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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1. Objek Penelitian 

3.1.1. Profil Perusahaan 

PT Bersama Kita Besar (BKB) adalah sebuah perusahaan yang bergerak di 

bidang industri cat. BKB beroperasi di daerah Cikande – Banten, dan pabrik 

dibangun di tanah seluas 1 hektare. Sampai saat ini kami terus menghasilkan 

produk-produk berkualitas yang sangat bersaing di pasaran. 

Sampai sekarang perusahaan ini terus berkembang pesat dan distribusi 

produk semakin luas, maka untuk menunjang hal tersebut, kami melakukan 

ekspansi dengan membuat distribusi baru dengan luas mencapai 7000m2 yang 

berada di kawasan Tigaraksa Tangerang-Banten. 

Seiring dengan munculnya berbagai teknologi baru, maka BKB berusaha 

untuk menciptakan inovasi sesuai dengan perkembangan zaman. Keinginan kuat 

untuk memberikan yang terbaik kepada setiap pelanggan memacu kami untuk terus 

mengembangkan produk-produk unggulan. Atas dasar ini pun kami 

mempersiapkan laboratorium beserta dengan segala kelengkapan peralatannya dan 

juga para pekerja yang kompeten di bidangnya. Hal ini membuat kami semakin 

yakin bahwa BKB akan terus mengalami perkembangan dan dapat menciptakan 

terobosan baru dalam industri cat dan dekorasi. 
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Gambar 3.1. Ruangan pemasaran PT BKB 

Sumber: (BKBINDONESIA, 2009) 

Gambar 3.2. Gambar logo PT BKB 

Sumber: (BKBINDONESIA, 2009) 

Berikut adalah produk dari PT BKB: 

Cat HO’BE 

Adalah Cat tembok berkualitas untuk interior dengan daya tutup baik dan hasil 

yang tidak mengkilap, menyediakan rangkaian warna yang menawan untuk rumah 

anda, dan terbuat dari bahan berkualitas. 
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Gambar 3.3. Produk-produk PT BKB 

Sumber: (BKBINDONESIA, 2009) 

3.1.2. Visi / Misi 

1. Visi 

 Visi dari PT BKB antara lain adalah: 

“Menjadi perusahaan Cat berkualitas tinggi yang berbasiskan teknologi, 

inovasi dan kreatifitas.” 

 

2.    Misi 

 Misi dari PT BKB antara lain adalah: 

“Pengembangan sumber daya manusia yang mampu bekerja keras, cerdas 

dan ikhlas.” 

 

3.1.3. Nilai 

• Not a Team, but Family (bukan sebuah tim, melainkan keluarga) 
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Setiap karyawan / pekerja yang berada pada PT BKB diarahkan untuk 

menganggap karyawan lain adalah sebagai satu keluarga, bukan sebagai tim. 

• Trust in Foundation ( berlandaskan kepercayaan satu sama lain) 

Seluruh karyawan diarahkan untuk berpegang teguh pada atau selalu 

berlandaskan kepercayaan dalam segala hal. 

• Learning Lifetime (pembelajaran seiiring waktu) 

Karyawan pada PT BKB dibekalkan dengan pembelajaran seiring waktu. Setiap 

karyawan diarahkan tujuannya dan dapat mempelajari hal baru selama berada 

dalam area perusahaan PT BKB 

 

3.1.4. Struktur Organisasi 

 Berikut ini adalah struktur organisasi yang ada pada PT BKB (Bersama Kita 

Besar): 

Gambar 3.4 Struktur organisasi pada PT Bersama Kita Besar 
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Strutur organisasi di PT BKB dikepalai oleh Komisaris, dan juga terdapat direktur 

sebagai bawahan komisaris dan General Manager sebagai bawahan Direktur. 

General Manager memegang banyak tanggung jawab akan setiap divisi manajer 

seperti: Manajer Produksi, manajer development, manajer ppic, manajer 

purchasing, manajer accounting dan manajer marketing. 

