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ABSTRAK 

 Di zaman yang modern ini, manusia telah dipermudah dengan adanya 

teknologi-teknologi yang di gunakan untuk membantu kegiatan sehari – hari. 

Seiring perkembangan teknologi, berkembang pula dunia optik. PT. OPTIK 

TUNGGAL SEMPURNA sedang berkembang dalam produksinya dan selalu 

mengembangkan produk – produk baru untuk memenuhi keinginan pelanggan. 

Teknologi yang digunakan dalam pembuatan lensa kaca mata tidak selalu 

menjamin  bahwa kualitas yang dihasilkan 100% sempurna, pasti ada kegagalan. 

Kegagalan ini yang nantinya akan diriject, ada 3 (tiga) jenis kecacatan reject pada 

lensa,1) Cacat base, 2) Power tidak tepat, 3) Baret dalam cc. Jenis cacat yang 

memiliki jumlah terbesar yaitu cacat base. Sehingga, pada penelitian ini 

difokuskan untuk mengetahui fakto-faktor penyebab reject lensa, dan memberikan 

ususalan perbaikan kepada perusahaan untuk menurunkan jumlah reject lensa, 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu Six sigma. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa, (1) penyumbang reject tertinggi adalah cacat base dengan 

persentase 50,55%. (2) dari analisa diagram sebab akibat didapatkan 3 penyebab 

timbulnya cacat base, yaitu: Kemampuan teknis operator yang perlu 

dikembangkan, Mesin produksi yang butuh perawatan, Kualitas Material tidak 

memenuhi standart. . Usulan perbaikan yang dapat diberikan kepada perusahaan, 

antara lain: Kemampuan teknisi operator harus dikembangkan, Perlunya 

pelatihan mengenai mesin – mesin poles, dengan adanya pelatihan bila suatu saat 

terjadi kerusakan pada mesin, diharapkan operator bisa mengatasi kerusakan pada 

mesin tersebut, Perawtan dan pengecekan dilakukan secara rutin sebelum 

melakukan proses produksi, sehinga mesin dapat bekerja sebagai mana mestinya, 

Perlunya pengecekan pada material untuk mencocokan jenis lensa yang akan 

diproses, sehingga tidak ada lagi kesalahan indeks pada bahan. 

 

Kata Kunci : Reject lensa, Kualitas produk, Six sigma 

 

  

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 In this modern age, humans have been facilitated by the technologies that 

are used to help daily activities. As technology develops, the optical world also 

develops. PT. OPTIK TUNGGAL SEMPURNA is developing in its production 

and always developing new products to meet customer desires. The technology 

used in the manufacture of eye glass lenses does not always guarantee that the 

quality produced is 100% perfect, there must be failure. This failure will later be 

projected, there are 3 (three) types of reject defects in the lens, 1) Base defects, 2) 

Improper power, 3) Berets in cc. The type of defect which has the largest number 

is defect base. So, in this study focused on finding out the factors that cause lens 

rejects, and giving an improvement to the company to reduce the number of reject 

lenses, the method used in this study is Six Sigma. The results showed that, (1) the 

highest reject contributor was base defect with a percentage of 50.55%. (2) from 

the causal diagram analysis, there were 3 causes of base defects, namely: Operator 

technical capabilities that need to be developed, Production machines that need 

maintenance, Material Quality does not meet the standards. . Proposed 

improvements that can be given to the company include: The ability of the 

operator's technician to be developed, the need for training on polishing machines, 

with the training if one day there is damage to the machine, it is expected that the 

operator can overcome the damage to the machine, the Perawtan and checking are 

carried out routine before the production process, so that the machine can work as 

it should, the need to check the material to match the type of lens to be processed, 

so that there is no longer an index error in the material 

 

Kata Kunci : Reject lensa, Kualitas produk, Six sigma 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

 Di zaman yang modern ini, manusia telah dipermudah dengan adanya 

teknologi-teknologi yang di gunakan untuk membantu kegiatan sehari – hari. 

Seiring perkembangan teknologi, berkembang pula dunia optic dan semakin 

banyak orang menggunakan kaca mata untuk mempermudah mereka dalam 

penglihatan. Dengan adanya alat bantu kaca mata manusia bisa melakukan 

kegiatan secara mudah.   

 Kaca mata pertama kali ditemukan sekitar 3000 tahun yang lalu oleh 

bangsa di kota tua Niniwe, dimana pada waktu itu hanya berfungsi sebagi kaca 

pembesar. Perkebangan kaca mata kemudian baru melesat pada abad XII di Cina 

dan Eropa. Dan pada tahun 1784, Benjamin Franklin berhasil menemukan kaca 

mata bifokus yang memiliki lensa cembung dan lensa cekung dalam satu bingkai. 

Pada tahun 1908 dan 1910 barulah dikenal lensa cembung cekung yang benar – 

benar menyatu dalam satu lensa. 

 Di Indonesia penggunaan kacamata meningkat,  sejauh ini diperkiraka 

angka penurunan penglihatan akibat pengunaan refraksi pada angka usia sekolah 

dasar sebesar 10 – 20 persen. Untuk memenuhi kebutuhan pasar kaca mata yang 

semakin meningkat, maka berdiri PT. OPTK TUNGGAL SEMPURNA yang 

mulai berdiri sejak tahun 1929 oleh C. Fielin OD atau yang kini di kenal dengan 

Optik Tunggal, salah satu optik terbesar di Indonesia dengan sejarah dan 

pengalaman yang kuat. 
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 Tidak hanya menjadi yang terbesar, Optik Tunggal sebagai salah satu 

pendiri Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) kerap mengajak seluruh 

optik di Indonesia untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki standar 

alat pemeriksaan dan kesehatan yang mumpuni. Saat ini PT. OPTIK TUNGGAL 

SEMPURNA sedang berkembang dalam produksinya dan selalu mengembangkan 

produk – produk baru untuk memenuhi keinginan pelanggan. Seperti halnya 

produk lensa zeiss di pasaran, PT. OPTIK TUNGGAL juga memiliki berbagai 

jenis produk dengan warna, motif, ukuran, dan power yang bervariasi. 

 Dalam produksi lensa kaca mata dibutuhkan teknologi yang tinggi dengan 

ketelitian yang tinggi pula. Teknologi yang digunakan dalam pembuatan lensa 

kaca mata tidak selalu menjamin  bahwa kualitas yang dihasilkan 100% 

sempurna, pasti ada kegagalan. Kegagalan ini yang nantinya akan diriject, reject 

ini akan selalu menjadi masalah apa bila tidak ditangani secara serius. Reject lensa 

yang setiap harinya selalu ada akan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. 

Tidak hanya kerugian pada perusahaan para karyawan produksipun tidak akan 

mendapat komisi bulanan selam reject yang di hasilkan masih tinggi. 

 Yang di maksud reject disini adalah mengganti produk yang cacat dengan 

produk baru dengan melakukan proses produksi dari awal sampai produk lolos 

proses quality control (QC). Yang menjadi penyebab reject kaca mata ialah 

kurangnya pengecekan pada lensa yang masuk ke gudang lensa, kurangnya 

ketelitian saat proses produksi di lakukan semisal, ketidak fokusan saat 

mengkalkulasi lensa sesuai resep order yang di minta, dan kurangnya 

pengontrolan atau pengecekan obat pada mesin poles.  

 Dengan ditingkatkanya peninjauan pada lensa saat lensa masuk kegudang 

dengan bantuan quality control untuk pengecekan lensa sebelum lensa diproses. 

Dengan tujuan saat lensa memasuki proses gosok diruang RX, lensa sudah 

menjadi lensa pilihan yang tidak ada kecacatan pada kosmetik lensa.  
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 Dengan ditingkatkanya quality control kemungkinan reject akan 

berkurang. Perusahaan meminta reject diangka 3,0%, Sedangkan reject di bulan 

januari 2018 sebesar 3,9 % dan dibulan februari 2018 reject mencapai 

3,18%.Untuk mengatasi permasalahan ini, perlunya suatu metode yang tepat 

untuk mencari akar dari penyebab kecacatan untuk penurunan tingkat kecacatan 

produk pada perusahaan ini. Salah satu metode yang digunakan untuk mengatasi 

kecacatan produk yaitu dengan mengidentifikasi dan menganalisa proses kerja 

dengan menggunakan metode Six Sigma.Six Sigma dapat dijadikan ukuran kinerja 

sistem industri yang berfokus pada pelanggan dengan memperhatikan keampuan 

proses produksi. 

 Strategi penerapan six sigma yang diciptakan oleh DR. Mikel Harry dan 

Richard Schroeder disebut sebagai The Six Sigma Breakthrough Strategy. Strategi 

ini merupakan metode sistematis yang menggunakan pengumpulan data dan 

analisis statistik untuk menentukan sumber-sumber variasi dan cara-cara untuk 

menghilangkannya (Harry dan Scroeder, 2000). Six Sigma sebagai program 

kualitas juga sebagai tool untuk pemecahan masalah. Six sigma menekankan 

aplikasi tool ini secara metodis dan sistematis yang akan dapat menghasilkan 

terobosan dalam peningkatan kualitas. Metodologi yang sistematis ini bersifat 

generik sehingga dapat diterapkan baik dalam industri manufaktur maupun jasa. 

 Six Sigma juga dikatakan sebagai metode yang berfokus pada proses dan 

pencegahan cacat (defect) (Snee, 1999). Pencegahan cacat dilakukan dengan cara 

mengurangi variasi yang ada di dalam setiap proses dengan menggunakan teknik-

teknik statistik yang sudah dikenal secara umum. 

 Keuntungan dari penerapan Six Sigma berbeda untuk tiap perusahaan yang 

bersangkutan, tergantung pada usaha yang dijalankannya. Biasanya Six 

Sigmamembawa perbaikan pada hal-hal berikut ini (Pande, Peter. 2000), 

pengurangan biaya, perbaikan produksi, pertumbuhan pangsa pasar, retensi 

pelanggan, pengurangan waktu siklus, pengurangan cacat, dan pengembangan 

produk. 
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 Kelebihan six sigma dengan metode lain adalah six sigma jauh lebih rinci 

dari pada metode analisis berdasarkan statistik, six sigma dapat diterapkan 

dibidang usaha apa saja mulai dari perencanaan strategi sampai operasional 

hingga pelayanan pelanggan dan maksimilisasi motivasi atas usaha. Dengan six 

sigma dapat dipahami sistem dan variabel mana yang dapat dimonitor dan 

direspon balik dengan cepat. Six sigma sifatnya tidak statis, bila kebutuhan 

pelanggan berubah kinerja six sigma akan berubah. 

1.2. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan deskripsi diatas, masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pengendalian kualitas lensa dengan menggunakan metode Six 

Sigma? 

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya produk cacat 

sehingga menyebabkan menurunnya tingkat kualitas lensa? 

3. Bagaimana mengurangi lensa reject? 

 

1.3. Tujuan Penelitian  

1. Menentukan jenis cacat pada produk lensa dengan analisa six sigma. 

2. Mengetahui faktor – faktor penyebab terjadinya produk – produk cacat 

pada proses produksi lensa. 

3. Pengusulan perbaikan dan pengecekan kembali pada proses produksi 

lensa dengan metode six sigma. 

 

1.4. Batasan Masalah 

 Dari latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka penulisan akan 

membatasi masalah agar  terfokus pada pembahasan. Batasan pada masalah utama 

yaitu pengendalian kualitas hanya menekankan pada lensa yang mengalami cacat 

pada saat produksi pada bulan Januari dan Februari 2018 dibagian Surfacing 

Ffrom. 
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1.5 Sistematika Penulisan 

Laporan tugas akhir ini dibagi ke dalam enam (6) bab, dengan susunan 

sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Menguraikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

dan batasan penelitian. 

 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan atau 

penelitian, yang bisa diperkuat dengan menunjukkan hasil 

penelitian sebelumnya. 

 

BAB III METODE PENELITIAN 

Menjelaskan jenis dan variabelisasi data, metode pengambilan 

data, metode pengolahan data, metode analisis data, dan langkah-

langkah penelitian. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi 

informasi yang akan dibahas pada bagian analisis. 

 

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 

Membahas tentang keterkaitan antar faktor-faktor dari data yang 

diperoleh dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan 

masalah tersebut dengan metode yang diajukan dan menganalisis 

proses dan hasil penyelesaian masalah. 

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini terdiri dari kesimpulan saja atau ditambahkan saran. 

Kesimpulan berisi jawaban dari perumusan masalah dan tujuan 
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penelitian. Saran berisi tentang perbaikan penelitian di masa 

yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep dan Teori 

 Pengertian atau definisi kualitas mempunyai cakupan yang sangat luas, 

relatif, berbeda-beda dan berubah-ubah, sehingga definisi dari kualitas memiliki 

banyak kriteria dan sangat bergantung pada konteksnya terutama jika dilihat dari 

sisi penilaian akhir konsumen dan definisi yang diberikan oleh berbagai ahli serta 

dari sudut pandang produsen sebagai pihak yang menciptakan kualitas.   

