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ABSTRAK

PT Masolikalerindo Perkasa merupakan perusahaan yang bergerak di bidang
manufaktur yang menghasilkan produk bijih plastik putih dan hitam, fenomena
kualitas yang terjadi selama bulan Februari-Juli 2018 di PT Masolikalerindo
Perkasa terdapat tingginya defect bijih plastik sebesar 20746,8 Kg atau setara
dengan 20,74689 ton yang berada pada mesin parel tiga yang memproduksi bijih
plastik hitam. Dengan fenomena tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui jenis defect yang tertinggi dan memberikan rekomendasi perbaikan
dengan metode DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control). Hasil
yang diperoleh menunjukkan bahwa jenis defect tertinggi dengan menggunakan
diagram pareto yaitu defect kadar air yang termasuk kedalam golongan afkir,
frekuensi yang dimiliki 119 kali dan memiliki persentase 48% . Maka
rekomendasi yang diperoleh menggunakan metode DMAIC (Define, Measure,
Analys, Improvement, Control) untuk meminimalisir defect kadar air tinggi adalah
memasang alat pengukur suhu (Termometer), alat pengatur suhu (AC/Exhaust
Fan) didalam gudang bahan baku serta memberikan SOP (Standar Operasional
Procedure).

Kata Kunci : DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control).,
Kualitas, defect produk, diagram pareto
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ABSTRACT

PT Masolikalerindo Perkasa is a company engaged in manufacturing that produces
plastic ore products, the quality phenomenon that occurred during February-July
2018 at PT Masolikalerindo Perkasa there was a high number of plastic ore defects
of 20746.8 Kg, equivalent to 20.74689 tons on the engine triple parch that
produces black plastic ore. With this phenomenon, this study aims to determine the
highest types of defects and provide recommendations for improvements with the
DMAIC method (Define, Measure, Analys, Improvement, Control). The results
obtained indicate that the highest type of defect using the Pareto diagram is the
defect of water content included in the reject group, the frequency that is owned
119 times and has a percentage of 48%. So the recommendations obtained using
the DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control) method to
minimize defects in high water content are installing temperature gauges,
temperature control devices in the raw material warehouse and providing SOPs (
Standard Operating Procedure).

Keywords: DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control)., Quality,
product defect, Pareto diagram
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsumen adalah target bagi perusahaan untuk melakukan pembelian

terhadap produk yang dipasarkan. Besarnya jumlah kompetitor akan

menyebabkan persaingan dalam strategi yang dimiliki untuk menarik

konsumen menjadi berlangganan terhadap produk yang dipasarkan. Pada

fenomena yang terjadi saat ini, dikutip dari kompas.com oleh Oik Yusuf

(2018) produk smarthphone Oppo sudah duduk di urutan kedua pabrikan

smartphone terbesar di Indonesia menurut data kuartal III 2017 dari firma riset

pasar IDC. Menurut Aryo Meidiano sebagai PR Manager Oppo Indonesia

“dilihat dari kompetitor yang memiliki strategi banting harga itu dipandang

sebagai cara yang bisa melunturkan kepercayaan konsumen, konsumen akan

berfikir bahwa apakah produk ini kredibel atau tidak, karena bisa saja

komponen yang dipakai dengan grade yang lebih rendah. Tetapi tidak bagi

Oppo yang memberikan kualitas terbaik karena konsumen tidak hanya

membeli perangkatnya saja tetapi after sales juga”.

Dari fenomena tersebut, dapat berkaitan dengan pernyataan Herry A.P.,

Muhammad R.K., & Farida (2010) kualitas telah menjadi kebutuhan bagi

setiap perusahaan dalam menghadapi persaingan di era Indonesia globalisasi.

Sehingga untuk menyetarai kedudukan Oppo dengan predikat perusahaan

kedua terbesar di Indonesia, PT Masolikalerindo Perkasa dituntut

meningkatkan strategi daya saing dengan memperhatikan segi kualitas. Untuk

meningkatkan kualitas produk, PT Masolikalerindo harus mampu mengurangi

cacat yang timbul dalam produk. Penyebab dari cacat yang timbul karena

adanya gangguan, mulai dari skala kecil hingga skala terbesar, gangguan

biasanya disebabkan oleh mesin, manusia, metode, material, dan lingkungan.

1
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Dalam memperhatikan kualitas tidak hanya dalam perperiode saja, tetapi

membutuhkan pemecahan masalah secara berkelanjutan. Supaya dalam

menjaga kualitas dapat berkelanjutan, maka diperlukannya pengendalian

kualitas produksi. Pengendalian kualitas adalah aktivitas pemeliharaan atau

perawatan dari proses produksi yang telah direncanakan, inspeksi secara terus

menerus, dan evaluasi alternatif-alternatif jika diperlukan. Terdapat cara atau

metode yang dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menggunakan metode

DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control). Menurut Erry

Rimawan (2010) “Metode Six Sigma DMAIC merupakan suatu metode

testruktur yang diterapkan untuk meningkatkan produktivitas sekaligus

menjaga dan meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan perusahaan, dalam

penelitian mengenai Indeks perbaikannya dalam meningkatkan kemampuan

proses Cooling Performance kulkas model GN-231 SL dapat memperbaiki

dari semula 3.29  menjadi 4.78 ”

PT Masolikalerindo Perkasa adalah perusahaan yang bergerak di bidang

manufaktur yang memproduksi bijih plastik putih dan hitam, sistem produksi

yang digunakan yaitu membuat stock untuk dipasarkan ke konsumen dan

membuat Produk ketika ada spesifikasi khusus dari permintaan konsumen.

Dalam proses produksi terdapat empat mesin yang memproduksi bijih plastik,

diantaranya mesin parel satu dan mesin parel tiga yang memproduksi bijih

plastik hitam serta mesin parel dua dan mesin parel empat yang memproduksi

bijih plastik putih.
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Gambar 1.1 TotalDefect Februari 2018 – Juli 2018
Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018)

Dari Gambar 1.1 terlihat grafik yang menunjukkan angka defect yang

paling tertinggi sebesar 20746,89 Kg atau setara dengan 20,74689 ton berada

pada mesin parel tiga, defect tertinggi ke 2 berada pada mesin parel satu

sebesar 12515,46 Kg atau setara dengan 12,51546 ton, defect tertinggi ke 3

berada pada mesin parel dua sebesar 9258,75 Kg atau setara dengan 9,25875

ton, dan defect yang terendah berada pada mesin parel dua sebesar 6755,23 Kg

atau setara dengan 6,75523 ton. Sehingga dari grafik total defect pada bulan

Februari 2018 – Juli 2018 dapat disimpulkan bahwa penelitian difokuskan

pada mesin parel tiga yang memproduksi bijih plastik hitam karena memiliki

jumlah defect tertinggi dibandingkan dengan mesin lainnya.

Gambar 1.2 TotalDefect Per Jenis Defect mesin parel tiga
Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018)

Pada Gambar 1.2 dapat terlihat penjelasan mengenai mesin parel tiga yang

memiliki jumlah defect tertinggi karena dipengaruhi oleh jenis defect afkir

sebesar 17269,39 Kg atau setara dengan 17,26939 ton, Afal sebesar 53,35 Kg

atau setara dengan 0,05335 ton dan CD basah sebesar 3424,15 Kg atau setara

dengan 3,42415 ton.

Oleh karena itu, untuk menurunkan tingkat kecacatan produk dilakukan

penelitian yang bertujuan untuk mengetahui jenis defect yang berpengaruh

tinggi pada produk bijih plastik hitam mesin parel tiga dan memberikan saran

perbaikan terhadap defect yang terjadi dengan menggunakan metode DMAIC
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(Define, Measure, Analys, Improvement, Control).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang diatas, perumusan masalah yang

menjadi obyek penelitian dalam tugas akhir ini antara lain :

1. Jenis cacat tertinggi apakah yang mempengaruhi produk bijih plastik hitam

pada mesin parel tiga ?

2. Bagaimana cara perbaikan terhadap defect yang terjadi pada produk bijih

plastik hitam mesin parel tiga dengan menggunakan metode DMAIC

(Define, Measure, Analys, Improvement, Control) ?

1.3 TujuanPenelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian yang

dilakukan antara lain :

1. Mengetahui jenis cacat tertinggi yang mempengaruhi produk bijih plastik

hitam pada mesin parel tiga

2. Mengusulkan perbaikan terhadap defect yang terjadi pada produk bijih

plastik hitam mesin parel tiga dengan menggunakan metode DMAIC

(Define, Measure, Analys, Improvement, Control)

1.4 Batasan Penelitian dan Asumsi

Batasan masalah yang digunakan dalam penelitian ini antara lain adalah:

1. Penelitian difokuskan pada produk bijih plastik hitam yang berada di

mesin parel tiga

2. Data yang digunakan adalah data produksi bijih plastik hitam pada mesin

parel tiga pada bulan Februari 2018-Juli 2018

3. Pendekatan metode hanya melingkupi DMAIC (Define, Measure, Analys,

Improvement, Control)

4. Penelitian ini tidak berkaitan dengan biaya dan waktu siklus produksi.

5. Pada saat pengambilan data tidak ada penambahan alat.
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6. Tidak ada faktor-faktor perubahan yang mempengaruhi pada saat

pengambilan data.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam laporan penulisan Tugas Akhir ini, untuk mendapatkan hasil yang

teratur, terarah dan mudah dipahami, maka penulisan disusun dengan

menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri dari beberapa sub pokok bab yang

meliputi antara lain latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan

penelitian, batasan penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II. Tinjauan Pustaka

Menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan/penelitian, yang bisa

diperkuat dengan menunjukkan hasil penelitian sebelumnya, tinjauan pustaka

terdiri dari subbab antara lain konsep dan teori, penelitian terdahulu, dan

kerangka pemikiran.

Bab III. Metode Penelitian

Menjelaskan jenis dan variabelisasi data, metode pengambilan data,

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

Adapun sub bab pada Metode Penelitian adalah jenis penelitian, jenis data dan

informasi, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan analisis data,

dan langkah-langkah penelitian.

Bab IV.Pengumpulan Dan Pengolahan Data

Berisi data awal yang selanjutnya diolah menjadi informasi yang akan

dibahas pada bagian analisis.

Bab V.Hasil Dan Pembahasan

Membahas tentang keterkaitan antar factor-faktor dari data yang diperoleh

dari masalah yang diajukan kemudian menyelesaikan masalah tersebut dengan

metode yang diajukan dan menganalisis proses dan hasil penyelesaian

masalah.



6



7

Bab VI. Kesimpulan Dan Saran

Bab ini bisa terdiri dari kesimpulan dan menambahkan saran. Kesinpulan

berisi jawaban dari perumusan masalah dan tujuan penelitian. Saran berisi

tentang perbaikan penelitian dimasa yang akan datang.
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Konsep dan Teori 

2.1.1 Kualitas 

Kualitas merupakan salah satu faktor keputusan konsumen 

terpenting dalam pemilihan produk. Dengan pemilihan produk atau 

jasa yang berkualitas, akan membuat loyalitas pelanggan menjadi 

meningkat (Montgomery, 2009). Menurut Mcdonald (2007) Definisi 

mutu yang bermanfaat adalah “memenuhi persyaratan/kebutuhan”. 

Definisi tersebut memungkinkan kita untuk mengukur mutu. Kita 

tahu kapan kita memenuhi atau tidak memenuhi persyaratan. Setiap 

orang harus mengartikan mutu dengan cara yang sama. Sekali kita 

menggunakan bahasa yang sama dalam mengartikan mutu, kita dapat 

mengukur mutu itu dan mengendalikannya. Menurut Toni Wijaya 

(2011) kualitas adalah sesuatu yang diputuskan oleh pelanggan. 

Artinya, kualitas didasarkan pada pengalaman aktual pelanggan atau 

konsumen terhadap produk atau jasa yang diukur berdasarkan 

persyaratan-persyaratantersebut. 

Sedangkan menurut Kotler dan Armstrong (2012),  kemampuan 

sebuah produk dalam memperagakan fungsinya, hal ini termasuk 

keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan 

pengoperasian, dan reparasi produk, juga atribut produk lainnya. 

Perusahaan perlu terus meningkatkan kualitas produk atau jasanya 

karena peningkatan kualitas produk dapat membuat konsumen 

merasa puas terhadap produk atau jasa yang mereka beli, dan akan 

mempengaruhi konsumen untuk melakukan pembelian ulang.  
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2.1.2 Hubungan Kualitas dan Produktivitas 

Produktivitas adalah ukuran efisiensi produktif atau suatu 

perbandingan antara hasil keluaran dan masukan. Pada masukan 

sering dibatasi dengan tenaga kerja, sedangkan keluaran diukur 

dalam kesatuan fisik, bentuk dan nilai (Sutrisno, 2014). Sedangkan 

Menurut Winardi (2010) produktivitas kerja adalah jumlah yang 

dicapai seseorang pekerja atau unit faktor produksi lain dalam jangka 

waktu tertentu. Produktivitas kerja pada hakekatnya meliputi sikap 

yang senantiasa mempunyai pandangan bahwa metode kerja hari ini 

harus lebih baik dari metode kerja kemarin dan hasil yang dapat 

diraih esok harus lebih banyak atau lebih bermutu daripada hasil 

yang diraih hari ini Komarudin (2012).   

Menurut kholil dan syukron (2013) pengukuran produktivitas 

telah melibatkan kualitas didalamnya, Omachnu dan Beruvides 

(1998) sebagai perbandingan output dengan input dikalikan faktor 

kualitas atau : 

 

       

     
          

Input  = sumber daya yang digunakan 

Output = basil yang di capai 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Hubungan Produktivitas Dan Kualitas 

Sumber : Kholil & Syukron (2013) 
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Menurut kholil dan syukron (2013) Dari gambar tersebut 

tampak bahwa semakin rendah kualitasnya, maka akan semakin 

banyak  kerusakan yang terjadi dan biaya rendah, atau sebaliknya. 

Semakin tinggi kualitasnya, memerlukan karyawan yang banyak 

atau yang ahli sehingga biayanya tinggi. Nilai produktivitas akan 

mengalami peningkatan pada tingkat kualitas yang rendah, dan pada 

titik tertentu akan mengalami nilai produktivitas bersih maksimum 

sebelum akhirnya menurun. 

2.1.3 Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas produk merupakan suatu sistem 

pengendalian yang dilakukan dari tahap awal suatu proses sampai 

produk jadi, dan bahkan sampai pada pendistribusian kepada 

konsumen. Penggunaan definisi pengendalian kualitas adalah tentang 

bagaimana hal yang harus dilakukan untuk mengurangi variabilitas 

(keragaman) dari produk hasil produksi. Sehingga, segala sesuatu 

metode yang digunakan untuk meningkatkan kualitas produk adalah 

dengan mengurangi variabilitas produk tersebut. Bagi industri, 

variabilitas produk dapat menghasilkan masalah-masalah yang dapat 

memperbesar cost, salah satu contohnya adalah waste (Susetyo, 

2011). 

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. Menurut Nasution (2008) 

Pengendalian kualitas produk yaitu suatu proses yang dibuat untuk 

menjaga supaya realisasi sesuai dengan yang direncanakan. Supaya 

hal ini terjadi sistem pengendalian kualitas mempunyai fungsi 
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mengontrol proses produksi dari awal proses input hingga output 

yang dihasilkan. Tujuan dari pengendalian kualitas menurut Sofjan 

Assauri (2008) 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 

mungkin. 

