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ABSTRAK 
 
 
 

Banyaknya produsen batu bata yang berada di daerah Wates Umpak Trowulan, 
Mojokerto, serta persaingan pasar dari produsen yang menggunakan mesin-mesin 
modern untuk memproduksi batu bata membuat salah satu produsen batu bata 
yang masih menggunakan cara-cara tradisional dalam pembuatannya bersaing 
untuk meningkatkan kualitas batu bata. Untuk memperoleh batu bata yang 
berkualitas baik yaitu dengan melihat kuat tekan batu bata yang dihasilkan maka 
diperlukan komposisi bahan baku yang optimal yang dapat dihasilkan melalui 
rancangan percobaan. Dalam penelitian ini rancangan percobaan yang digunakan 
adalah metode Taguchi. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kualitas batu bata, mengetahui komposisi bahan 
baku sehingga didapat kualitas batu bata yang optimal, mengetahui kegunaan 
fungsi kerugian Taguchi untuk menurunkan kerugian biaya produksi. Dari 
identifikasi faktor terkontrol diperoleh faktor-faktor yang berpengaruh terhadap  
kuat tekan batu bata yaitu tanah, pasir, sekam dan air. Percobaan dilakukan 
dengan tiga taraf faktor yang berbeda. Dari hasil analisis didapatkan kombinasi 
taraf faktor yang optimal yaitu    (tanah 8 kg) dan     (Sekam 1 kg) sedangkan 
fungsi kerugian Taguchi cukup memadai untuk menurunkan kerugian biaya 
produksi. 
 
 
Kata kunci : Rancangan Percobaan, Metode Taguchi, Fungsi Kerugian Taguchi. 
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ABSTRACT 
 

Number of the brick manufactures in Wates Umpak Trowulan, Mojokerto and 
number of the competition among the producers who use the modern machinery 
to produce the bricks enforce one of the traditional brick manufacturer compete to 
make improvement to the brick quality. Obtaining a good quality of brick by 
examining the compressive strength of bricks, it needs an optimal of the raw 
materials made by experimental design. In this study, the experimental design 
used is Taguchi method. The aim is to determine the factor may affect the quality 
of the brick, to reveal the composition of the material to gain optimal quality of 
the brick, to find out the usefulness of Taguchi loss function to decrease the loss 
of cost production. From the Identifying controlled factor resulted that factors 
may influence the compressive strength of the brick are soil, sand, rice husk, and 
water. The experiment is conducted by three different factors. From the analysis 
resulted that the combination of optimal factor level is    (8 kg soil) and    
(Chaff 1 kg) while the Taguchi loss function is sufficient to decrease the loss of 
cost production.  
 
Keyword: Experimental Design, Taguchi Method, Taguchi Loss Function 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pada abad 800 B.C. di Mesopotamia, manusia menemukan pertama kali 

bahwa tanah liat dapat dibentuk dan dijemur untuk menghasilkan bahan 

bangunan. Pada peradaban Babylonia (4000 B.C.) di lembah antara sungai Trigis 

dan sungai Efrat, lumpur tebal dan tanah liat dari sungai-sungai ini sangat cocok 

untuk pembuatan batu bata. Kemudian batu bata tersebut menjadi bahan bangunan 

yang umum pada peradaban tersebut. Penggalian akhir-akhir ini di Mesir, 

menunjukkan bahwa pada masa Mesir kuno telah digunakan bata yang dijemur 

dan yang dibakar menggunakan tungku untuk pembangunan rumah dan tempat 

suci. 

Batu bata merupakan suatu produk yang sangat dibutuhkan dalam proses 

pembuatan suatu bangunan. Harga batu bata yang murah membuat para pembuat 

batu bata ini sering kali hanya menggunakan bahan yang didapat dari alam seperti 

tanah liat dan air. Terkadang pembuatan batu bata juga dicampur dengan bahan-

bahan lainnya yaitu pasir dan sekam. Dengan proses pembuatan yang sederhana 

dan belum adanya takaran komposisi bahan yang pasti, batu bata yang di produksi 

di dusun Wates Umpak Trowulan RT 01 RW 02, Mojokerto terkadang hasil 

produksinya tidak sesuai dengan kualitas yang diinginkan. Dalam menilai kualitas 

yang baik, pembuat batu bata biasanya hanya melihat penampilan fisik dari batu 
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bata setelah proses pambakaran, yaitu batu bata yang permukaannya tidak retak 

yang dianggap sebagai batu bata dengan kualitas baik. 

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi kualitas batu bata, yaitu sumber 

daya manusia, lingkungan produksi, alat-alat produksi serta komposisi dan proses 

pengolahan bahan baku. Terdapat faktor yang paling berpengaruh terhadap 

kualitas batu bata, yaitu komposisi dan proses pengolahan bahan baku. Semakin 

baik kualitas komposisi dan proses pengolahan bahan baku maka akan semakin 

baik pula kualitas batu bata.  

Persaingan pasar yang ketat membuat produsen batu bata di dusun Wates 

Umpak Trowulan, Mojokerto berupaya untuk meningkatkan kualitas batu bata 

untuk memperoleh kualitas batu bata yang terbaik, yaitu batu bata yang tidak 

mudah retak. Komposisi batu bata yang diproduksi terdiri dari air, tanah, pasir dan 

sekam. Namun terkadang komposisi bahan yang digunakan hanya terdiri dari air, 

tanah dan pasir atau hanya terdiri dari air dan tanah. Sekam jarang digunakan 

dalam pembuatan batu bata karena batu bata yang mengandung sekam 

membutuhkan proses pembakaran yang cukup lama (waktu pembakaran ≤ 15 

hari). Menurut pengalaman, batu bata yang mengandung sekam memiliki kualitas 

yang baik yaitu permukaan tidak gampang retak. Untuk melihat apakah batu bata 

yang dihasilkan memenuhi kualitas maka diperlukan pengukuran terhadap kuat 

tekan batu bata. Oleh karena itu diperlukan suatu rancangan percobaan untuk 

memperoleh batu bata dengan komposisi yang optimal sehingga dapat 

meningkatkan kualitas batu bata. Dalam penelitian ini, rancangan percobaan yang 

digunakan adalah Metode Taguchi. 
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Metode Taguchi merupakan salah satu metode yang digunakan dalam 

desain eksperimen yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas suatu produk dan 

proses dalam waktu yang bersamaan menekan biaya dan sumber daya seminimal 

mungkin. Metode Taguchi berupaya mencapai tujuan itu dengan menjadikan 

produk atau proses tidak sensitif (bersifat kokoh atau robust) terhadap berbagai 

faktor. Oleh karena itu metode ini disebut juga sebagai perancangan kokoh (robust 

design) (Soejanto, 2009). Alasan memilih Desain of Eksperimen (DOE) Taguchi 

dikarenakan desain ini lebih sederhana dalam proses pelaksanaan eksperimennya 

dibandingkan rancangan faktorial karena desain ini tidak melakukan trial 

sebanyak kombinasi faktor tetapi hanya sebagian saja. Metode Taguchi 

menggunakan fraksional faktorial dan juga Orthogonal Array (OA) untuk tata 

letak percobaannya. Pada  percobaan faktorial yang menggunakan empat faktor 

dan tiga taraf maka percobaan dilakukan sebanyak 81 kali percobaan, tetapi 

dengan menggunakan metode Taguchi percobaan hanya di lakukan sebanyak 

Sembilan kali percobaan (Wuryandari, 2009). Hal ini dapat mengefisiensi waktu 

dan biaya dalam melakukan percobaan karena percobaan hanya dilakukan 

sepertiga dari percobaan faktorial. 

Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik membahas peningkatan kualitas 

batu bata dengan Metode Taguchi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

1. Faktor apakah yang paling berpengaruh terhadap kualitas kuat tekan batu 

bata? 

2. Komposisi bahan baku yang mana yang menghasilkan kuat tekan batu bata 

yang optimal?  

3. Apakah fungsi kerugian Taguchi dapat meminimumkan kerugian biaya 

produksi? 

1.3 Tujuan 

1. Mengetahui faktor-faktor yang paling berpengaruh terhadap kualitas batu bata. 

2. Mengetahui komposisi bahan baku sehingga didapat kualitas batu bata yang 

optimal. 

3. Mengetahui kegunaan fungsi kerugian Taguchi untuk menurunkan kerugian 

biaya produksi.  

1.4 Manfaat 

1. Memperoleh faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kuat tekan batu bata 

serta bagaimana komposisi bahan baku yang optimal sehingga didapat kualitas 

batu bata yang sesuai dengan yang diinginkan.  

2. Mengetahui kegunaan fungsi kerugian taguchi untuk menurunkan kerugian 

biaya produksi. 

1.5 Batasan Masalah 

Penelitian ini dibatasi pada produksi batu bata di dusun Wates Umpak Trowulan, 

Mojokerto. 
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 BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

2.1 Desain Eksperimen 

Desain eksperimen (percobaan) adalah evaluasi serentak terhadap dua atau 

lebih faktor (parameter) terhadap kemampuannya untuk mempengaruhi rata-rata  

atau variabilitas hasil gabungan dari karakteristik produk atau proses tertentu 

(Soejanto, 2009). Pada Umumnya desain eksperimen bertujuan untuk 

menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu rancangan 

percobaan. 

 

2.2 Rancangan Fraksional Faktorial 

Jika suatu percobaan diselidiki k faktor yang masing-masing mempunyai 

dua taraf, maka terdapat    kombinasi perlakuan dan jika masing-masing terdiri 

dari tiga taraf maka terdapat    kombinasi perlakuan. Terkadang dalam percobaan 

yang melibatkan banyak faktor, tidak semua perlakuan dicobakan sekaligus 

karena keterbatasan waktu, biaya maupun materi percobaan. Jika tidak semua 

perlakuan dijalankan atau dengan kata lain hanya sebagian saja, maka 

percobaannya disebut fraksional faktorial. Dengan fraksional faktorial, dapat 

hanya menjalankan sepertiganya, sepersembilannya ataupun seperduapuluh 

tujuhnya. Salah satu penggunaan fraksional faktorial dijumpai pada metode 

Taguchi (Wuryandari, 2009). 
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2.3 Metode Taguchi 

Dr. Genichi Taguchi mengumumkan ide dan gagasannya mengenai quality 

engineering yang telah digunakan selama beberapa tahun di Jepang. Pada tahun 

1980-an ide mengenai desain percobaan ini telah diperkenalkan di dunia barat. 

Sasaran quality engineering adalah merancang kualitas kedalam tiap-tiap produk 

dan proses yang sesuai (Wuryandari, 2009). Metode Taguchi merupakan 

metodologi baru dalam bidang teknik yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas 

produk dan proses serta dapat menekan biaya dan resources seminimal mungkin. 

Sasaran metode Taguchi adalah menjadikan produk robust terhadap noise, karena 

itu sering disebut sebagai Robust Design (Fitria, 2009). 

Definisi kualitas menurut Taguchi adalah kerugian yang diterima oleh 

masyarakat sejak produk tersebut dikirimkan. Soejanto (2009) menjelaskan 

filosofi Taguchi terhadap kualitas terdiri dari tiga buah konsep, yaitu: 

1. Kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. 

2. Kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target. Produk 

harus  didesain sehingga kokoh (robust) terhadap faktor lingkungan yang 

tidak dapat dikontrol. 

3. Kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan 

kerugian harus diukur pada seluruh sistem. 
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Metode Taguchi mempunyai beberapa keunggulan dibandingkan dengan 

metode rancangan faktorial seperti : 

1. Desain percobaan Taguchi lebih efisien karena memungkinkan untuk 

melaksanakan penelitian yang melibatkan banyak faktor dan taraf dengan 

hanya melakukan sebagian dari percobaan sedangkan rancangan faktorial 

jumlah percobaan banyak, sehingga tidak hemat waktu dan biaya. 

2. Desain percobaan Taguchi memungkinkan diperolehnya suatu proses yang 

menghasilkan produk yang konsisten dan kokoh terhadap faktor yang tidak 

dapat dikontrol (faktor gangguan) sedangkan rancangan faktorial semua 

faktor, baik terkontol ataupun tidak terkontrol dimasukkan kedalam 

percobaan. 

3. Metode Taguchi menghasilkan kesimpulan mengenai respon faktor-faktor 

dan taraf dari faktor-faktor kontrol yang menghasilkan respon optimum 

sedangkan rancangan faktorial hanya menghasilkan kesimpulan tentang 

faktor yang berpengaruh dan yang tidak berpengaruh. 