 Konsumen dan produsen itu berbeda dan akan merasakan kualitas secara 

berbeda pula sesuai dengan standar kualitas yang dimiliki masing-masing. Begitu 

pula para ahli dalam memberikan definisi dari kualitas juga akan berbeda satu 

sama lain karena mereka membentuknya dalam dimensi yang berbeda. Oleh 

karena itu definisi kualitas dapat diartikan dari dua perspektif, yaitu dari sisi 

konsumen dan sisi produsen. Namun pada dasarnya konsep dari kualitas sering 

dianggap sebagai kesesuaian, keseluruhan ciri- ciri atau karakteristik suatu produk 

yang diharapkan oleh konsumen. 

 Adapun pengertian kualitas menurut American Society For Quality yang 

dikutip oleh Heizer & Render. 
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 ”Quality is the totality of features and characteristic of a product or 

service that bears on it’s ability to satisfy stated or implied need.” 

 Artinya kualitas/mutu adalah keseluruhan corak dan karakteristik dari 

produk atau jasa yang berkemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang tampak 

jelas maupun yang tersembunyi. Para ahli yang lainnya yang bisa disebut sebagai 

para pencetus kualitas juga mempunyai pendapat yang berbeda tentang pengertian 

kualitas, di antaranya adalah: Joseph Juran mempunyai suatu pendapat bahwa 

”quality is fitness for use” yang bila diterjemahkan secara bebas berarti kualitas 

(produk) berkaitan dengan enaknya barang tersebut digunakan (Suyadi 

Prawirosentono. M. N. Nasution menjelaskan pengertian kualitas menurut 

beberapa ahli yang lain antara lain: Menurut Suyadi Prawirosentono, pengertian 

kualitas suatu produk adalah “Keadaan fisik, fungsi, dan sifat suatu produk 

bersangkutan yang dapat memenuhi selera dan kebutuhan konsumen dengan 

memuaskan sesuai nilai uang yang telah dikeluarkan”. 

 Kualitas yang baik menurut produsen adalah apabila produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan telah sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. Sedangkan kualitas yang jelek adalah apabila produk yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan spesifikasi standar yang telah ditentukan serta 

menghasilkan produk rusak. Namun demikian perusahaan dalam menentukan 

spesifikasi produk juga harus memerhatikan keinginan dari konsumen, sebab 

tanpa memerhatikan produk yang dihasilkan oleh perusahaan tidak akan dapat 

bersaing dengan perusahaan lain yang lebih memerhatikan kebutuhan konsumen. 
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Untuk menciptakan sebuah produk yang berkualitas sesuai dengan keinginan 

konsumen tidak harus mengeluarkan biaya yang lebih besar. Maka dari itu, 

diperlukan sebuah program peningkatan kualitas yang baik, dengan tujuan 

menghasilkan produk yang lebih baik (better), lebih cepat (faster), dan dengan 

biaya lebih rendah (at lower cost) ( Latief & Utami ) . Kualitas yang baik menurut 

sudut pandang konsumen adalah jika produk yang dibeli tersebut sesuai dengan 

keinginan, memiliki manfaat yang sesuai dengan kebutuhan dan setara dengan 

pengorbanan yang dikeluarkan oleh konsumen. Apabila kualitas produk tersebut 

tidak dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan konsumen, maka mereka akan 

menganggapnya sebagai produk yang berkualitas jelek. 

 Sifat khas mutu/ kualitas suatu produk yang andal harus multidimensi 

karena harus memberi kepuasan dan nilai manfaat yang besar bagi konsumen, 

melalui berbagai cara. Oleh karena itu, sebaiknya setiap produk harus mempunyai 

ukuran yang mudah dihitung (misalnya, berat, isi, luas) agar mudah dicari 

konsumen sesuai dengan kebutuhannya. Di samping itu harus ada ukuran yang 

bersifat kualitatif, seperti warna yang unik dan bentuk yang menarik. Jadi, 

terdapat spesifikasi barang untuk setiap produk, walaupun satu sama lain sangat 

bervariasi tingkat spesifikasinya. Secara umum, dimensi kualitas menurut Garvin ( 

dalam Gazperz ) mengidentifikasikan delapan dimensi kualitas yang dapat 

digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas barang, yaitu sebagai berikut: 
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1. Performa ( performance ) 

Berkaitan dengan aspek fungsional dari produk dan merupakan 

karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan ketika ingin membeli 

suatu produk. 

2. Keistimewaan (features) 

Merupakan aspek kedua dari performansi yang menambah fungsi dasar, 

berkaitan dengan pilihan-pilihan dan pengembangannya. 

3. Keandalan (reliability) 

Berkaitan dengan kemungkinan suatu produk melaksanakan fungsinya 

secara berhasil dalam periode waktu tertentu di bawah kondisi tertentu. 

4. Konformasi (conformance) 

Berkaitan dengan tingkat kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang 

telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan. 

5. Daya tahan (durability) 

Merupakan ukuran masa pakai suatu produk. Karakteristik ini berkaitan 

dengan daya tahan dari produk itu. 

6. Kemampuan Pelayanan (serviceability) 

Merupakan karakteristik yang berkaitan dengan kecepatan, keramahan/ 

kesopanan, kompetensi, kemudahan serta akurasi dalam perbaikan. 

7. Estetika (esthetics) 

Merupakan karakteristik yang bersifat subjektif sehingga berkaitan dengan 

pertimbangan pribadi dan refleksi dari preferensi atau pilihan individual. 

8. Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality) 
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Bersifat subjektif, berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam 

mengonsumsi produk tersebut. Kualitas produk secara langsung 

dipengaruhi oleh 9 bidang dasar atau 9M. Pada masa sekarang ini industri 

disetiap bidang bergantung pada sejumlah besar kondisi yang membebani 

produksi melalui suatu cara yang tidak pernah dialami dalam periode 

sebelumnya. (Feigenbaum) : 

1. Market (Pasar) 

 Jumlah produk baru dan baik yang ditawarkan di pasar terus 

bertumbuh pada laju yang eksplosif. Konsumen diarahkan untuk 

mempercayai bahwa ada sebuah produk yang dapat memenuhi hampir 

setiap kebutuhan. Pada masa sekarang konsumen meminta dan 

memperoleh produk yang lebih baik memenuhi ini. Pasar menjadi lebih 

besar ruang lingkupnya dan secara fungsional lebih terspesialisasi di dalam 

barang yang ditawarkan. Dengan bertambahnya perusahaan, pasar menjadi 

bersifat internasional dan mendunia.. Akhirnya bisnis harus lebih fleksibel 

dan mampu berubah arah dengan cepat. 

 

2. Money (Uang) 

 Meningkatnya persaingan dalam banyak bidang bersamaan dengan 

fluktuasi ekonomi dunia, telah menurunkan batas (marjin) laba. Pada 

waktu yang bersamaan, kebutuhan akan otomasi dan pemekanisan 

mendorong pengeluaran biaya yang besar untuk proses dan perlengkapan 

yang baru. Penambahan investasi pabrik, harus dibayar melalui naiknya 
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produktivitas menimbulkan kerugian yang besar dalam berproduksi 

disebabkan oleh barang cacat dan pengulangkerjaan yang sangat serius. 

Kenyataan ini memfokuskan perhatian pada manajer pada bidang biaya 

kualitas sebagai salah satu dari “titik lunak” tempat biaya operasi dan 

kerugian dapat diturunkan untuk memperbaiki laba. 

3. Management (manajemen) 

 Tanggung jawab kualitas telah didistribusikan antara beberapa 

kelompok khusus. Sekarang bagian pemasaran melalui fungsi perencanaan 

produknya, harus membuat persyaratan produk. Bagian perancangan 

bertanggung jawab merancang produk yang akan memenuhi persyaratan 

itu. Bagian produksi mengembangkan dan memperbaiki kembali proses 

untuk memberikan kemampuan yang cukup dalam membuat produk sesuai 

dengan spesifikasi rancangan. Bagian pengendalian kualitas merencanakan 

pengukuran kualitas pada seluruh aliran proses yang menjamin bahwa 

hasil akhir memenuhi persyaratan kualitas dan kualitas pelayanan, setelah 

produk sampai pada konsumen menjadi bagian yang penting dari paket 

produk total. Hal ini telah menambah beban manajemen puncak, 

khususnya bertambahnya kesulitan dalam mengalokasikan tanggung jawab 

yang tepat untuk mengoreksi penyimpangan dari standar kualitas. 

4. Men (Manusia) 

 Pertumbuhan yang cepat dalam pengetahuan teknis dan penciptaan 

seluruh bidang baru seperti elektronika komputer menciptakan suatu 

permintaan yang besar akan pekerja dengan pengetahuan khusus. Pada 
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waktu yang sama situasi ini menciptakan permintaan akan ahli teknik 

sistem yang akan mengajak semua bidang spesialisasi untuk bersama 

merencanakan, menciptakan dan mengoperasikan berbagai sistem yang 

akan menjamin suatu hasil yang diinginkan. 

5. Motivation ( Motivasi ) 

Penelitian tentang motivasi manusia menunjukkan bahwa sebagai hadiah 

tambahan uang, para pekerja masa kini memerlukan sesuatu yang 

memperkuat rasa keberhasilan di dalam pekerjaan mereka dan pengakuan 

bahwa mereka secara pribadi memerlukan sumbangan atas tercapainya 

tujuan perusahaan. Hal ini membimbing ke arah kebutuhan yang tidak ada 

sebelumnya yaitu pendidikan kualitas dan komunikasi yang lebih baik 

tentang kesadaran kualitas. 

6. Material ( Bahan ) 

Disebabkan oleh biaya produksi dan persyaratan kualitas, para ahli teknik 

memilih bahan dengan batasan yang lebih ketat daripada sebelumnya. 

Akibatnya spesifikasi bahan menjadi lebih ketat dan keanekaragaman 

bahan menjadi lebih besar. 

7. Machine and Mechanization (Mesin dan Mekanisasi) 

Permintaan perusahaan untuk mencapai penurunan biaya dan volume 

produksi untuk memuaskan pelanggan telah mendorong penggunaan 

perlengkapan pabrik yang menjadi lebih rumit dan tergantung pada 

kualitas bahan yang dimasukkan ke dalam mesin tersebut. Kualitas yang 
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baik menjadi faktor yang kritis dalam memelihara waktu kerja mesin agar 

fasilitasnya dapat digunakan sepenuhnya. 

8. Modern Information Metode (Metode Informasi Modern) 

Evolusi teknologi komputer membuka kemungkinan untuk 

mengumpulkan, menyimpan, mengambil kembali, memanipulasi 

informasi pada skala yang tidak terbayangkan sebelumnya. Teknologi 

informasi yang baru ini menyediakan cara untuk mengendalikan mesin dan 

proses selama proses produksi dan mengendalikan produk bahkan setelah 

produk sampai ke konsumen. Metode pemrosesan data yang baru dan 

konstan memberikan kemampuan untuk memanajemeni informasi yang 

bermanfaat, akurat, tepat waktu dan bersifat ramalan mendasari keputusan 

yang membimbing masa depan bisnis. 

9. Mounting Product Requirement (Persyaratan Proses Produksi) 

Kemajuan yang pesat dalam perancangan produk, memerlukan 

pengendalian yang lebih ketat pada seluruh proses pembuatan produk. 

Meningkatkan persyaratan prestasi yang lebih tinggi bagi produk 

menekankan pentingnya keamanan produk. 

2.2    Pengendalian Kualitas 

2.2.1 Pengertian Pengendalian Kualitas 

 Persaingan di dunia usaha yang semakin ketat dewasa ini mendorong 

perusahaan untuk lebih mengembangkan pemikiran-pemikiran untuk memperoleh 

cara yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah 
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ditetapkan. Perusahaan membutuhkan suatu cara yang dapat mewujudkan 

terciptanya kualitas yang baik pada produk yang dihasilkannya serta menjaga 

konsistensinya agar tetap sesuai dengan tuntutan pasar yaitu dengan menerapkan 

sistem pengendalian kualitas (quality control) atas aktivitas proses yang dijalani. 

Pengendalian kualitas merupakan alat bagi manajemen untuk memperbaiki 

kualitas produk bila diperlukan. 