 

2.1.4 Total quality Management 

Istilah Total Quality Management (TQM) atau Manajemen 

Mutu Terpadu (MMT) pertama kali lahir sebagai bentuk respon 

terhadap munculnya persoalan krisis produktifitas. Fenomena ini 

pertama kali mencuat di dunia industri yang melibatkan Negara-

negara industri terutama di Jepang dan Amerika pada tahun 1970-an 

dan 1980-an. Pada saat itu terjadi banjir barang buatan Jepang di 

pasar Amerika dan Kanada. Sementara itu, di Amerika Utara berada 

dalam periode dengan inflasi tinggi dan pengangguran yang tinggi. 

Para analis menduga bahwa sumber terjadinya pengangguran yang 

tinggi adalah karena krisis produktifitas. Oleh karena itu, 

pemecahanya disarankan untuk meningkatkan produktifitas. Akan 

tetapi, persoalanya ternyata tidak sesederhana itu, karena unsur 

pembentuk produktifitas yang terdiri dari input dan output dari 

proses banyak jenisnya (Syilviana & Rivai, 2010). 
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Total Quality Management dapat di didefinisikan dari tiga kata 

yang membentuknya, yaitu total artinya keseluruhan, quality artinya 

kualitas, derajat atau tingkat keunggulan barang dan atau jasa, 

manajemen artinya tindakan, seni menghandel, pengendalian, 

pengamatan. Dari tiga kata tersebut TQM dapat di artikan sebagai 

sistem manajemen yang berorientasi pada kepuasan pelanggan 

(Customer Satisfaction) dengan kegiatan yang diupayakan sekali 

benar (right first time) melalui perbaikan berkesinambungan 

(continous improvement) dan motivasi karyawan definisi ini 

menyatakan bahwa, TQM adalah sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi menuju pencapaian keunggulan 

bersaing yang berorientasi kepada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi. (Kholil & syukron, 2013) 

Total quality management atau Manajemen mutu terpadu 

adalah sebuah konsep yang awalnya dikembangkan untuk 

meningkatkan mutu produksi berupa barang dan jasa pada sejumlah 

perusahaan di Jepang. Sekalipun pengembangan konsep TQM mulai 

diperkenalkan dalam dunia industri pasca perang dunia ke–II, namun 

gagasan dasarnya sudah jauh dikembangkan oleh Frederick Taylor 

yang dikenal sebagai “Bapak Manajemen Ilmiah” di tahun 1920-an. 

Definisi lainnya diungkapkan oleh Zainal dan Basri (2015) yang 

menyatakan bahwa TQM merupakan sistem manajemen yang 

mengangkat kualitas sebagai strategi usaha dan berorientasi pada 

kepuasan pelanggan dengan melibatkan seluruh anggota organisasi. 

TQM memiliki tujuan perbaikan kualitas terus-menerus, 

disesuaikan dengan perubahan yang menyangkut kebutuhan, 

keinginan, dan selera konsumen. Menurut Sutrisno (2013) terdapat 

empat pilar dasar yang menjadi prinsip penerapan TQM, yaitu : 
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A. kepuasan konsumen 

Untuk dapat memberikan kepuasan kepada konsumen langkah 

awal yang harus dilakukan, yaitu mengidentifikasi siapa 

pelanggan perusahaan, apa kebutuhan, dan keinginan mereka.  

B. Perbaikan secara terus menerus  

Konsumen akan selalu mengalami dinamika seiring lingkungan 

bisnis yang terus mengalami perubahan, oleh karena itu 

perusahaan harus mampu mengikuti gerak perubahan kebutuhan 

dan keinginan konsumen. 

C. Hormat/respek terhadap orang lain  

Setiap orang dalam organisasi merupakan individu yang 

memiliki kontribusi bagi pencapaian kualitas yang diharapkan, 

oleh karena itu setiap orang dalam organisasi harus diperlakukan 

dengan baik dan diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif 

dalam pengambilan keputusan.  

D. Manajemen berdasarkan fakta  

Setiap keputusan uyang diambil akan memberikan hasil yang 

memuaskan jika didasarkan pada data dan informasi yang 

objektif, lengkap, dan akurat. 

ISO 8402 juga menjelaskan mengenai arti dari pada alat-alat 

Total Quality Management tersebut, yaitu :  

1. Perencanaan kualitas (Quality Planning) adalah penempatan 

dan pengembangan tujuan dan kebutuhan untuk kualitas serta 

penerapan sistem kualitas. 

2. Pengendalian kualitas (Quality Control) adalah teknik-teknik 

dan aktivitasaktivitas ooperasional yang digunakan untuk 

memenuhi persyaratan kualitas.   

3. Jaminan kualitas (Quality Assurance) adalah semua tindakan 

terencana dan sistematik yang diimplementasikan dan 
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didemonstrasikan guna memberikan kepercayaan yang cukup 

bahwa produk akan memuaskan kebutuhan untuk kualitas 

tertentu.  

4. Peningkatan kualitas (Quality Improvement) adalah semua 

tindakan-tindakan yang diambil guna meningkatkan nilai 

produk untuk pelanggan melalui peningkatan efektivitas dan 

efisiensi dari proses dan aktivitas melalui struktur organisasi. 

Pada proses quality improvement dilakukan inovasi yang terus 

menerus sampai memenuhi kepuasan pelanggan. Dari 

persyaratan-persyaratan yang diajukan oleh pelanggan selalu 

dilakukan inovasi terus menerus dengan metode PDCA (Plan-

Do-Check-Action), inilah yang sering dikenal dengan istilah 

continual improvement. 

 

Gambar 2.2 PDCA 

Sumber : Gasperz (2012) 

 

1. Plan : merencanakan perubahan  antara lain pernyataan sasaran 

target dan identifikasi proses-proses signifikan. 

2. Do : melakukan perubahan antara lain identifikasi penyebab 

yang mungkin dari masalah kinerja dan strategi pengumpulan 

data. 

3. Check : Mengamati dampak perubahan antara lain 

mengumpulkan data, evaluasi, dan menganalisis proses. 
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4. Action : Bertindak terhadap apa yang dipelajari antara lain 

menentukan efektivitas dan menerapkan perubahan proses. 

Melihat pertumbuhan industri Jepang yang terus maju telah 

menimbulkan reaksi terhadap berbagai negara lainnya. 

Perkembangan konsep Total Quality Management (TQM) berawal 

dari konsep manajemen kualitas yang telah membawa revolusi 

konsep dengan munculnya Malcolm Baldrige National Quality 

Award (MBNQA), Six Sigma, dan Kaizen.  

1. Malcolm Baldrige National Quality Award (MBNQA)  

Merupakan pengembangan dari manajemen mutu terpadu yang 

diukur oleh Malcolm Baldrige National Quality Improvement 

Act of 1987. Penghargaan tersebut ditandatangani oleh 

Presiden Ronald Reagant pada 20 Agustus 1987 melalui public 

law 100-107.  

2. Six Sigma  

Merupakan sebuah konsep yang dikembangkan oleh 

perusahaan Motorola pada tahun 1987. Konsep ini memiliki 

tujuan untuk meningkatkan kualitas. Disebut Six Sigma karena 

memiliki batasan spesifikasi dengan menggunakan enam 

standar proses deviasi dari target nilai tengah pada jangkauan 

toleransi.  

3. Kaizen  

Kaizen atau peningkatan kualitas secara terus-menerus. 

Konsep ini dikenalkan oleh Masaki Imai di Jepang pada tahun 

1986. Filosofi kaizen adalah peningkatan bagi setiap orang 

yang meliputi antara para manajer dan karyawan, pedoman 

hidup. 
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Program 6-sigma yang mulai diluncurkan pada tahun 1987, 

sudah merambah ke seluruh dunia dan banyak perusahaan yang 

mengakui perannya yang penting dalam meraih sukses. walaupun 

banyak juga yang menolak kehadirannya dengan mengatakan bahwa 

tidak ada sesuatu yang baru dalam metodologi ini, dan bahwa 

metodologi ini adalah merupakan metodologi dalam kerangka kerja 

Total Quality Management (TQM), hanya pada penerapannya yang 

lebih terfokus secara strategis. Meskipun 6-sigma diperkenalkan 

pertama kali oleh Motorola akan tetapi tidak berarti bahwa konsep 6-

sigma diciptakan sendiri oleh Motorola. Konsep dasar 6-sigma 

banyak sekali diambil dari TQM dan Statistical Process Control 

(SPC) dimana dua konsep besar ini diawali oleh pemikiran-

pemikiran Shewart, Juran, Demig, Crossby, dan Ishikawa. Dari segi 

waktu, dapat dikatakan 6-sigma adalah hasil evolusi terakhir dari 

Quality Improvement yang berkembang sejak tahun 1940an. 

2.1.5 Six Sigma 

Metode Six Sigma pertama kali dikembangkan oleh william B. 

Smith, Jr. Dan Dr. Mikel J. Harry dari Motorola pada 1981, ketika 

Bob Galvin menjabat sebagai CEO Motorola. Metode ini 

diluncurkan pada 1987 sebagai program peningkatan kualitas dengan 

target kinerja perusahaan memiliki kualitas setara 6-sigma pada 

1992. Pada 1998, motorola memenangkan penghargaan Malcolm 

Baldridge National Quality Award. Six Sigma telah diterapkan di 

berbagai perusahaan terkemuka dan telah memberikan hasil yang 

signifikan dalam peningkat kerja perusahaan (Soemohadiwidjojo, 

2017). 

Pendekatan six sigma digunakan untuk mengidentifikasikan 

hal-hal yang berkaitan dengan penanganan error dan pengerjaan 

ulang produk yang akan menghabiskan biaya, waktu, mengurangi 
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peluang mendapatkan pendapatan, dan mengurangi kepercayaan 

pelanggan. Six sigma pada awalnya dirancang untuk 

diimplementasikan pada industri manufaktur, tetapi pada 

perkembangannya kemudian digunakan untuk berbagai jenis 

industri. Bagi perusahaan yang memiliki produk fisik, hasil 

penerapan metode six sigma untuk mengurangi kesalahan atau cacat 

produksi dapat langsung terlihat. Namun beda halnya dengan bisinis 

jasa, karena sifat produknya yang intangible, maka penerapan 

metode six sigma tidak sesederhana seperti bisnis yang memiliki 

produk fisik. Oleh karena itu, definisi dari defect kemudian 

didefinisikan sebagai segala keluaran (output) yang tidak sesuai 

dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. (Soemohadiwidjojo, 

2017). 

Konsep six sigma menurut Gasperz (2011) pada dasarnya 

pelanggan akan  puas apabila mereka menerima nilai yang mereka 

harapkan. Apabila produk (barang dan/atau jasa) diproses pada 

tingkat kinerja kualitas six sigma, perusahaan boleh mengharapkan 

3,4 kegagalan persejuta kesempatan (DPMO) atau bahwa 99,99966 

persen dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada dalam produk 

(barang dan/atau jasa) itu. Dengan demikian six sigma dapat 

dijadikan ukuran target kinerja proses industri tentang bagaimana 

baiknya suatu proses transaksi produk antar pemasok dan pelanggan. 

Semakin tinggi target six xigma yang dicapai, semakin baik kinerja 

proses industri. Sehingga 6-sigma otomatis lebih baik dari pada 4-

sigma dan 3-sigma. Six sigma juga dapat di anggap sebagai strategi 

trobosan yang memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan 

luar biasa ditingkat bawah dan sebagai pengendalian proses industri 

yang berfokus pada pelanggan dengan memperhatikan kemampuan 

proses.  
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Terdapat istilah pada six sigma yang dikemukakan oleh Muis 

(2011) antara lain: 

 CTQ : Critical-To-Quality characteristics. Atribut penting 

berkaitan dengan pelanggan. 

 Opportunity : tiap kejadian terukur yang memberi harapan agar 

terpenuhi spesifikasi batas dari CTQ. 

 Defect : Hal yang menyangut ketidakpuasan pelanggan. Semua 

hasil yang tidak sesuai. 

 DPMO : Defect Per Million Opportunities. 

 Sigma Capability : probabilitas cacat, ukuran kapabilitas proses, 

diukur dalam (Z-Value). 

Menurut Soemohadiwidjojo (2017) terdapat keuntungan 

penggunaan metode Six Sigma sebagai berikut : 

 Meningkatkan pemahaman organisasi terhadap pelanggan, apa 

yang menjadi faktor utama dalam kepuasan pelanggan, 

bagaimana perilaku pelanggan, dan seberapa besar pangsa pasar 

produk organisasi. 

 Penetapan target untuk peningkatan kinerja 

 Memungkinkan bisnis untuk mendorong peningkatan kerja 

secara dramatis. 

 Meningkatkan efektivitas proses serta mengurangi dan 

mengeleminasi kesalahan dan cacat produksi. 

 Meningkatkan efesiensi, mengurangi biaya, dan  meningkatkan 

laba perusahaan. 

 Mendorong partisipasi aktif karyawan dan bertindak sebagai 

katalis untuk memunculkan sisi terbaik karyawan dalam 

berkontribusi terhadap perusahaan 

 Mengubah pola kerja manajemen,memperlancar komunikasi 

antarbagian dalam organisasi, memperkuat kolaborasi 
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antarbagian dalam organisasi, dan mengoptimalkan aliran nilai 

tambah kepada pelanggan dan pemegang saham. 

 Dapat diterapkan pada berbagai level di perusahaan, mulai dari 

level strategis hingga level operasional. 

Menurut Kholil dan Syukron (2013) six sigma memiliki 

keunggulan dengan fokus terhadap kerja yang terukur, menyediakan 

penyelesaian masalah yang berdasarkan pada fakta dan terdisiplin, 

serta penyelesaian proyek yang cepat. Sehingga konsep six sigma 

memberikan efek yang positif dan para CEO mendukung terhadap 

six sigma yang sebelumnya mendukung TQM  

Menurut Kholil dan syukron (2013) Six sigma mempunyai 

banyak aspek yang berbeda jika dibandingkan TQM diantaranya : 

1. TQM lebih banyak mengandalkan pendayagunaan karyawan dan 

tim, sedangkan six sigma adalah proyek andalan pemimpin. 

2. Aktivitas TQM biasanya berlangsung di sebuah departemen, 

proses, atau tempat kerja sedangkan proyek six sigma 

berlangsung lintasan fungsi sehingga bersifat lebih strategis. 

3. Pelatihan TQM terbatas pada alat dan konsep perbaikan, 

sedangkan six sigma tersusun pada sebuah system metode statistic 

yang terdepan serta metodologi pemecahan masalah yang 

terstruktur. 

4. TQM merupakan pendekatan peningkatan yang kurang memiliki 

pertanggungjawaban finansial, sedangkan six sigma 

mengharuskan ROI terverifikasi dan fokus pada lini bawah. 

Menurut Gasperz (2011) banyaknya sistem manajemen 

kualitas, seperti Baldrige National Quality Award (MBNQA), ISO 

9000, dan lain-lain hanya menekankan pada upaya peningkatan terus 

menerus berdasarkan kesadaran diri manajemen, tanpa memberikan 

solusi yang ampuh bagaimana terobosan-terobosan harus dilakukan 

untuk meningkatkan kualitas secara dramatik menuju tingkat 
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kegagagalan nol. Prinsip-prinsip pengendalian dan peningkatan 

kualitas Six Sigma Motorola mampu menjawab tantangan ini, dan 

terbukti perusahaan motorola selama lebih 10 tahun setelah 

mengimplementasikan konsep six sigma telah mampu mencapai 

tingkat kualitas 3,4 DPMO.  