 

Taguchi yakin bahwa cara paling baik untuk mengembangkan kualitas 

adalah mendesain dan membentuknya kedalam produk. Pengembangan kualitas 

dimulai pada saat awal dan saat mendesain produk atau proses sampai 

melanjutkan pada fase produksi. Taguchi mengamati bahwa kualitas yang buruk 

tidak dapat dieliminasi melalui pengembangan dengan proses inspeksi, screening 

dan pertolongan. Tidak ada keseluruhan inspeksi yang dapat meletakkan kualitas 

kembali ke dalam produk. Taguchi memperhatikan gejala-gejala yang 
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mempengaruhi kualitas secara sungguh-sungguh. Selanjutnya konsep kualitas dan 

pengembangannya didasarkan pada falsafah pencegahan. Desain produk dibuat 

dengan robust agar kebal terhadap faktor lingkungan yang tidak terkontrol. Dalam 

proses manufaktur Taguchi menekankan bahwa kualitas apa yang didesain ke 

dalam suatu produk. 

Konsep kedua Taguchi mengkaitkan dengan menyatakan bahwa kualitas 

berkaitan langsung dengan simpangan parameter desain dari nilai target, bukan 

pada penampilan beberapa spesifikasi yang ditetapkan. Selanjutnya konsep ini di 

kembangkan dalam suatu besaran yang disebut signal to noise ratio (S/N). 

Sedangkan konsep ketiga menyatakan pengukuran simpangan dari parameter 

desain dalam batas-batas keseluruhan biaya daur hidup produk. Biaya-biaya ini 

meliputi biaya sisa bahan, pemeriksaan, pengembangan produk. Konsep ketiga ini 

disebut sebagai konsep kerugian (loss function). 

Taguchi membedakan tiga desain proses yang terkait dengan proses selama 

produksi, yaitu: desain sistem, desain parameter dan desain toleransi. Tahap 

desain sistem membutuhkan pengetahuan mendalam mengenai system yang akan 

dirancang. Desain terkait dengan upaya mengembangkan suatu produk. Tujuan 

desain parameter adalah menentukan nilai nominal parameter produk atau proses 

yang optimal. Desain toleransi bertujuan menentukan toleransi nominal yang telah 

ditentukan dalam desain parameter. Dalam hal ini, toleransi diartikan sebagai 

variasi nilai nominal yang diperbolehkan. Desain toleransi sangat dipengaruhi 

oleh fungsi kerugian taguchi (Fitria, 2009). 
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2.4 Matriks Ortogonal (Orthogonal Array) 

Matriks Ortogonal (Orthogonal Array) adalah matriks fraksional faktorial 

yang memiliki perbandingan taraf dari faktor yang seimbang. Elemen-elemen 

matriks ortogonal disusun menurut baris dan kolom. Kolom merupakan faktor 

dalam percobaan. Baris merupakan kombinasi dari taraf faktor dalam percobaan. 

Matriks disebut ortogonal karena semua kolom dapat dievaluasi secara 

independen satu sama lain (Park,1996).  Dalam metode Taguchi matriks 

ortogonal yang digunakan adalah matriks ortogonal yang bisa disimbolkan 

sebagai (Soejanto, 2009) : 

                              Lp(qr) 

dengan:  

     p = jumlah percobaan yang dilakukan. 

 q = jumlah taraf tiap faktor 

 r = jumlah faktor 

Misalkan L9(34) merupakan matriks yang menggambarkan suatu percobaan yang 

dijalankan sebanyak sembilan kali dengan taraf masing- masing faktor sebanyak 

tiga dan jumlah kolom matrik ortogonal sebanyak empat. Sehingga derajat bebas 

dari matriks ortogonal dapat diperoleh dengan cara (Soejanto, 2009) : 

                                  (   ) 
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2.5  Pemilihan dan Penggunaan Matriks Ortogonal 

Keuntungan matriks ortogonal adalah kemampuan untuk mengevaluasi 

beberapa faktor dengan jumlah run sedikit. Matriks ortogonal telah menyediakan 

berbagai matriks untuk pengujian faktor-faktor dengan dua dan tiga taraf dengan 

kemungkinan pengembangan untuk pengujian multiple taraf (Wuryandari, 

2009). Rancangan tersebut mengambil fraksional percobaan yang dibentuk dalam 

kolom-kolom matriks ortogonal. Kolom-kolom matriks ortogonal digunakan 

untuk mengestimasi semua efek faktor utama dan beberapa (tidak semuanya) efek 

interaksi. Kondisi perlakuan dipilih sedemikian hingga tetap menjaga 

ortogonalitas di antara beragam faktor utama dan interaksi. Matriks ortogonal 

memerlukan pengujian yang lebih sedikit dalam mengevaluasi beberapa faktor 

sehingga memberikan percobaan yang lebih efisien dengan tetap tidak kehilangan 

informasi dari percobaan yang diamati. 

Matriks ortogonal  dirumuskan dalam bermacam-macam tabel matriks 

ortogonal yang diberi simbol Lk . Huruf-k menyatakan banyaknya baris yang sama 

dengan banyaknya percobaan yang dilakukan. Pemilihan matriks ortogonal untuk 

sebuah percobaan bergantung pada dua hal sebagai berikut: 

1. Banyaknya faktor utama dan atau interaksi antar faktor utama yang 

diamati. 

2. Banyaknya taraf faktor yang diamati. 

Pemilihan matriks ortogonal yang sesuai yaitu jika derajat bebas dalam matriks 

ortogonal lebih besar atau sama dengan dari jumlah derajat bebas total (Soejanto, 

2009). Derajat bebas total yang dibutuhkan dalam percobaan merupakan jumlah 
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dari seluruh derajat bebas faktor utama dan atau beberapa interaksi yang diamati. 

Sedangkan taraf faktor pengamatan digunakan sebagai rancangan percobaan. 

Andaikan faktor A, B, C dan D mempunyai masing-masing a, b, c dan d taraf, 

maka derajat bebas dari faktor A =    = a-1, derajat bebas faktor B =    = b-1, 

derajat bebas faktor C =    = c-1, derajat bebas faktor D =    = d-1 

Dengan demikian jumlah total derajat bebasnya adalah :  

      =  ( a – 1)+(b – 1)+(c – 1)+(d – 1) 

Apabila dilakukan pengamatan terhadap empat faktor utama yang masing-masing 

mempunyai tiga taraf pengamatan maka perhitungan derajat bebas pada percobaan 

adalah sebagai berikut : 

Derajat bebas = (banyaknya faktor) x (banyaknya taraf - 1) = 4 x (3 - 1) = 8  

sehingga digunakan matriks ortogonal L9(34). Bentuk dari matriks orthogonal 

L9(34) adalah sebagai berikut (Park, 1996) : 

Percobaan 
Faktor 

1 2 3 4 

1 0 0 0 0 

2 0 1 1 1 

3 0 2 2 2 

4 1 0 1 2 

5 1 1 2 0 

6 1 2 0 1 

7 2 0 2 1 

8 2 1 0 2 

9 2 2 1 0 
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Keterangan : 

1. Angka 0 merupakan taraf pertama dari faktor. 

2. Angka 1 merupakan taraf kedua dari faktor. 

3. Angka 2 merupakan taraf ketiga dari faktor. 

Aturan yang digunakan untuk mengisi kolom-kolom pada matriks ortogonal 

L9(34) adalah sebagai berikut (Park, 2009) : 

4. Kolom 1 dan kolom 2 merupakan kolom pokok yang berisi : 

(         )  dan (         )  

5. Kolom 3 berisi : (               )(     ) 

6. Kolom 4 berisi : (                 )(     ) 

Pada matriks ortogonal L9(34) tersedia empat kolom dan percobaan yang 

dilakukan menggunakan empat faktor. Semua kolom pada matriks ortogonal 

L9(34) telah terisi oleh keempat faktor sehingga dalam percobaan ini tidak 

menggunakan interaksi (Soejanto, 2009). 

2.6 Pengertian Analysis of Varians (ANOVA) 

Analisis varians atau analisis ragam sering digunakan dalam percobaan yang 

dilakukan oleh peneliti dalam berbagai disiplin ilmu. Prosedur analisis varians ini 

deperkenalkan oleh Sir Ronald A. Fisher. Analisis varians atau analisis ragam  

adalah suatu metode untuk menganalisis keragaman (variasi) dari suatu respon 

dan membagi menjadi komponen-komponen yang mengukur sumber variasi yang 

diketahui dan sisanya dikaitkan dengan error random. Sumber variasi tersebut 

dikaitkan dengan variabel-variabel bebasnya, yaitu faktor-faktor yang dicobakan 

(Walpole, 1992). 
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Analisis Varian Dua Arah 

Analisis varians dua arah pada metode Taguchi adalah data percobaan yang 

terdiri dari dua faktor atau lebih dengan dua taraf atau lebih (Soejanto, 2009). 

Segugus pengamatan dapat diklasifikasikan menurut dua kriteria yang disusun 

menurut r baris dan c kolom.  

Datanya disajikan dalam tabel berikut (Park, 1996): 

 Taraf dari Faktor B 
Sum Mean 

           

Taraf 

dari 

faktor 

A 

                   

      ̅            

                

                   

      ̅            

                

            

                   

      ̅            

                

Sum                 T  

Mean  ̅     ̅      ̅      ̅ 
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Tabel diatas merupakan contoh dari desain faktorial dengan dua faktor dan 

replikasinya (pengulangan). Model pengamatan yang mewakili keadaan 

pengamatan adalah : 

             (  )        

 

dengan:     

          

j = 0, 1, ..., m 

k = 0, 1, ...,r 

   =  rata-rata keseluruhan 

    =  efek faktor A taraf ke i 

    =  efek faktor B taraf ke j 

(  )  =  efek interaksi faktor A dan B taraf ke- ij 

           (    ) 

Sedangkan model pengamatan pada rancangan percobaan dengan empat 

faktor tanpa interaksi antar faktor adalah : 

                            

dengan:     

          

j = 1, 2, ..., o 

k = 1, 2, ...,p 

          

 m = 0, 1, ...,r 
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   =  rata-rata keseluruhan 

    =  efek faktor A taraf ke i 

    =  efek faktor B taraf ke j 

    =  efek faktor C taraf ke k 

    =  efek faktor D taraf ke l 

              (    ) 

Di dalam ANOVA, besaran seperti derajat bebas, jumlah kuadrat, rata-rata 

kuadrat, dan sebagainya dihitung dan diorganisasi dalam format tabel standar. 

Tabel anova dua arah objek tetap dapat ditunjukkan dalam tabel di bawah ini: 

Sumber Variasi Db SS MS F-hitung 

Faktor A    SSA MSA MSA / MSerror 

Faktor B    SSB MSB MSB / MSerror 

Faktor C    SSC MSC MSC / MSerror 

Faktor D    SSD MSD MSD / MSerror 

Error        SSerror MSerror  

Total    SST   

 

dengan: 

jumlah taraf faktor A = a 

jumlah taraf faktor B = b 

jumlah taraf faktor C = c 

jumlah taraf faktor D = d 

banyaknya keseluruhan pengamatan = N 
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derajat bebas faktor A =     =   a-1 

derajat bebas faktor B =      =  b-1 

derajat bebas faktor C =      =  c-1 

derajat bebas faktor D =      =  d-1 

derajat bebas total =     = N-1 

derajat bebas error  =         =    -   -    -    -    

faktor koreksi =  CF =   
 

 
 

jumlah keseluruhan pengamatan =  T = ∑   
 
    

jumlah kuadrat total =  SST  = ∑   
     

    

jumlah kuadrat faktor A =  SSA  = ∑ (
  
 

   
) 

       

jumlah kuadrat faktor B =  SSB = ∑ (
  

 

   
) 

       

jumlah kuadrat faktor C =  SSC = ∑ (
  
 

   
) 

       

jumlah kuadrat faktor D =  SSD = ∑ (
  

 

   
) 

       

jumlah kuadrat error =  SSerror  = SST – SSA – SSB – SSC – SSD 

rata-rata jumlah kuadrat faktor A  =  MSA  =    

  
 

rata-rata jumlah kuadrat faktor B  =  MSB  =    

  
 

rata-rata jumlah kuadrat faktor C  =  MSC  =     

  
 

rata-rata jumlah kuadrat faktor D  =  MSD  =     

  
 

rata-rata jumlah kuadrat error  =  MSerror  =         
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Dengan tabel anova diatas maka dapat dilakukan pengujian terhadap perbedaan 

taraf dengan hipotesa sebagai berikut : 

 Untuk taraf faktor A 

Ho :           (tidak ada pengaruh perlakuan faktor A) 

H1 : paling sedikit ada satu      

 Untuk taraf faktor B 

H0 :           (tidak ada pengaruh perlakuan faktor B) 

H1 : paling sedikit ada satu      

 Untuk taraf faktor C 

Ho :           (tidak ada pengaruh perlakuan faktor C) 

H1 : paling sedikit ada satu       

 Untuk taraf faktor D 

Ho :           (tidak ada pengaruh perlakuan faktor D) 

H1 : paling sedikit ada satu       

Statistika Uji : 

 Untuk taraf faktor A : Fhitung =    

       
 

 Untuk taraf faktor B : Fhitung =    

       
 

 Untuk taraf faktor C : Fhitung =    

       
 

 Untuk taraf faktor D : Fhitung =    

       
 

Kriteria penolakan : 

Taraf faktor A = Tolak H0 jika Fhitung> F  (         ) 

Taraf faktor B = Tolak H0 jika Fhitung> F  (         ) 
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Taraf faktor C = Tolak H0 jika Fhitung> F  (         ) 

Taraf faktor D = Tolak H0 jika Fhitung> F  (         ) 

2.7 Ratio Signal to Noise (S/N) 

Signal to Noise Ratio (S/N) digunakan untuk mengidentifikasi faktor-faktor 

yang mempengaruhi suatu respon. Taguchi menciptakan transformasi dari 

pengulangan data kenilai lain yang merupakan ukuran variasi yang ada. 