 Dalam menjalankan aktivitas, pengendalian kualitas merupakan salah satu 

teknik yang perlu dilakukan mulai dari sebelum proses produksi berjalan, pada 

saat proses produksi, hingga proses produksi berakhir dengan menghasilkan 

produk akhir. Pengendalian kualitas dilakukan agar dapat menghasilkan produk 

berupa barang atau jasa yang sesuai dengan standar yang diinginkan dan 

direncanakan, serta memperbaiki kualitas produk yang belum sesuai dengan. 

standar yang telah ditetapkan dan sedapat mungkin mempertahankan kualitas 

yang telah sesuai  

Ada beberapa pengertian tentang pengendalian kualitas antara lain : 

1. Menurut Sofjan Assauri pengendalian mutu merupakan usaha untuk 

mempertahankan mutu/kualitas dari barang yang dihasilkan, agar sesuai 

dengan spesifikasi produk yang telah ditetapkan berdasarkan 

kebijaksanaan pimpinan perusahaan. 

2. Menurut Vincent Gasperz, “Quality control is the operational 

techniques and activities used to fulfill requirements for quality” 
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3. Pengendalian kualitas merupakan alat penting bagi manajemen untuk 

memperbaiki kualitas produk bila diperlukan, mempertahankan 

kualitas, yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah barang yang rusak 

(Reksohadiprojo). 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 

pengendalian kualitas adalah suatu teknik dan aktivitas/ tindakan yang terencana 

yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan dan meingkatkan kualitas suatu 

produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan dan dapat 

memenuhi kepuasan konsumen. 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Tujuan dari pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri adalah: 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang 

telah ditetapkan . 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil 

mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil 

mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah 

mungki 
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 Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan 

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah 

mungkin. 

 Pengendalian kualitas tidak dapat dilepaskan dari pengendalian produksi, 

karena pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. 

Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kegiatan 

yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Hal ini disebabkan karena semua 

kegiatan produksi yang dilaksanakan akan dikendalikan, supaya barang dan jasa 

yang dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana 

penyimpangan- penyimpangan yang terjadi diusahakan serendah-rendahnya. 

 Pengendalian kualitas juga menjamin barang atau jasa yang dihasilkan 

dapat dipertanggungjawabkan seperti halnya pada pengendalian produksi. Dengan 

demikian antara pengendalian produksi dan pengendalian kualitas erat kaitannya 

dalam pembuatan barang. 

 2.2,3  Kualitas Pendekatan Pengendalian 

 Untuk melaksanakan pengendalian di dalam suatu perusahaan, maka 

manajemen perusahaan perlu menerapkan melalui apa pengendalian kualitas 

tersebut akan dilakukan. Hal ini disebabkan, faktor yang menentukan atau 

berpengaruh terhadap baik dan tidaknya kualitas produk perusahaan terdiri dari 

beberapa macam misal bahan bakunya, tenaga kerja, mesin dan peralatan produksi 
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yang digunakan, di mana faktor tersebut akan mempunyai pengaruh yang berbeda, 

baik dalam jenis pengaruh yang ditimbulkan maupun besarnya pengaruh yang 

ditimbulkan. Dengan demikian agar pengendalian kualitas yang dilaksanakan 

dalam perusahaan tepat mengenai sasarannya serta meminimalkan biaya 

pengendalian kualitas, perlu dipilih pendekatan yang tepat bagi perusahaan. 

(Ahyari) : 

1. Pendekatan Bahan Baku 

Di dalam perusahaan, umumnya baik dan buruknya kualitas bahan baku 

mempunyai pengaruh cukup besar terhadap kualitas produk akhir, bahkan 

beberapa jenis perusahaan pengaruh kualitas bahan baku yang digunakan 

untuk pelaksanakan proses produksi sedemikian besar sehingga kualitas 

produk akhir hampir seluruhnya ditentukan oleh bahan baku yang digunakan. 

Bagi beberapa perusahaan yang memproduksi suatu produk dimana 

karakteristik bahan baku akan menjadi sangat penting di dalam perusahaan 

tersebut. 

Dalam pendekatan bahan baku, ada beberapa hal yang sebaiknya dikerjakan 

manajemen perusahaan agar bahan baku yang diterima dapat dijaga 

kualitasnya. 

a. Seleksi Sumber Bahan baku (Pemasok) 

Untuk pengadaan bahan baku umumnya perusahaan melakukan 

pemesanan kepada perusahaan lain (sebagai perusahaan pemasok). 

Pelaksanakan seleksi sumber bahan baku dapat dilakukan dengan 

cara melihat pengalaman hubungan perusahaan pada waktu yang lalu 
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atau mengadakan evaluasi pada perusahaan pemasok bahan dengan 

menggunakan daftar pertanyaan atau dapat lebih diteliti dengan 

melakukan penelitian kualitas perusahaan pemasok. 

b. Pemeriksaan Dokumen Pembelian 

Setelah menentukan perusahaan pemasok, hal berikutnya yang perlu 

dilaksanakan adalah pemeriksaan dokumen pembelian yang ada. 

Oleh karena itu dokumen pembelian nantinya menjadi referensi dari 

pembelian yang dilaksanakan tersebut, maka dalam penyusunan 

dokumen pembelian perlu dilakukan dengan teliti. Beberapa hal 

yang diperiksa meliputi tingkat harga bahan baku, tingkat kualitas 

bahan, waktu pengiriman bahan, pemenuhan spesifikasi bahan. 

c. Pemeriksaan Penerimaan Bahan 

Apabila dokumen pembelian yang disusun cukup lengkap maka 

pemeriksaan penerimaan bahan dapat didasarkan pada dokumen 

pembelian tersebut. Beberapa permasalahan yang perlu diketahui 

dalam hubungannya dengan kegiatan pemeriksaan bahan baku di 

dalam gudang perusahaan antara lain rencana pemeriksaan, 

pemeriksaan dasar, pemeriksaan contoh bahan, catatan pemeriksaan 

dan penjagaan gudang. 

2. Pendekatan Proses Produksi 

 Pada beberapa perusahaaan proses produksi akan lebih banyak 

menentukan kualitas produk akhir. Artinya di dalam perusahaan ini meskipun 

bahan baku yang digunakan untuk keperluan proses produksi bukan bahan 
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baku dengan kualitas prima, namun apabila proses produksi diselenggarakan 

dengan sebaik-baiknya maka dapat diperoleh produk dengan kualitas yang 

baik pula. Pengendalian kualitas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut 

lebih baik bila dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan proses 

produksi yang disesuaikan dengan pelaksanaan proses produksi di dalam 

perusahaan. Pada umumnya pelaksanaan pengendalian kualitas proses 

produksi di dalam perusahaan dipisahkan menjadi 3 tahap : 

a. Tahap persiapan 

Pada tahap ini akan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan pelaksanaan pengendalian proses tersebut. Kapan pemeriksaan 

dilaksanakan, berapa kali pemeriksaan proses produksi dilakukan pada 

umumnya akan ditentukan pada tahap ini. 

b. Tahap Pengendalian Proses. 

Dalam tahap ini, upaya yang dilakukan adalah mencegah agar jangan 

sampai terjadi kesalahan proses yang mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas produk. Apabila terjadi kesalahan proses produksi 

maka secepat mungkin kesalahan tersebut diperbaiki sehingga tidak 

mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau barang dalam proses 

tersebut dikeluarkan dari proses produksi dan diperlakukan sebagai 

produk yang gagal. 
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c. Tahap Pemeriksaan Akhir 

Pada tahap ini merupakan pemeriksaan yang terakhir dari produk yang 

ada dalam proses produksi sebelum dimasukkan ke gudang barang jadi 

atau dilempar ke pasar melalui distributor produk perusahaan. 

4. Pendekatan Produk Akhir 

Pendekatan produk akhir merupakan upaya perusahaan untuk 

mempertahankan kualitas produk yang dihasilkannya dengan melihat 

produk akhir yang menjadi hasil dari perusahaan tersebut. Dalam 

pendekatan ini perlu dibicarakan langkah yang diambil untuk dapat 

mempertahankan produk sesuai dengan standar kualitas yang berlaku. 

Pelaksanaan pengendalian kualitas dengan pendekatan produk akhir dapat 

dilakukan dengan cara memeriksa seluruh produk akhir yang akan 

dikirimkan kepada para distributor atau toko pengecer. Dengan demikian 

apabila ada produk yang cacat atau mempunyai kualitas di bawah standar 

yang ditetapkan, maka perusahaan dapat memisahkan produk ini dan tidak 

ikut dikirimkan kepada para konsumen. 

Untuk masalah kerusakan produk, perusahaan harus mengambil tindakan 

yang tepat bagi peningkatan kualitas produk akhir serta kelangsungan 

hidup perusahaan tersebut. Oleh sebab itu perusahaan harus 

mengumpulkan informasi tentang berbagai macam keluhan konsumen. 

Kemudian diadakan analisa tentang berbagai kelemahan dan kekurangan 

produk perusahaan sehingga untuk proses kualitas prorud dapat lebih 

dipertanggungjawabkan. 
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2.3 Six Sigma 

2.3.1 Pengertian Six Sigma 

 Six sigma adalah bertujuan yang hampir sempurna dalam memenuhi 

persyaratan pelanggan (Pande dan Cavanagh. Menurut Gaspersz six sigma adalah 

suatu visi peningkatan kualitas menuju target 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan 

untuk setiap transaksi produk barang dan jasa. Jadi six sigma merupakan suatu 

metode atau teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dramatic yang 

merupakan terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. 

 Pada dasarnya pelanggan akan merasa puas apabila mereka menerima nilai 

yang diharapkan mereka. Apabila produk diproses pada tingkat kualitas Six 

Sigma, maka perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per sejuta 

kesempatan atau mengharapkan bahwa 99,99966 persen dari apa yang diharapkan 

pelanggan akan ada dalam produk itu. Menurut Gaspersz terdapat enam aspek 

kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six Sigma, yaitu 

1. Identifikasi pelanggan 

2.  Identifikasi produk 

3. Identifikasi kebutuhan dalam memeroduksi produk untuk pelanggan 

4.  Definisi proses 

5. Menghindari kesalahan dalam proses dan menghilangkan semua 

pemborosan yang ada.  

6. Tingkatkan proses secara terus menerus menuju target Six Sigma 
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 Menurut Gaspersz apabila konsep Six sigma akan ditetapkan dalam bidang 

manufakturing, terdapat enam aspek yang perlu diperhatikan yaitu: 

1. Identifikasi karakteristik produk yang memuaskan pelanggan (sesuai 

kebutuhan dan ekspetasi pelanggan). 

2. Mengklasifikasikan semua karakteristik kualitas itu sebagai CTQ (Critical- 

To Quality) individual 

3. Menentukan apakah setiap CTQ tersebut dapat dikendalikan melalui 

pengendalian  material, mesin proses kerja dan lain-lain. 

4. Menentukan batas maksimum toleransi untuk setiap CTQ sesuai yang 

diinginkan pelanggan (menentukan nilai UCL dan LCL dari setiap CTQ). 

5. Menentukan maksimum variasi proses untuk setiap CTQ (menentukan 

nilai maksimum standar deviasi untuk setiap CTQ ). 

6. Mengubah desain produk dan / atau proses sedemikian rupa agar mampu 

mencapai nilai target Six Sigma. 

2.3.2 Tahap-Tahap Implementasi Pengendalian Kualitas dengan Six Sigma 

 Menurut Pete dan Holpp, tahap-tahap implementasi peningkatan kualitas 

dengan Six sigma terdiri dari lima langkah yaitu menggunakan metode DMAIC 

atau Define, Measure, Analyse, Improve, and Control. 
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A. Define 

 Define adalah penetapan sasaran dari aktivitas peningkatan kualitas 

Six Sigma. Langkah ini untuk mendefinisikan rencana-rencana tindakan 

yang harus dilakukan untuk melaksanakan peningkatan dari setiap tahap 

proses bisnis kunci (Gaspersz). Tanggung jawab dari definisi proses bisnis 

kunci berada pada manajemen. Menurut Pande dan Cavanagh tiga 

aktivitas utama yang berkaitan dengan mendefinisikan proses inti dan para 

pelanggan adalah 

1. Mendefinisikan proses inti mayor dari bisnis. 

2. Menentukan output kunci dari proses inti tersebut, dan para pelanggan 

kunci yang mereka layani. 

3. Menciptakan peta tingkat tinggi dari proses inti atau proses strategis. 

 Termasuk dalam langkah definisi ini adalah menetapkan sasaran dari 

aktivitas peningkatan kualitas six sigma itu. Pada tingkat manajemen 

puncak, sasaran-sasaran yang ditetapkan akan menjadi tujuan strategi dari 

organisasi seperti: meningkatkan return on investement (ROI) dan pangsa 

pasar. Pada tingkat oprasional, sasaran mungkin untuk meningkatkan 

output produksi, produktivitas, menurunkan produk cacat, biaya 

oprasional. Pada tingkat proyek, sasaran juga dapat serupa dengan  tingkat 

oprasional, seperti: menurunkan tingkat cacat produk, menurunkan 

downtime mesin, meningkatkan output dari setiap proses produksi. 