Melalui pendekatan menggunakan metode six sigma cacat 

produk dapat berkurang dan dapat meningkatkan kualitas proses 

produksi. Pendekatan six sigma berfokus pada : kebutuhan 

pelanggan, peningkatan berdasarkan data input dari proses. Dan 

menghasilkan : menurunkan atau mengeliminasi defect (cacat), 

mengurangi variasi proses, meningkatkan kemampuan proses.  

 

2.1.6 DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, Control) 

Menurut Gasperz (2011), berbagai upaya peningkatan menuju 

target six sigma dapat dilakukan menggunakan dua metodologi, yaitu 

(1) Six Sigma----DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, 

Control) digunakan untuk meningkatkan proses bisnis yang telah 

ada, sedangkan (2) Design For Six sigma ---DMADV ( Define, 

Measure, Analyze, Design, Verify) digunakan untuk menciptakan 

desain proses baru dan/atau desain produk baru dalam cara 

sedemikian rupa agar menghasilkan kinerja bebas kesalahan ( Zero 

Defect ).   

 

Gambar 2.3 Model DMAIC 

Sumber : Gasperz (2012) 
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Dalam penelitian ini metodologi six sigma yang di terapkan 

menggunakan DMAIC, Sebagai berikut : 

A. Define  

Menurut Gasperz (2011) Define adalah mendefinisikan 

secara formal sasaran peningkatan proses yang konsisten dengan 

permintaan atau kebutuhan pelanggan dan strategi perusahaan. 

Tujuan define menurut kholil dan Syukron (2013) yaitu untuk 

mengidentifikasi produk atau proses yang akan diperbaiki dan 

menentukan sumber-sumber apa yang dibutuhkan dalam 

pelaksanan proyek. Dalam proyek six sigma terlebih dahulu 

mendefinisikan dan menentukan beberapa sasaran dan tujuan 

dari proyek. Tujuan tersebut harus spesifik, dapat diukur, 

mencapai target kualitas yang ditetapkan dan dalam kurun waktu 

yang terbatas.  

B. Measure  

Measure merupakan pengukuran kinerja proses pada saat 

sekarang (baseline measurements) agar dapat dibandingkan 

dengan target yang ditetapkan. Lakukan pemetaan proses dan 

mengumpulkan data yang berkaitan dengan indikator kinerja 

kunci. (Gasperz, 2011). 

Menurut Kholil dan Syukron (2013) proses pengukuran 

bertujuan untuk mengetahui tingkat  kecacatan produk yang 

mungkin dipengaruhi oleh tingkat variansi pertahanan dan 

variansi operator serta untuk mengetahui kemampuan proses atau 

kinerja dari proses produksi. 

C. Analyze  

Analyze (analisa) merupakan menganalisis hubungan sebab 

akibat berbagai faktor yang dipelajari untuk mengetahui faktor-

faktor dominan yang perlu dikendalikan. 
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Menurut Kholil dan Syukron (2013) Yang dilakukan pada 

tahap analisis adalah menjelaskan sasaran perbaikan atau tujuan 

dan menjelaskan faktor mana yang mempengaruhi target 

tersebut. 

D. Improve  

Tahap improve guna mengoptimalisasikan proses menggunakan 

analisis-analisis untuk mengetahui dan mengendalikan kondisi 

optimum proses. 

E. Control 

Melakukan pengendalian terhadap proses secara terus menerus 

untuk meningkatkan kapabilitas proses menuju target six sigma. 

 

2.1.7 Tools Six Sigma 

Tools six sigma yang akan digunakan dalam pengolahan data 

untuk mengurangi kecacatan produk, secara berhubungan antara 

variabel ke variabel lainnya dengan menyesuaikan kondisi 

perusahaan, antara lain : 

A. Diagram Pareto  

Diagram pareto diperkenalkan oleh Joseph M. Juran, yang 

menggunakan prinsip pareto ”the critical few the trivial many”. 

Pareto adalah nama seorang ekonom italia yang menemukan 

bukti empiris bahwa secara tipikal 80% dari kemakmuran 

suatu daerah hanya dikuasai oleh 20% populasi. Jika 

diaplikasikan dalam pengendalian mutu, prinsip ini dapat 

berarti hanya sedikit faktor (20%) sebagai penyebab timbulnya 

mayoritas (80%) masalah.  
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Gambar 2.4 Diagram Pareto  

Sumber : Gaperz (2012). 

 

Menurut Girish (2013) diagram pareto adalah alat yang 

mengatur item atau parameter yang diukur berdasarkan 

besarnya kontribusi dan pengaruhnya yang terbesar. Diagram 

pareto digunakan dalam peningkatan kualitas untuk perbaikan 

dan menentukan tindakan korektif dalam menyelesikan 

permasalahan dan mengidentifikasi penyebabnya. Untuk 

menjelaskan proses pembuatan diagram pareto, akan 

dikemukakan melalui beberapa langkah Vincent Gaspersz 

(2012) : 

1. Menentukan masalah apa yang akan diteliti, 

mengidentifikaksi kategorikategori atau penyebab-penyebab 

dari masalah yang akan dibandingkan. Setelah itu 

merencanakan dan melaksanakan pengumpulan data. 

2. Membuat suatu daftar atau tabel yang mencatat frekuensi 

kejadian dari masalah yang telah diteliti menggunakan 

formulir pengumpulan data atau lembar periksa. 

Tabel 2.1 Ringkasan masalah kerusakan produk mainan  

Jenis kerusakan Frekuensi 
Persentase dari total 

(%) 

Permukaan tergores 17 27 

Retak 11 18 

Tidak lengkap 26 42 

Sumber : Gasperz (2012) 
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Tabel 2.1 Ringkasan masalah kerusakan produk mainan 

(Lanjutan) 

Jenis kerusakan Frekuensi 
Persentase dari total 

(%) 

Bentuk tidak serasi 5 8 

Lain-lain 3 5 

Total 62 100 

Sumber : Gasperz (2012) 

 

3. Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan 

frekuensi kejadian dari yang tertinggi sampai terendah, serta 

hitunglah frekuensi kumulatif, presentase dari total 

kejadian, dan presentase dari total kejadian, dan presentase 

dari total kejadian secara kumulatif. 

Tabel 2.2 Lembar Data untuk Pembuatan Diagram Pareto 

Jenis 

kerusakan 
Frekuensi Kumulatif 

Persentase 

dari total (%) 

Persentase 

kumulatif 

(%) 

Tidak lengkap 26 26 42 42 

Permukaan 

tergores 
17 43 27 69 

Retak 11 54 18 87 

Bentuk tidak 

serasi 
5 59 8 95 

Lain-lain 3 62 5 100 

Total 62 - 100 - 

Sumber : Gaperz (2012) 

4.  Menggambarkan dua buah garis vertikal dan sebuah garis 

horizontal. 

5. Buatlah histogram pada diagram pareto. 
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6. Gambarkan kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai 

kumulatif (total atau presentase kumulatif) disebelah kanan 

atas dari interval setiap item masalah. 

7. Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atas 

penyebab utama dari masalah yang sedang terjadi itu. 

Menurut Soemohadiwidjojo (2017) Kegunaan dari diagram 

pareto sebagai berikut : 

 Menunjukkan masalah utama/ pokok masalah yang 

dominan. 

 Menyatakan perbandingan masing-masing masalah 

terhadap permasalahan keseluruhan  

 Menunjukkan perbandingan masalah sebelum dan sesudah 

perbaikan. 

 

B. CTQ (Critiqal To Quality) 

Critical To Quality (CTQ) digunakan untuk mengidentifikasi 

kebutuhan spesifik konsumen. CTQ dapat diartikan sebagai 

atribut-atribut dari proses yang sangat penting dan berpengaruh 

langsung terhadap pencapaian mutu yang diinginkan 

konsumen (Gaspersz, 2002). CTQ adalah suatu cara 

pengukuranstandar produk/proses yang harus sesuai dengan 

kepuasan pelanggan. Tingkat kepuasan konsumen dapat 

menjadi nilai tambah untuk mendapatkan CTQ. CTQ dapat 

ditentukan melalui penelitian atau eksperimen. Dari hasil 

penelitian lalu dipilih karakteristik apa saja pada proses yang 

menyebabkan timbulnya cacat sehingga produk yang diamati 

dinyatakan gagal. 
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C. Pengukuran Level Sigma 

Dalam perhitungan Six Sigma terdapat beberapa perhitungan 

dan istilah yang cukup penting. Adapun perhitungan tersebut 

dapat dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Gaspersz 

(2007) adalah sebagai berikut : 

1. Defect Per Opportunities (DPO) 

Merupakan suatu ukuran kegagalan yang menunjukkan 

banyaknya cacat atau kegagalan per satu kesempatan. 

 

 DPO  = 
            

                            
 

 

2.  Menghitung DPMO (Defect Per Million Oportunities) 

yaitu suatu ukuran kegagalan yang menunjukan banyaknya 

cacat persejuta kemungkinan. Rumusnya yaitu : 

 

DPMO  = DPO x 1.000.000 

 

3. Perhitungan nilai Yield yang merupakan besarnya 

probabilitas produk yang tidak cacat pada produk yang 

diperiksa. Perhitungan dimulai dengan mencari DPU 

(Defect Per Unit). Dimana menggunakan rumus sebagai 

berikut : 

 

DPU = 
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4. Mencari nilai Yield dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

Yield % =             

Dimana Nilai Eksponensialnya adalah 2,7108 

5. Menentukkan nilai sigma dapat diperoleh dengan bantuan 

Excel (Muis, 2011) yaitu : 

 

 normnsiv(( 1000000-DPMO)/1000000)+1,5 

 

untuk melihat tingkat hubungan nilai six sigma dengan 

DPMO dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut ini : 

Tabel 2.3 Hubungan Six sigma dan DPMO 

  
Sumber : Gasperz (2007) 

 

D. Peta Kendali X Bar R 

Menurut Heizer and Render (2007) Peta kendali adalah 

suatu alat yang secara grafis digunakan untuk memonitor dan 

mengevaluasi apakah suatu aktivitas/ proses berada dalam 

pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga 

dapat memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan 

kualitas.  

 

 

Gambar 2.5 Peta Kendali 

Sumber : Gasperz (2012) 
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Peta kendali menunjukkan adanya perubahan data dari 

waktu ke waktu, tetapi tidak menunjukkan penyebab 

penyimpangan meskipun penyimpangan itu akan terlihat pada 

peta kendali. Peta kendali digunakan untuk membantu 

mendeteksi adanya penyimpangan dengan cara menetapkan 

batas-batas kendali:  

1. Upper control limit atau batas kendali atas (UCL). 

Merupakan garis batas atas untuk suatu penyimpangan yang 

masih diijinkan. 

2. Central line atau garis pusat atau tengah (CL). Merupakan 

garis yang melambangkan tidak adanya penyimpangan dari 

karakteristik sampel.  

3. Lower control limit atau batas kendali bawah (LCL). 

Merupakan garis batas bawah untuk suatu penyimpangan 

dari karakteristik sampel. 

Untuk mengendalikan kualitas produk selama proses 

produksi, maka digunakan peta kendali variabel untuk 

mengendalikan kualitas produk selama proses produksi yang 

bersifat variabel dan dapat diukur. Seperti: berat, ketebalan, 

panjang volume, diameter. Diantaranya peta kendali X bar R : 

 X Chart atau Mean Chart, memvisualisasikan fluktuasi 

rata-rata sampel dan rata-rata dari rata-rata sampel 

kemudian akan menunjukkan bagaimana penyimpangan 

rata-rata sampel dari rata-ratanya. Penyimpangan ini akan 

memberi gambaran bagaimana konsistensi proses. Semakin 

dekat rata-rata sampel ke nilai rata-ratanya maka proses 

cenderung stabil, sebaliknya maka proses cenderung tidak 

stabil. Dalam formulasi berikut, tampak bahwa X Chart Bar 



28 
 

 
 

juga memasukkan variabel R rata-rata. Peta kendali X Bar 

dapat digunakan untuk: 

1. Memantau perubahan suatu sebaran atau distribusi suatu 

variabel asal dalam hal lokasinya (pemusatannya). 

2. Apakah proses masih berada dalam batas-batas 

pengendalian atau tidak. 

3. Apakah rata-rata produk yang dihasilkan sesuai dengan 

standar yang telah ditentukan 

 R kependekan dari Range, mengukur beda nilai terendah 

dan tertinggi sampel produk yang diobservasi, dan memberi 

gambaran mengenai variabilitas proses.  Peta kendali R 

chart dapat digunakan untuk 

1. Memantau perubahan dalam hal spread-nya 

(penyebarannya). 

2. Memantau tingkat keakurasian/ketepatan proses yang 

diukur dengan mencari range dari sampel yang diambil. 

Menurut Muis (2011) untuk perhitungan X bar dan R  dapat 

dilakukan beberapa tahap berikut ini  : 

Rumus-rumus menentukan Xbar, R, standar devisiasi  UCL, 

CL, dan LCL sebagai berikut : 

 X bar  

 ̅   
           

 
 

 Jangkauan R 

                

 Standar deviasi  

   
  ⁄  
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   (                        ) 

               

   (                        )  

                                 

                    

                    

Tabel 2.4 Nilai A2, D3, dan D4 

Sumber : Muis (2011) 

Menurut Kholil dan Syukron (2013) kemampuan proses 

biasanya mengukur parameter fungsional pada produk, bukan 

pada proses itu sendiri. Penganalisa harus dapat mengamati 

proses secara langsung dan dapat mengendalikan dan 
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memantau aktivitas pengumpulan data serta dapat mengetahui 

urutan waktu data sehingga dapat menetapkan stabilitas proses 

terhadap waktu. Jadi analisis kemampuan proses adalah teknik 

yang mempunyai penerapan dalam banyak bagian dari putaran 

produk, termasuk rancangan produk dan proses, asal mula 

penjual, perencanaan produksi. 

Cara membuat analisis kemampuan proses yang hanya 

dapat digunakan untuk pengendalian mutu proses data 

variabel, Bila hanya menggunakan satu batas limit (ULS atau 

LSL) maka perhitungan Cp dan Cpk menurut Muis (2011) 

madalah : 

 Cp dipergunakan untuk menilai proses  

   
(       )

{ ,(      )    -
 

 ⁄ }
⁄  

Nilai Cp < 1 dianggap sangat tidak memenuhi 

standar 

proses CP > 1 proses masih baik 

CP = 1 proses = spesifikasi konsumen 

 

 Sedangkan Cpk digunakan untuk menilai seberapa 

jauh hasil produksi bergeser dari spesifikasi. 

    
   

[  ((       )  )
 
]
   ⁄  

       *(        )    (        )  + 

Cpk  1 proses tidak memenuhi spesifikasi 

Cpk> 1 proses mampumemenuhi spesifikasi 
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E. Fishbone ( Diagram tulang ikan) 

Menurut Soemohadiwidjojo (2017) cause and effect 

diagram atau diagram tulang ikan dikembangkan pertama kali 

oleh kouru ishikawa. Diagram ini digunakan untuk desain 

produk dan mencegah terjadinya defect, dengan menganalisis 

dan menetapkan faktor penyebab yang paling berpengaruh 

dalam terjadinya defect. Permasalahan yang akan diperbaiki 

diletakkan pada kepala ikan. Dan setiap tulang ikan terbesar 

dalam diagram mewakili kategori penyebab utama. Seacara 

umum kategori-kategori pada diagram tulang ikan terdiri atas 

hal-hal berikut : 

 Men : Sumber daya manusia yang terlibat dalam 

proses. 