Transformasinya adalah signal to noise ratio atau rasio S/N (Wuryandari, 2009). 

Karakteristik kualitas adalah sesuatu yang menjadi obyek dan perhatian dari suatu 

produk dan proses. Taguchi mendefinisikan (Park, 1996): 

S/N rasio =                

              
 =  

 

  
 

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka signal masuk ke dalam sistem dan 

output sesuai hasil, namun terdapat gangguan (noise) yang mengganggu sistem 

sehingga tujuan tidak selalu tercapai dan menghasilkan karakteristik kualitas. Hal 

ini dapat digambarkan sesuai dengan diagram alir dibawah ini. 

 

  

 

 

 

Karakteristik kualitas dapat diklasifikasikan menurut nilai target yaitu : 

(Park, 1996) 

1. Nominal is the best 

S/N rasio= 
  

  
 

tujuan sistem 

noise 

Hasil karakteristik 
kualitas 

 

Signal input output 
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Agar dapat dipakai dalam konsep statistika, maka signal dan noise digantikan 

dengan estimasi  ̂  dan  ̂ , dapat diketahui : 

 ̂       ∑
(    ̅)

(   )

  

   

 

 ̂  
 

 
(    ) ,    

(∑  )
 

 
   ̅  

Sehingga        
 

 
(    )

 
                               (2.1) 

Jika noise (V) semakin kecil dan signal ( 
 
(    )) semakin besar, maka nilai 

S/N akan naik. Jika nilai ,    
(∑  )

 

 
   ̅  maka persamaan 2.1 akan menjadi : 

                 ⁄  
 ̅  

 

 

 
                                          (2.2) 

Jika n cukup besar maka nilai  
 
 dapat diabaikan, sehingga persamaan 2.2 menjadi: 

                    
 ̅ 

 
                           (2.3) 

Taguchi merekomendasikan untuk menggunakan logaritma S/N dikalikan 10 

sebagai bentuk ratio dalam desibel (dB). 

Definisi : 

Desibel mengekspresikan suatu perbandingan, perbandingan tersebut dapat berupa 

daya ( level diukur dalam watts atau milliwatts), tekanan suara, tegangan atau hal-

hal lainnya. Nilai desibel adalah 10 x logaritma perbandingan. 

                                                                             (Alexander Graham Bell, 2012) 

 

Sehingga bentuk persamaan signal to noise menjadi : 

               (
 ̅ 

 
)      (2.4) 
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Signal noise dalam ratio desibel (dB) dimaksudkan untuk mempermudah 

perhitungan jika nilai dalam persamaan 2.1 relatif besar dan penggunaan signal 

noise dalam ratio desibel (dB) tidak mempengaruhi pada analisis hasil yang 

dihasilkan. 

2. Smaller is better 

 Untuk smaller is better nilai target yang diharapkan mendekati nol, sehingga 

diasumsikan        maka dalam kasus ini tidak dapat menggunakan S/N 

rasio=     
 

 
(    )

 
 dengan alasan jika nilai yi tidak selalu bernilai positif (bisa 

positif maupun negatif), maka akan memungkinkan nilai      yang 

mengakibatkan nilai pada persamaan 2.1 bisa bernilai negatif sehingga tidak bisa 

dilogaritmakan, alasan yang kedua jika nilai rata-rata lebih besar daripada nilai 

target maka akan mengakibatkan S/N tidak dapat menggambarkan keadaan yang 

baik. Sehingga untuk kasus ini Taguchi merekomendasikan untuk menggunakan 

pendekatan fungsi kerugian untuk karakteristik kualitas the smaller is better 

dengan alasan dalam fungsi kerugian tidak terdapat perhitungan nilai rata-rata, 

hanya nilai dari karakteristik kualitas (y) dan nilai dari target (y0) , sehingga 

bentuk persamaannya: 

 ( )   (    )
  

 ( )     maka 

 ( ( ))    ((    )
 )   [ (          

 )] 

  [ (  )      ( )   (  
 )]   [ (  )     

    
 ] 

  [ (  )    
 ]       (2.5) 
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Karena karakteristik kualitasnya adalah smaller the better nilai target yang 

diharapkan mendekati nol, sehingga diasumsikan     . Sehingga persamaan 2.5 

menjadi :  ( )    (  )       (2.6) 

    (  ), jika     ,     ,...,      maka  (  )  
 

 
∑ ∑ ∑ (    )

  
   

 
   

 
    

 Nilai S/N yang diharapkan adalah yang lebih besar lebih baik, sehingga nilai S/N 

untuk karakteristik the smaller is better dalam ratio desibel yaitu : 

          
 

 
∑ ∑ ∑ (    )

  
   

 
   

 
                                  (2.7) 

3. Larger is better 

Sejalan dengan karakteristik smaller is better, dalam kasus ini nilai target y0 juga 

diasumsikan nol, karena untuk karakteristik larger is better nilai target yang 

diharapkan adalah semakin besar (bisa menuju ∞), karena dalam larger is better 

berasal dari invers karakteristik smaller is better. Invers   
 

 
 , sehingga  

   
 

 
  , maka     (

 

  )  , , jika  

    
,  

    
,  

    
,....,  

    
 maka 

 (
 

  
)  

 

 
∑∑∑

 

    
 

 

   

 

   

 

   

 

Sehingga nilai S/N untuk karakteristik the larger is better dalam satuan desibel 

yaitu : 

               
 

 
∑ ∑ ∑

 

    
 

 
   

 
   

 
                                                        (2.8)                                                                    
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2.8    Prosedur Penggabungan (Pooling) Efek Faktor 

 Metode yang dianjurkan apabila faktor yang diamati ternyata tidak 

signifikan secara statistik setelah melalui uji signifikansi adalah metode Pooling. 

Apabila konstribusi suatu faktor sangat kecil, maka jumlah kuadrat dari faktor 

tersebut digabungkan dengan jumlah kuadrat error. Kemudian jumlah kuadrat 

setiap faktor lainnya yang signifikan disesuaikan. Taguchi menganjurkan prosedur 

penggabungan ini dilakukan sampai derajat bebas error mendekati setengah dari 

total derajat bebas pengamatan (Soejanto, 2009). 

 

2.9 Persen Kontribusi 

Persen kontribusi adalah merupakan porsi masing-masing faktor atau 

interaksi faktor yang signifikan terhadap total variansi yang diamati. Persen 

kontribusi merupakan fungsi dari jumlah kuadrat (SS) dari masing-masing faktor 

yang signifikan, yang merupakan indikasi kekuatan relatif dalam mereduksi 

variansinya. Pada analisis varians nilai MS untuk suatu faktor (misalkan faktor A) 

sesungguhnya adalah (Soejanto, 2009) : 

MSA = MS’A + MSerror 

MSA = SSA /vA 

MSA’= MSA - MSerror 

    

  
 

   

  
– MSerror   atau  SS’A = SSA – MSerror (vA) 

dengan : 

MS’A =  rata-rata jumlah kuadrat faktor A sesungguhnya 

SS’A  =  jumlah kuadrat faktor A sesungguhnya 
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Sehingga persen kontribusi faktor A terhadap variasi total adalah  

    =    
 

   
x 100% 

 

2.10   Estimasi Nilai Untuk Kondisi Respon Optimum 

Kondisi optimum suatu nilai respon diperoleh dari kombinasi faktor-faktor 

yang memberikan hasil optimum pada pengamatan dimana tiap-tiap faktor pada 

taraf tertentu memberikan nilai rata-rata S/N sesuai dengan tingkat 

karakteristiknya. Andaikan dari analisis variasi suatu percobaan dihasilkan model 

sebagai berikut (Soejanto, 2009): 

 ̂     ̅        

Maka nilai estimasi optimum yang dicapai dari percobaan adalah: 

 ̂                ̅  ( ̅   ̅)  ( ̅   ̅) 

Dimana A dan B merupakan faktor-faktor pengamatan yang signifikan, sedangkan 

i dan j merupakan taraf faktor yang menghasilkan respon optimum. 

 

2.11   Interval Kepercayaan (Confidence Interval) 

Interval kepercayaan (CI) untuk hasil yang dicapai pada kondisi optimum 

(pada kondisi yang diprediksi) dihitung dengan cara dibawah ini (Soejanto, 

2009): 

    √
        (       )

    
 

                                   

dengan : 
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        = rata-rata kuadrat error 

         = nilai F-ratio dari tabel 

      
                        

                                                        
 

2.12 Percobaan Konfirmasi 

Percobaan konfirmasi atau percobaan konfirmasi adalah percobaan yang 

dilakukan untuk memeriksa kesimpulan yang didapat yang bertujuan untuk 

melakukan validasi terhadap kesimpulan yang diperoleh selama tahap analisa 

(Soejanto, 2009).  

Selang kepercayaan untuk menaksir hasil percobaan konfirmasi dalam S/N adalah 

sebagai berikut : 

    √        (       )(
 

    
  

 

 
)  

                                                        

 

Sedangkan selang kepercayaan percobaan konfirmasi untuk rata-rata: 

                                                  

dengan : 

s   =  jumlah percobaan konfirmasi  

Apabila hasil percobaan konfirmasi meningkat bila dibandingkan dengan 

percobaan awal, baik dalam rata-rata maupun variabilitasnya, maka kombinasi 

optimal faktor-faktor tersebut dapat meningkatkan kualitas respon (Soejanto, 

2009). 
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2.13 Fungsi Kerugian Taguchi 

Taguchi mendefinisikan fungsi kerugian sebagai penyimpangan kualitas 

nilai target, jika penyimpangan bernilai nol maka karakteristik kualitas berada 

pada target dan fungsi kerugian bernilai nol (Park, 1996). Fungsi kerugian 

Taguchi ini juga dikenal dengan istilah Taguchi Loss Function. Jika nilai fungsi 

kerugian Taguchi pada percobaan awal lebih besar daripada nilai fungsi kerugian 

Taguchi pada percobaan konfirmasi, maka fungsi kerugian Taguchi cukup 

memadai untuk menurunkan kerugian biaya produksi (Fitria, 2009). 

a) Fungsi kerugian Taguchi Nominal is The Best 

Fungsi kerugian berasal dari fungsi kerugian kuadratik, seperti pada persamaan 

2.9 dibawah ini (Park, 1996): 

 ( )   (    )
                                         (2.9) 

dengan : 

L(y)  = Nilai kerugian tiap produksi barang jika karakteristik kualitas sama 

dengan y 

y      = karakteristik kualitas 

        = nilai target 

K       = koefisien fungsi kerugian 

Jika ada jumlah sampel dengan   tidak lagi tunggal (banyak sampel   ) maka 

persamaan 2.9 menjadi : 

 ( )   (    )
  

 ( )   
 (       )

   (       )
     (       )
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 ( )   
 

 
∑ ∑ ∑ (       )

  
   

 
   

 
                                                              (2.10)                         