 

3.2. Metode Penelitian 

 Dalam mengukur QMS PT BKB akan menggunakan standard ISO 

9001:2015. ISO 9001:2015 merupakan standar terbaru dari ISO 9001 yang 

menggantikan versi sebelumnya, yaitu ISO 9001:2008. Model proses ISO terbentuk 

dari urutan input, proses, output yang didasarkan pada siklus PDCA (ISO). 

Perubahan mendasar ada pada versi terbaru ISO, yaitu peninjauan lebih mendalam 

terhadap lingkungan dan konteks organisasi serta pemikiran berbasis risiko, ISO 

9001:2015 tidak hanya memperhatikan pelanggan, namun juga lingkungan dari 

organisasi untuk meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan organisasi terhadap 

perubahan.  

 

3.2.1. Klausul ISO 9001:2015 

 Penelitian ini menggunakan metode dengan klausul yang ada dalam standar 

ISO 9001:2015 yang berisi 10 buah klausul. 

1. Ruang Lingkup 

Penerapan sistem manajemen mutu adalah suatu keputusan strategis bagi suatu 

organisasi yang dapat membantu organisasi untuk meningkatkan kinerjanya secara 
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keseluruhan dan menyediakan dasar yang kuat untuk inisiatif pembangunan 

berkelanjutan.  

Pada klausul ini, nantinya akan menerangkan apakah ruang lingkup yang ada dan 

tersedia pada PT Bersama Kita Besar sudah baik dan sesuai dengan standarisasi 

ISO 9001:2015 atau belum. 

 

2. Acuan normatif 

 Setiap perusahaan harus mempunyai konsep, prinsip dan definisi tentang 

sistem manajemen mutu yang harus dipahamin dan diterpakan pada seluruh 

karyawan. 

  

3. Istilah dan definisi 

 Klausul ini menerangkan bahwa istilah dan definisi dalam ISO-9001:2015 

juga mengacu pada ISO- 9000:2015. Setiap perusahaan setidaknya paham dan 

memiliki dokumen yang berisi tentang istilah-istilah dan defines yang sering 

digunakan dalam ISO 9001:2015. 

 

Standar Internasional ini mempromosikan adopsi dari sebuah pendekatan 

proses ketika mengembangkan, menerapkan dan meningkatkan efektifitas sebuah 

sistem manajemen mutu, untuk mempertinggi kepuasan pelanggan dengan 

memenuhi persyaratan pelanggan.   

 

Pengukuran manajmen mutu..., Adrianus Kelvin, FTI UMN, 2018



  38 

Memahami dan mengelola proses-proses yang saling berhubungan sebagai sebuah 

sistem yang berkontribusi terhadap efektivitas dan efisiensi organisasi dalam 

meraih hasil yang diinginkan. Pendekatan ini menggerakkan organisasi untuk 

mengontrol keterkaitan dan saling keterkaitan antar proses-proses yang ada dari 

sistem, sehingga kinerja keseluruhan organisasi dapat ditingkatkan.  

 

Pendekatan proses melibatkan definisi sistematis dan pengelolaan dari proses-

proses, dan interaksi antar proses, sebagaimana untuk mencapai hasil yang 

diinginkan yang sesuai dengan kebijakan mutu dan arah strategis organisasi. 

Manajemen dari proses-proses dan sistem secara keseluruhan dapat dicapai dengan 

menggunakan siklus PDCA (lihat 0.3.2) dengan fokus keseluruhan pada pemikiran 

berbasis risiko (lihat 0.3.3) yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari 

peluang yang ada dan mencegah hasil yang tidak diinginkan.  

 

Penerapan dari pendekatan proses dalam sebuah sistem manajemen mutu 

menggerakkan:  

a)  Understanding and consistently in meeting requirements;  Pemahaman 

dan konsisten dalam memenuhi persyaratan;   

b)  The consideration of processes in terms of added value;  Pertimbangan 

dari proses-proses dalam hal nilai tambah;   

c)  The achievement of effective process performance;  Pencapaian kinerja 

proses yang efektif;  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d)  Improvement of processes based on evaluation of data and information. 

 Peningkatan dari proses-proses berdasarkan pada evaluasi data dan 

informasi.   