 



24 

 

 

B. Measure 

Measure merupakan tindak lanjut logis terhadap langkah define dan 

merupakan sebuah jembatan untuk langkah berikutnya. Menurut Pete dan 

Holpp (2002) langkah measure mempunyai dua sasaran utama yaitu: 

1. Mendapatkan data untuk memvalidasi dan mengkualifikasikan 

masalah dan peluang. Biasanya ini merupakan informasi kritis untuk 

memperbaiki dan melengkapi anggaran dasar proyek yang pertama. 

2. Memulai menyentuh fakta dan angka-angka yang memberikan 

petunjuk tentang  akar masalah. 

Measure merupakan langkah oprasional yang kedua dalam program 

peningkatankualitas Six Sigma. Terdapat tiga hal pokok yang harus 

dilakukan, yaitu: 

1. Memilih atau menentukan karakteristik kualitas (Critical to Quality) 

kunci.Penetapan Critical to Quality kunci harus disertai dengan 

pengukuran yang dapat dikuantifikasikan dalam angka-angka. Hal ini 

bertujuan agar tidak menimbulkan persepsi dan interprestasi yang 

dapat saja salah bagi setiap orang dalam proyek Six sigma dan 

menimbulkan kesulitan dalam pengukuran karakteristik kualitas 

keandalan. Dalam mengukur karakteristik kualitas, perlu diperhatikan 

aspek internal (tingkat kecacatan produk, biaya-biaya karena kualitas 

jelek dan lain-lain) dan aspek eksternal organisasi (kepuasan 

pelanggan, pangsa pasar dan lain- lain). 
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2. Mengembangkan rencana pengumpulan data Pengukuran karakteristik 

kualitas dapat dilakukan pada tingkat, yaitu 

a. Pengukuran pada tingkat proses (process level) 

Mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses dan 

karakteristik kualitas  input  yang diserahkan oleh pemasok 

(supplier) yang mengendalikan dan  memengaruhi  karakteristik 

kualitas output yang diinginkan. 

b. Pengukuran pada tingkat output (output level)  

Adalah mengukur karakteristik kualitas output yang dihasilkan dari 

suatu proses  dibandingkan dengan  spesifikasi karakteristik 

kualitas yang diinginkan oleh pelanggan. 

c. Pengukuran pada tingkat outcome (outcome level) 

Adalah mengukur bagaimana baiknya suatu produk (barang dan 

atau jasa) itu memenuhi kebutuhan spesifik dan ekspektasi rasional 

dari pelanggan. 

3. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output 

Karena proyek peningkatan kualitas Six sigma yang ditetapkan akan 

difokuskan pada upaya peningkatan kualitas menuju ke arah zero 

defect sehingga  memberikan kepuasan total kepada pelanggan, 

maka sebelum proyek dimulai,   kita harus mengetahui tingkat kinerja 

yang sekarang atau dalam terminology Six sigma disebut sebagai 

baseline kinerja, sehingga kemajuan peningkatan yang dicapai setelah 

memulai proyek Six sigma dapat diukur selama masa berlangsungnya 
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proyek Six Sigma. Pengukuran pada tingkat output ini dimaksudkan 

untuk mengetahui sejauh mana output akhir tersebut dapat memenuhi 

kebutuhan spesifik pelanggan sebelum produk tersebut diserahkan 

kepada pelanggan. 

C. Analyze 

Merupakan langkah operasional yang ketiga dalam program peningkatan 

kualitas six sigma. Ada beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini 

yaitu : 

1. Menentukan stabilitas dan kemampuan ( kapabilitas) proses 

Proses industri dipandang sebagai suatu peningkatan terus menerus 

(continous improvement) yang dimulai dari sederet siklus sejak 

adanya ide ide untuk menghasilkan suatu produk (barang dan atau 

jasa), pengembangan produk, proses produksi/operasi, sampai kepada 

distribusi kepada pelanggan. Target six sigma adalah membawa 

proses industri yang memiliki stabilitas dan kemampuan sehingga 

mencapai zero defect. Dalam menentukan apakah suatu proses berada 

dalam kondisi stabil dan mampu akan dibutuhkan alat-alat statistik 

sebagai alat analisis. Pemahaman yang baik tentang metode-metode 

statistik dan perilaku proses industri akan meningkatkan kinerja sistem 

industri secara terus-menerus menuju zero defect. 
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2. Menetapkan target kinerja dari karakteristik kualitas (CTQ) kunci 

Secara konseptual penetapan target kinerja dalam proyek peningkatan 

kualitas Six sigma merupakan hal yang sangat penting dan harus 

mengikuti prinsip : 

a. Spesific, yaitu target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas 

Six sigma harus  bersifat spesifik dan dinyatakan secara tegas. 

b. Measureable, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas Six 

sigma harus  dapat  diukur menggunakan indikator pengukuran 

(matrik) yang tepat, guna mengevaluasi keberhasilan, peninjauan 

ulang, dan tindakan perbaikan di waktu mendatang. 

c. Achievable, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas harus 

dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang (challenging 

efforts). 

d. Result-Oriented, yaitu target kinerja dalam proyek peningkatan 

kualitas Six  sigma harus berfokus pada hasil-hasil berupa 

peningkatan kinerja yang telah didefinisikan dan ditetapkan. 

e. Time-Bound, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas Six 

sigma harus  menetapkan batas waktu pencapaian target kinerja 

dari setiap karakteristik kualitas. 

f. Time-Bound, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas Six 

sigma harus  menetapkan batas waktu pencapaian target kinerja 

dari setiap karakteristik kualitas. (CTQ) kunci itu dan target kinerja 

harus dicapai pada batas waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu). 
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3. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas. 

Untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan sumber penyebab 

masalah kualitas, digunakan alat analisis diagram sebab akibat atau 

diagram tulang ikan. Diagram ini membentuk cara-cara membuat 

produk-produk yang lebih baik dan mencapai akibatnya (hasilnya). 

 Gambar 2.1. Diagram Sebab Akibat (Gaspersz, 2005) 

Sumber penyebab masalah kualitas yang ditemukan berdasarkan prinsip 7 M, 

yaitu : (Gasperz) 

a. Manpower (tenaga kerja), berkaitan dengan kekurangan dalam 

pengetahuan, kekurangan dalam ketrampilan dasar akibat yang berkaitan 

dengan mental dan fisik, kelelahan, stress, ketidakpedulian, dll. 

b. Machiness (mesin) dan peralatan, berkaitan dengan tidak ada sistem 

perawatan preventif terhadap mesim produksi, termasuk fasilitas dan 

peralatan lain tidak sesuai dengan spesifikasi tugas, tidak dikalibrasi, 

terlalu complicated, terlau panas, dll. 

c. Methods (metode kerja), berkaitan dengan tidak adanya prosedur dan 

metode kerja  yang benar, tidak jelas, tidak diketahui, tidak 

terstandarisasi, tidak cocok, dll. 
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d. Materials (bahan baku dan bahan penolong), berkaitan dengan ketiadaan 

spesifikasi kualitas dari bahan baku dan bahan penolong yang ditetapkan, 

ketiadaan penanganan yang efektif terhadap bahan baku dan bahan 

penolong itu, dll. 

e. Media, berkaitan dengan tempat dan waktu kerja yang tidak memerhatikan 

aspek- aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan kerja, dan 

lingkungan kerja yang konduktif, kekurangan dalam lampu penerangan, 

ventilasi yang buruk, kebisingan yang berlebihan, dll. 

f. Motivation (motivasi), berkaitan dengan ketiadaan sikap kerja yang benar 

dan professional, yang dalam hal ini disebabkan oleh sistem balas jasa dan 

penghargaan  yang tidak adil kepada tenaga kerja. 

g. Money (keuangan), berkaitan dengan ketiadaan dukungan financial 

(keuangan) yang mantap guna memperlancar proyek peningkatan kualitas 

Six sigma yang akan  ditetapkan. 

D. Improve 

 Pada langkah ini diterapkan suatu rencana tindakan untuk 

melaksanakan peningkatan kualitas Six sigma. Rencana tersebut 

mendeskripsikan tentangalokasi sumber daya serta prioritas atau alternatif 

yang dilakukan. Tim peningkatan kualitas Six sigma harus memutuskan 

target yang harus dicapai, mengapa rencana tindakan tersebut dilakukan, 

dimana rencana tindakan itu akan dilakukan, bilamana rencana itu akan 

dilakukan, siapa penanggungjawab rencana tindakan itu, bagaimana 

melaksanakan rencana tindakan itu dan berapa besar biaya pelaksanaannya 

serta manfaat positif dari implementasi rencana tindakan itu. Tim proyeksi 

Sigma telah mengidentifikasikan sumber-sumber dan akar penyebab 

masalah kualitas sekaligus memonitor efektifitas dari rencana tindakan 

yang akan dilakukan di sepanjang waktu. Efektivitas dari rencana tindakan 

yang dilakukan akan tampak dari penurunan persentase biaya kegagalan 

kualitas (COPQ) terhadap nilai penjualan total sejalan dengan 

meningkatnya kapabilitas Sigma. Seyogyanya setiap rencana tindakan 

yang diimplementasikan harus dievaluasi tingkat efektivitasnya melalui 
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pencapaian target kinerja dalam program peningkatan kualitas Six sigma 

yaitu menurunkan DPMO menuju target kegagalan nol (zero defect 

oriented) atau mencapai kapabilitas proses pada tingkat lebih besar atau 

sama dengan 6-Sigma, serta mengkonversikan manfaat hasil-hasil ke 

dalam penurunan persentase biaya kegagalan kualitas (COPQ).  

 

 

E. Control 

 Menurut Susetyo (2011), Control merupakan tahap operasional 

terakhir dalam upaya peningkatan kualitas berdasarkan Six Sigma. Pada 

tahap ini hasil peningkatan kualitas didokumentasikan dan disebarluaskan, 

praktik-praktik terbaik yang sukses dalam peningkatan prose distandarisasi 

dan disebarluaskan, prosedur didokumentasikan dan dijadikan sebagai 

pedoman standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer dari 

tim kepada pemilik atau penanggung jawab proses. Terdapat dua alasan 

dalam melakukan standarisasi, yaitu: 

1. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak 

distandarisasikan, terdapat kemungkinan bahwa setelah periode 

waktu tertentu,  manajemen dan karyawan akan menggunakan 

kembali cara kerja yang lama sehingga memunculkan kembali 

masalah yang telah terselesaikan itu. 

2. Apabila tindakan peningkatan kualitas atau solusi masalah itu tidak 

distandarisasikan dan didokumentasikan, maka terdapat 

kemungkinan setelah periode waktu tertentu apabila terjadi 

pergantian manajemen dan karyawan, orang baru akan menggunakan 

cara kerja yang akan memunculkan kembali  masalah yang  sudah 

pernah terselesaikan oleh manajemen dan karyawan terdahulu 

 

2.4  Penelitian Terdahulu 

 Penelitian terdahulu ini diambil dari beberapa jurnal diantaranya : 
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Tabel 2.1 Kajian Penelitian Terdahulu 

No Nama Penulis & Tahun Judul Penelitian Metode Hasil 

1 M. Imtihan, Revino (2017) Redesign Alat 

Tambhan Pada 

Mesin Produksi 

Komponen 

otomotif Body 

Inner Dalam 

Meningkatkan 

kualitas 

DMAIC Menggunakan 

strategi DMAIC 

maka terdapat dua 

vital penyebab 

produk cacat 

sebagai indikator 

kualitas produk 

berkurang. 

2 D. Rimantho, D.M Mariani 

(2017) 

Penerapan 

Metode Six 

Sigma Pada 

Pengendalian 

Kualitas Air baku 

pada Produksi 

Makanan  

Six Sigma Ada perubahan 

perbaikan setelah 

menggunakan 

metode six sigma. 

3 K. Ganguly (2011) Improvement 

Process For 

Rolling Mill 

Through The 

DMAIC SIX 

SIGMA Approach 

Six Sigma, 

DMAIC 

Menggunaan 

metode Six Sigma 

kualitas produk jadi 

lebih baik lagi. 

4 R. Panat, V. Dimitrova, T.S 

elvamuniandy, K. Ishiko, dan 

D. Sun (2014) 

The Application 

of Lean Six Sigma 

To The 

Configuration 

Control in Intel’s 

Manufacturing 

R&D 

Environment 

Six Sigma, 

DMAIC 

Mengurangi 

presentase pada 

limbah. 

5 M. Alkubaisi (2013) Statical Quality 

Control (SPC) 

and Six Sigma 

Methodology An 

Apllication of X-

Bar Chart on 

Kuwait 

Petroleum 

Company 

Six Sigma Menurunkan 

kecacatan produk 

dan mengetahui 

penyebab 

kecacatan. 

6 B. Nicoletti (2013) Lean Six Sigma 

and Digitize 

Six Sigma Metode Six Sigma 

digunakan dalam 

mengurangi 
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Procurement penuruna limbah. 