 Method : bagaimana proses dilaksanakan dan 

persyaratan spesifik apa saja yang dibutuhkan untuk 

melaksanakan proses tersebut seperti kebijakan, 

prosedur, dan peraturan perundangan. 

 Machine : seluruh peralatan, komputer, perangkat 

yang dibutuhkan untuk melaksanakan proses. 

 Material : bahan mentah, bahan baku, suku cadang, 

alat tulis, dan bahan-bahan lainnya yang digunakan 

sebagai input proses untuk membuat produk akhir. 

 Environment  : kondisi seperti lokasi, waktu, suhu, 

dan budaya dimana proses beroperasi.  

Tujuan dari analisis sebab akibat menggunakan diagram tulang 

ikan sebagai berikut : 

 Untuk mengenali penyebab penting terjadinya 

defect. 
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 Untuk memahami semua akibat dan penyebab 

terjadinya defect. 

 Untuk membandingkan prosedur kerja. 

 Untuk menemukan pemecahan masalah yang 

tepat. 

 Untuk mengidentifikasi hal apa yang harus 

dilakukan. 

 Untuk mengembangkan proses. 

Fungsi dasarnya adalah untuk mengidentifikasi dan 

mengorganisasi penyebab-penyebab yang mungkin timbul dari 

suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar 

penyebabnya (Yamit, Z. 2010). 

 

Gambar 2.6 Fishbone 

Sumber : Gasperz (2012). 

Langkah dalam membuat membuat cause and effect diagram 

menurut Gasperz (2012) :  

 Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama 

yang penting dan mendesak 

 Tuliskan pernyataan masalah itu pada kepala ikan 

yang merupakan akibat. Tuliskan pada sisi sebelah 

kanan dari kertas, kemudian gambarkan tulang 

belakang dari kiri ke kana dan tempatkan 

pernyataan masalah itu dalam kotak. 
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 Tuliskan faktor-aktor penyebab utama yang 

mempengaruhi masalah kualiatas sebagai tulang 

besar, juga ditempatkan dalam kotak. Faktor-faktor 

penyebab atau kategori-kategori utama dapat 

dikembangkan melalui : stratifikasi kedalam 

pengelompokan dari faktor-faktor manusia, mesin, 

peralatan, material, metode kerja, lingkungan kerja, 

pengukuran, dll. Atau stratifikasi melalui langkah-

langkah aktual proses. Faktor-faktor dapat 

dikembangkan melalui brainstorming 

 Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang 

mempengaruhi penyebab-penyebab utama, serta 

penyebab-penyebab sekunder itu dinyatakan 

sebagai tulang-tulang berukuran sedang 

 Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang 

mempengaruhi penyebab-penyebab tersier yang 

mempengaruhi penyebab-penyebab sekunder 

(tulang-tulang berukuran sedang), serta penyebab-

penyebab tersier itu dinyatakan sebagai tulang-

tulang berukuran kecil 

 Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor 

dan tandailah faktor-faktor penting tertentu yang 

kelihatannya memiliki pengaruh nyata terhadap 

karakteristik kualitas 

 Catatlah informasi yang perlu didalam diagram 

sebab-akibat itu, seperti : judul, nama produk, 

proses, kelompok, daftar partisipan, tanggal, dll. 
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F. FMEA (Failure and Mode Effect Analysis) 

FMEA dikembangkan pertama kali oleh NASA 

tahun 1963, selanjutnya berkembang  ke berbagai industri 

manufaktur  mobil untuk mengidentifikasi dan mengukur 

tingkat potensi kecacatan pada tahap desain produk (Hu et 

al, 2009).  Salah industri mobil yang telah menerapkan 

FMEA adalah Ford Motor Company untuk keselamatan 

dan pertimbangan peraturan.  

Selanjutnya, proses FMEA dilakukan dengan 

tahapan: mendiskripsikan produk atau proses, 

mendefinisikan fungsi, mengidentifikasi potensi kegagalan 

yang muncul, mendiskrisikan pengaruh dari kegagalan, 

menentukan penyebab, menyusun metode pengontrolan, 

mengukur risiko, menyusun tindakan, dan memantau hasil 

(Embrahimipour et al, 2010).  

FMEA merupakan alat yang banyak digunakan 

dalam proses analisa resiko, terutama dalam 

mengidentifikasikan kegagalan yang mungkin terjadi, dan 

pengaruh yang ditimbulkannya melalui tiga langkah 

pengukuran yaitu: (1) the probability of failure occurrence 

(O), (2) the impact or severity of the failure (S), (3) the 

capacity to detect failure before it occurs (D) (Maddoxx, 

2005).  

Output yang dihasilkan dari process FMEA adalah 

sebagai berikut : 

 Daftar potensi dari moda kegagalan berdasarkan 

peringkat RPN.  

 Daftar potensi dari karakteristik kritis dan/atau 

signifikan.  
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 Daftar potensi dari rekomendasi tindakan untuk 

merujuk pada karakteristik kritis dan signifikan.  

 

Tujuan dari penerapan FMEA adalah mencegah 

masalah terjadi pada proses dan produk. Jika digunakan 

dalam desain dan proses manufaktur, FMEA dapat 

mengurangi atau menekan biaya dengan mengidentifikasi 

dan memperbaiki produk dan proses secara cepat pada saat 

proses pengembangan. Pembuatannya relatif mudah serta 

tidak membutuhkan biaya yang banyak. Hasilnya adalah 

proses menjadi lebih baik karena telah dilakukan tindakan 

koreksi dan mengurangi serta mengeliminasi kegagalan 

(McDermott, 2009). 

Menurut McDermott dkk (2009), semua design 

FMEA dan process FMEA menggunakan sepuluh 

langkah  antara lain : 

A. Meninjau proses atau produk 

Tahap peninjauan proses atau produk merupakan 

tahap awal dalam langkah FMEA. Gambar teknik 

dari produk dibutuhkan saat akan melakukan 

tinjauan berkaitan dengan design FMEA, sedangkan 

flowchart dari tiap operasi dibutuhkan saat akan 

melakukan tinjauan berkaitan dengan process 

FMEA. 

B. Melakukan brainstorming terhadap moda kegagalan 

potensial 

Sebuah tim FMEA akan memulai memikirkan potensi-

potensi moda kegagalan setelah mengetahui dan 

mengerti proses maupun produk dari kasus yang ada. 
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Sebuah sesi brainstorming akan memunculkan banyak 

ide baru dan anggota tim yang menghadiri sesi 

brainstorming harus membawa catatan ide yang mereka 

punya untuk dibagikan di sesi tersebut. 

C. Mendaftar potensi efek yang ditimbulkan untuk setiap 

moda kegagalan Dengan adanya catatan moda 

kegagalan dalam worksheet FMEA, sebuah tim FMEA 

harus meninjau setiap moda kegagalan dan 

mengidentifikasi efek potensial dari kegagalan yang 

muncul. Langkah ini harus dilakukan karena informasi 

mengenai efek potensial membantu tim untuk berpikiran 

secara jika maka. Jika kegagalan muncul maka 

konsekuensinya apa? 

D. Menetapkan peringkat severity untuk setiap efek yang 

ditimbulkan. Tingkatan severity merupakan estimasi 

seberapa serius dampak yang akan ditimbulkan jika 

kegagalan terjadi. Beberapa kasus, tingkat severity dapat 

dengan jelas diketahui, karena menggunakan 

pengalaman masa lalu sehingga seberapa serius masalah 

yang timbul dapat diketahui. Kasus yang lain, penentuan 

tingkat severity berdasarkan pengetahuan dan keahlian 

dari anggota tim FMEA 
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Tabel 2.5 Skor Impact (Saverity) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

                                      Sumber : Gasperz (2012) 

 

E. Menetapkan peringkat occurrence untuk setiap efek 

yang ditimbulkan. Metode terbaik dalam menentukan 

peringkat occurrence adalah menggunakan data aktual 

dari suatu proses. Tim FMEA harus mengestimasi 

seberapa sering moda kegagalan mungkin muncul saat 

data aktual kegagalan tidak tersedia. 

Tabel 2.6 Skor Likelihood (Occurrence) 

 

 

 

 

 

Sumber : Gasperz (2012) 

 

Sumber : Gasperz (2012)  

F. Menetapkan peringkat detection untuk setiap efek yang 

ditimbulkan 

Peringkat detection dilihat dari bagaimana kegagalan 

atau efek dari kegagalan dapat terdeteksi. Langkah awal 

yang dilakukan adalah mengidentifikasi pengendalian 

kegagalan yang dapat mendeteksi kegagalan maupun 
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efek dari kegagalan. Jika tidak ada pengendalian 

mengenai kegagalan maka kemampuan deteksi rendah 

dan akan menghasilkan peringkat deteksi yang tinggi, 

seperti 9 atau 10. 

Tabel 2.7 Skor Likelihood (Detection) 

 

 

 

 

 

Sumber : Gasperz (2012) 

G. Menghitung RIsk Priority Number untuk setiap efek 

yang ditimbulkan Risk Priority Number diperoleh 

dengan mengalikan severity, occurrence, dan detection.    

  𝑁 =   𝑣    𝑦 ×  𝑐𝑐     𝑐  ×     𝑐  𝑜      

H. Memprioritaskan moda kegagalan yang akan 

ditindaklanjuti 

Moda kegagalan diprioritaskan berdasarkan Risk 

Priority Number yang tertinggi menuju ke yang 

terendah. Kemungkinan yang terjadi bahwa aturan 

80/20 dapat diterapkan ke RPN, seperti halnya dengan 

peningkatan kualitas yang lain. Hal ini dapat berarti 

bahwa 80% dari total RPN pada FMEA berasal dari 

20% kegagalan dan efek potensial. Pareto diagram dapat 

membantu menunjukkan perbedaan antara peringkat 

untuk kegagalan dan efek yang ditimbulkan. 

I. Mengambil tindakan untuk menghilangkan atau 

mengurangi moda kegagalan yang beresiko tinggi 

Langkah yang dapat dilakukan dalam mengeliminasi 

atau mengurangi moda kegagalan adalah menggunakan 
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proses pemecahan masalah yang terorganisir yaitu 

dengan mengidentifikasi masalah kemudian 

mengimplementasikan tindakan perbaikan yang dapat 

dilakukan. 

J. Menghitung hasil Risk Priority Number setelah moda 

kegagalan dikurangi atau dihilangkan 

Satu tindakan yang telah diambil untuk meningkatkan 

produk atau proses harus diikuti dengan penentuan 

peringkat yang baru bagi severity, occurrence, dan 

detection dan RPN dihitung kembali. Tindakan 

perbaikan moda kegagalan yang telah dilakukan 

seharusnya dapat mengurangi nilai RPN secara 

signifikan. Jika tidak, hal itu berarti tindakan perbaikan 

yang diambil tidak mengurangi severity, occurrence dan 

detection. 

 

G. 5W+1H 

Pada dasarnya, rencana – rencana tindakan akan 

mendeskripsikan tentang alokasi sumber  – sumber daya 

serta prioritas dan alternatif yang akan dilakukan dalam 

implementasi dari rencana itu. Bentuk pengawasan dan 

usaha – usaha untuk mempelajari melalui pengumpulan 

data dan analisis ketika implementasi dari suatu rencana 

juga harus direncanakan pada tahap ini (Gaspersz, 2012).  

Menurut Gasperz (2012) 5W – 1H dapat digunakan 

pada tahap improvement ini. (1) What, apa yang menjadi 

target utama dari perbaikan kualitas? (2) Why, mengapa 

rencana tindakan diperlukan? (3) Where, dimana rencana 

tersebut dilaksanakan? (4) Who, siapa yang akan 

mengerjakan aktivitas rencana itu? (5) When, kapan 
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tindakan ini akan dilaksanakan? (6) How, bagaimana 

mengerjakan rencana tersebut? Contoh petunjuk 

penggunaan metode 5W – 1H untuk pengembangan 

rencana tindakan dapat dilihat dalam Tabel 2.8 di bawah 

ini. 

Tabel 2.8 5W+1H 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Gasperz (2012) 

 

2.1.8 Standar Operasional Procedur 

Menurut Febriana S (2007) SOP merupakan tahapan yang 

harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja. SOP juga 

menggambarkan hubungan interaksi antar fungsi dan antar 

departemen, dan digunakan untuk mendefinisikan tanggung jawab 

dan wewenang. SOP berisi apa yang harus dilakukan dan siapa 

yang harus melakukan dalam proses yang akan dilakukan atau 

diikuti oleh setiap anggota dalam perusahaan.  

 Tujuan utama dari penerapan SOP adalah untuk 

memudahkan dan menyamakan persepsi semua orang yang 
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memanfaatkannya dan untuk lebih memahami setiap langkah 

kegiatan yang harus dilaksanakannya. Adapun tujuan SOP, 

antara lain (Sidik, 2008):  

1. Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan 

suatu prosedur kerja.  

2. Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan 

posisi mereka dalam perusahaan.   

3. Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses 

kerja, tanggung jawab dan staf terkait dalam proses kerja 

tersebut.  

4. Memberikan keterangan tentang dokumen-dokumen yang 

dibutuhkan dalam suatu proses kerja.   

5. Mempermudah perusahaan dalam mengetahui terjadinya 

inefisiensi proses dalam suatu prosedur kerja.  

 Keuntungan SOP Perkembangan dan penggunaan SOP 

mengurangi variasi dan meningkatkan kualitas melalui 

penerapan konsisten dari proses atau prosedur dalam 

organisasi, bahkan jika terjadi perubahan personil secara 

sementara atau permanen. SOP dapat menunjukkan 

pelaksanaan dengan kebutuhan organisasional dan 

pemerintahan serta dapat digunakan sebagai bagian dari 

program pelatihan personil, karena SOP harus menyediakan 

instruksi kerja secara rinci. Ketika data historis dievaluasi 

untuk penggunaan saat ini, SOP juga dapat berguna untuk 

merekonstruksi aktivitas proyek ketika tidak ada referensi lain 

yang tersedia. Sebagai tambahan, SOP kadang-kadang juga 

digunakan sebagai checklist oleh pemeriksa ketika mengaudit 

prosedur. Kegunaan SOP yang valid mengurangi usaha kerja, 

sambil meningkatkan kemampuan pembandingan, kredibilitas, 

dan daya tahan legal. 
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 Gaya Penulisan SOP  

SOP harus ditulis dalam format ringkas, langkah demi 

langkah dan mudah dibaca. Informasi yang ditampilkan tidak 

boleh ambigu dan rumit secara menyeluruh. Kalimat aktif dan 

kata kerja saat ini harus digunakan. Istilah “kamu” tidak 

digunakan, tapi diterapkan.  

Dokumen tidak boleh bertele-tele, berulang, dan terlalu 

panjang. Usahakan sederhana dan pendek. Informasi harus 

diberitahukan secara jelas dan eksplisit untuk menghilangkan 

keraguan terhadap apa yang dibutuhkan. Gunakan juga 

flowchart untuk mengilustrasikan proses yang dijelaskan. 

Sebagai tambahan, ikuti petunjuk gaya yang digunakan pada 

organisasi anda, seperti ukuran font dan margin. 

 Standard operating procedure (SOP)  

Berdasarkan konsep ISO 9001:2000   SOP yang mengacu ada 

ISO 9001 : 2000 membahas pokok permasalahan, sebagai 

berikut :  

1. Tujuan, Berisi tujuan dibuatnya dokumen yang 

bersangkutan  

2. Ruang lingkup, Menunjukkan dimana (ruang lingkup) 

penerapan dokumen yang bersangkutan.  