Koefisien fungsi kerugian (K) didapatkan apabila   adalah toleransi yang dipilih 

sesuai dengan keinginan peneliti,    adalah nilai target dan A adalah total 

penerimaan, maka : 

jika        

                                          ( )   (    )
  

                                                (       )
  

                                                   

                           
 

                                                                    (2.11) 

b) Fungsi kerugian Taguchi Smaller is Better 

Fungsi kerugian dirumuskan sebagai : 

 ( )    (    )
  

jika nilai target diasumsikan      maka, 

 ( )    (   )                                                                                    (2.12)         

Jika ada jumlah sampel dengan   tidak lagi tunggal (banyak sampel   ) maka 

persamaan 2.12 menjadi : 

 ( )  
 (    

      
      

        
 )

 
 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑     

  
   

 
   

 
                                                                      (2.13)            

Koefisien fungsi kerugian (K) didapatkan apabila   adalah toleransi,    adalah 

nilai target dan A adalah total penerimaan, maka : 

 jika        

 ( )    (   )      
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    (    )   karena nilai        maka      ( )  

   
 

           (2.14) 

c) Fungsi kerugian Taguchi Larger is Better 

Fungsi kerugian smaller is better dirumuskan sebagai : 

 ( )    (    )
  

jika nilai target diasumsikan      maka  ( )    (   )      

Fungsi kerugian Taguchi larger is better berasal dari invers fungsi kerugian 

Taguchi smaller is better. Invers   
 

 
 , sehingga fungsi kerugian Taguchi larger 

is better yaitu:  

 ( )   
 

                                                                                                        (2.15) 

Jika ada jumlah sampel dengan   tidak lagi tunggal (banyak sampel   ) maka 

persamaan 2.15 menjadi : 

 ( )  

  (
 

    
  

 

    
  

 

    
    

 

    
 )

 
 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑

 

    
 

 
   

 
   

 
                                          (2.16)                           

Koefisien fungsi kerugian (K) didapatkan apabila   adalah toleransi,    adalah 

nilai target dan A adalah total penerimaan, maka : 

 jika        

 ( )   
 

  
  

 

(    ) 
        karena nilai       , maka    

 

  
 

Sehingga nilai                                                                                      (2.17)                                                               

 Ketiga bentuk fungsi kerugian Taguchi diatas jika disusun kedalam bentuk 

tabel adalah sebagai berikut: 
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Tabel 2.1 

Tipe Fungsi Kerugian Taguchi 

Tipe 

Karakteristik 

Fungsi Kerugian Taguchi 

Untuk per unit produk Untuk sampel produk 

Nominal is 

The Best 
 ( )   (    )

   ( )   
 

 
∑∑∑(       )

 

 

   

 

   

 

   

 

Smaller is 

Better 
 ( )       ( )  

 

 
∑∑∑    

 

 

   

 

   

 

   

 

Larger is 

Better 
 ( )   

 

  
  ( )  

 

 
∑∑∑

 

    
 

 

   

 

   

 

   

 

Keterangan: 

     = Nilai target dari y 

K = Koefisien fungsi kerugian Taguchi 

Y = Nilai dari karakteristik kualitas 

L(y)  = Nilai kerugian tiap produksi barang jika karakteristik kualitas sama 

dengan y 

2.14  Uji Lanjutan 

Jika ternyata     ditolak atau     diterima, maka langkah selanjutnya 

dilakukan uji   perbandingan   ganda   (uji   lanjut)   untuk   menentukan   

perlakuan   mana   yang menyebabkan       ditolak.  Dalam  pembahasan  ini 

digunakan  salah  satu  uji yaitu  uji Duncan.  Dalam  uji perbandingan  berganda  

Duncan,  menggunakan  sekumpulan  nilai perbandingan  yang nilainya 

meningkat tergantung dari jarak peringkat dua buah rata- rata perlakuan yang 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Peningkatan Kualitas Batu Bata Dengan Metode Taguchi Putri Ayu Sari Listyoanik 



29 
 

 
 

dibandingkan (Sulistyaningsih, 2010). Jika asumsi varians homogen tidak 

terpenuhi, maka uji lanjutan tidak dapat menggunakan uji Duncan tetapi 

menggunakan uji Dunnett T3 (Gerber, 2005). Dengan perhitungan uji lanjutan 

seperti dibawah ini (Montgomery, 1984) : 

  ̅  
 √

   

 
   

  (   )                                                           

     (   )    ̅  
  

Means yang didapat kemudian diurutkan dari yang terkecil. Setelah didapat 

urutannya kemudian membandingkan nilai means yang terbesar dengan yang 

terkecil dengan cara mencari selisihnya. Jika nilai selisih antara kedua means yang 

dibandingkan     maka kedua means tersebut tidak berbeda nyata. 

Dengan : n = banyaknya ulangan atau replikasi 

             

f = derajat bebas error 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

3.1  Tahap Persiapan 

Tahap persiapan, yaitu menyiapkan serta mengumpulkan informasi faktor apa 

saja yang paling berpengaruh terhadap respon kuat tekan batu bata yang nantinya 

akan digunakan dalam percobaan. Langkah-langkah kerja dalam hal ini adalah : 

1. Penentuan alat dan bahan 

Alat : 

a. Timbangan 

b. Gelas ukur 

c. Cangkul 

d. Pisau 

e. Cetakan batu bata 

Bahan : 

a. Tanah (5 Kg, 8 Kg, 10 Kg) 

b. Pasir (0 kg, 2 Kg, 5 Kg)  

c. Sekam (0 Kg, 1 Kg, 2 Kg)  

d. Air (0,3 Liter, 0,6 Liter, 0,9 Liter) 

e. Abu sekam 

f. Batu bara 

g. Korek api 
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2. Pengumpulan data awal 

Data yang digunakan adalah data primer yang berasal dari pengamatan dan 

observasi lapangan langsung pada proses pembuatan batubata. 

Pengumpulan data awal dilakukan dengan mengukur kuat tekan batu bata 

dengan menggunakan mesin tekan yang berada di PT. Varia Usaha Beton 

Jl. Letjend S. Parman 38 Waru, Sidoarjo yang kemudian dicatat hasil 

pengukurannya beserta pengukuran replikasinya. Pengumpulan data yang 

kedua, yaitu hasil dari percobaan konfirmasi, juga dilakukan dengan 

mengukur kuat tekan batu bata dengan menggunakan mesin tekan yang 

berada di PT. Varia Usaha Beton yang kemudian dicatat hasil 

pengukurannya beserta pengukuran replikasinya. 

3. Penentuan variabel-variabel yang diteliti 

Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah kuat tekan batu bata yang 

bersifat semakin besar semakin baik (the larger is the better). 

Variabel bebas dalam penelitian ini adalah : 

No Faktor Terkontrol 

1. Jumlah Tanah 

2. Jumlah Air 

3. Jumlah Pasir 

4. Jumlah Sekam 

 

4. Mengidentifikasi faktor terkontrol dan tidak terkontrol 
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5. Menentukan jumlah taraf dan nilai taraf faktor 

Dalam hal ini jumlah taraf dan nilai faktor adalah : 

Kode Faktor Kontrol taraf 1 taraf 2 Taraf 3 
A Jumlah Tanah 5 Kg 8 Kg 10 Kg 
B Jumlah Pasir 0 Kg 2 Kg 5 Kg 
C Jumlah Sekam 0 Kg 1 Kg 2 Kg 
D Jumlah Air 0,3 Liter 0,6 Liter 0,9 Liter 

 

6. Menghitung derajat bebas 

7. Pemilihan Matriks Ortogonal 

8. Penempatan kolom untuk faktor kedalam Matriks Ortogonal 

 

3.2   Tahap Percobaan 

Tahap percobaan, yaitu melakukan percobaan dari informasi yang didapat 

dari langkah sebelumnya (tahap persiapan). Langkah-langkah kerja dalam tahap 

percobaan adalah : 

a. Menyiapkan alat dan bahan (sesuai pada tahap persiapan). 

b. Membuat adonan dari campuran tanah, pasir, dan sekam dengan air 

kemudian mengaduk hingga rata.  

c. Menaburkan abu sekam kelantai (bidang untuk mencetak batu bata). 

d. Maletakkan cetakan batu bata diatas abu sekam. 

e. Mengisi cetakan dengan adonan. 

f. Mencetak batu bata (diamkan dan jemur hingga kering). 
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g. Merapikan pinggiran batu bata dengan cara mengiris bagian tepi dengan 

menggunakan pisau (proses ini lebih dikenal dengan sebutan nyisik). 

h. Menata batu bata dengan membaliknya hingga sisi pinggir batu bata 

menghadap keatas (diamkan dan jemur hingga kering). 

i. Memindahkan batu bata dan ditata sedemikian hingga tersusun rapi 

(proses ini lebih dikenal dengan sebutan nyeger). Proses ini bertujuan 

untuk efisiensi tempat menjemur batu bata. 

j. Menyiapkan pembakaran yang menggunakan batu bara dan sekam sebagai 

sumber pembakaran. 

k. Menata batu bata kedalam rumah pembakaran batu bata kemudian batu 

bata dibakar hingga matang (±15 hari). 

l. Setelah matang, tunggu hingga batu bata dingin dan batu bata siap untuk 

dijual. 

 

3.3   Tahap Analisis 

Setelah produk-produk batu bata hasil percobaan dihasilkan kemudian 

diukur kuat tekan batu bata yang dihasilkan dari alat ukur (mesin tekan). Hasil 

pengukuran tersebut kemudian digunakan dalam tahap analisis data. Langkah-

langkah kerja dalam tahap analisis data adalah : 

1. Menghitung pengaruh taraf dari faktor terhadap rata-rata kuat tekan batu 

bata. Langkah-langkah kerja dalam hal ini adalah : 

a. Menghitung rata-rata kuat tekan batu bata 

b. Menghitung pengaruh faktor respon rata-rata kuat tekan batu bata 
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c. Menghitung analisis varians rata-rata kuat tekan batu bata 

d. Menghitung Pooling up faktor 

e. Menghitung persen kontribusi 

f. Menghitung estimasi nilai rata-rata respon kuat tekan batu bata untuk 

kondisi optimum 

g. Menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata kuat tekan batu bata 

2. Menghitung pengaruh taraf dari faktor terhadap variabilitas kuat tekan 

batu bata. Langkah-langkah kerja dalam hal ini adalah : 

a. Menghitung ratio S/N 

b. Menghitung pengaruh faktor ratio S/N terhadap kuat tekan batu bata 

c. Menghitung analisis varians terhadap ratio S/N 

d. Menghitung Pooling up faktor 

e. Menghitung persen kontribusi 

f. Menghitung estimasi nilai rata-rata ratio S/N respon kuat tekan batu 

bata 

g. Menghitung selang kepercayaan untuk rata-rata ratio S/N kuat tekan 

batu bata 

 

3.4   Tahap Percobaan Konfirmasi 

Tahap percobaan konfirmasi, yaitu melakukan percobaan berdasarkan 

kondisi optimal yang diperoleh dari hasil perhitungan sebelumnya (tahap analisis). 

Langkah-langkah kerja dalam hal ini adalah : 
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1. Melakukan percobaan seperti pada langkah-langkah percobaan 

sebelumnya dengan taraf dan faktor yang optimal. 

2. Melakukan pengolahan data, baik dalam rata-rata maupun dalam ratio 

S/N serta menghitung selang kepercayaan percobaan konfirmasi terhadap 

kuat tekan batu bata. 

 

3.5  Menghitung Fungsi Kerugian Taguchi 

Langkah-langkah kerja dalam menghitung fungsi kerugian Taguchi adalah : 

1. Menghitung koefisien kerugian (k). 

2. Menghitung fungsi kerugian Taguchi ( L(y) ) untuk masing-masing 

replikasi pada percobaan awal dan pada percobaan konfirmasi. 

3. Membandingkan nilai L(y) pada percobaan awal dengan percobaan 

konfirmasi.  

4. Jika nilai fungsi kerugian Taguchi pada percobaan awal lebih besar 

daripada nilai fungsi kerugian Taguchi pada percobaan konfirmasi, maka 

fungsi kerugian Taguchi cukup memadai untuk menurunkan kerugian 

biaya produksi. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

4.1  Tahap Persiapan 

4.1.1 Variabel – Variabel yang Diteliti 

1. Variabel tak bebas dalam penelitian ini adalah : kuat tekan batu bata yang 

bersifat semakin besar semakin baik (the larger is the better) 

2. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah lama penjemuran batu bata, 

penggunaan alat-alat yang masih tradisional, suhu pembakaran, cuaca, 

permukaan batu bata yang kurang rata dan komposisi batu bata. 