 

4. Konteks Organisasi 

 Setiap perusahaan harus dapat memahami persyaratan umum tentang dasar-

dasar yang harus dilakukan oleh setiap perusahaan baik itu berasal dari dalam 

(internal) maupun luar (eksternal). 

 

5. Kepemimpinan 

 Manajemen puncak harus memberikan bukti kepemimpinan dan komitmen 

untuk pengembangan dan pelaksanaan Sistem Manajemen Mutu dan terus-menerus 

meningkatkan efektivitas dengan cara : 

a) Mengambil akuntabilitas efektivitas sistem manajemen. 

b) Memastikan bahwa Kebijakan Mutu dan sasaran mutu yang ditetapkan 

untuk sistem manajemen Mutu kompatibel dengan arah strategis dan 

konteks organisasi. 

c) Memastikan bahwa kebijakan mutu dikomunikasikan, dipahami dan 

diterapkan dalam organisasi, dst. 

6. Perencanaan 

 Setiap perusahaan / organisasi harus mengambil Peluang yang ada dan serta 

membuat identifikasi dan Mitigasi terhadap resiko yang akan di hadapi oleh 
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organisasi di masa yang akan datang. Setiap perusahaan / Organisasi pun harus 

menetapkan sasaran mutu pada tingkat dan fungsi yang relevan pada tingkat dan 

proses yang dibutuhkan oleh organisasi. 

 

7. Dukungan 

  Perusahaan harus memiliki adanya dukungan data seperti mengenai 

informasi terdokumentasi , infrastuktur, SDM,dll. Pengelolaan SDM baik 

recruitment maupun Pelatihan masuk dan pengelolaan infrastruktur dan lingkungan 

kerja juga termasuk didalamnya. Hal yang dimaksud adalah : 

1. Sumber Daya. 

2. Kompetensi. 

3. Kepedulian. 

4. Komunikasi. 

5. Informasi Terdokumentasi. 

8. Operasional 

 Perencanaan realisasi produk sampai dengan delivery dan bahkan after 

sales. Tambahan juga di klausul ini adalah mengenai External Provided atau 

penyedia eksternal termasuk di dalamnya supplier Identifikasi dan mampu telusur, 

Customer Property, Design dan Pengembangan juga masuk ke dalam klausul 

operasional ini. Pengendalian Output yang tidak sesuai juga masuk ke dalam 

klausul 8 ini. 
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9. Evaluasi Performa 

 Suatu perusahaan / organisasi juga harus memperhatikan dalam hal 

kepuasan Pelanggan sebagai salah satu pengukuran kinerja sistem manajemen, 

Organisasi memonitor informasi yang berkaitan dengan persepsi pelanggan apakah 

organisasi telah memenuhi persyaratan pelanggan. 

 

10. Peningkatan 

 Organisasi harus mengambil tindakan korektif untuk menghilangkan 

penyebab ketidaksesuaian untuk mencegah terulangnya. Demikian juga, 

perusahaan mengambil tindakan preventif untuk menghilangkan penyebab 

ketidaksesuaian potensial untuk mencegah terjadinya mereka. Sebuah peningkatan 

akan membuat suatu perusahaan / organisasi dapat mengambil tindakan prefentif 

terhadap masalah-masalah mereka. 

 

3.2.2. Metode Fishbone 

 Fungsi  dasar diagram Fishbone (Tulang Ikan)/ Cause and Effect (Sebab dan 

Akibat)/ Ishikawa adalah untuk mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-

penyebab yang mungkin timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan 

akar penyebabnya .  

Untuk menemukan penyebab (cause) dan masalah yang terjadi (effect), 

digunakan metode fishbone. Metode fishbone ini juga dapat digunakan untuk 

mencegah dan meminimalisir potensi terjadinya resiko. Berikut adalah faktor – 
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faktor yang dijadikan sebagai acuan dalam penggunaan metode fishbone yaitu 

(Redaksi, 2012): 

 

• Manusia (man): siapapun yang terlibat dalam proses. 

• Metode (method): bagaimana proses berjalan dan beberapa hal yang harus 

diperhatikan sebelum proses berjalan, seperti policy, prosedur, aturan, 

regulasi dan hukum. 

• Mesin (machine): peralatan, equipment, komputer, tools, dll., yang 

dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. 

