalami 

cacat selama tahun 2013 sebanyak 241 potong. 
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3.3. Prosedur dan Sumber Data 

1. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 

merupakan data yang diperoleh dari Pundi Mas yang menjadi tempat penelitian 

dan data primer yang merupakan data dari hasil wawancara. 

Sumber data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data 

kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka berupa data mengenai jumlah 

produksi dan data cacat produk. Data kualitatif yaitu data yang berupa informasi 

tertulis yaitu informasi mengenai jenis cacat produk, penyebab terjadinya cacat 

produk, bagan proses produksi, dan bahan baku yang digunakan.\ 

 

2. Metode Pengumpulan Data  

Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa 

metode yakni, Sugiyono (2010:402) :  

1. Wawancara, pelaksanaan pada wawancara dengan berhadapan secara 

langsung dengan yang diwawancarai. Dalam hal ini adalah dengan pihak 

manajemen/ karyawan Pundi Mas yaitu data mengenai jenis-jenis cacat 

produk dan penyebabnya, proses produksi serta bahan baku yang digunakan.  

2. Observasi, yaitu pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat 

penelitian yaitu di Pundi Mas dengan mengamati sistem atau cara kerja 

pegawai produksi yang berjumlah 3 orang, mengamati proses produksi dari 

awal sampai akhir, dan kegiatan pengendalian kualitas. 
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3. Dokumentasi, yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan 

yang berupa laporan kegiatan produksi, laporan jumlah produksi baju batik, 

rencana kerja, serta dokumen kepegawaian. 

 

3.4. Analisis  Data 

 Dalam melakukan pengolahan data yang diperoleh adapun langkah-

langkahnya seven tools yang dikembangkan dari teori Syukron & Kholil (2013: 

97) adalah sebagai berikut:  

1. Melihat kondisi di Pundi Mas 

Analisa data yang digunakan dimulai dengan mengamati pelaksanaan 

pengendalian kualitas produk yang ada pada pelaksanaan operasional hingga saat 

ini. Adanya pengamatan ini akan diketahuinya permasalahan-permasalahan yang 

ada untuk diolah dalam bentuk diskriptif. 

2. Mengumpulkan data menggunakan check sheet 

 Data yang diperoleh dari perusahaan terutama yang berupa data produksi 

dan data kerusakan produk kemudian disajikan dalam bentuk tabel secara rapi dan 

terstruktur dengan menggunakan check sheet. Hal ini dilakukan agar memudahkan 

dalam memahami data tersebut sehingga bisa dilakukan analisis lebih lanjut. 

3. Membuat histogram 

 Agar mudah dalam membaca atau menjelaskan data dengan cepat, maka 

data tersebut perlu untuk disajikan dalam bentuk histogram yang berupa alat 

penyajian data secara visual berbentuk grafik balok yang memperlihatkan 

distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. 
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4. Membuat peta kendali  

 Dalam hal menganalisis data, digunakan peta kendali p (peta kendali 

proporsi kerusakan) sebagai alat untuk pengendalian proses secara statistik. 

Penggunaan peta kendali p ini adalah dikarenakan pengendalian kualitas yang 

dilakukan bersifat atribut, serta data yang diperoleh yang dijadikan sampel 

pengamatan tidak tetap dan produk yang mengalami kerusakan tersebut tidak 

dapat diperbaiki lagi sehingga harus di reject dengan cara di lebur atau di daur 

ulang. 

 Adapun langkah-langkah dalam membuat peta kendali p sebagai berikut : 

a. Menghitung Prosentase Kerusakan 

p = 
n

np
 

Keterangan : 

np : jumlah gagal dalam sub grup 

n  : jumlah yang diperiksa dalam sub grup 

Subgrup : Hari ke 

 

b. Menghitung garis pusat/Central Line (CL) 

Garis pusat merupakan rata-rata kerusakan produk ( p ). 

CL = p = 
n

np
 

Keterangan : 

np  : jumlah total yang rusak 
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n   : jumlah total yang diperiksa 

c. Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL) 

UCL = 
n

pp
p

)1(
3  

Keterangan : 

p  : rata-rata ketidaksesuaian produk 

n   : jumlah produksi 

d. Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) 

Untuk menghitung batas kendali bawah atau LCL dilakukan dengan rumus: 

LCL = 
n

pp
p

)1(
3  

Keterangan : 

p  : rata-rata ketidaksesuaian produk 

n   : jumlah produksi 

catatan : Jika LCL < 0 maka LCL dianggap = 0 

 Apabila data yang diperoleh tidak seluruhnya berada dalam batas kendali 

yang ditetapkan, maka hal ini berarti data yang diambil belum seragam. Hal 

tersebut menyatakan bahwa pengendalian kualitas yang dilakukan oleh Pundi Mas 

masih perlu adanya perbaikan. Hal tersebut dapat terlihat apabila ada titik yang 

berfluktuasi secara tidak beraturan yang menunjukkan bahwa proses produksi 

masih mengalami penyimpangan.  

 Dengan peta kendali tersebut dapat diidentifikasi jenis-jenis kerusakan dari 

produk yang dihasilkan. Jenis-jenis kerusakan yang terjadi pada berbagai macam 
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produk yang dihasilkan disusun dengan menggunakan diagram pareto, sebagai 

hasilnya adalah jenis-jenis kerusakan yang paling dominan dapat ditemukan dana 

diatasi terlebih dahulu. 

5. Menentukan prioritas perbaikan (menggunakan diagram pareto) 

 Dari data informasi mengenai jenis kerusakan produk yang terjadi kemudian 

dibuat diagram pareto untuk mengidentifikasi, mengurutkan dan bekerja 

menyisihkan kerusakan secara permanen. Dengan diagram ini, maka dapat 

diketahui jenis cacat yang paling dominan/ terbesar. 

6. Mencari faktor penyebab yang dominan dengan diagram sebab akibat 

 Setelah diketahui masalah utama yang paling dominan, maka dilakukan 

analisa faktor penyebab kerusakan produk dengan menggunakan fishbone diagram 

atau ishikawa, sehingga dapat menganalisis faktor-faktor apa saja yang menjadi 

penyebab kerusakan produk. 

7. Membuat diagram pencar ( Scatter Diagram) 

 Diagram sebar merupakan alat yang bermanfaat untuk menjelaskan apakah 

terdapat hubungan antara dua variabel (kerusakan produk dengan faktor-faktor 

penyebab kerusakan).  

8. Membuat rekomendasi/ usulan perbaikan kualitas 

 Setelah diketahui penyebab terjadinya kerusakan produk, maka dapat 

disusun sebuah rekomendasi atau usulan tindakan untuk melakukan perbaikan 

kualitas produk. 




