
BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Subjek dan Objek Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, peneliti tidak akan menetapkan penelitiannya 

hanya berdasarkan variabel penelitian, tetapi secara keseluruhan situasi sosial 

yang meliputi aspek: 1) tempat (place), 2) pelaku (actor) dan 3) aktivitas (activity) 

yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2013). Berdasarkan hal itu, maka 

penulis menetapkan subjek dan objek penelitian, yaitu: 

1. Menurut Sugiyono (2013), subjek penelitian berupa narasumber, 

partisipan, informan dalam penelitian. Dalam hal ini, kriteria yang 

ditetapkan dalam pemilihan narasumber antara lain: 

a. Telah bekerja minimal 2 tahun pada perusahaan saat ini. 

b. Mengerti secara detail tentang operasional perusahaan. 

c. Mau memberikan informasi terkait penelitian secara terbuka. 

Berdasarkan kriteria tersebut, narasumber yang akan dilibatkan 

adalah pihak operasional perusahaan kerupuk Viriya Jaya, Kerupuk 98 dan 

UD. Pangan Lestari. 

2. Objek dalam penelitian kualitatif dapat dinyatakan sebagai “apa” yang 

terjadi di dalamnya, dimana peneliti dapat mengamati akivitas orang-orang 

yang ada pada tempat tertentu (Sugiyono, 2013). Dalam hal ini objek 

penelitian yang dimaksud adalah proses produksi perusahaan. Kriteria 

yang ditetapkan dalam pemilihan perusahaan: 



a. Perusahaan bergerak dibidang pembuatan maupun pengolahan 

kerupuk yang terletak di area Surabaya dan Sidoarjo. 

b. Perusahaan telah berdiri selama 3 tahun dan mempunyai ijin. 

3.2 Metode Pengumpulan Data 

Metode yang akan digunakan dalam melakukan pengumpulan data yaitu:   

1. Wawancara  

Wawancara personal merupakan sesi tanya jawab antar peneliti 

(pewawancara) dengan responden (yang diwawancarai), yang diarahkan 

oleh pewawancara untuk memperoleh informasi yang relevan (Kuncoro, 

2014). Penulis akan melakukan wawancara kepada Ibu Diana selaku 

pemilik usaha kerupuk Viriya Jaya, Ibu Uni selaku pihak operasional UD. 

Pangan Lestari dan pemilik dari perusahaan Kerupuk 98 untuk mengetahui 

penyebab adanya kegagalan produk maupun karakteristik proses 

pengolahan kerupuk mentah menjadi kerupuk matang yang baik. 

2. Observasi. 

Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung berkaitan dengan 

perilaku manusia, proses kerja, gejala alam dan bila responden yang 

diamati tidak terlalu besar (Sugiyono, 2013). Penulis akan melakukan 

pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat penelitian yaitu 

pada perusahaan Joeragan, Viriya Jaya, UD. Pangan Lestari, dan Kerupuk 

98 dengan mengamati sistem atau cara kerja pegawai, mengamati proses 

produksi dari awal sampai akhir, dan kegiatan pengendalian kualitas.  

 



3. Dokumentasi  

 Teknik dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan 

data yang digunakan dalam penelitian untuk menelusuri data historis 

(Gunawan, 2013). Penulis akan melakukan pendataan mengenai cacatan 

historis perusahaan tentang jumlah kegagalan produk yang dihasilkan 

selama proses pengolahan pada periode Juni – Desember 2014. 

3.3 Validitas dan Reliabilitas 

Uji validitas dan reliabilitas perlu dilakukan untuk mengetahui keabsahan 

data dalam penelitian. Menurut Sugiyanto (2013), terdapat dua macam validitas 

penelitian, yaitu validitas internal dan validitas eksternal. Penelitian ini 

menggunakan validitas internal atau disebut juga kredibilitas karena uji keabsahan 

data dilakukan dengan metode trianggulasi teknik yaitu pengumpulan data 

berdasarkan wawancara, observasi dan dokumentasi. Trianggulasi teknik 

dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dalam hal ini 

adalah narasumber perusahaan sejenis dengan teknik pengumpulan data yang 

berbeda. Data dapat dikatakan valid ketika data yang didapatkan dari narasumber 

melalui wawancara, obervasi, dan dokumentasi memiliki kesesuaian satu sama 

lain.  

Reliabilitas observasi berasal dari konsistensi pengamat (Komariah dan 

Satori, 2013). Uji reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan pengecekan 

posisi dan masa kerja narasumber. Apabila narasumber telah memenuhi kriteria, 

maka hasil observasi terhadap narasumber tersebut dapat dikatakan reliabel. 



3.4  Metode Analisis Data 

 Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkan ke 

dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang 

penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan (Sugiyono, 2013). 

Dalam melakukan analisis dari data yang diperoleh, maka digunakan alat bantu 

statistik yaitu Statistical Process Control (SPC). Adapun langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut:  

1. Mengindentifikasi masalah yang akan diteliti. 

2. Mencari data dan informasi melalui metode pengumpulan data berupa 

dokumentasi data perusahaan, wawancara terhadap perusahaan sejenis dan 

observasi mengenai penggunaan metode pengendalian proses statistik. 

3. Melakukan uji validitas dan reliabilitas dengan uji trianggulasi.  

4. Mengumpulkan data yang diperoleh ke dalam check sheet. Data yang 

dimaksud adalah data produksi dan data kerusakan produk yang kemudian 

disajikan dalam bentuk tabel. 

5. Membuat histogram. 

6. Membuat peta kendali atribut dengan menggunaka p-chart. Adapun 

langkah-langkah membuat peta kendali: 

a. Menghitung garis pusat/ central line (CL) 

Garis Pusat merupakan rata-rata kerusakan produk ( ̅) 

 ̅ = 
                      

                                
 

 (Sumber: Heyzer&Render, 2012) 
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b. Menghitung batas kendali atas/ upper control line (UCL) 

UCL =  ̅ + 2√
 ̅    ̅ 

 
 

 (Sumber: Heyzer&Render, 2012) 

Keterangan : 

 ̅ : rata-rata ketidaksesuaian produk 

  : jumlah produksi 

c. Menghitung batas kendali bawah/ lower control limit (LCL) 

LCL =  ̅ - 2√
 ̅    ̅ 

 
 

 (Sumber: Heyzer&Render, 2012) 

Keterangan :  

 ̅ : rata-rata ketidaksesuaian produk 

  : jumlah produksi 

Catatan : Jika LCL < 0 maka LCL dianggap = 0 

7. Membuat diagram pareto untuk menentukan prioritas perbaikan. 

8. Membuat diagram sebab akibat untuk mencari faktor penyebab kegagalan 

paling dominan. 

9. Membuat rekomendasi usulan perbaikan. 

Setelah diketahui penyebab utama terjadinya kegagalan produk, maka 

dapat disusun sebuah rekomendasi atau usulan tindakan melakukan perbaikan 

kualitas produk melalui perbandingan proses produksi dari perusahaan sejenis.  
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