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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Gambaran Umum Perusahaan 

PT Diokris Abadi salah satu perusahaan yang bergerak di bidang General 

Contractor. PT Diokris Abadi mempunyai anak perusahaan yaitu Soho UPVC 

Windows and Doors yang bergerak di bidang industri manufaktur pembuatan 

kusen, pintu, dan jendela. Produk–produk Soho UPVC dengan berbahan dasar 

UPVC (Unplasticized Poly Vinyl Chloride). Perusahaan ini didirikan pada bulan 

April 2012 yang beralamat di Jalan Raya Serpong KM 7 No. 10, Tangerang, 

Banten. Pada tahun Juli 2015 Soho UPVC pindah lokasi pabrik di Jalan 

Kimaslaeng No.6, Tigaraksa, Tangerang, Banten. 

Sumber: diolah kembali oleh Penulis 

Soho UPVC ini dikelola oleh Michael Ignatius Suryanto selaku owner dari 

perusahaan berdiri pada bulan April 2012.UPVC atau Unplasticized Poli Vinyl 

Chloride adalah sejenis thermoplastic yang berasal dari unsur garam dan minyak 

bumi. Bahan ini yang pada dasarnya tahan terhadap kondisi cuaca dan zat kimia. 

UPVC dikembangkan dengan penambahan beberapa pendukung untuk kekuatan  

Gambar 3. 1 Logo Soho UPVC Window and Doors 
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struktur (steel reinforcement) dan ramah lingkungan sehingga bahan ini mampu 

menggantikan kayu, alumunium, dan besi untuk membuat kusen, pintu, dan 

jendela. Material UPVC ini juga sudah banyak digunakan di luar negeri karena 

ramah terhadap lingkungan dan juga memiliki banyak kelebihan.UPVC memiliki 

banyak kelebihan. Kelebihan UPVC antara lain anti rayap, kedap suara, hemat 

energi, tahan cuaca, tidak mudah pudar atau lapuk, tidak bocor, kokoh, hemat 

energi AC (insulator yang baik), dan bebas (minimum) perawatan. 

3.2 Visi, Misi, dan Kebijakan Mutu 

Visi dan Misi perusahaan Soho UPVC sebagai berikut: 

a. Visi:  

Menjadi perusahaan dalam bidang building material terbesar di 

Indonesia. 

b. Misi: 

1. Menyediakan One Stop Service mulai dari desain, pengiriman 

sampai dengan tempat pemasangan. 

2. Didukung oleh tenaga – tenaga professional sehingga 

menghasilkan kualitas produk dan hasil pemasangan terbaik. 

3. Menciptakan berbagai variasi produk sesuai dengan kebutuhan 

dan keinginan customer. 

4. Menciptakan produk dengan proses yang cepat, akurat dan 

istimewa. 
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3.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar 3. 2 Struktur Organisasi Soho UPVC 

Sumber: diolah kembali oleh Penulis 

3.4 Gambaran Objek Penelitian 

Soho UPVC Windows and Doors merupakan perusahaan manufaktur yang 

menggunakan bahan baku Unplasticized Poli Vinyl Chloridedan kaca untuk 

proses produksi. Dalam penelitian ini penulis akan mengumpulkan data proses 

produksi harian, data ukuran kaca, data quality control. Selanjutnya data akan 

diolah dengan tujuh alat Total Quality Management yaitu Check Sheet, Cause and 

Effect Diagram, Pareto Analysis, Process Flowchart, dan Statistical Process 

Control. Dan setelah perhitungan tersebut dapat diketahui faktor-faktor yang 

menyebabkan cacat produk di perusahaan, karena sebelumnya belum ada metode 

untuk perhitungan kesalahan yang terjadi di perusahaan. 
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3.5 Jenis dan Sumber Data 

Data penelitian terdiri dari dua sumber, yaitu data primer dan sekunder 

(Sekaran & Bougie, 2003). Sumber data penelitian terdiri dari: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung 

oleh peneliti sebagai tangan pertama dengan tujuan untuk menjawab 

masalah penelitian. Data primer dapat berupa opini subyek secara 

individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda, kejadian 

atau kegiatan, dan hasil pengujian. Contoh data primer adalah data dari 

responden secara individu (kuesioner), dan interview. Pada penelitian ini, 

data primer diperoleh langsung dari perusahaan Soho UPVC Windows and 

Doors, yang terdiri dari gambaran umum perusahaan, data profile UPVC 

dan kaca, data proses produksi harian, dan data quality control. 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang telah didapatkan oleh pihak lain selain 

peneliti. Peneliti hanya mengakses data tersebut untuk tujuan penelitian. 