7 MD. E. Kabir, S.M. MI. 

Bobby. (2013) 

Producrivity 

Improvement 

by using six 

sigma 

Six-sigma, 

DMAIC 

 

Meningkatkan 

sigma yang 

dihitungdan 

diberikan saran 

fase siklus 

DMAIC 

 

2.3.3. Kerangka Pemikiran 

Dalam penelitian ini dibutuhkan suatu kerangka pemikiran untuk 

menentukan apa dan siapa yang di kaji. Untuk menegaskan hipotesis – 

hipotesis yang ada. Berikut kerangka pemikiran dalam penelitian ini :  

 

 

                Gambar 2.2. Kerangka pemikiran 

Kondisi saat ini (RX 

Ffroom) 
Banyaknya lensa 

reject 

Lensa reject saat 

proses 

Perlu perbaikan Tindakan 

Analisa menggunakan 

metode six sigma 

Memperbaiki sistematis 

quality control 

Mengurangi reject lensa 

Perlu mengurangi 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

3.1  Jenis Penelitian  

Penelitian ini melibatkan perhitungan angka atau kuantifikasi data sebagai 

alat untuk menganalisis faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan reject pada 

lensa dan untuk mencari usulan-usulan perbaikan yang dapat diberikan agar 

kuantitas produk cacat dapat diminimasi.  

 

3.2 Jenis Data dan Informasi 

Untuk menghasilkan penelitian yang ilmiah dan bisa 

dipertanggungjawabkan, data dan informasi merupakan hal yang sangat 

signifikan. Oleh sebab itu data yang dikumpulkan haruslah benar-benar riil dan 

bukan rekayasa. Dalam penelitian ini jenis data yang dikumpulkan adalah data 

primer dan data sekunder. 

1. Data Primer  

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan secara langsung 

dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data 

baru yang memiliki sifat uptodate. Data primer yang diperoleh ialah data 

terkait data reject tahun 2018.  

2. Data Sekunder  

Data sekunder merupakan data yang secara tidak langsung memberikan 

informasi kepada pengumpul data seperti melalui wawancara. Data 

sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah profil perusahaan 

dan faktor-faktor penyebab timbulnya cacat produk. 
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3.3 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah 

dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang menjadi objek 

penelitian. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Merupakan suatu cara untuk mengumpulkan data dengan tanya jawab 

secara langsung pada orang yang mengetahui tentang objek yang diteliti. 

Dalam hal ini adalah manajer departemen produksi, dan kepala Divisi. 

2. Observasi  

Merupakan peninjauan secara langsung di PT Optik Tunggal Sempurna, 

dimana obyek yang diamati yaitu sistem atau cara kerja karyawan Divisi 

RX dan kegiatan pengendalian kualitas pada produk Lensa. 

3. Studi Dokumentasi  

Dengan metode studi dokumentasi, maka dapat diperoleh data dan 

informasi yang berguna bagi penelitian, yaitu berupa data cacat dan 

kapasitas produksi lensa. 

 

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data 

Pengolahan data ini bertujuan agar data mentah yang telah diperoleh dapat 

dianalisa, sehingga memudahkan dalam menjawab permasalahan dan mengambil 

kesimpulan. Adapun metode pengolahan data yang digunakan dalam penelitian ini 

yaitu DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, and Control). Langkah-

langkah yang dilakukan dalam pengerjaan menggunakan metode DMAIC, yaitu: 

 

3.4.1 Tahap Define 

Define adalah tahap mencari dan menentukan pokok permasalahan yang 

ingin diselesaikan di PT. Optik Tunggal Sempurna. Permasalahan yang sering 

terjadi di PT. Optik Tunggal Sempurna yaitu produk mengalami kecacatan 
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sehingga harus dicarikan usulan perbaikan. Permasalahan inilah yang menjadi 

fokus utama dalam melakukan penelitian. Keseluruhan kategori cacat tersebut 

dibuat dalam bentuk Diagram Pareto agar dapat diketahui kategori cacat mana 

yang paling sering terjadi. Adanya Diagram Pareto memudahkan untuk 

menyelesaikan produk yang mengalami kecacatan. 

3.4.2 Tahap Analyze 

Dalam proses analyze, adalah proses dimana dilakukan upaya-upaya 

memahami alasan-alasan yang mengakibatkan masalah bisa terjadi (root cause). Root 

cause ini berdasarkan hipotesa atau asumsi dugaan-dugaan faktor-faktor penyebab 

terjadinya permasalahan. Tools yang digunakan untuk menganalisa dan mencari 

akar penyebab kecacatan produk pada PT. Optik Tunggal Sempurna adalah 

fishbone diagram. 

 

3.4.3 Tahap Improve 

Tahap improve dilakukan setelah penyebab kecacatan produk diketahui 

melalui tahap analyze. Tahap improve merupakan tahap pemberian usulan 

perbaikan untuk mengurangi tingkat kecacatan yang terjadi sehingga dapat 

meningkatkan kualitas produk. Agar usulan perbaikan tidak bersifat mengambang, 

maka usulan perbaikan mengacu pada penelitian-penelitian terdahulu. Pada tahap 

ini akan dijelaskan bagaimana perubahan dan perbaikan yang dapat dilakukan 

oleh pihak perusahaan untuk membuat sistem yang ada saat ini menjadi lebih 

baik.  

 

3.5 Langkah-langkah Penelitian 

Pada tahapan ini merupakan penjelasan mengenai diagram alir rencana 

pelaksanaan penelitian 
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Gambar 3.1 Flow chart metode penelitian 

Mulai 

Studi Lapangan 

Rumusan Masalah: 

1. Pengendalian kualitas lensa dengan menggunakan metode Six Sigma 

2. Faktor – faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya produk cacat 

3. Bagaimana mengurangi lensa reject 

 

 

 

 
Tujuan Penelitian 

1. Menentukan jenis kegagalan 

2. Mengetahui faktor – faktor penyebab reject 

3. Pengusulan perbaikan keembali 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1  Pengumpulan Data 

 Layaknya penelitian pada umumnya, pada penelitian ini juga 

memerlukan data-data pendukung. Data yang akan digunakan pada 

penelitian ini adalah data tentang jumlah cacat yang terdapat pada setiap 

produksi Lensa. Jenis cacat teridentifikasi merupakan jenis cacat yang 

sering muncul dan telah ditetapkan oleh perusahaan tempat penelitian ini 

dilakukan. Data tersebut akan digunakan pada tahap Measure pada metode 

Six Sigma 

 Data penelitian yang akan digunakan berasal dari dokumen-

dokumen perusahaan tentang cacat produk data penelitian ini diambil pada 

periode bulan Januari – Februari 2018, dan merupakan cacat pada lensa 

meliputi: Cacat Base, Baret Dalam CC, dan Power Tidak Tepat. 

 

4.1.1  Profil Perusahaan 

 PT. Optik Tunggal Sempurna adalah sebuah perusahaan yang 

memproduksi lensa kaca mata. PT. Optik Tunggal Sempuna ini didirikan sejak 

pada tahun 1929, C. Fielen OD atau kini dikenal dengan Optik Tunggal telah 

menjadi salah satu optik terbesar di Indonesia dengan sejarah dan pengalaman 

yang kuat. 

 Tidak hanya menjadi yang terbesar, Optik Tunggal sebagai salah satu 

pendiri Gabungan Pengusaha Optik Indonesia (Gapopin) kerap mengajak seluruh 

optik di Indonesia untuk menjunjung tinggi profesionalisme dan memiliki standar 

alat pemeriksaan dan kesehatan yang mumpuni. Saat ini PT. OPTIK TUNGGAL 

SEMPURNA sedang berkembang dalam produksinya dan selalu mengembangkan 
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produk – produk baru untuk memenuhi keinginan pelanggan. Seperti halnya 

produk lensa zeiss di pasaran, PT. OPTIK TUNGGAL juga memiliki berbagai 

jenis produk dengan warna, motif, ukuran, dan power yang bervariasi 

1. Visi dan Misi Perusahaan 

Visi dari PT Optik Tunggal Sempurna adalah “ Selangkah lebih maju dari 

optik lain di Indonesia”. Kemudian ada tiga pilar yang menjadi misi dari PT Optik 

Tunggal Sempuna yaitu Best Service, Best Quality, Best Choice. 

1. Best Service adalah mengutamakan pelayanan berdasarkan kebutuhan 

customer dan dilayani oleh sumber daya yang dilatih secara 

berkesinambungan dan profesional. 

 

2. Best Quality adalah menyediakan produk unggulan dengan teknologi 

terkini, didukung oleh peralatan pemeriksaan mata & laboratorium lensa 

berteknologi muktahir . 

 

3. Best Choice adalah mengutamakan pelayanannya berdasarkan kebutuhan 

customer. Begitu banyak optik lain yang hadir di Indonesia , hanya Optik 

Tunggal yang berani memberikan garansi ALL Risk Lensa selama 1 

Tahun. 
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4.1.2 Flow proses produksi di perusahaan 

Untuk memudahkan dalam pemahaman proses produksi lensa 

kaca mata maka dibuatkan bagan alir (flowchart) sebagai berikut: 

 

Gambar 4.1 Flow Chart Proses Produksi Lensa Kaca Mata 

 

Cabang menerima orderan 

Resep orderan dikirim ke gudang 

 

Gudang mengeluarkan lensa ke RX 

  

Proses QC I 

  

Lensa mulai di gosok di RX 

  

Proses 

Edging 

Proses Coating 
  

 

Proses QC Finish 
 

Packing 
  

  

Mulai 

Selesai 

NO 
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1. Menerima Order 

Cabang menerima pesanan order dari konsumen sesuai dengan 

pemeriksaan mata yang sudah di lakukan. Hasil dari pemeriksaaan akan di 

jadikan resep order yang nantinya akan di kirim ke gudang lab. 

2. Gudang Menerima Resep Order 

Resep order yang sudah di gudang akan dikerjakan sesuai resep order, 

gudang akan mengeluarkan lensa untuk di proses di ruang RX. 

3. Pengeluaran Lensa 

Gudang mengeluarkan lensa ke RX untuk mulai proses, pengeluaran lensa 

disertakan resep order guna mengkalkulasi lensa. 

4. Lensa yang sudah di RX akan di proses, meliputi ;  

1) Kalkulasi lensa 

2) Savertape 

3) Blocking 

4) Generating 

5) Barking lazer 

6) Polish 

7) Deblock 

5. Proses QC I 

Proses QC I yaitu proses pengecekan lensa dari proses RX yang meliputi  

1) Pengecekan kosmetik lensa 

2) Pengecekan power lensa ( Spherical, Cylinder, Axis )  

3) Pengecekan Ct dan Et lensa 

4) Lensa yang sudah melewati tahap pengecekan di QC I akan diteruskan 

ke proses Multi Coating. 

6. Proses Mullty Coating ( MC ) 

Prose MC ini meliputi beberapa proses diantaranya : 

1) Setelah selesai proses QC I lensa diterima bagian precleaning, lensa 

akan dicek cosmetik. 

2) Lensa dibersihkan menggunakan cairan khusus. 
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3) Selesai proses pembersihan lensa di kirim ke bagian hardcoat untuk di 

lakukan proses pelapisan anti gores / tahan gores dengan cara proses 

dipping / dicelup. 

4) Selesai proses dipping lensa kemudian dicek cosmetik kembali, 

apakah lensa terdapat bintik, bleber, buram, dan berkerut. 

5) Selesai proses pengecekan hardcoat kemudian lenssa dimasukan ke 

dalam oven curring selama 2,5 jam. 

6) Proses selanjutnya lensa dipilih sesuai resep coating, optiflex, 

duravision, blueprotech, dan mirror. 

7) Setelah proses pemilihan resep lensa dilanjutkan ke proses mullty 

coating untuk proses pelapisan mullty layer coating. 

8) Selesai proses MC lensa dilanjutkan ke pengecekan warna hasil 

coating dan ukuran lensa. 

9) Setelah lensa dinyatakan baik maka akan diteruskan ke proses Edging. 

7. Proses Edging 

Proses edging ini meliputi beberapa proses diantaranya : 

1) Pengecekan frame dan lensa yang sudah menjadi satu didalam book. 

2) Scanner / menggambar pola pada patrun lensa. 

3) Dilanjutkan dengan pengeblokan lensa. 

4) Lalu pemotongan lensa sesuai dengan patrun. 

5) Penghalusan mandal lensa setelah out mesin potong. 

6) Pemasangan lensa pada frame, apabila proses edging sudah selesai 

maka proses selanjutnya proses QC finish. 

8. Proses QC Finish 

Diproses QC Finish ini bertugas mengecek lensa hasil dari proses edging, 

proses inilah yang menentukan layak dan tidaknya lensa akan dikirim atau 

tidak pada proses QC Finish ini. Apabila didalam pemotongan lensa tidak 

simetris maka lensa akan dikembaliakan ke proses egding lagi. Sedangkan 

lensa yang sudah oke maka akan di kirim ke prose packing. 