4.1.2 Mengidentifikasi Faktor Terkontrol dan Tidak Terkontrol 

Berdasarkan hasil diskusi dengan pihak produsen faktor terkontrol ada pada 

tabel. 

Tabel 4.1 Faktor Terkontrol 

No Faktor Terkontrol 

1. Tanah 

2. Pasir 

3. Sekam 

4. Air 

Faktor gangguan yang ada dalam penelitian ini adalah lingkungan luar (suhu 

pembakaran, cuaca, dan permukaan batu bata yang kurang rata) dan faktor 

manusia yang tidak diteliti atau diabaikan. 
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4.1.3 Penentuan Banyaknya Taraf dan Nilai Taraf Faktor 

Berdasarkan pertimbangan ekonomis serta diskusi dengan pihak produsen 

maka didapat jumlah taraf dan nilai taraf faktor. 

Tabel 4.2 Taraf dan nilai taraf faktor 

Kode Faktor taraf 1 taraf 2 Taraf 3 

A Tanah 5 Kg 8 Kg 10 Kg 

B Pasir 0 Kg 2 Kg 5 Kg 

C Sekam 0 Kg 1 Kg 2 Kg 

D Air 0,3 Liter 0,6 Liter 0,9 Liter 

 

4.1.4 Perhitungan Derajat Bebas 

Perhitungan derajat bebas faktor yang diamati pada sebuah percobaan 

adalah sebagai berikut : 

  Vfl = (banyaknya taraf – 1 ) 

Dalam hal ini faktor-faktor yang diamati adalah : 

Faktor A (Tanah)  =  3 taraf 

Faktor B (Pasir)  =  3 taraf 

Faktor C (Sekam)  =  3 taraf 

Faktor D (Air)   =  3 taraf 
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Sehingga derajat bebas dapat tersaji dalam tabel di bawah ini 

Tabel 4.3 Derajat bebas percobaan 

Faktor Derajat bebas 

A 3 – 1 = 2 

B 3 – 1 = 2 

C 3 – 1 = 2 

D 3 – 1 =2 

Total 8 

Dari tabel 4.3, derajat bebas percobaan adalah 8.  

4.1.5 Pemilihan Martiks Ortogonal 

Matriks ortogonal standar dengan tiga taraf mempunyai beberapa pilihan matriks 

ortogonal seperti pada tabel 4.4 dibawah ini (Soejanto, 2009).  

Tabel 4.4 Matriks Ortogonal tiga taraf 

Matriks ortogonal tiga taraf 

L9(34) L27(313) L81(340) 

Untuk memilih matriks ortogonal yang cocok atau sesuai dengan percobaan yaitu: 

a. Perhitungan untuk L9(34) 

Perhitungan derajat bebas L9(34) adalah : 

Derajat bebas = (banyaknya faktor) x (banyaknya taraf - 1) = 4 x (3 – 1) = 8 

Banyaknya derajat bebas pada saat percobaan samadengan derajat bebas pada 

L9(34). Sehingga L9(34) telah sesuai dan mencukupi karena matriks ortogonal 
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L9(34) mempunyai derajat bebas yang sama dengan derajat bebas yang 

digunakan pada saat percobaan dan percobaan dilakukan sebanyak 9 

percobaan. 

b. Perhitungan untuk L27(313) 

Perhitungan derajat bebas L27(313) adalah : 

Derajat bebas = (banyaknya faktor) x (banyaknya taraf - 1) 

     = 13 x (3 – 1) = 26 derajat bebas. 

Karena banyaknya derajat bebas pada L27(313) lebih dari derajat bebas pada 

saat percobaan, maka matriks ortogonal tersebut dapat digunakan. Namun 

dengan menggunakan L27(313) percobaan akan dilakukan sebanyak 27 

percobaan dan hal ini kurang efisien karena banyaknya percobaan yang 

dilakukan dan banyaknya biaya percobaan yang dikeluarkan. 

c. Perhitungan untuk L81(340) 

Perhitungan derajat bebas L81(340) adalah : 

Derajat bebas = (banyaknya faktor) x (banyaknya taraf - 1) 

   = 40 x (3 – 1) = 80 derajat bebas. 

Karena banyaknya derajat bebas pada L81(340)  lebih dari derajat bebas pada 

saat percobaan, maka matriks ortogonal tersebut dapat digunakan. Namun 

dengan menggunakan L81(340) percobaan akan dilakukan sebanyak 81 

percobaan dan hal ini kurang efisien karena banyaknya percobaan yang 

dilakukan dan banyaknya biaya percobaan yang dikeluarkan. 
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4.1.6 Penempatan Kolom untuk Faktor kedalam Matriks  Ortogonal 

Penempatan faktor pada matriks ortogonal dapat dilakukan dengan 

menggunakan aturan untuk mengisi kolom-kolom pada matriks ortogonal L9(34) 

adalah sebagai berikut (Park, 1996) : 

1. Kolom 1 dan kolom 2 merupakan kolom pokok yang berisi :  

Kolom 1 merupakan kolom pertama pada kolom faktor matriks orthogonal. 

Kolom 2 merupakan kolom kedua pada kolom faktor matriks orthogonal. 

        

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

                           

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Kolom 3 berisi : (               )(     ) 

Kolom 3 merupakan kolom ketiga pada kolom faktor matriks orthogonal. 

Menggunakan mod 3 karena pada percobaan menggunakan 3 taraf pada 

masing-masing faktor. 

Kolom 3=

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 (     )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
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3. Kolom 4 berisi : (                 )(     ) 

Kolom 4 merupakan kolom keempat pada kolom faktor matriks orthogonal. 

        

(

 
 
 
 
 
 

  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

)

 
 
 
 
 
 

 (     )  

[
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ]
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabel 4.5 Penempatan Faktor pada Tabel Matriks Ortogonal 

Kolom Penempatan faktor 

1 A 
2 B 
3 C 
4 D 

Setelah penempatan masing-masing faktor ke kolom telah ditentukan, maka 

penempatan faktor di interpretasikan ke dalam matriks orthogonal seperti pada 

tabel 4.6 di bawah ini.  

Tabel 4.6 Matriks ortogonal L9(34) 

Percobaan 
Ke 

Faktor 
A B C D 

1 0 0 0 0 
2 0 1 1 1 
3 0 2 2 2 
4 1 0 1 2 
5 1 1 2 0 
6 1 2 0 1 
7 2 0 2 1 
8 2 1 0 2 
9 2 2 1 0 
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Keterangan : 

1. Percobaan 1 dengan komposisi tanah 5 kg, air 0,3 liter, dan tidak 

mengandung pasir maupun sekam. 

2. Percobaan 2 dengan komposisi tanah 5 kg, pasir 2 kg, sekam 1 kg dan 

air 0,6 liter. 

3. Percobaan 3 dengan komposisi tanah 5 kg, pasir 5 kg, sekam 2 kg dan 

air 0,9 liter. 

4. Percobaan 4 dengan komposisi tanah 8 kg, sekam 1 kg, air 0,9 liter dan 

tanpa mengandung pasir. 

5. Percobaan 5 dengan komposisi tanah 8 kg, pasir 2 kg, sekam 2 kg, dan 

air 0,3 liter. 

6. Percobaan 6 dengan komposisi tanah 8 kg, pasir 5 kg, air 0,6 liter dan 

tanpa mengandung sekam.  

7. Percobaan 7 dengan komposisi tanah 10 kg, sekam 2 kg, air 0,6 liter 

dan tanpa mengandung pasir. 

8. Percobaan 8 dengan komposisi tanah 10 kg, pasir 2 kg, air 0,9 liter dan 

tanpa mengandung sekam. 

9. Percobaan 9 dengan komposisi tanah 10 kg, pasir 5 kg, sekam 1 kg dan 

air 0,3 liter. 

 

 

 

 

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Skripsi Peningkatan Kualitas Batu Bata Dengan Metode Taguchi Putri Ayu Sari Listyoanik 



43 
 

 
 

4.2 Tahap Analisis Data 

Tahap analisis data adalah tahapan yang dilakukan untuk mengolah data 

hasil percobaan, dengan data sebelumnya diperoleh dari hasil pengukuran 

terhadap kuat tekan batu bata. Pada tahap analisis data ini akan dilakukan analisis 

dan perhitungan secara statistik untuk mendapatkan kesimpulan dari percobaan 

yang dilakukan. Dalam tahap analisis data ini terdapat beberapa perhitungan, yaitu 

perhitungan terhadap rata-rata masing-masing variabel respon dan perhitungan 

terhadap variabilitas (S/N) masing-masing respon. 

 

4.2.1 Perhitungan Pengaruh Taraf dari Faktor terhadap Rata-Rata Kuat 

Tekan Batu Bata 

Perhitungan pengaruh taraf dari faktor terhadap rata-rata kuat tekan batu 

bata melalui beberapa tahap, yaitu : perhitungan rata-rata respon, perhitungan 

pengaruh faktor terhadap rata-rata respon, perhitungan analisis varians dan 

pooling up faktor, perhitungan persen kontribusi, perhitungan estimasi nilai untuk 

kondisi respon optimum, dan perhitungan selang kepercayaan untuk rata-rata 

respon. 

a. Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Setelah melakukan percobaan sesuai matriks orthogonal yang diberikan 

kemudian didapatkan pada percobaan pertama kuat tekan batu bata pada replikasi 

1 sebesar 15 KiloNewton, replikasi 2 sebesar 10 KiloNewton dan replikasi 3 

sebesar 17 KiloNewton. Hasil seluruh percobaan berdasarkan pada lampiran 1 

yang kemudian menghitung nilai mean dari masing-masing percobaan.  
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b. Perhitungan Pengaruh Faktor terhadap Kuat Tekan Batu Bata 

Pengaruh Faktor terhadap rata-rata respon kuat tekan batu bata yaitu : 

   
 

 
(            )         

   merupakan rata-rata dari mean kuat tekan batu bata yang berasal dari faktor A 

(tanah) pada taraf 1 (5 kg). Dengan cara yang sama dapat dihitung pengaruh 

masing-masing faktor. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan minitab 

(printout pada lampiran 2) maka diperoleh faktor-faktor yang optimum dengan 

karakteristik respon kuat tekan batu bata semakin besar semakin baik (the larger 

is the better) sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Pengaruh faktor terhadap rata-rata kuat tekan batu bata 

Taraf A B C D 

Taraf 1 26,78 53,89 67,44 50,67 

Taraf 2 87,00 62,44 77,00 63,56 

Taraf 3 71,00 68,44 40,33 70,56 

Selisih 60,22 14,56 36,67 19,89 

Ranking 1 4 2 3 

 

Karena L9(34) mempunyai derajat kebebasan sebesar 8, maka kita ambil 

setengah dari derajat bebas sebagai pengaruh penting (Soejanto 2009). Namun 

dalam penelitian ini yang digunakan hanya 4 kolom saja, maka yang diambil 

adalah 2 sebagai pengaruh penting, sehingga ada 2 faktor yang mempunyai 

pengaruh penting terhadap rata-rata kuat tekan batu bata dengan karakteristik 
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semakin besar semakin baik. Dari tabel didapatkan nilai rata-rata yang terbesar 

berdasarkan ranking yang ada, yaitu faktor A taraf 2 dan faktor C taraf 2. 

 

c. Menghitung Analisis Varians terhadap Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Dengan menggunakan minitab (print out terdapat pada lampiran 3) bisa 

didapatkan perhitungan ANOVA, hasil perhitungan ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 4.8 ANOVA rata-rata kuat tekan batu bata 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F-hitung 

A 2 5838,321 2919,160 * 

B 2 321,062 160,531 * 

C 2 2170,765 1085,383 * 

D 2 610,691 305,346 * 

Error 0 *  * 

Total 8 8940.840   

 

Karena derajat bebas error bernilai nol, maka tidak dapat menghitung 

nilai jumlah kuadrat error sehingga rata-rata kuadrat error juga tidak dapat 

dihitung dan hal tersebut juga berakibat pada tidak dapat dihitungnya F-hitung, 

sehingga perlu diadakan pooling up (penggabungan) beberapa faktor kedalam 

error. 