Contoh data sekunder adalah data internal suatu perusahaan, buku-buku 

literatur, referensi, bahan-bahan yang diperoleh selama menempuh kuliah 

di Universitas Multimedia Nusantara dan data penelitian yang telah 

dilakukan sebelumnya. 
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Tabel 3. 1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis 

Data 
Data yang diambil Sumber Data 

Teknik 

Pengumpulan 

Data 

Data 

Primer 

a. Data proses produksi 

Soho UPVC Windows 

and Doors 

b. Data ukuran UPVC dan 

kaca 

c. Data quality control 

d. Data aksesoris produksi 

dan pemasangan proyek 

Manajer, 

Kepala 

Produksi dan 

Kepala Proyek 

Pengisian data 

(kuesioner), 

wawancara dan 

observasi 

Data 

Sekunder 

a. Gambaran obyek 

perusahaan 

Kepala 

Produksi dan 

administrasi 

Wawancara, 

observasi, dan 

website 

perusahaan 

Sumber: diolah oleh Penulis 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan data menurut Sutrisno Hadi (2015) adalah metode pengumpulan 

data dalam penelitian secara umum dikelompokkan ke dalam dua jenis cara, yaitu 

teknik yang bersifat interaktif dan non-interaktif. Metode interaktif meliputi 

interview dan observasi berperan serta. Sedangkan metode non-interaktif terdiri 

dari observasi tak berperan serta.. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data 

yang digunakan yaitu metode wawancara, observasi dan dokumentasi. 
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Pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Metode wawancara menurut merupakan proses memperoleh 

keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil 

bertatap muka antara pewawancara dan responden atau orang yang 

diwawancarai dengan menggunakan ataupun tidak menggunakan 

pedoman wawancara (Bungin, 2013). Pengumpulan data dilakukan 

dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak perusahaan, 

yaitu: Manajer, Kepala Produksi, dan Kepala Proyek selaku orang-

orang yang memahami proses produksi dan pemasangan produk 

UPVC di proyek. 

b. Metode Observasi 

Metode observasi merupakan metode pengumpulan data yang 

digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan 

yang menggunakan pancaindra (Bungin, 2013). Tujuan dari observasi 

adalah mendeskripsikan hal yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang 

berlangsung, orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian 

yang diamati tersebut. Setelah itu peneliti akan melakukan 

pengumpulan data dengan cara observasi langsung ke perusahaan 

sebagai obyek penelitian sehingga didapatkan data-data yang 

dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian ini dalam proses produksi 

perusahaan. 
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c. Metode Dokumentasi 

Metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri 

data historis (Bungin, 2013). Pada penelitian ini dokumen yang 

digunakan merupakan dokumen resmi, catatan, arsip, foto dan lain-lain 

yang berkaitan dengan penelitian ini. Data yang diperoleh dari 

dokumentasi ini dapat menunjang dan memperkuat hasil penelitian. 

3.7 Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini teknis analisis data menggunakan metode pengendalian 

kualitas yang diterapkan dalam industri manufaktur. Penggunaan metode 

pengendalian kualitas dengan menggunakan tujuh langkah Total Quality 

Management dilakukan pada saat proses produksi berlangsung dan akhir setelah 

proses produksi selesai. Dalam melakukan pengolahan data menggunakan alat 

bantu pengendalian kualitas yaitu check sheet, cause and effect diagram, pareto 

analysis, process flowchart, dan statistical process control. Berikut beberapa 

metode yang dilakukan oleh peneliti di Soho UPVC Windows and Doors, yaitu: 

a. Process Flowchart 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011), processflowchart adalah 

sebuah diagram langkah-langkah dalam sebuah proses. Sebuah alat 

pemecahan masalah, bagan aliran dapat membantu investigator dalam 

mengidentifikasi titik-titik kemungkinan dalam sebuah proses di mana 

masalah terjadi. 
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Gambar 3. 3 Proses Flowchart 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2008 

b. Check Sheet 

Menurut Jay Heizer dan Barry Render (2011), check sheet adalah sebuah 

alat untuk mengorganisasi dan mengumpulkan data perhitungan masalah. 