• Material (material): raw material, part, kertas, pulpen, dll., yang 

dicunakan untuk memproduksi barang jadi. 

• Lingkungan (mother nature): kondisi lingkungan seperti lokasi, waktu, 

temperatur, dan kultur dimana proses beroperasi. 

 

3.2.3. Tahapan Audit 

Berikut adalah tahapan audit yang terpilih untuk menjadi acuan dalam 

pembuatan langkah-langkah penelitian (Stevanwars, 2008) : 

 

1.  Perencanaan (Perencanaan kelas sampel) 

Pada tahap ini, dilakukan pembicaraan dan sedikit tanya jawab kepada 

bapak Hendar selaku Komisaris perusahaan sebelumnya akan masalah dan 

hal-hal yang berhubungan dengan PT BKB yang nantinya akan dijadikan 

rumusan masalah penelitian ini. 
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2. Pelaksanaan (pembelajaran akan sampel penelitian) 

Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembelajaran instrument-instrument 

penelitian dan dilakukannya metode teknik pengumpulan data, baik itu 

wawancara, kuesioner, maupun observasi. Wawancara dilakukan dengan 

metode tatap muka dan kuesioner disebar kepada beberapa staff / karyawan 

IT. 

3. Evaluasi (Analisis dan pengolahan data) 

Pada tahap ini, proses evaluasi data dilakukan. Data yang digunakan adalah 

data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data untuk penelitian ini. Data 

dapat berupa hasil dari kuesioner dan ringkasan dari hasil wawancara. 

Perhitungan data menggunakan skala likert dimana dari hasil perhitungan 

tersebut akan dicocokan kembali dan penjelasan mengenai hasil perhitungan 

yang telah dilakukan. 

4. Penyusunan Laporan (Hasil penelitian dan pembuatan kesimpulan) 

Dalam tahap ini, data yang telah di analisa dan di olah disusun menjadi satu 

kesatuan dalam sebuah laporan yang memberikan hasil-hasil penelitian, 

temuan penelitian dan rekomendasi atas masalah yang ada berdasarkan hasil 

penelitian. 

 

3.2.4. Tahapan Pengukuran 

Pengukuran ISO 9001:2015 yang dilakukan pada PT BKB menggunakan 

acuan berupa 10 buah klausul dimana masing-masing klausul mempunya nilai 
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tersendiri. Berdasarkan acuan dari tahapan-tahapan audit diatas, dibuatlah langkah-

langkah yang akan dilakukan selama melakukan pengukuran adalah sebagai berikut 

(Stevanwars, 2008): 

1. Perencanaan (Perencanaan kelas sampel) 

Pada tahap ini, dilakukan pembicaraan dan sedikit tanya jawab kepada 

bapak Hendar selaku Komisaris perusahaan sebelumnya akan masalah dan 

hal-hal yang berhubungan dengan PT BKB yang nantinya akan dijadikan 

rumusan masalah penelitian ini. 

2. Pelaksanaan (pembelajaran akan sampel penelitian) 

Pelaksanaan yang dimaksud adalah pembelajaran instrument-instrument 

penelitian dan dilakukannya metode teknik pengumpulan data, baik itu 

wawancara, kuesioner, maupun observasi. Wawancara dilakukan dengan 

metode tatap muka dan kuesioner disebar kepada beberapa staff / karyawan 

IT. 

3. Evaluasi (Analisis dan pengolahan data) 

Pada tahap ini, proses evaluasi data dilakukan. Data yang digunakan adalah 

data yang didapatkan dari hasil pengumpulan data untuk penelitian ini. Data 

dapat berupa hasil dari kuesioner dan ringkasan dari hasil wawancara. 

Perhitungan data menggunakan skala likert dimana dari hasil perhitungan 

tersebut akan dicocokan kembali dan penjelasan mengenai hasil 

perhitungan yang telah dilakukan. 

 

Pengukuran manajmen mutu..., Adrianus Kelvin, FTI UMN, 2018



  45 

4. Penyusunan Laporan (Hasil penelitian dan pembuatan kesimpulan) 

Dalam tahap ini, data yang telah di analisa dan di olah disusun menjadi satu 

kesatuan dalam sebuah laporan yang memberikan hasil-hasil penelitian, 

temuan penelitian dan rekomendasi atas masalah yang ada berdasarkan hasil 

penelitian. 