 

d. Pooling Up Faktor terhadap Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Pooling up (penggabungan) faktor dilakukan dengan cara melakukan 

penggabungan terlebih dahulu terhadap faktor-faktor yang mempunyai nilai 
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jumlah kuadrat terkecil dari faktor yang tidak signifikan yang kemudian 

digabungkan kedalam jumlah kuadrat error. Taguchi menganjurkan prosedur 

penggabungan ini dilakukan sampai derajat bebas error mendekati setengah dari 

total derajat bebas pengamatan (Soejanto, 2009). Jumlah kuadrat terkecil dari 

faktor yang tidak signifikan yaitu faktor B. 

Penggabungan tersebut menyebabkan struktur tabel ANOVA berubah 

seperti yang dijelaskan sebagai berikut : 

Sumber 
Variasi 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Rata-Rata 
Kuadrat F-hitung F-tabel 

      
A 2 5838,321 2919,160 18,184 

9,00 

B POOLING 
C 2 2170,765 1085,383 6,761 
D 2 610,691 305,346 1,902 

Error 2 321,062 160,531  

Total 8 8940,84
0   

 

 Karena masih terdapat nilai jumlah kuadrat yang kecil dan derajat bebas 

error belum mendekati setengah dari derajat bebas total, maka dilakukan pooling 

up lagi. Jumlah kuadrat terkecil dari faktor yang tidak signifikan yaitu faktor D. 

Penggabungan tersebut menyebabkan struktur tabel ANOVA berubah seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.9 Pooling up faktor  terhadap rata-rata kuat tekan batu bata 

Sumber 
Variasi 

Derajat 
Bebas 

Jumlah 
Kuadrat 

Rata-Rata 
Kuadrat F-hitung F-tabel 

      
A 2 5838,321 2919,160 12,532 

4,32455532 

B POOLING 
C 2 2170,765 1085,383 4,6595 
D POOLING 

Error 4 931,753 232,938  

Total 8 8940,84
0   
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Pengujian hipotesis dan kesimpulan yang diperoleh dari tabel Analisis Varians 

(tabel 4.9) setelah dilakukan pooling terhadap faktor B dan faktor D adalah 

sebagai berikut : 

1. H0 :            (tidak ada pengaruh perlakuan faktor A) 

H1 : paling sedikit ada satu      

Karena F-hitung =  12,532 > F-tabel (0,10;2;4) = 4,325 ; maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh komposisi tanah terhadap rata-rata kuat tekan batu bata. 

2. Ho :            (tidak ada pengaruh perlakuan faktor C) 

H1 : paling sedikit ada satu       

Karena F-hitung =  4,6595 > F-tabel (0,10;2;4) = 4,325 ; maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh komposisi sekam terhadap rata-rata kuat tekan batu bata. 

 

Dari pengujian anova (tabel 4.9) melalui pooling up optimal dihasilkan faktor 

tanah dan sekam, maka diperlukan uji lanjutan menggunakan bantuan software 

SPSS untuk memperoleh faktor tanah dan sekam yang berbeda. 

Uji lanjutan untuk faktor tanah berdasarkan lampiran 4. Interpretasi hasil uji 

lanjutan adalah seperti berikut : 

Hipotesis uji normalitas data 

                            

                                   

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       
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Berdasarkan uji kenormalan data (lampiran 4), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-

value = 0,736 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menerima    

yang menyimpulkan kuat tekan batu bata berdistribusi Normal. 

1. Uji lanjutan untuk faktor tanah 

Berdasarkan uji homogenitas varians (lampiran 4), interpretasi hasil uji 

lanjutan adalah seperti berikut :  

Hipotesis homogenitas varians 

                                 

                                    

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

Berdasarkan uji homogenitas varians (lampiran 4), nilai Asymp. Sig (2-

tailed) atau p-value = 0,163 sehingga pengujian menghasilkan keputusan 

untuk menerima    yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians 

terpenuhi. 

Untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda, 

pengujian pembanding berganda digunakan untuk uji lanjutan. Uji yang 

digunakan yaitu uji Duncan (lampiran 4) karena asumsi homogenitas varians 

terpenuhi (asumsi varians sama). Interpretasi hasil uji Duncan adalah seperti 

berikut : 

Didalam tabel uji Duncan (lampiran 4) dapat dilihat bahwa : 

a. Tidak terdapat perbedaan pada tanah 3 (komposisi tanah 10 kg) dan tanah 2 

(komposisi tanah 8 Kg) yang mana berada pada kolom yang sama yaitu 
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subset 2, sedangkan perlakuan lain berbeda yaitu tanah 1 (komposisi tanah 

5Kg) karena terletak pada kolom yang berbeda. 

b. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan komposisi tanah 10 kg 

atau 8 kg tidak memiliki perbedaan perlakuan terhadap kuat tekan batu 

bata. Tetapi dengan adanya karakteristik kualitas semakin besar semakin 

baik, maka pemilihan komposisi tanah berdasarkan nilai means yang 

terbesar yaitu tanah dengan komposisi 8 Kg. 

 

2. Uji lanjutan untuk faktor sekam 

Berdasarkan uji kehomogenitas varians (lampiran 5), interpretasi hasil uji 

lanjutan adalah seperti berikut : 

Hipotesis homogenitas varians 

                                 

                                    

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

Berdasarkan uji homogenitas varians (lampiran 5), nilai Asymp. Sig 

(2-tailed) atau p-value = 0,016 sehingga pengujian menghasilkan keputusan 

untuk menolak    yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas varians 

tidak terpenuhi.  

Untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda, 

pengujian pembanding berganda digunakan untuk uji lanjutan. Uji yang 

digunakan yaitu uji Dunnett T3 (lampiran 5) karena asumsi homogenitas 

varians tidak terpenuhi (asumsi varians heterogen). 
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Tabel mean sekam 

sekam         Mean 

________  ________ 

1.00              67.44 

2.00              77.00 

3.00              40.33 

Berdasarkan uji beda nyata (lampiran 5), interpretasi hasil uji lanjutan adalah 

seperti berikut : 

Hipotesis : 

   = Tidak ada perbedaan faktor sekam terhadap rata-rata kuat tekan batu bata  

   = Ada perbedaan faktor sekam terhadap rata-rata kuat tekan batu bata 

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

1. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara sekam 1 (komposisi tanpa sekam) 

dan sekam 2 (komposisi sekam 1 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-

value = 0,921 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk 

menerima    yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan 

antara faktor sekam 1 dan sekam 2 terhadap rata-rata kuat tekan batu bata. 

2. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara sekam 1 (komposisi tanpa sekam) 

dan sekam 3 (komposisi sekam 5 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-

value = 0,254 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk 

menerima    yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan 

antara faktor sekam 1 dan sekam 3 terhadap rata-rata kuat tekan batu bata. 
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3. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara sekam 2 (komposisi sekam 1 Kg) 

dan sekam 3 (komposisi sekam 5 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-

value = 0,017 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak 

   yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara faktor 

sekam 2 dan sekam 3 terhadap rata-rata kuat tekan batu bata. 

4. Berdasarkan tabel mean sekam dan juga Dunnett T3, dapat divisualkan ke 

dalam bentuk diagram garis seperti di bawah ini. 

 
     

 
     

 
     

 

 

Dengan karakteristik kualitas semakin besar semakin baik, maka pemilihan 

komposisi sekam berdasarkan nilai means yang terbesar yaitu sekam dengan 

komposisi 1 Kg. 

e. Menghitung Persen Kontribusi 

Berdasarkan tabel 4.9 yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya pada 

rata-rata kuat tekan batu bata, dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang 

diberikan oleh masing-masing faktor, maka terlebih dahulu dihitung SS' seperti 

dibawah ini:  

SS'A = SSA – MSerror (vA) = 5838,321 – 232,938 (2) = 5372,445 

SS'C = SSC – MSerror (vC) = 2170,765 – 232,938 (2) = 1704,889 

SS'error = SSTotal – SSA – SSC = 8940,840 – 5372,445 – 1704,889 = 1863,506 

Sedangkan persen kontribusi masing-masing faktor adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.10 Persen Kontribusi Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
SS'  ( ) 

A 2 5838,321 2919,160 5372,445 60,09 

C 2 2170,765 1085,383 1704,889 19,07 

Error 4 931,753 232,938   

Total 8 8940,840    

 

Dari tabel 4.10 diatas menunjukkan faktor A memberikan kontribusi terbesar 

terhadap rata-rata kuat tekan batu bata jika dibandingkan dengan faktor C, yaitu 

sebesar 60,09 %. 

f. Menghitung Estimasi Nilai Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata untuk 

Kondisi Respon Optimum 

Berdasarkan tabel 4.10 faktor-faktor yang berpengaruh secara signifikan 

terhadap rata-rata kuat tekan batu bata dengan karakterisrik semakin besar 

semakin baik adalah: 

Faktor A taraf 2 = komposisi tanah 8 Kg 

Faktor C taraf 2 = komposisi sekam 1 Kg 

Maka model persamaan rata-rata kuat tekan batu bata yang dihasilkan adalah : 

                                  ̅  ( ̅   ̅)  (  ̅   ̅)  

                                               (        )  (        ) 
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g. Menghitung Selang Kepercayaan Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Berdasarkan tabel 4.10 interval kepercayaan rata-rata respon kuat tekan batu 

bata  (           ) pada tingkat kepercayaan 90 % dengan  (       )       , 

                  dan 

      
                        

                                                        
 

 
   

  (   )
     

adalah sebagai berikut : 

    √
 (        )(       )

    
  √

(     )(       )

   
 

                                                 √               

              (           )               

              (           )               

       (           )         

 

4.2.2 Perhitungan Pengaruh Taraf dari Faktor terhadap Variabilitas (S/N) 

Kuat Tekan Batu Bata 

 Perhitungan pengaruh taraf dari faktor terhadap variabilitas kualitas 

melalui beberapa tahap, yaitu : perhitungan variabilitas masing-masing respon, 

perhitungan pengaruh faktor terhadap variabilitas masing-masing respon, 

perhitungan analisis varians dan pooling up faktor, perhitungan persen kontribusi, 

perhitungan estimasi nilai untuk kondisi respon optimum, dan perhitungan selang 

kepercayaan untuk variabilitas respon. 
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a. Variabilitas Rasio S/N Kuat Tekan Batu 

Kuat tekan batu bata mempunyai karakteristik semakin besar semakin baik, 

sehingga rumus rasio S/Nij = -10 log  
 

 (  

    
  

 

    
  

 

    
    

 

    
 ) dengan k 

merupakan banyaknya replikasi sebanyak N.  Jika y1  adalah variabel respon, 

maka didapatkan rasio S/N1j =         
 
(
 

    
  

 

    
  

 

    
 ) 

Perhitungan rasio S/N untuk percobaan 1 adalah sebagai berikut : 

 S/N = -10 log  
 
(
 

   
 

 

   
 

 

   
)  = 22,2416 

Dengan perhitungan yang sama dapat dihitung nilai rasio S/N pada masing-

masing percobaan. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan minitab 

(lampiran 6) didapatkan rasio S/N pada masing-masing percobaan 1 sebesar 

22,2416. Hasil seluruh percobaan berdasarkan pada lampiran 6 yang kemudian 

menghitung nilai mean dari masing-masing percobaan.  

b. Perhitungan Pengaruh Faktor terhadap Rasio S/N Kuat Tekan Batu Bata 

Pengaruh Faktor terhadap rasio S/N kuat tekan batu bata yaitu : 

   
 

 
(                       )   26,84 

   merupakan rata-rata dari rasio S/N kuat tekan batu bata yang berasal dari faktor 

A (tanah) pada taraf 1 (5 kg). Dengan cara yang sama dapat dihitung pengaruh 

masing-masing faktor. Berdasarkan hasil perhitungan menggunakan minitab 

(printout lampiran 2) maka diperoleh faktor-faktor yang optimum dengan 

karakteristik kuat tekan batu bata semakin besar semakin baik (the larger is the 

better) sebagai berikut : 
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Tabel 4.11 Pengaruh taraf dari faktor terhadap variabilitas kuat tekan batu bata 

Taraf A B C D 

Taraf 1 26,84 31,61 33,58 31,82 

Taraf 2 38,21 35,38 36,92 35,09 

Taraf 3 36,56 34,62 31,11 34,70 

Selisih 11,37 3,77 5,81 3,27 

Ranking 1 3 2 4 

Karena L9(34) mempunyai derajat kebebasan sebesar 8, maka kita ambil 

setengah dari derajat bebas sebagai pengaruh penting (Soejanto, 2009). Namun 

dalam penelitian ini yang digunakan hanya 4 kolom saja, maka yang diambil 

adalah 2 sebagai pengaruh penting, sehingga ada 2 faktor yang mempunyai 

pengaruh penting terhadap variabilitas kuat tekan batu bata. Dari tabel didapatkan 

nilai rasio S/N yang terbesar berdasarkan ranking yang ada, yaitu faktor A taraf 2 

dan faktor C taraf 2. 

c. Menghitung Analisis Varians terhadap Rasio S/N 

Dengan menggunakan minitab (printout terdapat pada lampiran 3) bisa 

didapatkan perhitungan ANOVA, hasil perhitungan ANOVA sebagai berikut: 

Tabel 4.12 ANOVA rasio S/N kuat tekan batu bata 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F-hitung 

A 2 
226.265 113.132 

* 

B 2 
23.854 11.927 

* 

C 2 
51.018 25.509 

* 

D 2 
19.169 9.584 

* 

Error 0 *  * 

Total 8 320.305   
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Karena derajat bebas error bernilai nol, maka tidak dapat menghitung 

nilai jumlah kuadrat error (SSerror) sehingga rata-rata kuadrat error (MSerror) juga 

tidak dapat dihitung dan hal tersebut juga berakibat pada tidak dapat dihitungnya 

F-hitung, sehingga perlu diadakan pooling up (penggabungan) beberapa faktor 

kedalam error. 

d. Pooling Up Faktor terhadap Rasio S/N 

Pooling up (penggabungan) faktor dilakukan dengan cara melakukan 

pooling up terlebih dahulu terhadap faktor-faktor yang mempunyai nilai jumlah 

kuadrat terkecil dari faktor yang tidak signifikan yang kemudian digabungkan 

kedalam jumlah kuadrat error. Taguchi menganjurkan prosedur penggabungan ini 

dilakukan sampai derajat bebas error mendekati setengah dari total derajat bebas 

pengamatan (Soejanto, 2009). Jumlah kuadrat terkecil (SS) dari faktor yang tidak 

signifikan yaitu faktor D. 