Check Sheet sering kali digunakan untuk mengetahui ketidaksesuaian, 

jenis kecacatan, dan waktu terjadinya. Dalam penelitian ini akan 

membahas tentang masalahkualitas yang terjadi pada proses produksidi 

Soho UPVC Windows and Doors pada setiap pekerjaanya. Berdasarkan 

data yang telah diperoleh penulis totalsemua pekerjaan yang sudah 

diperiksa sebesar 4 proyek selama 3 bulan di tahun 2016. Tahapan proses 

produksi yang dilakukan oleh erperusahaan menggunakan check sheet 

yang terdiri dari: 
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Gambar 3. 4 Check Sheet 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2008 

c. Cause and Effect Diagram 

Menurut Eddy Herjanto (2008), cause and effect diagram adalah sebuah 

diagram yang biasanya disebut sebagai Ishikawa diagram atau fishbone 

chart, yang digunakan untuk mengorganisasi pencarian masalah dibagi ke 

dalam kategori. Ada empat kategori, yaitu: material (bahan baku), mesin 

atau equipment, manpower (orang), dan metode. Tahapan dalam 

menyusun diagram ini, yaitu: 

1. Tentukan masalah atau akibat yang akan dicari penyebabnya. 

2. Tentukan grup atau kelompok faktor-faktor penyebab utama yang 

mungkin menjadi penyebab masalah itu dan tuliskan masing-masing 

pada kotak yang berada pada cabang. 

3. Pada setiap cabang, tulis faktor-faktor penyebab yang lebih rinci yang 

dapat menjadi faktor penyebab masalah yang dianalisis. Faktor-faktor 

penyebab ini berupa ranting. 
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4. Lakukan analisis dengan membandingkan data atau keadaan dengan 

persyaratan untuk setiap faktor dalam hubungannya dengan akibat, 

sehingga dapat diketahui penyebab utama yang mengakibatkan 

terjadinya masalah kualitas yang dialami perusahaan. 

 

 

Gambar 3. 5 Fishbone Diagrams 

Sumber: Jay Heizer dan Barry Render, 2008 

d. P-Chart 

Diagram kontrol P-Chart menurut Eddy Herjanto (2008) digunakan 

untuk memantau proposi barang yang cacat yang ditemukan pada saat 

inspeksi terhadap total barang yang diperiksa dan barang cacat yang tidak 

dapat diperbaiki lagi.Control chart yang digunakan untuk memantau 

proporsi ketidaksesuaian yang dihasilkan dari suatu proses ialah P-Chart. 

Jumlah ketidaksesuaian atau jumlah yang ditolak digunakan np chart. 

Selain itu, pengukuran dalam bentuk proporsi, p-chart juga digunakan 

untuk ukuran subgrup yang tidak sama. Langkah-langkah dalam 

menentukan p-chart adalah: 

 

 

Pengaruh Quality Control..., Dhisa Arhani, FB UMN, 2017

https://www.google.co.id/imgres?imgurl=https://eriskusnadi.files.wordpress.com/2012/03/7-qc-tools-fishbone-diagram.png?w=300&h=172&imgrefurl=https://eriskusnadi.wordpress.com/2012/09/29/about-7-basic-quality-tools/&docid=ZGUGUwbPW8k-MM&tbnid=Fdg6X9QV81cJxM:&vet=1&w=300&h=172&bih=673&biw=1366&q=cause and effect diagram oleh jay heizer&ved=0ahUKEwj_7rvR3b7RAhVMRo8KHUOVBy0QMwg9KBcwFw&iact=mrc&uact=8


 
 

48 

 

 

1. Memilih karakteristik mutu. Jika menggunakan p-chart ukuran 

subgrup dapat konstan dan bervariasi, namun jika menggunakan np 

chart, ukuran harus konstan. 

2. Kumpulkan data. Sampel diambil berdasarkan subgrup, dengan ukuran 

subgrup (n) sebaiknya lebih dari 50. 

3. Hitung persen ketidaksesuaian dari setiap subgrup dan masukkan 

dalam lembar data. 

4. Tentukan garis tengah (central line), batas kendali atas (upper control 

limit), dan batas kendali bawah (lower control limit). 

5. Buat p-chart atau np-chartdengan memasukan data observasi 

kedalamnya. Pada p-chart (jika n bervariasi), UCL dan LCL tidak 

berbentuk garis lurus. 

Untuk menghitung p-chart, yaitu: 

Menghitung persentase cacat periksa per periode (p) 

CL =   
                               

                              
 

Menghitung rata-rata periksa per periode 

UCL = p + z √
       

 
 

LCL = p – z √
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