
ABSTRAK 

DONI SETIAWAN, NPM : 15510038, Analisis Peranan Research and 

Development dalam Meningkatkan Kualitas Produk pada PT. Pertani (Persero) 

Wilayah Sumbagut Medan. Skripsi 2019. 

Pengawasan kualitas yang dilaksanakan dengan baik akan memberikan dampak 

terhadap kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Kualitas dari produk 

yang dihasilkan oleh suatu perusahaan ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran dan 

karakteristik tertentu.Namun masih ditemukan terjadinya kesalahan dimana 

produk yang dihasilkan mengalami kerusakan atau cacat. Untuk meminimalisir 

kejadian inilah maka peranan Research and Development pada suatu perusahaan 

menjadi sangat penting. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah ada 

peranan research dalam meningkatkan kualitas produk padaPT. Pertani (Persero) 

Wilayah Sumbagut Medan? Dan apakah ada peranan development dalam 

meningkatkan kualitas produk pada PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumbagut 

Medan? Serta apakah ada peranan research and development dalam meningkatkan 

kualitas produk pada PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumbagut Medan?. Tujuan 

penelitian yaitu untuk mengetahui peranan research dalam meningkatkan kualitas 

produk pada PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumbagut Medan, untuk mengetahui 

peranan development dalam meningkatkan kualitas produk pada PT. Pertani 

(Persero) Wilayah Sumbagut Medan dan untuk mengetahui peranan research and 

development dalam meningkatkan kualitas produk pada PT. Pertani (Persero) 

Wilayah Sumbagut Medan. 

Penelitian ini menggunakan analisis uji regresi linear berganda, uji determinasi 

dan uji t, dengan bantuan alat uji SPSS. Berdasarkan hasil penelitian di atas 

mengenai peranan research dalam meningkatkan kualitas produk pada PT. Pertani 

(Persero) Wilayah Sumbagut Medan yang menyatakan bahwa thitung>ttabel yaitu 

2,424>1.677, hal ini menyatakan bahwa variabel research memiliki peranan yang 

positif dan signifikan dengan variabel kualitas produk. Selain itu hasil penelitian 

di atas mengenai peranan development dalam meningkatkan kualitas produk pada 

PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumbagut Medan yang menyatakan bahwa 

thitung>ttabel yaitu 5,017>1.677, hal ini menyatakan bahwa variabel development 

memiliki peranan yang positif dan signifikan dengan variabel kualitas produk. 

Selain itu pengujian Uji Fnilai Fhitung = 55,030 sedangkan nilai Ftabel pada= 0,05 

dengan n = 50 dan df = n – 2 diperoleh nilai Ftabel 3,18 dari hasil ini diketahui 

Fhitung>Ftabel (55,030 > 3,18), dan signifikansi 0,000 atau lebih kecil dari = 0,05 

jadi posisi titik uji signifikansi berada pada wilayah penolakan H0 atau dapat 

disimpulkan H1 diterima yang artinya bahwa variable research dan development 

secara bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap variable kualitas 

produk pada PT. Pertani (Persero) Wilayah Sumbagut Medan. 

Kata Kunci : Research, Development dan Kualitas Produk. 
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