Penggabungan tersebut menyebabkan struktur tabel ANOVA berubah 

seperti yang dijelaskan sebagai berikut : 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat  

Rata-Rata 

Kuadrat 
F-hitung 

F-tabel 

      

A 2 
226.265 113,132 

11,804 

9,00 

B 2 
23.854 11,927 

1,244 

C 2 
51.018 25,509 

2,662 

D POOLING 

Error 2 
19.169 9,584 

 

Total 8 320.305   
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Karena masih terdapat nilai jumlah kuadrat yang kecil dan derajat bebas 

error belum mendekati setengah dari derajat bebas total, maka dilakukan pooling 

up lagi. Jumlah kuadrat terkecil dari faktor yang tidak signifikan yaitu faktor B. 

Penggabungan tersebut menyebabkan struktur tabel ANOVA berubah seperti 

yang dijelaskan sebagai berikut : 

Tabel 4.13 Pooling up faktor terhadap variabilitas kuat tekan batu bata 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
F-hitung 

F-tabel 

      

A 2 226,265 113,132 10,518 

4,325 

B POOLING 

C 2 51,018 25,509 2,425 

D POOLING 

Error 4 43,023 10,756  

Total 8 320.305    

Pengujian hipotesis dan kesimpulan yang diperoleh dari tabel Analisis 

Varians (tabel 4.13) setelah dilakukan pooling terhadap faktor B dan faktor D 

adalah sebagai berikut : 

1. H0 :            (tidak ada pengaruh perlakuan faktor A) 

H1 : paling sedikit ada satu      

Karena F-hitung =  10,518 > F-tabel (0,10;2;4) = 4,325 ; maka Ho ditolak, 

artinya ada pengaruh komposisi tanah terhadap variabilitas kuat tekan batu 

bata. 
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2. Ho :            (tidak ada pengaruh perlakuan faktor C) 

H1 : paling sedikit ada satu       

Karena F-hitung =  2,425 < F-tabel (0,10;2;4) = 4,325 ; maka Ho diterima, 

artinya tidak ada pengaruh komposisi sekam terhadap variabilitas kuat tekan 

batu bata. 

Berdasarakan tabel ANOVA (tabel 4.13), fakor-faktor yang signifikan 

terhadap variabilitas (Rasio S/N) kuat tekan batu bata yaitu faktor A. 

Dari pengujian anova (tabel 4.13) melalui pooling up optimal dihasilkan 

faktor tanah dan sekam, maka diperlukan uji lanjutan dengan bantuan software 

SPSS untuk memperoleh faktor tanah yang berbeda. 

Uji lanjutan untuk faktor tanah berdasarkan lampiran 7. Interpretasi hasil uji 

lanjutan adalah seperti berikut : 

Hipotesis uji normalitas data 

                            

                                   

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

Berdasarkan tabel uji homogenitas varians (lampiran 7), nilai Asymp. Sig (2-

tailed) atau p-value = 0,178 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk 

menerima    yang menyimpulkan rasio S/N kuat tekan batu bata berdistribusi 

Normal. 
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1. Uji lanjutan untuk faktor tanah 

Berdasarkan uji homogenitas varians (lampiran 7), interpretasi hasil uji 

lanjutan adalah seperti berikut :  

Hipotesis homogenitas varians 

                                 

                                    

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

Berdasarkan tabel uji homogenitas varians varians (lampiran 7), nilai 

Asymp. Sig (2-tailed) atau p-value = 0,047 sehingga pengujian menghasilkan 

keputusan untuk menolak    yang menyimpulkan bahwa asumsi homogenitas 

varians tidak terpenuhi. 

Untuk mengetahui respon pada perlakuan mana yang berbeda, pengujian 

pembanding berganda digunakan untuk uji lanjutan. Uji yang digunakan yaitu 

uji Dunnett T3 (lampiran 7) karena asumsi homogenitas varians tidak 

terpenuhi (asumsi varians heterogen). 

Tabel mean tanah 

tanah         Mean 

________  ________ 

1.00       26.8436 

2.00       38.2105 

3.00       36.5555 
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Berdasarkan uji beda nyata (lampiran 7), interpretasi hasil uji lanjutan adalah 

seperti berikut : 

Hipotesis  

                                                                               

                                                                          

Dengan daerah kritis,    ditolak jika p-value <   dengan       

1. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara tanah 1 (komposisi tanah 5 Kg) dan 

tanah 2 (komposisi tanah 8 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-value = 

0,000 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak    

yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara faktor sekam 

1 dan sekam 2 terhadap variabilitas kuat tekan batu bata. 

2. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara tanah 1 (komposisi tanah 5 Kg) dan 

tanah 3 (komposisi tanah 10 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-value = 

0,000 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak    

yang menyimpulkan bahwa ada perbedaan perlakuan antara faktor sekam 

1 dan sekam 3 terhadap variabilitas kuat tekan batu bata. 

3. Berdasarkan tabel Dunnett T3 antara tanah 2 (komposisi tanah 8 Kg) dan 

sekam 3 (komposisi tanah 10 Kg), nilai Asymp. Sig (2-tailed) atau p-value 

= 0,488 sehingga pengujian menghasilkan keputusan untuk menolak    

yang menyimpulkan bahwa tidak ada perbedaan perlakuan antara faktor 

sekam 2 dan sekam 3 terhadap variabilitas kuat tekan batu bata. 
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4. Berdasarkan tabel mean sekam dan juga Dunnett T3, dapat divisualkan ke 

dalam bentuk diagram garis seperti di bawah ini. 

 
       

 
       

 
       

 

 

5. Dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan komposisi tanah 10 kg 

atau 8 kg tidak memiliki perbedaan perlakuan terhadap variabilitas kuat 

tekan batu bata. Tetapi dengan adanya karakteristik kualitas semakin besar 

semakin baik, maka pemilihan komposisi tanah berdasarkan nilai means 

yang terbesar yaitu tanah dengan komposisi 8 Kg. 

 

e. Menghitung Persen Kontribusi 

Berdasarkan tabel 4.13 yang didapatkan dari perhitungan sebelumnya pada 

rasio S/N kuat tekan batu bata, dapat diketahui seberapa besar kontribusi yang 

diberikan oleh masing-masing faktor, maka terlebih dahulu dihitung SS' seperti 

dibawah ini : 

SS'A = SSA – MSerror (vA) = 226,265 – 10,756 (2) = 204,753 

SS'C = SSC – MSerror (vC) = 51,018 – 10,756 (2) = 29,506 

SS'error = SSTotal – SSA – SSC = 320.305 – 204,753 – 29,506 = 86,046 

Sedangkan persen kontribusi masing-masing faktor adalah sebagai berikut : 
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Tabel 4.14 Persen Kontribusi Variabilitas Kuat Tekan Batu Batu 

Sumber 

Variasi 

Derajat 

Bebas 

Jumlah 

Kuadrat 

Rata-Rata 

Kuadrat 
SS'  ( ) 

A 2 226,265 113,132 204,753 63,92  

C 2 51,018 25,509 29,506 9,21  

Error 4 43,023 10,756   

Total 8 320,305    

 

Dari tabel 4.14 menunjukkan faktor A memberikan kontribusi terbesar terhadap 

varabilitas kuat tekan batu bata sebesar 63,92 % dan faktor C memberikan 

kontribusi terbesar terhadap varabilitas kuat tekan batu bata sebesar 9,21 % 

 

f. Menghitung Estimasi Nilai Rata-Rata rasio S/N Kuat Tekan Batu Bata 

Berdasarkan tabel 4.14 faktor-faktor yang memiliki persen kontribusi 

terhadap rasio S/N kuat tekan batu bata dengan karakteristik kualitas semakin 

besar semakin baik adalah : 

Faktor A taraf 2 = komposisi tanah 8 Kg 

Faktor C taraf 2 = komposisi sekam 1 Kg 

Maka model persamaan rata-rata rasio S/N kuat tekan batu bata yang dihasilkan 

adalah : 

               ̅  ( ̅   ̅)  (  ̅   ̅)  

                     (           ) (           ) 
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g. Menghitung Selang Kepercayaan untuk Rata-Rata rasio S/N Kuat Tekan 

Batu Bata 

Berdasarkan tabel 4.13, interval kepercayaan rasio S/N kuat tekan  batu 

bata  (             ) pada tingkat kepercayaan 90 % dengan  (       )       , 

rata-rata kuadrat (       )           dan 

      
                        

                                                        
 

        
   

  (   )
           

adalah sebagai berikut : 

    √
 (        )(       )

    
  √

(     )(      )

   
 

                    √            

                (             )                 

            (             )             

       (             )       

4.3 Percobaan Konfirmasi 

Berdasarkan hasil yang didapatkan pada analisa sebelumnya, diperoleh 

kombinasi faktor yang optimal yang berpengaruh terhadap rata-rata dan 

variabilitas (signal noise ratio) kuat tekan batu bata yaitu faktor A taraf 2 dan 

faktor C taraf 2. Kombinasi faktor tersebut yang selanjutnya digunakan dalam 

percobaan konfirmasi. adapun data hasil percobaan konfirmasi dapat dilihat pada 

lampiran 8. 
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a. Melakukan Pengolahan Data, Baik Dalam Rata-Rata Maupun Dalam 

Ratio S/N Serta Menghitung Selang Kepercayaa Percobaan konfirmasi 

Setelah memperoleh kombinasi faktor yang optimum, dilakukan percobaan 

konfirmasi dan data hasil percobaan konfirmasi dapat dilihat pada lampiran 8. 

Perhitungan nilai rata-rata dan signal noise rasio (S/N) kuat tekan batu bata 

1. Nilai rata-rata 

Berdasarkan data, maka nilai rata-rata pada percobaan konfirmasi yaitu : 

  
 

 
∑    

 

  
(                              

   

       )       

2. Nilai signal noise ratio (S/N) 

Karakteristik kualitas kuat tekan batu bata yaitu semakin besar semakin 

baik (the larger is better), nilai S/N yaitu : 

S/N        
 

  
(

 

    
 

 

   
 

 

   
 

 

    
 

 

    
 

 

   
 

 

    
 

 

    
 

 

    
 

 

    
)         

3. Selang kepercayaan untuk rata-rata  dan juga untuk S/N (signal noise 

ratio) 

a. Selang kepercayaan untuk rata-rata kuat tekan batu bata, yaitu : 

    √ (        )(       ) (
 

    
 
 

 
)  

       √(     )(       ) (
 

   
 

 

  
)            
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Sehingga selang kepercayaan  

        (           )       

              (            )             

                            (            )          

b. Selang kepercayaan untuk S/N (Signal noise ratio) kuat tekan batu 

bata, yaitu : 

    √ (        )(       ) (
 

    
 
 

 
) 

       √(     )(      ) (
 

   
 
 

  
) 

          

Sehingga selang kepercayaan  

                  (             )                   

                (             )               

                                      (             )          

Tabel 4.15 Interpretasi Hasil Kuat Tekan Batu Bata 

Kuat Tekan Batu Bata Prediksi Optimasi 
Eksperimen 

Taguchi 
Rata-rata ( ) 102 102    13,66 

Variabilitas (S/N) 38 38    2,94 
Percobaan 
konfirmasi 

Rata-rata ( ) 121 121    16,950 
Variabilitas (S/N) 41,065 41,065    3,642 

 

Berdasarkan interpretasi hasil perhitungan kuat tekan batu bata yang tertera pada 

tabel 4.15, yaitu eksperimen Taguchi ke percobaan konfirmasi mengalami 
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peningkatan pada rata-rata dan variabilitas, dengan demikian kombinasi optimal 

faktor-faktor tersebut diatas dapat meningkatkan kuat tekan batu bata. 