7. Proses Packing 
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Untuk proses packing ini lensa dimasukan ke dalam case yang sudah 

disediakan, dan disertkan kartu garansi dan tissue lensa, proses lensa akan 

dianggap selesai setelah keluar dari proses packing. 

 

4.2 Pengolahan Data 

4.2.1 Tahap Definisi (Define) 

Tahapan DMAIC yang pertama dalam Six Sigma adalah DEFINE yaitu 

tahapan untuk mendefinisikan permasalahan yang akan diselesaikan. Tool yang 

digunakan dalam tahapan Define ini adalah diagram pareto. Dengan menggunakan 

data reject, maka diperlukan alat bantu seperti diagram pareto (pareto diagram) 

Untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kualitas produk pada reject 

lensa, dilakukan pengelompokan berdasarkan jenis cacat. Langkah yang diambil 

yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah mulai dari masalah dengan persentase 

terbesar hingga pada persentase yang terkecil. Hal ini bertujuan untuk mengetahui 

pada titik permasalahan mana yang paling besar jumlah cacatnya untuk segera 

dilakukan perbaikan lebih lanjut. 

Berikut data produksi selama bulan Januari dan Februari 2018 

Tabel 4.1 Data Reject Lensa Bulan Januari 2018. 

Tanggal 
Jumlah 

Sample 

Jenis Reject 
Jumlah 

Produk 

Cacat 

Persentase 

Produk 

Cacat 

(%) 

Cacat 

Base 

Power 

Tidak 

Tepat 

Baret 

Dalam 

CC 

02/01/18 350 5 4 1 10 2,86 

03/01/18 350 8 3 0 11 3,14 

04/01/18 350 6 3 2 11 3,14 

05/01/18 350 8 4 5 17 4,86 

06/01/18 350 6 4 0 10 2,86 
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Tabel 4.1 Data Reject Lensa Bulan Januari 2018 (Lanjutan) 

07/01/18 350 10 4 1 15 4,29 

08/01/18 350 6 3 3 12 3,43 

09/01/18 350 7 4 2 13 3,71 

10/01/18 350 6 4 1 11 3,14 

11/01/18 350 7 5 2 14 4,00 

12/01/18 350 7 3 2 12 3,43 

13/01/18 350 3 5 4 12 3,43 

14/01/18 350 7 4 0 11 3,14 

15/01/18 350 6 5 2 13 3,71 

16/01/18 350 8 5 0 13 3,71 

17/01/18 350 8 4 4 16 4,57 

18/01/18 350 5 6 2 13 3,71 

19/01/18 350 7 5 2 14 4,00 

20/01/18 350 9 6 4 19 5,43 

21/01/18 350 12 3 0 15 4,29 

22/01/18 350 6 5 3 14 4,00 

23/01/18 350 8 4 2 14 4,00 

24/01/18 350 7 6 2 15 4,29 

25/01/18 350 8 4 4 16 4,57 

26/01/18 350 4 6 4 14 4,00 

27/01/18 350 8 6 0 14 4,00 

28/01/18 350 7 5 2 14 4,00 

29/01/18 350 7 7 2 16 4,57 

30/01/18 350 7 5 3 15 4,29 

31/01/18 350 7 6 3 16 4,57 

Total 10500 210 138 62 410   

Rata-rata 350 7,0 4,6 2,1 13,7 3,90 
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Tabel 4.2 Data Reject Lensa Bulan Februari 2018. 

Tanggal 
Jumlah 

Sample 

Jenis Reject 

Jumlah Produk 

Cacat 

Persentase 

Produk 

Cacat 
Cacat 

Base 

Power 

Tidak 

Tepat 

Baret 

Dalam 

CC 

01/02/18 350 7 4 0 11 3,14 

02/02/18 350 5 2 3 10 2,86 

03/02/18 350 5 2 4 11 3,14 

04/02/18 350 5 3 1 9 2,57 

05/02/18 350 5 3 4 12 3,43 

06/02/18 350 6 3 0 9 2,57 

07/02/18 350 6 2 3 11 3,14 

08/02/18 350 7 2 2 11 3,14 

09/02/18 350 6 4 3 13 3,71 

10/02/18 350 4 3 4 11 3,14 

11/02/18 350 6 3 3 12 3,43 

12/02/18 350 6 3 3 12 3,43 

13/02/18 350 7 4 1 12 3,43 

14/02/18 350 5 3 3 11 3,14 

15/02/18 350 5 3 2 10 2,86 

16/02/18 350 5 5 0 10 2,86 

17/02/18 350 7 4 1 12 3,43 

18/02/18 350 5 3 3 11 3,14 

19/02/18 350 4 3 3 10 2,86 

20/02/18 350 5 4 1 10 2,86 

21/02/18 350 6 3 4 13 3,71 

22/02/18 350 5 3 2 10 2,86 

23/02/18 350 4 5 1 10 2,86 

24/02/18 350 7 5 5 17 4,86 

25/02/18 350 6 3 2 11 3,14 

26/02/18 350 5 5 2 12 3,43 

27/02/18 350 5 5 1 11 3,14 

28/02/18 350 6 2 2 10 2,86 

Total 9800 155 94 63 312   
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Tabel 4.2 Data Reject Lensa Bulan Februari 2018 (Lanjutan) 

Rata-rata 350 5,54 3,36 2,25 11,14 3,18 

 

Tabel 4.3 Persentase Reject Lensa Bulan Januari 2018 

No. Jenis Rejact (Unit) Jumlah Reject % Reject % Komulatif 

1 Cacat Base 210 51,22 51,22 

2 Power Tidak Tepat 138 33,66 84,88 

3 Baret Dalam CC 62 15,12 100,00 

Jumlah 410 100   

 

Tabel 4.4 Persentase Reject Lensa Bulan Februari 2018 

No. Jenis Reject (Unit) Jumlah Reject % Reject % Komulatif 

1 Cacat Base 155 49,68 49,68 

2 Power Tidak Tepat 94 30,13 79,81 

3 Baret Dalam CC 63 20,19 100,00 

Jumlah 312 100,00 
 

 

Tabel 4.5 Persentase Gabungan Reject Lensa Bulan Januari dan  Februari 2018 

No. Jenis Rejact (Unit) Jumlah Reject % Reject % Komulatif 

1 Cacat Base 365  50,55  50,55 

2 Power Tidak Tepat 232  32,13  82,69 

3 Baret Dalam CC 125  17,31  100,00 

Jumlah 722 100,00   
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Gambar 4.2 Diagram Pareto Jumlah Reject Bulan Januri dan Februari 2018 

 Berdasarkan diagram pareto yang dapat dilihat pada Gambar 4.1 

penyumbang cacat terbesar dari keseluruhan jenis cacat yang muncul adalah Cacat 

Base, dengan kuantitas sebanyak 365 unit atau 50.55% dari total persentase cacat. 

Sehingga, penelitian ini diprioritaskan terhadap Cacat Base. Kemudian 

dilanjutkan pada tahap measure untuk membuktikan apakah kapabilitas proses 

produksi lensa terkendali dengan baik atau tidak 

4.2.2 Tahap Pengukuran (Measure) 

 Dalam melakukan pengendalian kualitas secara statistik, langkah 

pertama yang akan dilakukan adalah membuat check sheet. Check sheet 

berguna untuk mempermudah proses pengumpulan data serta analisis. 

Selain itu pula berguna untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan 

frekuensi dari jenis atau penyebab dan mengambil keputusan untuk 

melakukan perbaikan atau tidak.  

1. Analisis Diagram Kontrol (P-Chart)  

 Dalam melakukan pengendalian kualitas dilakukan penyusunan 

peta kendali-p (p-chart), Dimana proporsi reject sama dengan total reject 
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dibagi dengan jumlah sampel yang diambil setiap harinya. Berikut ini 

adalah peta kendali-p (p-chart) total pada proses produksi lensa: 

Tabel 4.6 Proporsi Reject Cacat Base di Bulan Januari- Februari 2018 

  Jumlah 

Sampel (p) 

Cacat Base 

 (np) 

np/p UCL CL LCL 

HARI 1 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 2 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 3 350 11 0,031 0,064 0,035 0,006 

HARI 4 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 5 350 11 0,031 0,064 0,035 0,006 

HARI 6 350 16 0,046 0,064 0,035 0,006 

HARI 7 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 8 350 14 0,040 0,064 0,035 0,006 

HARI 9 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 10 350 11 0,031 0,064 0,035 0,006 

HARI 11 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 12 350 9 0,026 0,064 0,035 0,006 

HARI 13 350 14 0,040 0,064 0,035 0,006 

HARI 14 350 11 0,031 0,064 0,035 0,006 

HARI 15 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 16 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 17 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 18 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 19 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 20 350 17 0,049 0,064 0,035 0,006 

HARI 21 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 22 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 23 350 11 0,031 0,064 0,035 0,006 

HARI 24 350 15 0,043 0,064 0,035 0,006 

HARI 25 350 10 0,029 0,064 0,035 0,006 
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Tabel 4.6 Proporsi Reject Cacat Base di Bulan Januari- Februari 2018 (Lanjutan) 

HARI 26 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 27 350 12 0,034 0,064 0,035 0,006 

HARI 28 350 13 0,037 0,064 0,035 0,006 

HARI 29 350 7 0,020 0,064 0,035 0,006 

HARI 30 350 7 0,020 0,064 0,035 0,006 

Jumlah  10500 365 1,043       

Rata-rata 350 12,17 0,035       

 

Dari data diatas, maka batas kendali tengah, atas, dan bawah dapat 

dicari sebagai berikut: 

A. Menghitung garis tengah (CL) 

𝐶𝐿 = 𝑝   = =
   

   
 

CL =
   

     
 = 0.035 

B. Menghitung batas kendali atas (UCL) 

UCL = 𝑝    +3 
√           

 
 

UCL = 0.035 + 3 
√              

   
 

UCL = 0,064 

C. Menghitung batas kendali bawah (LCL) 

LCL = 𝑝    -3 
√           

 
 

LCL = 0.035 – 3 
√              

   
 

LCL = 0,006 
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Gambar 4.3 Peta Kendali Reject Cacat Base Bulan Januari - Februari 2018

 

Tabel 4.7 Proporsi Reject Power Tidak Tepat di Bulan Januari- Februari 2018 

  

Jumlah Sampel 

(p) 

Power Tidak 

Tepat (np) 
np/p UCL CL LCL 

HARI 1 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 2 350 5 0,014 0,046 0,022 -0,001 

HARI 3 350 5 0,014 0,046 0,022 -0,001 

HARI 4 350 7 0,020 0,046 0,022 -0,001 

HARI 5 350 7 0,020 0,046 0,022 -0,001 

HARI 6 350 7 0,020 0,046 0,022 -0,001 

HARI 7 350 5 0,014 0,046 0,022 -0,001 

HARI 8 350 6 0,017 0,046 0,022 -0,001 

HARI 9 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 10 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 11 350 6 0,017 0,046 0,022 -0,001 

HARI 12 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 13 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 14 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 15 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 16 350 9 0,026 0,046 0,022 -0,001 

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050

0,060

0,070

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29

np/p UCL CL LCL
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Tabel 4.7 Proporsi Reject Power Tidak Tepat di Bulan Januari- Februari 2018 

(Lanjutan) 

HARI 17 350 10 0,029 0,046 0,022 -0,001 

HARI 18 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 19 350 9 0,026 0,046 0,022 -0,001 

HARI 20 350 7 0,020 0,046 0,022 -0,001 

HARI 21 350 8 0,023 0,046 0,022 -0,001 

HARI 22 350 7 0,020 0,046 0,022 -0,001 

HARI 23 350 11 0,031 0,046 0,022 -0,001 

HARI 24 350 9 0,026 0,046 0,022 -0,001 

HARI 25 350 9 0,026 0,046 0,022 -0,001 

HARI 26 350 11 0,031 0,046 0,022 -0,001 

HARI 27 350 10 0,029 0,046 0,022 -0,001 

HARI 28 350 9 0,026 0,046 0,022 -0,001 

HARI 29 350 5 0,014 0,046 0,022 -0,001 

HARI 30 350 6 0,017 0,046 0,022 -0,001 

Jumlah 10500 232 0,663       

Rata-rata 350 7,73 0,022       

Dari data diatas, maka batas kendali tengah, atas, dan bawah dapat 

dicari sebagai berikut: 

A. Menghitung garis tengah (CL) 

𝐶𝐿 = 𝑝   = =
   

   
 

CL =
   

     
 = 0.022 

B. Menghitung batas kendali atas (UCL) 

UCL = 𝑝    +3 
√           

 
 

UCL = 0.022 + 3 
√              

   
 

UCL = 0,046 

C. Menghitung batas kendali bawah (LCL) 

LCL = 𝑝    -3 
√           

 
 

LCL = 0.022 – 3 
√              
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LCL = -0,001 