3.  Definisi, Berisi definisi-definisi atau istilah yang perlu 

diketahui  

4. Referensi, Acuan atau rujukan yang digunakan untuk 

terlaksananya penerapan dokumen yang bersangkutan. 

5. Informasi umum, Berisi informasi umum yang 

bersangkutan dengan pengendalian dokumen dan data.  
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6. Prosedur dan tanggungjawab, Berisi rincisn tugas yang 

harus dilaksanakan dan personel terkait yang harus 

bertanggung jawab terhadap implementasi prosedur.  

7. Keadaan khusus, Berisi informasi mengenai keadaan-

keandaan khusus yang berkaitan dengan pengendalaian 

dokumen dan catatan kualitas.  

8. Dokumentasi, Keterangan yang menyangkut bentuk 

keberadaan dokumen yang bersangkutan. 

9. Lampiran, Berisi lampiran-lampiran yang berkaitan dengan 

pengendalian dokumen dan catatan kualitas. 
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2.2 Penelitian Terdahulu 

 

Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu 

No 

 

Nama Penulis dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil dan Kesimpulan 

 

1 

 

Caesaron, D., & 

Tandianto. 2013. 

Jurnal PASTI  9(3), 

248 – 256. 

PENERAPAN 

METODE SIX 

SIGMA DENGAN 

PENDEKATAN 

DMAIC PADA 

PROSES 

HANDLING 

PAINTED BODY 

BMW X3 (STUDI 

KASUS: PT. 

TJAHJA SAKTI 

MOTOR) 

Six sigma, 

DMAIC, 

Diagram 

Pareto, 

Fishbone, 

FMEA 

Pada tahap define critical to quality, yaitu chip (bintik), scratch (goresan), flex (ukuran lebih 

besar), dent (penyok), contamination (terdapat cairan), dan damage (serupa dengan chip). Tahap 

measure tidak adanya poin yang keluar batas menunjukkan proses handling masih berada dalam 

batas kendali, Didapatkan nilai DPMO adalah 33,333. Tingkat sigma yang didapatkan sebesar 3,3. 

Tahap Analyze Dari diagram tersebut terdapat 4 jenis cacat yang dominan yaitu, flex (31,3%), chip 

(24,7%), contamination (18,7%), dan scratch (13,3%). Dalam diagram fishbone penyebab 

manusia  (tidak menggunakan alat bantu saat inspeksi, jarang mengganti lap saat inspeksi), 

Metode (Sulit membuka pengait saat unloading, Banyaknya proses pemindahan rak,  

Penyimpanan painted body tidak terstruktur),  Lingkungan (stasiun kerja yang berdebu). Tahap 

improvement dari FMEA tersebut didapatkan modus kegagalan tergores benda asing dan 

penyusunan Painted Body yang tidak terstruktur (teratur) dengan RPN sebesar 112. usulan 

perbaikan dengan membuat Standard Operating Procedure (SOP) seperti penggantian lap secara 

berkala, dan penggunaan penutup (cover) body mobil agar terhindar dari benda asing diberikan.  

Pada tahap control tahap ini perlu adanya suatu rekaman atau histori data perbaikan sehingga 

dapat dilakukan suatu perbandingan apakah proses dapat lebih baik dibandingkan dengan proses 

perbaikan sebelumnya.  
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Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 

 

Nama Penulis dan 

Tahun 

Judul Metode Hasil dan Kesimpulan 

2 

Kholil, M., & 

Pambudi, T. 2014. 

Jurnal PASTI, 8(1), 

14-29 

IMPLEMENTASI 

LEAN SIX SIGMA 

DALAM 

PENINGKATAN 

KUALITAS 

DENGAN 

MENGURANGI 

PRODUK CACAT 

NG DROP DI 

MESIN FINAL 

TEST PRODUK 

HL 4.8 DI PT. SSI 

DMAIC, Lean 

Six Sigma 

Pada tahap define menunjukkan cacat yang terjadi pada produk HL 4.8. Dengan menggunakan 

pareto Final Test terbesar yaitu 29.4%. Dari pareto terlihat bahwa jenis cacat terbesar adalah jenis 

cacat NG Drop pada proses final test. Serta dilakukan Teknik pertanyaan-pertanyaan: Apa (What), 

Dimana (Where) dan Kenapa (Why). Pada tahap measure data managemen menentukan target 

Yield untuk model HL 4.8 adalah 98,8 %. Dan level sigma ada pada posisi 1,4156. Tahap analisis 

berdasarkan diagram tulang ikan pada faktor mesin (vacuum pump sudah tidak normal, cylinder 

sudah rusak, dan sensor elevator tidak bisa deteksi tray),  faktor manusia (operator tidak hati-hati 

dan operator tidak check actual input dan output product), faktor material (device basah) faktor 

metoda (tidak ada metoda pengecekan cylinder, tidak ada metoda pengecekan vacuum pump, dan 

tidak ada pengecekan sensor PM2 LH10). Tahap improve rencana perbaikan pada 5W+1H adalah 

mengganti seal di vacuum pump, mengganti cylinder, membuat tool. Tahap control  yaitu 

mengecek sensor elevator, membuat prosedur, membenarkan mesin ketika terjadi error, dilakukan 

sosialisasi untuk lebih ketat menggunakan check sheet yang sudah ada, mengecek cylinder, 

mengecek vacuum pump Hasil dari perbaikan adalah meningkatnya produktifitas menjadi 99,59% 

, Penghematan biaya sebesar USD 5.894 per bulan. Level sigma total naik menjadi 1,9190 dan 

level sigma NG drop naik menjadi 3,3831. 
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Tabe l 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

Dan Tahun 
Judul Metode Hasil Dan Kesimpulan 

3 

Sharma, G. V. S. 

S., Rao, P, S., & 

Babu, B. S.  

2018. Journal of 

Industrial 

Engineering 

International, 

14(2), 213-226 

PROCESS 

CAPABILITY 

IMPROVEMENT 

THROUGH 

DMAIC FOR 

ALUMINUM 

ALLOY WHEEL 

MACHINING 

CTQ (critical-

to-quality) 

characteristic 

DMAIC (define-

measure-

analyze-

improvecontrol) 

Ishikawa 

diagram 

PFMEA 

(process failure 

modes and 

effects analysis) 

Control charts  

 

Pada tahap define  CTQ yaitu pusat Bore lubang diameter ø50.000 (±0.050).Tahap measurement yaitu 

pengukuran kemampuan proses Cp, Cpk dan Cpm untuk nilai target 50,010 mm diperoleh sebagai 0,66, -

0,04 dan 0,27. Melakukan analisis seperti sebab-akibat diagram Cp, Cpk and Cpm < 1.33 sebagai kepala 

ikan sedangkan untuk penyebab dikarenakan pada manusia, material, metode, dan mesin.  Sedangkan  

tools FMEA dihasilkan RPN terbesar 648 yaitu  Bore hole diameter oversize. Pada fase Improvement 

yang dilakukan dengan tools ANOVA disimpulkan bahwa 73% dari variabilitas karena pengaturan 

penyisipan alat yang tidak benar v-block, ketidakakuratan dalam pengaturan changeover. untuk 

menghilangkan ketidakakuratan bar insert dibesarkan setelah setiap sepuluh komponen mesin untuk 

mengkompensasi konstan progresif Insert terangkat oleh sekitar 0.060 mm, Pada tahap control 

menggunakan X-bar dan Peta kendali R . Sebagai hasil dari proses peningkatan Cp, Cpk dan Cpm 

meningkat dari nilai awal 0,66, -0,24, 0,27, ke nilai akhir dari, 4.19, 3.24 dan 1.41. 
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Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

Dan Tahun 
Judul Metode Hasil Dan Kesimpulan 

4 

Malek, J., 

Desai, D. 

2015. 

International 

Journal for 

Quality 

Research, 9(4), 

557-604 

REDUCING 

REJECTION/REWORK 

IN PRESSURE DIE 

CASTING PROCESS 

BY APPLICATION OF 

DMAIC 

METHODOLOGY OF 

SIX SIGMA 

DMAIC 

methodology 

Pada tahap define, CTQ Artos body yaitu  pengisian yang tidak benar, pukulan lubang, dan permukaan 

akhir yang buruk. Tahap measure, menggunakan P bagan Selama proyek ini diamati yang persentase 

penolakan/ulang sebenarnya lebih dari 11.41%.  menghitung sigma level dari Apr-13 to Aug-14 yakni 

sebesar 3.3 dan Feb-March 2015 sebesar 3.1. Pada tahap analyze, dengan tools penyebab & efek diagram  

yang dikelompokan manusia, mesin, bahan dan die. Setelah itu mencari penyebab utama dengan 

menggunakan regresi analisis pada penundaan selama menuangkan logam, penuangan suhu, die holding, 

Time wise rejection/rework. Menghasilkan kesimpulan bahwa Analisis regresi menunjukkan ada relasi 

antara waktu produksi dan % penolakan / pengerjaan ulang pada waktu. Tahap improvement,  DOE ini 

percobaan, ANOVA dihasilkan kesimpulan dengan memberikan saran seperti Pouring Temperature (°C) 

850 2 Die Temperature (°C) 195 3 Die Holding Time (sec) 12. setelah melaksanakan DOE, tingkat 

optimasi 12 detik yang menghemat 2 detik di setiap siklus operasi.. Tahap control yaitu P Chart, 

Pelatihan kepada operator berdasarkan SOP. 
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Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

Dan Tahun 
Judul Metode Hasil Dan Kesimpulan 

5 

Srinivasan,K., Et 

All.  2014.  

 

Enhancing 

effectiveness of 

Shell and Tube 

Heat Exchanger 

through Six 

Sigma DMAIC 

phases. 

Six Sigma, 

DMAIC, CTQ, 

quality, 

effectiveness. 

 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meningkatkan kualitas tungku pada sebuah perusahaan manufaktur 

di Tamilnadu India, melalui fase DMAIC. Pada tahap define, parameter critical to quality (CTQ) 

diidentifikasi sebagai efektivitas dalam penukar panas shell and tube. Dalam fase measure, Berdasarkan 

hasil pengukuran Pareto yang ke dua mengungkapkan bahwa, berbagai parameter yang mempengaruhi 

kinerja heat recovery. Dalam tahap analisis, Digunakan diagram tulang ikan yaitu faktor mesin (area 

transfer panas kurang) faktor metode (perpindahan material yang terlalu cepat, solusi alternatif tidak 

digunakan) faktor material (konduktifitas material yang rendah) serta faktor lingkungan (kondisi 

lingkungan yang panas).  Dalam fase improve, dihasilkan gagasan memperkenalkan sirip di atas tabung 

bisa mengintensifkan transfer panas dengan melindungi kehilangan energi dan meningkatkan efektivitas 

penukar panas shell and tube. Pada fase Control, perolehan telah dicapai oleh personel tim melalui proses 

analisis yang menghasilkan hasil maksimum. Akibatnya, efektivitas keseluruhan penukar panas 

ditingkatkan dengan menganalisa dan mengidentifikasi komponen-komponen penting dari tungku dengan 

cara yang tepat agar permasalahan transfer panas dapat diatasi secara keseluruhan. 
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Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

Dan Tahun 
Judul Metode Hasil Dan Kesimpulan 

6 

 

Gupta, V., 

Jain, R., 

Meena, M. L., 

& Dangayach, 

G. S. 2018. 

Journal 

Industrial 

Engineering 

Interational, 

14, 511-520 

 

SIX-SIGMA 

APPLICATION IN 

TIRE-

MANUFACTURING 

COMPANY: A 

CASE STUDY 

Six sigma  

 

Pada tahap define, menggunakan metode voice of customer (VOC). Sambungan manik menghasilkan 90 ± 

15 mm , Sambungan manik rata-rata dari ban 97 mm dan Kerugian material karena Pergeseran Sambatan 

dari Spesifikasi Target 93-100 kg / bulan. Tahap measure,. Kemampuan memproses indeks adalah 0,94 yang 

kurang dari 1; X-bar dan R-chart, jelas bahwa sedikit poin berada di luar batas kontrol bawah. Pada tahap 

analisis, untuk mencari akar penyebab pengaturan splice manik sisi yang lebih tinggi, variasi dalam 

pengaturan advancer disebabkan karena perubahan keterampilan pekerja, pengaturan sensor tidak bisa 

berubah sering, pekerja tidak menggunakan pita pengukur. Tahap improvement menyusun rencana korektif 

yaitu Arahkan ke sisi yang lebih tinggi  dan Tunjuk sisi bawah . Tahap control yaitu empat langkah DMAIC 

metodologi harus diterapkan secara berkala. 
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Tabel 2.9 Ringkasan Jurnal Penelitian Terdahulu (Lanjutan) 

No 
Nama Penulis 

Dan Tahun 
Judul Metode Hasil Dan Kesimpulan 

7 

 

Shonpuak, W., 

& 

Rojanarowan, 

N. 2013. 

International 

Journal 

Industrial 

Engineering 

Interationa 

Computationl, 

4, 505-516 

 

STRENGTH 

IMPROVEME

NT OF FIBRE 

CEMENT 

PRODUCT 

Six sigma  

 

 

Fase Define, masalah yang ditemukan adalah bahwa produk MOR yang rapuh  Pada fase Measure, ketepatan 

sistem pengukuran dievaluasi menggunakan pengukur nested teknik repeatability dan reproducibility (GR & R) 

dan ditemukan bahwa ketelitian dari sistem pengukuran dapat diterima. Oleh karena itu, data kemampuan proses 

yang dikumpulkan dapat diandalkan untuk menunjukkan indeks kapabilitas proses (Cpk) dari MOR adalah 0,26. 

Pada tahap Analisis, faktor-faktor potensial dari masalah kemudian diidentifikasi. Karena ada banyak faktor yang 

mempengaruhi MOR, 16 faktor ini diklasifikasikan ke dalam tiga kelompok berdasarkan metode perbaikan 

selanjutnya. Pada fase Improve, ketebalan lapisan film, dan langkah tekanan dioptimalkan Pada fase Kontrol, 

kontrol proses statistik dan rencana kontrol dibentuk untuk mengontrol proses produksi. Setelah perbaikan, 

indeks kapabilitas proses (Ppk) meningkat secara signifikan dari 0,26 hingga 1,35. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara 

garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka 

pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (research question), 

dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta 

hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009). Melalui 

uraian dalam kerangka berpikir, peneliti dapat menjelaskan secara 

komprehensif variabel-variabel apasaja yang diteliti dan dari teori apa 

variabel-variabel itu diturunkan. Berikut ini kerangka penelitian produk 

Bijih Plastik di PT Masolikalerindo Perkasa : 

 

Permasalahan defect 

produk bijih plastik 

hitam pada mesin 

parel tiga

Bagaimana cara 

mengurangi produk 

defect tertinggi

Mencari cara 

perbaikan kualitas

Menggunakan 

metode DMAIC

Merekomendasikan hasil 

analisis dengan metode 

DMAIC kepada PT. 

Masolikalerindo Perkasa

 

Gambar 2.7 Kerangka Pemikiran 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Menurut Sugiyono (2017) Metode penelitian pada dasarnya

merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan

kegunaan tertentu. Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan

adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian suatu proses menemukan

pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat

menganalisis keterangan mengenai apa yang ingin diketahui (Kasiram,

2008). Alasan menggunakan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif

karena metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

yang digunakan dalam penelitian ini membutuhkan data jumlah defect

pada setiap mesin parel, jumlah setiap jenis defect produk bijih plasik

hitam pada mesin parel tiga, data frekuensi defect pada sampel pengujian

dispersi jetness, pengujian kadar debu, pengujian MFI dan defect pengujian

kadar air produk bijih plastik di mesin parel tiga dan data hasil pengujian

kadar air sampel produk bijih plastik hitam pada mesin parel tiga.

Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan deskriptif, Menurut

Sugiyono (2017) pendekatan deskriptif yaitu menganalisis data dengan

cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul

sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku

untuk umum atau generalisasi. Alasan menggunakan pendekatan deskriptif

yaitu penelitian ini mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan

fenomena-fenomena yang terjadi sekarang (ketika penelitian berlangsung)

mengenai kualitas khusunya pada mesin parel tiga di PT Masolikalerindo

Perkasa.
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3.2 Jenis Data & Informasi

Dalam penelitian ini untuk memenuhi atau mencapai tujuan penelitian

guna menyelesaikan tugas akhir maka jenis data dan informasi yang

dibutuhkan, antara lain :

1. Jenis Data

 Data Primer

Menurut Sugiyono (2012) menjelaskan jenis data primer adalah

sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul

data. Pengumpulan data primer dalam penelitian ini meliputi :

 Data hasil kuisioner FMEA yang dilakukan pengisian oleh

kepala produksi, quality assurance dan kepala pabrik PT

Masolikalerindo Perkasa.

 Wawancara mengenai gambaran umum proses produksi

pada PT Masolikalerindo Perkasa.

 Wawancara mengenai gambaran jenis defect afal, afkir, dan

CD Basah yang terjadi dalam proses produksi pada produk

bijih plastik hitam di mesin parel tiga

 Informasi mengenai gambaran umum perusahaan PT

Masolikalerindo Perkasa

 Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh

dengan cara membaca, mempelajari dan memahami melalui media

lain yang bersumber dari literatur, buku-buku, serta dokumen

perusahaan. Pengumpulan data sekunder dalam penelitian ini

meliputi :

 Data jumlah defect pada mesin parel satu, dua, tiga dan

empat dalam periode Februari 2018 – Juli 2018.

 Data jumlah per jenis defect pada produk bijih plastik hitam
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di mesin parel tiga periode Februari 2018 – Juli 2018.

 Data frekuensi defect sampel produk pada pengujian kadar

air, pengujian MFI, pengujian kadar abu, dan pengujian

dispersi jetness pada produk bijih plastik hitam di mesin

parel tiga periode Februari 2018 – Juli 2018.

 Data hasil pengujian kadar air pada sampel produk bijih

plastik hitam di mesin parel tiga

3.3 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian, cara yang dilakukan yaitu dengan cara atau teknik

pengumpulan data. Menurut Sugiyono (2017) menjelaskan definisi dari

teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam

penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data.

Ada berbagai teknik yang dilakukan untuk mengumpulkan data, untuk

penelitian ini dilakukan melalui dengan teknik berikut ini:

1. Studi kepustakaan (Library Research).

Menurut Martono (2011) studi pustaka dilakukan untuk memperkaya

pengetahuan mengenai berbagai konsep yang akan digunakan sebagai

dasar atau pedoman dalam proses penelitian. Yaitu mempelajari hal

yang berkaitan dengan :

 Six Sigma

 DMAIC

 Seven Tools

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis)

 Dan yang terkait pada tinjauan pustaka

2. Studi Lapangan (Field Research)

Merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan

pengamatan langsung pada objek yang diteliti untuk memperoleh data,

antara lain :
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 Teknik Observasi

Menurut Sugiyono (2009) meyatakan bahwa “Observasi adalah

kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui

hasil panca indra mata serta dibantu dengan panca indra lainnya.

Observasi yang dilakukan dalam penelitian antara lain :

 Mengobservasi proses produksi pada mesin parel tiga dan

menganalisis bagaimana cara perbaikan agar dapat

meminimalisir defect produk bijih plastik hitam di mesin parel

tiga

 TeknikWawancara

Menurut Sugiyono (2010) Wawancara digunakan sebagai teknik

pengumpulan data apabila peneliti akan melaksanakan studi

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti,

dan juga peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang

lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.

 Mewawancarai gambaran umum proses produksi pada PT

Masolikalerindo Perkasa

 Mewawancarai bagaimana jenis-jenis defect yang ada pada

proses produksi mesin parel tiga memproduksi bijih plastik

hitam

 Teknik Kuisioner

Menurut Arikunto (2010) kuesioner adalah sejumlah pertanyaan

tertulis yang digunakan untuk memperoleh informasi dari

responden dalam arti laporan tentang pendapat pribadinya, atau

hal-hal yang ia ketahui. Yaitu kuisioner FMEA (Failure Mode and

Effect Analysis)
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3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan dan analisis data merupakan tahapan-tahapan penting

setelah mengumpulkan data, berikut cara pengolahan data dengan

menganalisi sehingga dapat menghasilkan informasi :

1. Observasi Lapangan

Mengetahui perusahaan dengan melihat bagaimana cacat produk yang

ada pada bijih plastik hitam mesin parel tiga, mengetahui gambaran

proses produksi dari mesin parel tiga dan bagaimana tim Quality

Control memeriksa pengujian terhadap hasil akhir produksi bijih

plastik hitam.

2. Pengambilan Data

Data-data yang di ambil antara lain :

 Data defect mesin parel satu, dua, tiga dan empat pada bulan

Februari 2018-Juli 2018.

 Data frekuensi terjadinya defect dalam pengujian kadar air,

pengujian MFI, pengujian kadar abu dan pengujian dispersi jetness

pada bijih plastik hitam di mesin parel tiga

 Data hasil pengujian kadar air pada pada bijih plastik hitam di

mesin parel tiga

3. Metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improvement, Control)

A. Define

Pada tahap define, menggunakan tools CTQ dan Pareto :

 CTQ digunakan untuk mengetahui Atribut-atribut kegagalan

atau cacat yang terjadi dalam produk bijih plastik hitam.

 Flow business process guna mengetahui proses mana yang

diteliti karena menimbulkan defect.

 Menggunakan tools pareto guna menemukan defect terbesar

yang berada pada mesin parel tiga memproduksi bijih plastik
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hitam.

B. Measure

Setelah mengetahui penyebab yang terbesar, selanjutnya dilakukan

pengukuran terhadap performansi sigma dengan tujuan untuk

mengetahui tingkat PT Masolikalerindo Perkasa sekarang,

melakukan pengukuran peta X bar dan R untuk melihat apakah

proses masih berada dalam batas kendali, pengukuran Cp untuk

menilai proses dan Cpk untuk menilai seberapa jauh hasil produksi

bergeser dari spesifikasi.

C. Analyze

Dalam tahap analyze (analisis), tools yang digunakan yaitu diagram

tulang ikan untuk mencari tahu penyebab-penyebab defect yang

mempengaruhi jenis defect yang tertinggi.

D. Improvement

Setelah dilakukan analisis, tahap berikutnya yaitu improvement

dengan menggunakn tools FMEA yaitu tahap memberikan

kuisioner kepada kepala produksi dan kepala pabrik, dengan

pertanyaan yang berkaitan dengan hasil fishbone untuk menentukan

saverity, occurance, detection sehingga dapat mengetahui nilai

RPN yang terbesar. Berikut contoh kuisioner dan cara pengisian

kuisioner :

Tabel 3.1 Kuisioner FMEA

Sumber : Atilla (2014)

Tindakan spesifik yang akan dilakukan pengisian kuisioner dan
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delegasikan kepada :

 Orang yang bertanggung jawab di proses produksi mesin

parel tiga produk bijih plastik hitam

 Sudah berpengalaman kurang lebih 15 tahun dalam

menangani proses produksi mesin parel tiga produk bijih

plastik hitam

 Sudah mengetahui permasalahan yang terjadi secara

mendalam dan melakukan perbaikan ketika terjadi masalah

proses produksi mesin parel tiga produk bijih plastik hitam

 Mempunyai jabatan dengan struktur organisasi

Setelah dilakukannya kuisioner FMEA dan menghasilkan tindakan

yang akan diprioritaskan kemudian membuat rencana-rencana

menggunakan tools 5W+1H yang akan mendeskripsikan (apa,

kenapa, dimana, siapa, kapan, dan bagaimana) tentang perbaikan

yang akan dilakukan.

E. Control

Tahap control yaitu Fase mengendalikan kinerja proses dan

menjamin cacat tidak muncul kembali. Tahap ini hanya berupa

usulan untuk diimplementasikan oleh perusahaan.
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3.5 Langkah-Langkah Penelitian

 Langkah-langkah penelitian adalah rangkaian yang dilakukan

secara terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah

atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan dari tujuan

penelitian. Berikut langkah-langkah penelitian :

Gambar 3.1 Langkah-langkah Penelitian
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Sumber : Pengolahan Data (2018)

Penjelasan mengenai langkah-langkah metode penelitian sebagai berikut :

Tahap1.Mulai untuk melakukan pengerjaan dalam tugas akhir

Tahap 2. Observasi lapangan dengan melihat langsung keadaan kualitas yang

terjadi di PT Masolikalerindo Perkasa dan mengetahui proses produksi pada mesin

parel satu , dua, tiga dan empat

Tahap 3. Dengan melihat kondisi permasalahan dilapangan maka membaca

referensi-referensi atau tinjauan pustaka mengenai kualitas khususnya terkait

metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control)

Tahap4.Menentukan tujuan penelitian guna memperarah apa saja yang dilakukan

dalam penelitian yang berkaitan dengan tema kualitas dari referensi yang telah di

baca. Tujuan penelitian yaitu Mengetahui jenis cacat tertinggi yang mempengaruhi

produk bijih plastik hitam pada mesin parel tiga dan mengusulkan perbaikan

terhadap defect yang terjadi pada produk bijih plastik hitam mesin parel tiga

dengan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement,

Control) .

Tahap 5. Pengambilan data yang diperlukan untuk pengolahan menggunakan

metode DMAIC (Define, Measure, Analys, Improvement, Control) .

Tahap 6. Pada tahap ini dimulai pengolahan yang pertama yaitu define. Dengan

mengidentifikasi critical to quality atas keluhan pelanggan dan kesalahan yang

terjadi pada produksi, mengetahui proses yang dilakukan penelitian dikarenakan

proses tersebut menimbulkan defect menggunakn flow business process serta

menentukan defect terbesar dari jenis-jenis defect.

Tahap 7. Tahap measure (pengukuran), pada tahap ini dilakukan pengukuran

sigma level pada perusahaan, peta X bar dan R sebagai pengukur kestabilan proses

dan selanjutnya untuk mengetahui kemampuan proses dengan menggunakan Cp
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dan Cpk.

Tahap 8. Analyze atau analisis bertujuan untuk menganalisis penyebab-penyebab

terjadinya defect terbesar yang sudah diidentifikasi melalui pareto pada tahap

define. Toolsyang digunakan pada analyze yaitu fishbone diagram.

Tahap 9. Improve menggunakan tools FMEA dengan menyebarkan kuisioner

terhadap kepala produksi, quality assurance dan kepala pabrik, Pertanyaan pada

kuisioner diisi dari penyebab-penyebab yang ada pada fishbone diagram dan

menilai dengan skor Saverity, Occurance, dan Detection. Untuk menentukan nilai

RPN, selanjutnya memilih RPN terbesar untuk memberikan tindakan prioritas

perbaikan dan kemudian menjelaskan rencana-rencana tindakan menggunaka tools

5W+1H.

Tahap 10. Tahap control untuk menjaga kinerja proses dan melakukan

pengendalian kualitas yang dicapai dari sixsigma tingkat kualitas, di atas empat

langkah DMAIC metodologi harus diterapkan secara berkala.

Tahap11.Kesimpulan dan saran yang berisi jawaban dari tujuan penelitian serta

saran tentang perbaikan untuk PT Masolikalerindo Perkasa.



62 
 

BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Profil Perusahaan 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Logo PT Masolikalerindo Perkasa 

Sumber : HRD Manager PT Masolikalerindo Perkasa 

 

PT Masolikalerindo Perkasa (untuk selanjutnya disebut PT MKP) 

didirikan berdasarkan akta pendirian Perseroan Terbatas yang disetujui 

oleh Menteri Kehakiman RI dalam Surat Keputusan Nomor 02 -9192 

HT.01.01.Th.95. PT Masolikalerindo Perkasa bergerak dalam bidang 

industri bahan plastik warna (plastic compound) yang merupakan bahan 

baku industri plastik. Maksud dan Tujuan didirikannya PT MKP 

berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan antara lain adalah untuk 

mendirikan dan menjalankan berbagai rupa industri, terutama plastik 

additves (pewarna, penguat dan pengeras plastik) dan memperdagangkan 

hasil-hasilnya. Skala Usaha PT Masolikalerindo Perkasa sebagai berikut : 

 Jenis Usaha : industri bahan plastik warna (plastic compound) 

 Permodalan : PMDN 

 

4.1.2 Produk PT Masolikalerindo Perkasa 

Produk bijih plastik berkualitas memiliki variasai warna yang dihasilkan 

oleh PT Masolikalerindo Perkasa yang akan diperdagangkan kepada 

konsumen antara lain : 
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 MASWITE 

MASWITE adalah nama merek masterbatch putih kami 

berdasarkan Rutile titanium Dioxide dan digunakan untuk mewarnai 

plastik. Hal ini dapat diterapkan untuk berbagai proses fabrikasi 

dalam ekstrusi Film / lembaran, Blow, Injection molding, Thermo 

forming dan last but not least laminating process. 

 

Gambar 4.2 Bijih Plastik Putih MW 6040 

Sumber : Divisi Quality Control (2018) 

  

 MASWITE diproduksi dalam bentuk pellet / granular dengan 

diameter 2-3 mm yang cocok untuk dicampur dengan bahan plastik 

lainnya untuk memastikan dispersi yang baik. Bahan baku dan aditif 

yang dipilih dengan cermat menggunakan teknologi canggih kami 

digunakan dalam proses produksi kami untuk memastikan 

masterbatch putih berkualitas baik. 

 

Gambar 4.3 Bijih Plastik Putih W 20783 PP 

Sumber : Divisi Quality Control (2018) 
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 HITAM PEKAT (JET BLACK) 

JET BLACK adalah nama merek masterbatch Hitam kami dan 

digunakan untuk mewarnai plastik seperti HDPE, LDPE, LLDPE, 

PP, PS, EVA dll. JET BLACK diproduksi dalam bentuk pelet 

(granular) karena karakteristik ideal, tidak berdebu dan pencampuran 

yang lebih baik untuk meningkatkan produktivitas. Kami 

memastikan produk berkualitas tinggi dengan menggunakan bahan 

baku yang dipilih dengan cermat dan teknologi canggih dalam proses 

manufaktur kami. 

 

Gambar 4.4 Bijih Plastik Hitam 

Sumber : Divisi Quality Control (2018) 

 

4.1.3 Lokasi PT Masolikalerindo Perkasa 

Lokasi pabrik berkedudukan di alamat Jalan Raya Cikande – 

Rangkasbitung Km 18 Desa Mekarsari, Kecamatan Rangkasbitung, 

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten 

 

Gambar 4.5 Lokasi Produksi PT. Masolikalerindo Perkasa 

Sumber : Google Maps (2018) 
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4.1.4 Proses Produksi 

Proses produksi adalah cara/teknik untuk membuat sebuah produk 

sampai pada permasalahan tentang langkah-langkah merencanakan dan 

mengendalikan  semua langkah produksi tersebut secara efisien untuk 

merubah bentuk / transformasi bahan baku menjadi produk jadi. Berikut 

ini proses produksi pada PT Masolikalerindo Perkasa : 

Silo

Resin Filter + Aditif Pigmen + Oil

Feeder 1

Hoper

Kneader

Ekstruder

Silo Silo

Feeder 2 Feeder 3

Waterbath

Dryer

Blending Tank

Silo 
Blending Tank
Kap =1,50 ton

Timbangan

Packaging Ke WraehouseBarang Jadi

 

Gambar 4.6 Flow Process Produksi 

Sumber : PT Masolikalerindo Pekasa (2018) 

 

 Persiapan bahan baku, yaitu dengan mempersiapkan bahan baku 

tersebut dalam komposisi yang telah dipersiapkan. 