Masing–masing dari setiap langkah diatas memliki poin-poin yang saling berkaitan. 

 

 

3.3. Tenik Pengumpulan Data 

 Metode yang akan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

melakukan pengukuran pada objek penelitian ini antara lain: 

1. Metode Wawancara 

Wawancara digunakan dalam mengumpulkan data dalam melakukan 

pengukuran terhadap suatu perusahaan. Selain itu wawancara juga digunakan 

apabila ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan 

jumlah respondenya sedikit / kecil. Dalam penelitian ini, survey akan dilakukan 

kepada pegawai / karyawan yang berada dalam divisi IT ataupun internal 

auditor pada perusahaan tersebut. Wawancara dilakukan secara tatap muka 

kepada bapak Hendar selaku komisaris perusahaan yang menjabat sebelumnya. 

Jumlah dari pertanyaan yang diberikan adalah 10 butir. Dalam membuat 

pertanyaan, beberapa klausul dalam ISO 9001:2015 dijadikan landasan dan 

acuan. 
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2. Metode Kuesioner 

Metode kuesioner digunakan oleh peneliti untuk menunjang kevalidan data dan 

informasi yang didapatkan. Selain itu, metode ini juga dapat dilakukan jika 

ingin mengetahui suatu hal lebih mendalam, yakni terkait dengan proses 

management perusahaan tersebut dalam sehari-hari. Kuesioner dibagikan 

kepada 4 orang bagian IT dimana jumlah pertanyaan / penyataannya sebanyak 

170 butir. Pertanyaan / pernyataan yang disajikan berlandaskan dari klasul 4 

sampai dengan klausul 10 ISO 9001:2015. Kuesioner yang akan dibagikan ini 

adalah kuesioner dengan skala likert dengan 5 pilihan skala, yakni: sewaktu 

menanggapi pertanyaan dalam skala Likert, responden menentukan tingkat 

persetujuan mereka terhadap suatu pernyataan dengan memilih salah satu dari 

pilihan yang tersedia. Pilihan pun dibedakan berdasarkan jenis pertanyaannya 

dengan format seperti: 

Tabel 3.1. Table skala Likert 1 - 5 
 

 

 

 

No Skala 

1 Sangat Setuju 

2 Setuju 

3 Netral / Cukup 

4 Tidak Setuju 

5 Sangat Tidak Setuju 
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Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-

masing item dari individu tersebut. (Riduwan, 2009) 

Berdasarkan jawaban responden nantinya akan diperoleh satu kecenderungan atas 

jawaban responden tersebut. Kuesioner yang dibagikan menggunakan skala 

Likert. Maka perhitungan indeks jawaban dilakukan dengan rumus: 

Nilai Indeks : ((F1 x 1) + (F2 x 2) + (F3 x 3) + (F4 x 4) + (F5 x 5)) / 5 

Dimana : 

F1 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 1 (Sangat Setuju) 

F2 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 2 (Setuju) 

F3 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 3 (Netral / Cukup) 

F4 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 4 (Tidak Setuju) 

F5 adalah frekuensi jawaban responden yang menjawab 5 (Sangat Tidak Setuju) 

Jumlah skor dimasukan ke dalam garis kontinum yang pengukurannya ditentukan 

dengan cara: 

Nilai Indeks Maksimal   : Skor Tertinggi x jumlah Soal x Jumlah sampel 

Nilai Indeks Minimum : Skor Terendah x Jumlah Soal x Jumlah sampel 

Jarak Interval : (Nilai Maksimal – Nilai Minimum) / 5 

Persentase Skor  : (Total skor / Nilai Maksimal) x 100 

3.4. Teknik Analisis Data 

 Pengukuran ISO 9001:2015 pada PT BKB nantinya akan menghasilkan 

beberapa data dimana data yang sudah diperoleh dari berbagai sumber akan diolah 

dengan langkah-langkah yang telah diterapkan. Saat hasil / data keluar, data 
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diseleksi dan dikelompokan sesuai dengan kebutuhan untuk menjawab masalah 

penelitian. Setelah itu, data diolah dengan metode perhitungan yang diterapkan 

sesuai dengan masalah penelitian. Data yang telah diolah, kemudian dilakukan 

analisa data yang dilakukan dengan menggunakan acuan standarisasi ISO 

9001:2015. Setelah itu, terbentuklah hasil dari pengukuran ISO 9001:2015 pada PT 

BKB ini. 