Gambar 4.4 Peta Kendali Reject Power Tidak Tepat Bulan Januari-Februari 2018 

 

Tabel 4.8 Proporsi Baret Dalam CC di Bulan Januari- Februari 2018 

  

Jumlah Sampel 

(p) 

Baret Dalam 

CC (np) 
np/p UCL CL LCL 

HARI 1 350 1 0,003 0,029 0,012 -0,005 

HARI 2 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

HARI 3 350 6 0,017 0,029 0,012 -0,005 

HARI 4 350 6 0,017 0,029 0,012 -0,005 

HARI 5 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 6 350 1 0,003 0,029 0,012 -0,005 

HARI 7 350 6 0,017 0,029 0,012 -0,005 

HARI 8 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 9 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 10 350 6 0,017 0,029 0,012 -0,005 

HARI 11 350 5 0,014 0,029 0,012 -0,005 

HARI 12 350 7 0,020 0,029 0,012 -0,005 

 

-0,010

0,000

0,010

0,020

0,030

0,040

0,050
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np/p UCL CL LCL
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Tabel 4.8 Proporsi Baret Dalam CC di Bulan Januari- Februari 2018 (Lanjutan) 

HARI 13 350 1 0,003 0,029 0,012 -0,005 

HARI 14 350 5 0,014 0,029 0,012 -0,005 

HARI 15 350 2 0,006 0,029 0,012 -0,005 

HARI 16 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 17 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

HARI 18 350 5 0,014 0,029 0,012 -0,005 

HARI 19 350 7 0,020 0,029 0,012 -0,005 

HARI 20 350 1 0,003 0,029 0,012 -0,005 

HARI 21 350 7 0,020 0,029 0,012 -0,005 

HARI 22 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 23 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

HARI 24 350 9 0,026 0,029 0,012 -0,005 

HARI 25 350 6 0,017 0,029 0,012 -0,005 

HARI 26 350 2 0,006 0,029 0,012 -0,005 

HARI 27 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

HARI 28 350 4 0,011 0,029 0,012 -0,005 

HARI 29 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

HARI 30 350 3 0,009 0,029 0,012 -0,005 

Jumlah 10500 125 0,357       

Rata-rata 350 4,17 0,012       

 

Dari data diatas, maka batas kendali tengah, atas, dan bawah dapat 

dicari sebagai berikut: 

A. Menghitung garis tengah (CL) 

𝐶𝐿 = 𝑝   = =
   

   
 

CL =
   

     
 = 0.012 

B. Menghitung batas kendali atas (UCL) 

UCL = 𝑝    +3 
√           

 
 

UCL = 0.012 + 3 
√              

   
 

UCL = 0,029 
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C. Menghitung batas kendali bawah (LCL) 

LCL = 𝑝    -3 
√           

 
 

LCL = 0.012 – 3 
√              

   
 

LCL = -0,005 

Gambar 4.5 Peta Kendali Reject Baret Dalam CC Bulan Januari-Februari 2018 

 

  

 Berdasarkan gambar peta kendali di atas dapat dilihat bahwa data yang 

diperoleh seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah ditetapkan. Hal ini 

menunjukkan pengendalian dari kerusakan yang stabil tetapi masih sangat tinggi 

yaitu sekitar 3,9 % . Hal juga menyatakan bahwa pengendalian kualitas Lensa 

memerlukan adanya perbaikan untuk menurukan tingkat kecacatan sehingga 

mencapai nilai maksimal sebesar 3,0%. 
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4.2.3       Analisa Pemecahan Masalah (Analyze) 

Analisa Diagram Fishbone 

Untuk mencari faktor faktor yang menyebabkan terjadinya Cacat Base, maka 

penyebab utama dapat dicari dengan dikategorikan menjadi 4 faktor yaitu: 

1. Faktor Manusia (Man)  

 Kemampuan operator 

Kemampuan operator untuk mengoperasikan mesin dan kemampuan 

operator untuk menanggulangi masalah yang terjadi selama proses 

produksi. 

 Operator tidak menjalankan SOP 

Standard Operasional Procces harus selalu menjadi acuan operator dalam 

bekerja, sehingga semua berjalan seperti yang seharusnya 

2. Faktor Mesin 

 Terjadi penyumbatan pada selang air di generator yang menyebabkan air 

pada generator tidak keluar. 

 Temperatur suhu chiller diatas normal (lebih dari 15 derajat). 

3. Faktor Metode. 

 Cara setting tools pada mesin poles yang salah yang menyebabkan lensa 

baret dan pecah. 

 Pengecekan cairan obat poles yang tidak rutin. 

4. Faktor Material 

 Ukuran material yang tidak standar. 

 Indeks lensa yang tidak sesuai. 

Setelah diketahui faktor- faktor penyebab reject Cacat Base diatas maka dibuat 

Fishbone Diagram seperti terlihat pada gambar berikut: 
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Gambar 4.6 Diagram fishbone reject Cacat Base 

4.2.4    Usulan Tindakan Perbaikan (Improve) 

 Setelah melihat giagram fishbone diatas, dapat dilihat faktot-fakor apa saja 

yang menjadi penyebab cacat produk. Ada kesalahan dalam kategori yang berbeda 

disebabkan karena akar permasalahan yang sama. Oleh karena itu, dilakukan 

usulan tindakan perbikan dengan metode 5W 1H agar kualitas produksi 

meningkat. Metode 5W 1H sendiri memliki detail sebagai berikut: 

 What : Apa yang harus dicapai? 

 Why : Mengapa rencana perbaikan dilakukan? 

 Who : Siapa yang bertanggung jawab atas perbaikan? 

 When : Di mana tempat pelaksanaan perbaikan? 

 How : Bagaimana melaksanakan perbaikan tersebut? 

Apabila dianalisa lebih lanjut, penyebab utama dari jenis cacat produksi diatas: 

1. Manusia 

 Kemampuan operator kurang, Melakukan penambahan training 

kepada operator untuk memperluas dan memahami karakteristik 
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mesin, apa bila sudah dilakukan training namun kemampuan 

operator masih biasa saja maka di lakukan penggantian operator 

baru. 

 SOP tidak dijalankan, Menegaskan karyawan pentingnya 

menjalankan SOP serta memberikan teguran secara lisan oleh 

kordinator setempat, jika masih mengulai kesalahan yang diluar 

SOP secara berulang maka pihak kordinator melaporkan ke 

manager untuk memberikan surat peringatan bukti tidak 

menjalankan SOP secara benar. 

2. Mesin 

 Penyumbatan pada selang generator, Menugaskan maintenance 

untuk mengecek selang generator yang bermasalah, jika selang 

tersebut sudah tidak bisa digunakan atau berfungsi kembali maka 

memerintahkan maintenance untuk mengganti selang tersebut.  

 Pisau diamond tumpul (indikatornya adalah ketika potongan 

lensa tidak halus), Memerintahkan pihak maintenance untuk 

melakukan pengecekan pada pisau diamond yang tumpul, lalu 

meminta hasil dari pengecekan tersebut apa bila dari hasil terlihat 

bahwa pisau diamond sudah tidak layak di perguanakan maka 

memutuska maintenance untuk menggantinya. 

3. Material 

 Ukuran material tidak sesuai, Menugaskan devisi quality control 

untuk melakukan pengecekan pada lensa yang akan diproses 

dibagian gosok, jika masih terjadi kesalahan ukuran material 

yang tidak sesuai maka menugaskan devisi quality control untuk 

menyusun material yang sesuai dengan ukurannya mulai dari 

awal masuknya material kegudang. 

 Indeks lensa tidak sesuai, Manager langsung menugaskan devisi 

quality control untuk pengecekan pada indeks lensa sesuai 

pesanan yang diminta setelah proses produksi, jika masih terjadi 

kesalahan pada indeks lensa setelah dilakukanya proses produksi 
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maka langkah berikutnya pihak manager menurunkan qualitty 

control khusus untuk pengecekan dan penyusunan indeks lensa 

yang sesuai dengan indeks yang tertera pada pesanan. 

4. Metode 

 Cara setting tools salah, Perlunya pengawasan dari kordinator 

produksi untuk selalu mengingatkan tools-tools yang akan 

digunakan, jika masih terjadi kesalahan tools secara berulang 

maka pihak kordinator melaporkan kepada atasan untuk 

memberikan sangsi tegas atau surat perigatan kepada karyawan 

yang selalu salah dalam pengguanan tools yang tidak tepat. 

 Pengecekan yang tidak rutin, Kordinator quality control 

menugaskan anak buahnya untuk melakukan pengecekan lensa 

secara rutin, jika terjadi tertukaran lensa dengan pesanan lain 

yang dilakukan oleh pihak quality control, maka kordinator 

tersebut dipanggil oleh manager untuk memberikan sangsi yang 

tegas atas kesalahan anak buahnya.  

 

Tabel 4.9 Rencana Perbaikan dengan metode 5W 1H 

No Masalah What Why Who Where When How 

1. Kemampuan 

teknis 

operator 

masih perlu 

dikembangka

n 

Operator mampu 

menguasai teknik 

pengerjaan sesuai 

SOP 

Belum 

meratanya 

kemampuan 

operator 

Operator Produksi  Bulan April 

2018 

Diadakan 

training secara 

berkala 

2. Mesin 

Produksi perlu 

perawatan 

Performa mesin 

menurun, 

menimbulkan 

selang air pada 

generator tidak 

keluar.   

Perawatan 

mesin kurang 

orptimal 

Machining 

Centre 

Produksi Bulan Mei 

2018 

Pengecekan 

ulang kondisi 

mesin 

3. Cacat 

Material  

Cacat material 

dikarenakan 

kualitas bahan 

baku yang kurang 

standart dan 

kurangnya 

pengecekan ulang 

Pengecekan 

kurang teliti 

Ukuran dan 

indeks lensa 

tidak standart 

produksi 

Operator Produksi Bulan Juni 

2018 

Pengecekan di 

awal proses 

Peningkatan 

standart 

kualitas bahan 

baku 
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4.2.5    Control 

 Merupakan tahap analisis terakhir dari proyek six sigma yang menekankan 

pada pendokumentasian dan penyebarluasan dari tindakan yang telah dilakukan 

meliputi: 

1. Melakukan perawatan dan perbaikan mesin secara berkala 

2. Melakukan pengawasan terhadap bahan baku dan karyawan bagian 

produksi agar mutu barang yang dihasilkan lebih baik. 

3. Melakukan pencatatan seluruh produk catat setiap hari dari masing-masing 

jenis yang dilakukan oleh karyawan dalam proses produksi. 

4. Melaporkan hasil produk cacat berdasarkan jenis produk catat kepada 

supervisor. 

5. Total produk cacat dalam periode satu bulan dicantumkan dalam laporan 

bulanan ke manager atas pertanggung jawaban manager  
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Jenis Cacat 

 Berdasarkan data cacat reject lensa kaca mata di PT. OPTIK TUNGGAL 

SEMPURNA pada bulan Januari dan Februari 2018 yang dapat dilihat pada Tabel 

4.1, jenis cacat yang sering terjadi di area produksi setelah diidentifiksi, meliputi: 

Cacat Base sebesar 50,55%, Power Tidak Tepat 32,13 %, dan Baret Dalam CC 

17,31%, dimana cacat base penyumbang cacat terbesar dari keselurruhan jenis 

cacat yang muncul. Penelitian ini diprioritaskan terhadap Cacat Base. Kemudian 

dilanjutkan pada tahap measure untuk membuktikan apakah kapabilitas proses 

produksi lensa terkendali dengan baik atau tidak 

5.2 Faktor Penyebab Lensa Reject 

Berdasarkan gambar peta kendali dapat dilihat pada gambar 4.2, 4.3, dan 4.4 

bahwa data yang diperoleh seluruhnya berada dalam batas kendali yang telah 

ditetapkan. Hal ini menunjukkan pengendalian dari kerusakan yang stabil tetapi 

masih sangat tinggi yaitu sekitar 3,9 % .Hal juga menyatakan bahwa pengendalian 

kualitas Lensa memerlukan adanya perbaikan untuk menurukan tingkat kecacatan 

sehingga mencapai nilai maksimal sebesar 3,0%. 

Untuk mencari faktor faktor yang menyebabkan terjadinya Cacat Base, maka 

penyebab utama dapat dicari dengan dikategorikan menjadi 4 faktor yaitu: 

1. Faktor Manusia (Man)  

 Kemampuan operator 
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Kemampuan operator untuk mengoperasikan mesin dan kemampuan 

operator untuk menanggulangi masalah yang terjadi selama proses 

produksi. 

 Operator tidak menjalankan SOP 

Standard Operasional Procces harus selalu menjadi acuan operator dalam 

bekerja, sehingga semua berjalan seperti yang seharusnya 

2. Faktor Mesin 

 Terjadi penyumbatan pada selang air di generator yang menyebabkan air 

pada generator tidak keluar. 