 

4.4    Menghitung Fungsi Kerugian Taguchi 

Perhitungan fungsi kerugian Taguchi memerlukan beberapa tahap, yaitu 

menghitung koefisien kerugian (k), menghitung fungsi kerugian Taguchi (L(y)) 

untuk masing-masing replikasi pada percobaan awal dan pada percobaan konfirmasi, 

dan membandingkan nilai L(y) pada percobaan awal dengan percobaan konfirmasi. Jika 

nilai fungsi kerugian Taguchi pada percobaan awal lebih besar daripada nilai 

fungsi kerugian Taguchi pada percobaan konfirmasi, maka fungsi kerugian 

Taguchi cukup memadai untuk menurunkan kerugian biaya produksi (Fitria, 

2009). 

a. Menghitung koefisien kerugian (k) 

Harga jual batu bata sebesar Rp. 300 per batu bata, termasuk harga bahan 

baku, bahan bakar dan juga tenaga kerja. Jika batu bata yang dihasilkan setiap kali 

produksi sebanyak 50.000 batu bata, maka total penerimaan batu bata dalam 

setiap kali produksi sebesar Rp. 15.000.000,-. Sehingga didapatkan nilai A (total 

penerimaan) sebasar 15.000.000 dengan batas toleransi kuat tekan batu bata 

sebesar 10% (      ). 

Koefisien kerugian untuk kuat tekan batu bata yaitu: 

Kuat tekan batu bata dengan karakteristik semakin besar semakin baik (the larger 

is the better) 
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b. Menghitung fungsi kerugian Taguchi ( L(y) ) untuk masing-masing 

replikasi pada percobaan awal dan pada percobaan konfirmasi 

Setelah didapatkan koefisien kerugian, yaitu   sebesar 150.000, maka fungsi 

kerugian Taguchi dapat dihitung. 

Perhitungan fungsi kerugian Taguchi pada percobaan awal yaitu: 

Replikasi 1 : 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑

 

    
 

 
   

 
   

 
     

 ( )  
      

 
(
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 
 

   
 

 

    
 
 

   
) 

            (            ) 

Replikasi 2 : 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑

 

    
 

 
   

 
   

 
     

 ( )  
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) 

            (            ) 

Replikasi 3 : 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑
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Perhitungan fungsi kerugian Taguchi pada percobaan konfirmasi yaitu: 

 ( )  
 

 
∑ ∑ ∑

 

    
 

 
   

 
   

 
     

 ( )  
      

  
(
 

    
 
 

   
 
 

   
 

 

    
 

 

    
 
 

   
 

 

    
 

 

    

 
 

    
 

 

    
)           (            ) 

 

c. Membandingkan nilai L(y) pada percobaan awal dengan percobaan 

konfirmasi 

Dari hasil perhitungan fungsi kerugian Taguchi, menunjukkan bahwa 

kerugian produsen pada percobaan awal yaitu Rp 133,- sampai Rp 233,- per batu 

bata dan setelah dilakukan percobaan konfirmasi mencapai Rp 12,-. Dari hasil 

yang didapat, dapat disimpulkan bahwa menggunakan fungsi kerugian Taguchi 

kerugian biaya produksi dapat diminimalkan dari Rp 133,- menjadi Rp 12,-. Atau 

dengan kata lain fungsi kerugian Taguchi cukup memadai sebagai alat untuk 

meningkatkan kualitas dan menurunkan kerugian biaya produksi. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 
 
5.1.  Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan analisa dan pembahasan 

pada Bab 4 adalah sebagai berikut : 

1. Faktor yang berpengaruh terhadap kualitas kuat tekan batu bata adalah tanah 

(faktor A) dan sekam (faktor C) dengan besar kontribusi sebagai berikut : 

a. Besar kontribusi terhadap rata-rata kuat tekan batu bata pada faktor A 

sebesar 60,09% dan faktor C sebesar 19,07%. 

b. Besar kontribusi terhadap variabilitas kuat tekan batu bata pada faktor 

A sebesar 63,92% dan faktor C sebesar 9,21%. 

2. Komposisi bahan baku yang menghasilkan kuat tekan batu bata yang optimal 

yaitu tanah sejumlah 8 kg dan sekam sejumlah 1 kg. Hasil percobaan 

konfirmasi kuat tekan batu bata memberikan hasil yang lebih baik dari hasil 

percobaan awal yang dapat dilihat pada tabel 4.18, sehingga kombinasi faktor 

dan taraf yang optimum dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas batu 

bata. 

3. Fungsi kerugian Taguchi cukup memadai untuk dapat meminimumkan 

kerugian biaya produksi. Hal ini dapat dilihat dari hasil perhitungan fungsi 

kerugian Taguchi, menunjukkan bahwa kerugian produsen pada percobaan 

awal yaitu Rp 133,- sampai Rp 233,- per batu bata dan setelah dilakukan 
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percobaan konfirmasi mencapai Rp 12,-. Dari hasil yang didapat, dapat 

disimpulkan bahwa menggunakan fungsi kerugian Taguchi kerugian biaya 

produksi dapat diminimalkan dari Rp 133,- menjadi Rp 12,-. Atau dengan kata 

lain fungsi kerugian Taguchi cukup memadai sebagai alat untuk meningkatkan 

kualitas dan menurunkan kerugian biaya produksi. 

 

5.2 Saran 

Saran yang dapat diberikan adalah : 

Disarankan kepada produsen batu bata di dusun Wates Umpak Trowulan, 

Mojokerto untuk menggunakan kombinasi taraf faktor yang optimal, 

sedangkan untuk taraf faktor yang tidak berpengaruh dominan, maka dapat 

dipilih dengan taraf yang mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi 

(menghemat biaya produksi). 
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Lampiran 1 : Data Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

 

Percobaan 
Faktor 

Replikasi 

(KiloNewton) Jumlah Mean 

A B C D 1 2 3 

1 0 0 0 0 15 10 17 42 14,000 

2 0 1 1 1 35 55 45 135 45,000 

3 0 2 2 2 29 20 15 64 21,333 

4 1 0 1 2 81 130 100 311 103,667 

5 1 1 2 0 55 55 57 167 55,667 

6 1 2 0 1 85 120 100 305 101,667 

7 2 0 2 1 40 50 42 132 44,00 

8 2 1 0 2 100 82 78 260 86,667 

9 2 2 1 0 80 82 85 247 82,333 
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Lampiran 2 : Pengaruh Faktor  

 

a. Terhadap Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Response Table for Means 

Level      A             B           C       D 

1       26.78     53.89      67.44      50.67 

2        87.00     62.44      77.00      63.56 

3        71.00     68.44      40.33      70.56 

Delta     60.22    14.56      36.67      19.89 

Rank         1           4             2             3 

 
 
 

b. Terhadap Variabilitas Kuat Tekan Batu Bata 

Response Table for Signal to Noise Ratios Larger is better 

Level       A       B       C       D 

1       26.84   31.61   33.58   31.82 

2       38.21   35.38   36.92   35.09 

3       36.56   34.62   31.11   34.70 

Delta   11.37    3.77    5.81    3.27 

Rank       1       3       2       4 
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Lampiran 3 : Uji ANOVA  

 

a. ANOVA Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

Source   DF   Seq SS      Adj SS      Adj MS       F       P 

A          2 5838.3      5838.3       2919.2        *        * 

B          2            321.1        321.1         160.5        *        * 

C          2          2170.8      2170.8       1085.4        *        * 

D          2            610.7        610.7         305.3        *        * 

Error      0               *               *                * 

Total      8         8940.8 

 
 

b. ANOVA Rasio S/N Kuat Tekan Batu Bata 

Source          DF        Seq SS       Adj SS       Adj MS       F      P 

A                  2         226.265      226.265      113.132      *       * 

B                   2           23.854        23.854        11.927      *       * 

C                   2           51.018        51.018        25.509      *       * 

D                   2           19.169        19.169          9.584      *       * 

Error                  0               *                 *                 * 

Total                  8          320.305 
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Lampiran 4  : Uji Lanjutan terhadap Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 

untuk Faktor Tanah 

a. Uji Kenormalan Data 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 

  kuat_tekan 

N 27 

Normal Parametersa,,b Mean 61.5926 

Std. Deviation 33.58830 

Most  Extreme Differences Absolute .132 

Positive .110 

Negative -.132 

Kolmogorov-Smirnov Z .685 

Asymp. Sig. (2-tailed) .736 

 

 

b. Uji Homogenitas Varians 

kuat_tekan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

1.914 2 24 .169 
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c. Uji Beda Nyata 

kuat_tekan 

Duncana,,b 

Tanah 

Subset 

1 2 

1.00 26.7778  

3.00  71.0000 

2.00  87.0000 

Sig. 1.000 .139 
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Lampiran 5 : Uji  Lanjutan terhadap Rata-Rata Kuat Tekan Batu Bata 
untuk Faktor Sekam 

 

a. Uji  Homogenitas Varians 

kuat_tekan 

Levene Statistic df1 df2 Sig. 

4.946 2 24 .016 

 
 

b. Uji  Beda Nyata 

kuat_tekan 

Dunnett T3 

(I) 

sekam 

(J) 

sekam 

Mean 

Difference 

(I-J) Sig. 

1.00 2.00 -9.5556 .921 

3.00 27.1111 .254 

2.00 1.00 9.5556 .921 

3.00 36.6667* .017 

3.00 1.00 -27.1111 .254 

2.00 -36.6667* .017 
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Lampiran 6 : Data Variabilitas Kuat Tekan Batu Bata 

 

Percobaan 
Faktor 

Replikasi 

(KiloNewton) 
Rasio 

S/N 
A B C D 1 2 3 

1 0 0 0 0 15 10 17 22,2416 

2 0 1 1 1 35 55 45 32,6208 

3 0 2 2 2 29 20 15 25,6684 

4 1 0 1 2 81 130 100 39,8354 

5 1 1 2 0 55 55 57 34,9082 

6 1 2 0 1 85 120 100 39,8878 

7 2 0 2 1 40 50 42 32,7521 

8 2 1 0 2 100 82 78 38,6108 

9 2 2 1 0 80 82 85 38,3035 
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Lampiran 7 : Uji Lanjutan terhadap Variabilitas Kuat Tekan Batu Bata 
untuk Faktor Tanah 

 

a. Uji  Kenormalan Data 

  Rasio_Signal_to_Noise 

N 27 

Normal Parametersa,,b Mean 33.869844 

Std. Deviation 6.0793314 

Most Extreme 
Differences 

Absolute .212 

Positive .161 

Negative -.212 

Kolmogorov-Smirnov Z 1.099 

Asymp. Sig. (2-tailed) .178 

 
 

b. Uji  Homogenitas Varians 

Rasio_Signal_to_Noise 

Levene 
Statistic df1 df2 Sig. 

3.487 2 24 .047 
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c. Uji  Beda Nyata 

Rasio_Signal_to_Noise 

Dunnett T3 

(I) 
tanah (J) tanah 

Mean Difference 
(I-J) Sig. 

1.00 2.00 -11.366867* .000 

3.00 -9.711867* .000 

2.00 1.00 11.366867* .000 

3.00 1.655000 .488 

3.00 1.00 9.711867* .000 

2.00 -1.655000 .488 
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Lampiran 8 : Data Percobaan Konfirmasi Kuat Tekan Batu Bata 

 

Replikasi Hasil Percobaan 

1 110 

2 98 

3 97 

4 180 

5 170 

6 95 

7 110 

8 115 

9 100 

10 135 
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