 Bahan baku yang telah dipersiapkan dimasukkan ke dalam alat yang 

disebut Silo, agar bahan tersebut ditampung. 

 Untuk selanjutnya dalam Feeder  mengatur persentase bahan baku 

untuk dijalankan ke proses berikutnya.,. Dalam proses ini akan 

terdapat bahan yang tidak terlarut dan dapat menimbulkan 

pencemaran udara berupa debu disamping kebisingan dari mesin. 
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 Dari hoper bahan baku di mixing untuk bahan tersebut menjadi 

larutan dengan i ndeks kekentalan sangat tinggi. 

 Kneader melalui proses pemanasan dengan temperatur tinggi yang 

diatur dari panel listrik larutan dipompakan keluar melalui cetakan 

(peletizer) membentuk untaian kemudian dipotong sehingga 

membentuk butiran dan secara gravitasi jatuh ke dalam waterbath 

 Waterbath dengan air yang dialirkan dari cooling tower, sehingga 

bahan tersebut yang tadinya panas dan menjadi dingin dan keras. 

 Bahan jadi yang masih basah tersebut dikeringkan dalam dryer  

 Dan dialirkan ke blanding tank lalu bijih plastik hitam siap dipakai 

untuk di-packing menjadi bahan jadi (stock barang jadi). 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi merupakan susunan dan hubungan antara tiap bagian 

serta posisi pada suatu organisasi atau perusahaan dalam menjalankan 

kegiatan operasional untuk mencapai tujuan yang di harapakan, berikut 

ini struktur organisasi pada PT Masolikalerindo Perkasa : 

 

Gambar 4.7 Struktur Organisasi 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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Keterangan : 

a. Owner adalah Sebagai pemilik perusahaan 

b. Factory dan Factory Development adalah Memimpin perusahaan 

dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan. Memilih, 

menetapkan, mengawasi tugas dari karyawan dan kepala bagian 

(manajer). Menyetujui anggaran tahunan perusahaan. Menyampaikan 

laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan. 

c. General Affair adalah sebuah posisi yang berada dibawah pimpinan 

Divisi Umum atau Kepala Operasional, biasa disebut GA. Yang 

bertanggung jawab terhadap perizinan perusahaan, dan lainnya. 

d. Teknik adalah memeriksa, merawat dan memperbaiki mesin dalam 

proses produksi. 

e. Produksi adalah seseorang yang terlibat dengan perencanaan, 

koordinasi dan control dari proses manufaktur dan bertanggung 

jawab memastikan barang dan jasa diproduksi secara efisien, jumlah 

produksi yang benar & akurat, diproduksi sesuai dengan anggaran 

biaya yang tepat dan berkualitas sesuai standar perusahaan. 

f. Quality Assurance adalah yang mencakup monitoring, uji-tes dan 

memeriksa semua proses produksi yang terlibat dalam produksi suatu 

produk supaya kualitas terjamin. 

g. Divisi PPIC terbagi menjadi divisi Quality Control yang memeriksa 

sampel hasil produksi untuk mengetahui apakah produk yang 

dihasilkan baik atau defect. Selain itu ada divisi spare part yaitu divisi 

yang mengatur jalannya mesin dengan melakukan perawatan mesin. 

h. logistik adalah Merencanakan dan mengkoordinasikan kegiatan 

pergudangann pengirimann persediaan dan pembelian agar proses 

permintaan dan pengadaan barang dapat terpenuhi sesuai dengan 

kebutuhan tepat waktu efesien dan efektif. 
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i. Finance / Keuangan bertanggung jawab atas segala aktivitas 

keuangan, tugas utama dari jabatan ini yaitu melakukan pengaturan, 

transaksi, membuat laopran keuangan perusahaan.  

 

4.1.6 Layout PT Masolikalerindo Perkasa 

Layout pabrik adalah cara penempatan fasilitas-fasilitas produksi 

guna memperlancar proses produksi yang efektif dan efisien. 

Fasilitas pabrik dapat berupa mesin-mesin, alat-alat produksi, alat 

pengangkutan bahan, dan peralatan pengawasan. Beriku layout pada PT 

Masolikalerindo Perkasa : 

 

Gerbang Masuk

S
e
c
u
rity

Parkiran

Kantor

Area Mesin 1 dan 3

Area Mesin 2, 4 dan 

ruang QC

Gudang Bahan Baku 

dan Bahan Jadi

Area Mesin 1 dan 3
Gudang Bahan Baku 

dan Bahan Jadi

Gudang Bahan Baku 

dan Bahan Jadi

Maintenance

 

Gambar 4.8 Layout PT Masolikalerindo Perkasa 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa 
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4.1.7 Perlengkapan Keselamatan dan Keamanan Pekerja 

Kesehatan dan Keselamatan Kerja adalah dua hal yang sangat penting. 

Oleh karenanya, semua perusahaan berkewajiban menyediakan semua 

keperluan peralatan/ perlengkapan perlindungan untuk semua karyawan 

yang bekerja sesuai dengan resiko pekerjaannya. Berikut ini adalah 

beberapa contoh Alat Pelindung Diri Standar yang biasanya dipakai oleh 

para pekerja : 

1. Masker Pelindung 

Berfungsi untuk melindungi organ pernafasan dengan cara menyaring 

vemaran bahan kimia, mikro-organisme, partikel debu, aerosol, uap, 

asap, ataupun gas. Sehingga udara yang dihirup masuk ke dalam 

tubuh adalah udara yang bersih dan sehat.. 

 

Gambar 4.9 Masker Pelindung 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

2. Sepatu Kerja 

Sepatu Kerja ini berfungsi untuk melindungi kaki dari benturan atau 

tertimpa benda berat, tertusuk benda tajam, terkena cairan panas atau 

dingin, uap panas, bahan kimia berbahaya ataupun permukaan licin.  

 

Gambar 4.10 Sepatu Kerja 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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3. Helm Pelindung 

safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, 

pukulan, atau kejatuhan benda tajam dan berat yang melayang atau 

meluncur di udara. Helm ini juga bisa melindungi kepala dari radiasi 

panas, api, percikan bahan kimia ataupun suhu yang ekstrim.  

 

 

Gambar 4.11 Helm Pelindung 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

 

4.1.8 Pengujian Sampel Bijih Plastik PT Masolikalerindo Perkasa 

Pengujian sampel adalah percobaan untuk mengetahui atau memeriksa 

suatu mutu yang terkandung didalam bijih plastik, tujuan dilakukan 

pengujian sampel bijih plastik yaitu apakah kandungan dalam bijih 

plastik tersebut berada dalam batas toleransi atau tidak lulus pengujian. 

Pengujian sampel bijih plastik pada PT Masolikalerindo Perkasa 

dilakukan  4 (empat) tahap pengujian, diantaranya : 

1. Pengujian Kadar Air 

Pengujian Kadar Air adalah persentase kandungan air pada suatu 

bahan yang dapat dinyatakan berdasarkan berat basah (wet basis). 

Standar spesifikasi kadar air pada PT Masolikalerindo Perkasa yaitu 

0,00-0,05. 

 

 

 

Gambar 4.12 Uji Kadar Air 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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2. Pengujian Dispersi Jetness 

Dispersi jetness merupakan jenis pengujian bijih plastik yang melalui 

proses blow film terlebih sepeti pada Gambar 4.13 : 

 

Gambar 4.13 Proses Blow Film 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

 

Dari proses tersebut, dari bijih plastik akan menghasilkan plastik 

blow film yang tujuannya akan di uji kekasaran dan kehitaman. 

Kekasaran akan diukur dengan menggunakan alat seperti pada 

Gambar 4.14 : 

 

;  

Gambar 4.14 Alat Ukur Uji Kekasaran Plastik 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

 

Untuk uji kehitaman pada plastik akan di uji secara visual dengan 

melihat keserasian antara standar kehitaman dari konsumen dengan 

bijih plastik yang terdapat dari proses produksi PT Masolikalerindo 
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Perkasa, berikut ini meja untuk pengukuran dan melihat kehitaman 

pada bijih plastik : 

 

Gambar 4.15 Uji Dispersi Jetness 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

 

3. Pengujian Kadar Abu 

Uji kadar abu adalah uji persentase kandungan abu yang terkandung 

dalam bijih plastik, tujuan dari uji kadar abu ialah untuk menentukan 

apakah kandungan abu yang di dalam bijih plastik sesuai dengan 

standar perusahaan atau tidak. Standar kadar abu pada PT 

Masolikalerindo Perkasa yaitu 35,0-50,0 berikut ini alat untuk 

mengukur kandungan abu yang terdapat pada biji plastik : 

 

Gambar 4.16 Uji Kadar Abu  

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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4. Pengujian MFI  

Pengujian MFI adalah uji ketahanan tekan atau kekerasan pada hasil 

produksi bijih plastik, standar uji MFI pada PT Masolikalerindo 

Perkasa yaitu 0,01-5,0 , berikut alat untuk pengujian MFI seperti 

Gambar 4.17  : 

 

Gambar 4.17 Uji MFI 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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4.2 Pengumpulan Data 

4.2.1 Penentuan Objek  

PT Masolikalerindo Perkasa memiliki target untuk menciptakan 

produk bijih plastik yang berkualitas sesuai dengan harapan konsumen 

tetapi pada fakta di lapangan terdapat produk defect yang sangat tinggi 

terutama pada mesin parel tiga yang memproduksi bijih plastik hitam 

terlihat pada Gambar 1.2.  Produk defect tersebut bertimpang tindih 

akibat dari kegagalan pada proses produksi, seperti berikut ini : 

 

Gambar 4.18 Produk Defect Di Lapangan 

Untuk meminimalisir produk defect yang terdapat pada mesin 

parel tiga PT Masolikalerindo Perkasa maka dilakukannya 

pengidentifikasian data-data yang dibutuhkan pada Metode DMAIC 

(Define, Measure, Analyz, Improve, Control), meliputi:  

 Data jumlah defect dan jumlah produksi pada mesin parel satu, 

mesin parel dua, mesin parel tiga, dan mesin parel empat pada 

bulan Februari-Juli 2018 

 Data total perjenis defect mesin parel tiga pada bulan Februari-

Juli 2018 

 Data frekuensi defect pengujian sampel bijih plastik hitam pada 

mesin parel tiga pada bulan Februari-Juli 2018 

 Data hasil pengujian sampel bijih plastik hitam pada uji kadar 

air  
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4.2.2 Data Jumlah Defect dan Jumlah Produksi Mesin Parel 

PT Masolikalerindo Perkasa memiliki empat mesin parel yang 

memproduksi produk bijih plastik warna hitam dan putih. Berikut ini 

data jumlah produk defect dan produksi pada bulan Februari-Juli 2018 : 

Tabel 4.1 Data Jumlah Defect dan produksi Mesin Parel 

Bulan Jumlah Produksi 
Jumlah 

Defect 

Februari 2018 262800,94 12490,85 

Maret 2018 302112,65 5620,75 

April, 2018 263613,7 4504,02 

Mei 2018 218770,9 9665,46 

Juni 2018 82261,2 8038,93 

Juli 2018 272661,9 8956,32 

Total 1402221,29 49276,33 

      Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

 

4.2.3 Data Total Perjenis Defect Mesin Parel Tuga 

Setiap mesin parel mengalami produk defect yang tidak memenuhi 

standar perusahaan. Produk defect pada PT Masolikalerindo Perkasa 

diklasifikasikan bermacam-macam jenis defect. Jenis defect yang 

terdapat pada PT Masolikalerindo Perkasa disisihkan oleh mesin 

maupun divisi Quality Control. Berikut ini total perjenis produk defect 

pada salah satu mesin parel, yaitu mesin parel tiga yang memproduksi 

bijih plastik hitam pada bulan Februari-Juli 2018  : 

                       Tabel 4.2 Data Total Perjenis Defect 

Jenis Defect Jumlah Defect (Kg) 

Afkir 17269.39 

Afal 53.35 

CD basah 3424.15 

                                   Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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4.2.4 Data Frekuensi Defect Pengujian Sampel Bijih Plastik Hitam  

  Pada setiap jam quality control memeriksa sampel hasil produksi 

untuk memastikan bahwa produk bijih plastik hitam di mesin parel tiga 

sesuai dengan spesifikasi PT Masolikalerindo Perkasa. Berikut ini data 

nama uji dan frekuensi defect pengujian sampel bijih plastik hitam pada 

mesin parel tiga pada bulan Februari-Juli 2018 : 

Tabel 4.3 Data Frekuensi Pengujian Sampel 

Nama Uji Frekuensi Defect Sampel 

Uji Kadar Air 119 

Uji Kadar Abu 38 

Uji MFI 7 

Uji Dispersi Jetnes 82 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

4.2.5 Data Hasil Pengujian Kadar Air Sampel Bijih Plastik Hitam  

Pengujian kadar air yaitu untuk mengukur berapakah kandungan air 

yang terdapat dalam bijih plastik hitam. Standar kadar air yang terdapat 

pada bijih plastik hitam PT Masolikalerindo Perkasa yaitu kadar 0,00-

0,05. Jadi, jika kandungan bijih plastik hitam melewati standar yang 

ditetapkan oleh perusahaan maka dianggap bahwa sampel produk 

tersebut defect sehingga akan mempengaruhi keseluruhan produk yang 

telah di produksi untuk digolongkan sebagai produk defect. 