 Temperatur suhu chiller diatas normal (lebih dari 15 derajat). 

3. Faktor Metode. 

 Cara setting tools pada mesin poles yang salah yang menyebabkan lensa 

baret dan pecah. 

 Pengecekan cairan obat poles yang tidak rutin. 

4. Faktor Material 

 Ukuran material yang tidak standar. 

 Indeks lensa yang tidak sesuai. 

 

5.3 Usaha Perbaikan 

Usulan perbaikan dibuat berdasrkan metode fishbone yang ada pada gambar 4.14 

1. Kemampuan teknisi operator harus dikembangkan 

Perlunya pelatihan mengenai mesin – mesin poles, dengan adanya 

pelatihan bila suatu saat terjadi kerusakan pada mesin, diharapkan 

operator bisa mengatasi kerusakan pada mesin tersebut. 

 

2. Perawatan dan pengecekan mesin 

Perawtan dan pengecekan dilakukan secara rutin sebelum melakukan 

proses produksi, sehinga mesin dapat bekerja sebagai mana mestinya. 
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3. Cacat material 

Perlunbya pengecekan pada material untuk mencocokan jenis lensa yang 

akan diproses, sehingga tidak ada lagi kesalahan indeks pada bahan. 

 

5.4 Hasil Perbaikan 

 

Berikut data hasil perbaikan bulan Juli 2018 setelah penelitian:  

 

Tabel 5.1 Data Reject Lensa Bulan Juli 2018 

Tanggal 
Jumlah 

Sample 

Jenis Reject 
Jumlah 

Produk 

Cacat 

Persentase 

Produk 

Cacat 

Cacat 

Base 

Power 

Tidak 

Tepat 

Baret 

Dalam 

CC 

01/07/18 350 4 2 1 7 2,00 

02/07/18 350 3 2 0 5 1,43 

03/07/18 350 4 3 2 9 2,57 

04/07/18 350 6 4 3 13 3,71 

05/07/18 350 3 4 0 7 2,00 

06/07/18 350 4 4 1 9 2,57 

07/07/18 350 4 3 3 10 2,86 

08/07/18 350 7 4 2 13 3,71 

09/07/18 350 5 4 1 10 2,86 

10/07/18 350 3 5 2 10 2,86 

11/07/18 350 4 3 2 9 2,57 

12/07/18 350 6 3 2 11 3,14 
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Tabel 5.1 Data Reject Lensa Bulan Juli 2018 (Lanjutan) 

13/07/18 350 4 4 0 8 2,29 

14/07/18 350 3 5 2 10 2,86 

15/07/18 350 5 5 0 10 2,86 

16/07/18 350 3 4 1 8 2,29 

17/07/18 350 3 3 2 8 2,29 

18/07/18 350 5 2 2 9 2,57 

19/07/18 350 4 2 4 10 2,86 

20/07/18 350 6 3 0 9 2,57 

21/07/18 350 5 3 3 11 3,14 

22/07/18 350 5 4 2 11 3,14 

23/07/18 350 4 2 2 8 2,29 

24/07/18 350 6 4 4 14 4,00 

25/07/18 350 6 4 4 14 4,00 

26/07/18 350 5 3 2 10 2,86 

27/07/18 350 4 2 2 8 2,29 

28/07/18 350 6 4 2 12 3,43 

29/07/18 350 3 3 3 9 2,57 

30/07/18 350 7 2 3 12 3,43 

31/07/18 350 5 4 2 11 3,14 

Total 10850 142 104 59 284   

Rata-rata 350 5 3 2 10 2,81 

 

Tabel 5.2  Persentase Reject Lensa Bulan Juli 2018 

No. Jenis Rejact (Unit) Jumlah Reject % Reject 
% 

Komulatif 

1 Cacat Base 142 46,56 46,56 

2 Power Tidak Tepat 104 34,10 80,66 

3 Baret Dalam CC 59 19,34 100,00 

Jumlah 305 100,00   
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Gambar 5.1 Diagram Pareto Jumlah Reject Bulan Juli 2018 

Berdasarkan perhitungan data reject bulan Juli 2018, prosentase cacat produk 

lensa sudah mencapai di bawah batas dari nilai maksimal yang ditentukan, dengan 

hasil prosentase cacat produk sebesar 2,8%. 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

 Berdasarkan penelitian maka dapat diperoleh : 

1. Jenis cacat, cacat base, power tidak tepat, dan baret dalam cc. 

2. Faktor yang menyebakan terjadinya produk cacat iyalah faktor manusia, 

mesin, metode, dan faktor material. 

3. Upaya perbaikan yang harus dilakukan adalah kemampuan teknisi 

operator harus dikembangkan, perawatan dan pencekan mesin, dan 

pengecekan material untuk mencocokan indeks lensa. 

6.2 Saran  

Setelah pengendalian kualitas terhadap reject lensa dengan metode six 

sigma telah dinyatakan berhasil diterapkan dengan adanya penurunan reject lensa 

di bulan Juli. Diharapkan pihak yang terkait tetap mengontrol dari hasil perbaikan 

yang telah di lakukan untuk mencegah timbulnya reject lensa yang dapat 

menurunkan kualitas produk, selain itu diharapkan PT. OPTIK TUNGGAL 

SEMPURNA terus menerapkan metode six sigma untuk mengatasi permaslahan 

timbulnya jenis reject yang lain, agar dapat sesuai dengan visi dan misinya yaitu 

yaitu Best Service, Best Quality, Best Choice. 

 



67 
 

 

DAFTAR PUSTAKA 
 

 

Assauri, S. 1998. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta: Fakultas Ekonomi  

Universitas Indonesia. 

 

Ahyari. 1990. Manajemen ProduksiEdisi keempat. Jilid kedua. BPFE. Yogjakarta. 

 

Alkubaisi, M. 2013. Statistical Quality Control (SQC) and Six Sigma    

 Methodology Application of X-Bar Chart on Kuwait Petroleum Company,  

 Journal of Applied Mechanics and Materials Vol. 4, No. 3. 

 

Dino, C, Stenly, Y, P, Simatupang. 2015. Implementasi pendekatan DIMAC  

untuk perbaikan proses produksi pipa PVS. Journal of Applied  

Mechanics and Materials. 91-96  

Feigenbaum, Armand F. 1991. Total Quality Control, edisi III, Mc.Graw-Hill, New  

  York 

Gasperz, Vincent. 2005. Total Quality Management. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka  

Utama 

Gaspersz, Vincent. 2002. Pedoman Implementasi Program Six Sigma  

 Terintegrasi dengan ISO 9001, 2000, MBNQA dan HACCP.  

 PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 

Ganguly, K. 2011. Improvement Process For Rolling Mill Through The DMAIC  

Six Sigma Approach, Journal of Applied Mechanics and Materials, 378-497 



68 
 

Harry, M., dan Schroeder, R. 2000. Six Sigma : The Breakthrough Management   

 Strategy Revolutionizing The World’s Corporations, Currency Doubleday,  

 New York. 

 

Heizer, J and Render, B. 2006. Operations Management (Manajemen Operasi). 

Jakarta : Salemba Empat. 

 

Ibrahim, G, Ambar, H, Abu, B,. 2013. Analisis six sigma untuk mengurangi  

  jumlah cacat di stasiun kerja sablon. Journal of Applied Mechanics  

  and Materials, 2338-5081. 

 

Imtihan, M. Revino. 2017. Redesign Alat Tambahan Pada Mesin Produksi  

Komponen Otomotif Boddy Inner Dalam Meningkatkan Kualitas Melalui  

Strategi DMAIC, Journal of Applied Mechanics and Materials Vol. 2, No,2. 

  

Kai-Hsiang, Y., Ming-Lung, L., Carl, W. 2015. Application of lean Six Sigma to  

develop a high precision relative humidity control. Journal of Applied  

Mechanics and Materials, 764-765, 597-601. 

 

Kabir, E. MD. Bobby, M. 2013. Productivity Improvement by using Six-sigma,  

Journal of Applied Mechanics and Materials Vol.2, No.3. 

 

Latief, Yusuf. Dan Utami, Retyaning Puji., 2009. Penerapan Metode Six Sigma 

 dalam Penjagaan Kualitas pada Proyek Kontruksi. Jurnal Teknologi.  

Vol.13, No.2, pp 67-72. 

 

Margie, S, Esmi, M. 2018. Metode six sigma untuk mengendalikan kualitas  

produk surat kabar di PT. X. Journal of Applied Mechanics and  

Materials, 2581-057X. 



69 
 

Montgomery, D, C. 2001. Introduction to Statàtical Quality Control. 4th Edition. 

New York : John Wiley & Sons, Inc.Nasution, M, N. 2005.  

Manajemen Mutu Terpadu. Bogor :Ghalia Indonesia. 

Nicole, C.A. & Jamison, V.K. 2014. Reducing welding defects in turnaround  

projects: a lean Six Sigma case study. Journal of Quality Engineering,  

26, 168-181 

Nicoletti, B. 2013. Lean Six Sigma And Digitize Procurement.  

Journal of Applied Mechanics and Materials, 184. 

Panat, R. Demitrova, V. 2014. The Aplication Of Lean Six Sigma  

To The Configuration Control In Intel’s Manufacturing R&D  

Environment. Journal of Quality Engineering,444. 

Pande, P. S., Neuman, R. P., & Cavanagh, R. R. (Ahli Bahasa: Dwi Purbantini),  

2001. The six sigma way: Bagaimana GE, Motorola, dan  

Perusahaan Terkenal Lainnya Mengasah Kinerja Mereka. Yogyakarta:  

Andi Offset.  

Rajesh, R.&Khan, J. G. 2014. Defects, Causes and their remedies in casting  

process: A review. International Journal of Research in Advance  

Technology, 2(3). 

Ramnath, B. V., Elanchezhian, C., Chandrasekhar, V., Kumar, A. A.,  

Asif, M., Riyaz, M. G., Vinodh, R. D. Kumar, S. 2014. Analysis  



70 
 

and optimization of gating system for commutator end  

bracket. 6. 1312-1328. 

Reksohadiprodjo, Sukanto,1999, Dasar–dasar Manajemen, Edisi  

Kedua, Yogyakarta : BPFE. 

 

Richard B, C, Nicholas J, A, and Jacobs, F, R. 2001. Operations Management 

 For Competitive Advantage. 9 th Edition. New York : Mc Graw-Hill  

Companies. 

 

Rimantho, D. Martini, M. 2017. Penerapan Metode Six Sigma Pada Pengendalian 

 Kualitas Air Baku Pada Produksi Makanan. Journal of Applied 

 Mechanics and Materials,1412-6869. 

Schroeder, R, G. 2007. Manajemen Operasi. Jilid 2-Edisi 3. Jakarta :  

Penerbit Erlangga 

 

Sheng-Hui, H., Pa-Chun, W., Hung-Chun, L., Hung-Ying, C., Chao-Ton, S. 

2015. Integration of value stream map and healthcare Failure Mode  

and Effect Analysis into Six Sigma methodology to improve process  

of surgical specimen handling. Journal of Healthcare Engineering,  

6(3), 377-398. 

 

Sukmoro, W. 2010. Turning Loss into Profit: Terobosan untuk Mendongkrak 

 Kinerja. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.   

Syaifulloh. 2014. Analisa pengendalian kualitas aerosol can dengan menggunakan  

 metode DMAIC pada line ABM 1 di perusahaan perkalengan Indonesia.  

 Jurnal PASTI, 8(3), 340-348. 



71 
 

Vedros, K. R. 1979. The Nominal Group Technique is a Particiatory, Planning 

Method In Adult Education. Ph.D. dissertation. Florida State University. 

Tallahassee.   

 

Yadavalli, B., Sreenivasa P. K. V., Naidu, N. V. R. 2011. Improvement of process  

capability through Six Sigma and robust design: case study at an  

Indian steel manufacturer. International Journal of Industrial Engineering,  

18(9), 482-492. 

Yuri, T. & Nurcahyo, R. 2013. TQM Manajemen Kualitas Total dalam Perspektif   

 Teknik Industri. Jakarta: Indeks.  

 


	01_Halaman Judul.pdf (p.1)
	02_Lembar Pernyataan.pdf (p.2)
	03_Lembar Pengesahan.pdf (p.3)
	04 ABSTRAK.pdf (p.4-5)
	05_Kata Pengantar.pdf (p.6-7)
	06_Daftar Isi.pdf (p.8-9)
	07_Daftar Tabel.pdf (p.10)
	08_Daftar Gambar.pdf (p.11)
	09_BAB 1.pdf (p.12-17)
	10_BAB II.pdf (p.18-44)
	11_BAB III.pdf (p.45-48)
	12_Bab IV.pdf (p.49-70)
	13_BAB V.pdf (p.71-75)
	14_BAB VI.pdf (p.76)
	15_Daftar Pustaka.pdf (p.77-81)

