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3.1 Penelitian Pendahuluan

Tahap ini sangat perlu untuk dilakukan yaitu untuk mempermudah

mendapatkan dan menemukan permasalahan yang terjadi dan yang akan diteliti.

Adapun cara-cara melakukan studi pendahuluan adalah sebagai berikut :

1. Orientasi terhadap perusahaan dengan cara survei dan wawancara

Orientasi bertujuan untuk mengetahui dan mempelajari kegiatan yang ada

pada departemen atau stasiun yang dikunjungi selama penelitian ini.

2. Menentukan tema permasalahan yang akan diteliti dengan cara melakukan

studi pustaka guna mendalami teori yang bersangkutan dengan tema yang

dipilih.

3. Melakukan survei lapangan langsung yang dalam hal ini di PT. RIAU

MEDIA GRAFIKA dengan cara mewawancarai pihak perusahaan mengenai

keadaan ril lapangan dan menyesuaikannya dengan teori yang telah diperoleh.

4. Mencari data dari perusahaan dengan cara melakukan servei dan mencari

informasi sebanyak-banyaknya mengenai data-data yang berhubungan

dengan kualitas harian tribun pekanbaru.

3.2 Identifikasi Masalah

Tujuan dari identifikasi masalah adalah untuk memperjelas tentang masalah

yang akan diteliti dan dibahas dalam penelitian ini. Dari identifikasi masalah

maka didapatlah suatu permasalahan yaitu permasalahan kualitas harian tribun

pekanbaru yang overload atau kelebihan dari standar kualitas yang telah

ditetapkan oleh perusahaan.

3.3 Sumber Data

a. Data Primer

Merupakan data yang diperoleh melalui pengamatan dan pencatatan secara

langsung terhadap permasalahan yang terjadi di perusahaan, adapun data primer

yang didapat terdiri dari data wawancara dengan karyawan mengenai

permasalahan atau kendala yang terjadi selama bekerja, data laporan hasil

produksi dari bulan Januari-Oktober 2013 (digunakan untuk latar belakang
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masalah), data cacat produk selama 2 bulan yakni (September-Oktober 2013),

yang digunakan untuk pengolahan data, dan data profil perusahaan.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penulisan laporan ini dilakukan dengan cara

sebagai berikut :

1. Wawancara (Interview)

Yaitu pengumpulan data dengan cara mengadakan tanya jawab secara

langsung dengan pihak-pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang

diangkat dalam penelitian guna mendapatkan data dan keterangan yang

berlandaskan kepada tujuan penelitian, dalam hal ini pihak yang menjadi

narasumber adalah pegawai dan manajer produksi PT. Riau Media Grafika

2. Observasi.

Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara

langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data-data yang diperlukan

dalam penelitian.

3. Studi Pustaka

Yaitu metode pengumpulan data dari buku-buku literatur yang berhubungan

dengan masalah-masalah yang dibahas.

4. Dokumentasi

Merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan mendapatkan

sejumlah informasi yang berasal dari data masa lalu perusahaan yang meliputi

sejarah umum perusahaan, data karyawan, dan data-data lain yang berkaitan

dengan permasalahan dalam penelitian ini.

3.5 Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data diperoleh, maka langkah selanjutnya adalah melakukan

pengolahan data dengan menggunakan metode Q7 Tools dan New Q7Ttools. Q7

Tools merupakan alat bantu dalam pengolahan data untuk peningkatan kualitas.

Yang terdiri dari:

1. Flow Chart, digunakan untuk memberikan gambaran urutan operasi yang

diperlukan untuk memproduksi harian tribun pekanbaru.
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2. Check Sheet, digunakan untuk pengambilan data cacat pada harian tribun

pekanbaru.

3. Histogram, digunakan untuk melihat variasi penyebaran data cacat harian

tribun pekanbaru. Dari histogram akan diketahui apakah proses produksi

berjalan konsisten atau tidak, hal ini bisa diketahui berdasarkan bentuk dari

tampilan histogram tersebut apakah berbentuk simetris, sisir, dll.

4. Control Chart, digunakan untuk mengetahui apakah cacat yang terjadi berada

di dalam batas kontrol atau di luar batas kontrol.

5. Diagram Pareto, digunakan untuk melihat tingkat cacat harian tribun

pekanbaru tertinggi berdasarkan jenis-jenis cacat yang ada. Jenis cacat di bagi

3 yaitu: warna tidak jelas, tulisan tidak jelas dan cetakan kotor. Jenis cacat

dengan tingkat cacat tertingi akan dijadikan prioritas utama untuk dilakukan

perbaikan kualitas.

6. Fishbone Diagram, digunakan untuk menganalisa faktor-faktor yang menjadi

penyebab cacat pada harian tribun pekanbaru dan akibat yang ditimbulkannya.

New Q7 Tools merupakan alat bantu dalam memetakan masalah secara

terstruktur, guna membantu kelancaran komunikasi pada tim kerja dan untuk

pengambilan keputusan. Yang terdiri dari:

1. Affinity Diagram, digunakan untuk mengumpulkan permasalahan-

permasalahan yang terjadi selama proses produksi harian tribun pekanbaru

yang didapat dari hasil wawancara terhadap pegawai yang terlibat dalam

proses produksi tersebut. Kemudian permasalahan yang didapat akan

dikelompokan berdasarkan jenis-jenis permasalahannya.

2. Interrelationship Diagram, digunakan untuk mengetahui keterkaitan antara

masing-masing permasalahan yang terdapat di Affinity Diagram.

3. Matrix Diagram, digunakan untuk memberikan bobot permasalahan yang

terjadi, dengan membuat tabel dari permasalahan dan elemen yang

menyebabkan terjadi permasalahan tersebut selama proses produksi harian

Tribun Pekanbaru.
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4. Tree Diagram, digunakan untuk melakukan analisa peningkatan kualitas

harian tribun pekanbaru. Dalam Tree diagram akan dibuat langkah-langkah

peningkatan kualitas yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

5. PDPC (Proses Decisius Program Chart), digunakan untuk  mengidentifikasi

permasalahan yang mungkin muncul dalam langkah-langkah peningkatan

kualitas.

3.6 Kesimpulan dan Saran

Pada tahap akhir ini akan dibuat kesimpulan dari hasil penelitian

berdasarkan tujuan yang ingin dicapai. Pada penelitian ini akan diketahui

permasalahan yang terjadi dan penyebab dari ketidaksesuaian kualitas produk

harian tribun pekanbaru, dan memberikan solusi perbaikan yang tepat untuk

menghadapi masalah yang terjadi guna meningkatkan kualitas produk dan

keuntungan bagi perusahaan.