 

3.5. Variable Penelitian 

Variabel adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variable atau 

konstrak dengan cara memberikan arti / memspesifikasikan suatu kegiatan ataupun 

memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur variable tersebut. 

3.2. Table Variable Penelitian 
Klausul Indikator Ukuran Skala 

Klausul 1 
Ruang 

Lingkup 

Pengantar   

Klausul 2 
Acuan 

Normatif 

Pengantar   

Klausul 3 
Istilah dan 

definisi 

Pengantar   

Klausul 4 
Konteks 

Organisasi 

1. Memahami Organisasi dan Konteksnya 
2. Memahami kebutuhan dan harapan dari pihak-

pihak yang berkepentingan. 
3. Menentukan ruang lingkup sistem manajemen 

mutu  
4. Sistem manajemen mutu dan proses-prosesnya 

Interval Likert 

Klausul 5 
Kepemimpinan 

• Kepemimpinan dan Komitmen 
• Kebijakan  
• Peran Organisasi, tanggung jawab dan otoritas 

Interval Likert 

Klausul 6 
Perencanaan 

• Tindakan untuk menangani risiko dan peluang  
• Sasaran mutu dan perencanaan untuk 

mencapainya  
Interval Likert 
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Klausul Indikator Ukuran Skala 
• Perencanaan perubahan 

Klausul 7 
Dukungan 

• Sumber daya  
• Kompetensi  
• Kesadaran 
• Komunikasi  
• Informasi terdokumentasi 

Interval Likert 

Klausul 8 
Operasional 

• Perencanaan dan pengendalian operasional 
• Persyaratan untuk produk dan layanan  
• Desain dan pengembangan produk dan 

layanan 
• Pengendalian produk dan layanan eksternal 

yang disediakan 
• Produksi dan penyediaan layanan. 
• Pelepasan atas produk dan layanan 
• Kendali atas output yang tidak sesuai 

Interval Likert 

Klausul 9 
Evaluasi 
Performa 

• Pemantauan, pengukuran, analisis dan 
evaluasi  

• Audit internal  
• Tinjauan Manajemen  

 

Interval Likert 

Klausul 10 
Peningkatan 

• Umum 
• Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan 
• Peningkatanterus-menerus 

Interval Likert 

 

 

 

3.6. Kerangka Teori 

Berikut merupakan kerangka teori yang akan dilakukan  dalam pengerjaan 

penelitian: 
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Gambar 3.5. Kerangka berfikir penelitian pengukuran ISO 9001:2015 PT 

BKB 

Pada tahap perencanaan, dilakukan perencanaan kelas sample yang 

berlanjut pada pembuatan instrumen-instrumen penelitian yang berisi tentang latar 

belakang perusahaan, rumusan masalah, batasan masalah dan tujuan dari 

dilakukannya penelitian ini. 

 

Berlanjut pada tahap pelaksanaan, dilakukan analisis dan penetapan 

instrumen-instrumen penelitian dilanjutkan dengan metode pengumpulan data 
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dimana metode yang akan digunakan sebagai teknik pengumpulan data dalam 

melakukan pengukuran pada objek penelitian ini adalah wawancara dan kuesioner. 

Pada tahap selanjutnya, data yang telah didapat dikumpulkan dan dilakukan 

analisa kembali agar nantinya data tersebut dapat diolah. Terakhir adalah tahap 

penyusunan laporan, dimana data yang diolah pada tahap sebelumnya sudah 

menjadi hasil-hasil penelitian dan disusun untuk dilaporkan. Penyusunan hasil-hasil 

penelitian meliputi penunjukan hasil penelitian dan pembuatan kesimpulan. 
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