Berikut ini Data hasil pengujian kadar air sampel bijih plastik hitam 

mesin parel tiga : 
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Tabel 4.4 Data Uji Kadar Air 

No 

Jumlah 

Sampel 

(g) 

Uji Kadar Air 

X1 X2 X3 X4 X5 

1 30 0.32 0.11 0.04 0.1 0.04 

2 30 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 

3 30 0.04 0.02 0.05 0.05 0.04 

4 30 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 

5 30 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05 

6 30 0.04 0.04 0.32 0.18 0.26 

7 30 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 

8 30 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 

9 30 0.04 0.02 0.05 0.04 0.05 

10 30 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 

11 30 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 

12 30 0.17 0.13 0.05 0.04 0.13 

13 30 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 

14 30 0.17 0.24 0.26 0.2 0.22 

15 30 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 

Sumber : PT. Masolikalerindo Perkasa (2018)  

 

4.3 Pengolahan Data  

4.3.1 Define 

Tahap define merupakan tahap awal dalam melakukan pengolahan 

data yang bertujuan untuk mengetahui kondisi perusahaan dan 

permasalahan dari sisi konsumen dan sisi proses. Dengan cara 

mengidentifikasi Critical to Quality pada PT Masolikalerindo Perkasa, 

memberikan gambaran mengenai bisnis proses, menentukan jenis 

produk defect tertinggi dan menentukan jenis pengujian defect sampel 

bijih plastik hitam yang paling sering terjadi pada proses produksi 

mesin parel tiga menggunakan diagram pareto. Sebagai berikut : 
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A. Identifikasi CTQ 

Mengumpulkan informasi berkaitan dengan persyaratan untuk 

memenuhi keberhasilan proses produksi dan keinginan konsumen 

untuk dijadikan sebagai Critical to Quality yang diterangkan  berikut 

ini : 

Tabel 4.5 CTQ Bijih Plastik Hitam 

CTQ Keterangan 

AFKIR 

Defect yang mengandung kadar air, 

kadar abu, kekerasan, dan kekasaran 

yang melebihi toleransi perusahaan 

AFAL 
Adonan yang keluar dari mesin 

kneader 

CD BASAH 

Ukuran bijih plastik yang terlalu kecil 

disisihkan oleh mesin pada proses 

waterbath 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 

Pada Tabel 4.5 dapat terlihat criteria to quality pada proses PT 

Masolikalerindo Perkasa. Selanjutnya menjelaskan lebih detail 

mengenai rangkaian tugas atau kegiatan atau proses pada ruang 

lingkup PT Masolikalerindo Perkasa untuk menghasilkan suatu 

output serta memperlihatkan ruang lingkup penelitian dan 

memperlihatkan proses permasalahan pada saat meneliti yang dapat 

menimbulkan defect kualitas pada bijih plastik menggunakan flow 

business process sebagai berikut :  
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Marketing Produksi Gudang QC Teknik Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

Order 
Produksi Jenis 

Dan Jumlah

1

Terima Order 
Produksi Jenis 

Dan Jumlah

2

Informasi 
Jenis Dan 

Jumlah

3

History Card 
Mesin

4

Informasi 
Formulasi dan 

BB

7

Membuat 
Formulasi Dari 
Kebutuhan BB

5
Informasi 

Kesiapan dan 
Kesehatan 

Mesin

4

Informasi 
Kesiapan 

Mesin

11

Stok Bahan 
Baku

8

Proses 
Pengecekan

9

Rencana 
Produksi, Jenis, 

Jumlaj, Mesin dan 
Waktu Produksi

12

Informasi 
Tanggal dan 
Pemenuhan 

Produksi

14

Check

10

Informasi Stok 
Bahan Baku

15

Instruksi Produksi 
Mesin 1, 2, 3,4, 
Sesuai Jenis dan 
Jumlah Produksi

13

Alternatif BB

16

Check

17

Permintaan 
Pembelian Bahan 

Baku

18
Menerima 

Permintaan 
Pembelian Bahan 

Baku

19

Ya

Tidak

Tidak

Ya

Tidak

2 3 41

Gambar 4.19 flow business process PT Masolikalerindo Perkasa 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018) 
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Penerimaan 
Bahan Baku

22

Informasi 
Kedatangan 
Bahan Baku

23

Proses 
Pembelian BB

20

Proses 
Pengetesan BB 

Masuk

24

Membuat Bon 
Penyerahan 
Bahan Baku

21

Bon Bahan Baku 
Untuk Produksi 

24 Jam

25

Menerima Bon 
Bahan Baku 

Untuk Produksi 
24 Jam

26

Penerimaan 
Bahan Baku

28

Penyerahan 
Bahan Baku

27

Realisasi Produksi

29

Proses 
Pengetesan 
Barang Jadi

30

Laporan Barang 
Jadi

33

Laporan Data 
Operasi Mesin, 
Data Operasi 

Mixer

31

Clearing 
Pemakaian BB 
Penyerahan BJ

32

Laporan Barang 
Jadi

34

Menerima Barang 
Jadi

35

Laporan Bulanan 
Produksi

36

Data Stok Barang 
Jadi

37

End

Ya

2 3 41

Marketing Produksi Gudang QC Teknik Purchasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

Gambar 4.19 flow business process PT Masolikalerindo Perkasa (Lanjutan) 

Sumber : PT Masolikalerindo Perkasa (2018)  
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B. Diagram Pareto Jenis Defect Bijih Plastik Hitam 

Langkah berikutnya melakukan identifikasi proses yang lebih di 

priotritaskan untuk diperbaiki agar dapat meminimalisir produk 

defect yang sering terjadi pada proses produksi. Dengan cara, fokus 

terhadap mesin parel tiga yang memiliki defect tertinggi 

dibandingkan mesin lainnya (dapat dilihat pada Tabel 4.1) . Pada 

proses produksi mesin parel tiga memiliki jenis defect, seperti defect 

afkir, afal dan CD Basah, untuk memperkecil ruang lingkup maka 

dilakukannya pemilihan jenis defect yang terbesar diantara jenis 

defect yang ada, karena sesuai dengan filosofi yang terdapat pada 

pareto 80% masalah dapat diselesaikan dengan mengatasi 20% 

masalah terbesarnya. Berikut ini langkah-langkah  membuat 

perhitungan diagram pareto jenis produk defect pada bijih plastik 

hitam mesin parel tiga pada bulan Februari-Juli 2018 : 

Tabel 4.6 Perhitungan Diagram Pareto 

Nama Defect 
Jumlah Defect 

(Kg) 
Persentase 

Persentase 

Kumulatif 

Afkir 17269,39 83,2% 83,2% 

CD basah 3424,15 16,5% 99,74% 

Afal 53,35 0,26% 100% 

Total 20746,89 100% 
 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Contoh perhitungan pada Tabel 4.6 sebagai berikut :  

             
                              

                        
        

Contoh : Persentase Afkir  = 
        

        
      

     = 83,2 % 

 Persentase Kumulatif = Persentase periode tersebut + Persentase 

kumulatif sebelumnya 
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Contoh : Persentase Kumulatif Afkir = 83,2 % + 0 = 83,2 % 

C. Diagram Pareto Jenis Defect Sampel Pengujian 

Tahap terakhir dalam define yaitu menentukan defect pengujian 

sampel tertinggi selama bulan Februari – Juli 2018 pada mesin parel 

tiga menggunakan diagram pareto diantarnya pengujian dispersi 

jetness, uji kadar air, uji kadar debu, dan uji MFI. Sebagai berikut : 

Tabel 4.7 Perhitungan Defect Pengujian Sampel 

Nama Uji 
Jumlah Defect 

Sampel 
Persentase 

Persentase 

Kumulatif 

Uji Kadar Air 119 48% 48% 

Uji Dispersi 

Jetness 
82 33% 82% 

Uji Kadar Abu 38 15% 97% 

Uji MFI 7 3% 100% 

Total 246 
  

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Contoh perhitungan pada Tabel 4.7 Sebagai berikut : 

 

             
                              

                        
        

Contoh : Persentase Uji Kadar Air  = 
   

   
     

= 48,2 % 

 

 Persentase Kumulatif = Persentase periode tersebut + Persentase 

kumulatif sebelumnya 

Contoh : Persentase Kumulatif Afkir = 48,2 % + 0 = 48,2 % 
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4.3.2 Measure 

Tahap measure (pengukuran) memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan kualitas, karena dapat mengetahui kinerja 

perusahaan saat ini melalui perhitungan data yang dijadikan dasar untuk 

melakukan analisa dan perbaikan. Tahap ini dilakukan pengukuran 

level sigma PT Masolikalerindo Perkasa, Peta Kendali X bar-R pada uji 

kadar air dengan pengambilan sampel 10 hari  untuk mengetahui 

pengendalian kualitas kadar air yang terjadi didalam proses produksi, 

selanjutnya mencari nilai Cp dan Cpk.  Dengan pengukuran sebagai 

berikut: 

A. Level Sigma 

Untuk mengetahui nilai sigma dibutuhkan data atribut, 

diantaranya jumlah produksi dan jumlah defect pada bulan 

Februari-Juli 2018 untuk diolah dengan perhitungan DPO (Defect 

Per Opportunities), DPMO (Defect Per Million Opportunities), 

DPU (Defect Per Unit), dan Yield%. Sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 Level Sigma 

Bulan Jumlah Produksi Jumlah Defect DPO DPMO DPU Yield% Level Sigma 

Februari 2018 262800,94 12490,85 0,015843234    15843,23  0,047529701 95% 3,65 

Maret 2018 302112,65 5620,75 0,006201605      6201,61  0,018604815 98% 4,00 

April, 2018 263613,7 4504,02 0,005695228      5695,23  0,017085683 98% 4,03 

Mei 2018 218770,9 9665,46 0,014726913    14726,91  0,044180739 96% 3,68 

Juni 2018 82261,2 8038,93 0,032574815    32574,81  0,097724444 91% 3,34 

Juli 2018 272661,9 8956,32 0,010949238    10949,24  0,032847714 97% 3,79 

Total 1402221,29 49276,33 0,011713874    11713,87  0,035141622 97% 3,77 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 Contoh perhitungan DPO (Defect Per Opportunities) :  

DPO  = 
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 Contoh Perhitungan DPMO (Defect Per Million Opportunities) : 

                 

                         

              

 

 Contoh Perhitungan DPU (Defect Per Unit) : 

    
      

               
 

    
        

         
 

                

 

 Contoh Perhitungan Yield : 

            

                         

                   

                 

           

 

 Contoh Perhitungan Level Sigma : 

= NORMSINV((1000000-DPMO)/1000000)+1.5 

= NORMSINV((1000000-       )/1000000)+1.5 

= 3,65 

 

B. Peta Xbar-R 

Untuk mengetahui pemantauan proses menggunakan Peta Xbar-R, 

maka dilakukan penghitungan rata-rata Xbar, jangkauan R, Standar 

Devisiasi, dan masing-masing UCL CL LCL pada peta X bar dan R 

melalui data pengambilan sampel selama 15 hari dan dalam satu 

terdapat 5 percobaan (Muis,2011). Sebagai Berikut: 
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Tabel 4.9 Perhitungan Xbar-R 

Sampel 
Kadar Air (ml)  

X1 X2 X3 X4 X5 Jumlah Rata-rata X bar Jangkauan R Std Dev S=R/d2 

1 0.32 0.11 0.04 0.1 0.04 0.61 0.12 0.28 0.1203783319 

2 0.04 0.05 0.06 0.04 0.06 0.25 0.05 0.02 0.0085984523 

3 0.04 0.02 0.05 0.05 0.04 0.20 0.04 0.03 0.0128976784 

4 0.06 0.05 0.03 0.04 0.05 0.23 0.05 0.03 0.0128976784 

5 0.05 0.03 0.03 0.04 0.05 0.20 0.04 0.01 0.0042992261 

6 0.04 0.04 0.32 0.18 0.26 0.84 0.17 0.28 0.1203783319 

7 0.04 0.04 0.04 0.05 0.06 0.23 0.05 0.02 0.0085984523 

8 0.04 0.03 0.03 0.04 0.05 0.19 0.04 0.02 0.0085984523 

9 0.04 0.02 0.05 0.04 0.05 0.20 0.04 0.03 0.0128976784 

10 0.05 0.04 0.03 0.03 0.04 0.19 0.04 0.02 0.0085984523 

11 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 0.13 0.03 0.02 0.0085984523 

12 0.17 0.13 0.05 0.04 0.13 0.52 0.10 0.13 0.0558899398 

13 0.06 0.05 0.06 0.05 0.05 0.27 0.05 0.01 0.0042992261 

14 0.17 0.24 0.26 0.2 0.22 1.09 0.22 0.09 0.0386930353 

15 0.04 0.03 0.03 0.04 0.04 0.18 0.04 0.01 0.0042992261 

d2 untuk n=5 adalah 2.326 
Jumlah 1.07 1  

Rata-rata 0.0711 0.07 0.028661508 

Sumber : Pengolaha Data (2018) 

  



 

87 
 

Tabel 4.9 Perhitungan Xbar-R (Lanjutan) 

Peta X Peta R 

UCL CL LCL UCL CL LCL 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

0.08671 0.0711 0.05549 0.11571 0.07 0.02429 

Note : 

A2 0.223 

D3 0.347 

D4 1.653 
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Contoh Perhitungan Xbar-R pada Tabel 4.9, Sebagai berikut: 
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C. Cp dan Cpk  

Selanjutnya perhitungan didalam tahap measure yaitu pengukuran 

Cp dipergunakan untuk menilai proses sedangkan Cpk 

dipergunakan untuk menilai seberapa jauh hasil produksi bergeser 

dari spesifikasi. Untuk menghitung Cp dan Cpk sebagai berikut : 

    (       ) * ,(       )    -
 

 + 

 (         ) * ,(          )              -
 
 + 

 (    ) * ,(        )             -
 
 + 

 
    

* (           )+
 

                  

             

        *(        )     (        )   + 

    *(           )  (           ) (    

       )  (           )+ 

    *(                  ) (                  )+ 

     *(       ) (        ) 

= -0,24539 

         ,  ((       )  ) -    

 (        ) [  ((           )            )
 
]
   

 

 (        ) [  ((      )         )]
   

 

 (        )         
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4.3.3 Analyze 

Pada tahap analyze, analisis dilakukan dengan menganalisa 

permasalahan yang terjadi pada aspek pengendalian kualitas, sehingga 

nantinya diharapkan akan mengurangi produk cacat yang terjadi di dalam 

proses produksi. Tahap ini dilakukan dengan cara menganalisis sumber yang 

membuat defect bijih plastik hitam pada mesin parel tiga mengandung kadar 

air diluar dari batas toleransi atau spesifikasi standar PT Masolikalerindo 

Perkasa, pengidentifikasian dilihat dari faktor manusia, material, metode, 

mesin, dan lingkungan menggunakan diagram tulang ikan (Fishbone) 

sebagai berikut : 

Kadar Air Tinggi

Kelalaian

Pekerja yang 

kurang handal
Bahan Baku

Daur Ulang

Penyimpanan 

Bahan Baku

Dies Macet

Hedpress 

Macet

Temperatur dan

 Kecepatan Mesin 

Yang Tidak Tepat
Suhu Ruangan 

Gudang Bahan Baku

 

Gambar 4.20 Fishbone Diagram Defect Kadar Air 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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4.3.4 Improve 

Setelah dilakukan analisis, selanjutnya dilakukan tahap improve yang 

bertujuan untuk meminimalisir terjadinya defect kadar air dan meningkatkan 

level sigma PT Masolikalerindo Perkasa dengan menggunakan metode 

failure mode and effect analysis (FMEA) dan 5W+1H. 

A. FMEA (failure mode and effect analysis) 

Failure mode and effect analysis (FMEA) Guna  menganalisis dan 

menentukan fokus permasalahan serta prioritas langkah perbaikan. 

Penilaian untuk setiap faktor dalam FMEA yaitu keparahan akibat 

kegagalan (saverity), frekuensi kegagalan (occurance), dan tingkat 

pendeteksian (detection) dilakukan dengan membagi hasil rating para 

pakar. dimaksudkan untuk memudahkan penilaian tanpa adanya 

dominasi pakar dalam penelitian dan memberikan efek umpan balik 

(Atilla, 2014). Ahli / pakar yang terpilih untuk mengisi kuisioner adalah : 

 Orang yang bertanggung jawab di proses produksi mesin parel tiga 

produk bijih plastik hitam 

 Sudah berpengalaman kurang lebih 15 tahun dalam  menangani proses 

produksi mesin parel tiga produk bijih plastik hitam 

 Sudah mengetahui permasalahan yang terjadi secara mendalam dan 

melakukan perbaikan ketika terjadi masalah proses produksi mesin 

parel tiga produk bijih plastik hitam 

 Mempunyai jabatan dengan struktur organisasi  

Orang yang berada pada kriteria diatas yaitu kepala produksi, kepala 

Quality Assurance, dan Kepala Pabrik. Dengan keterangan sebagai 

berikut : 

KP  : Kepala Produksi 

QA : Kepala Quality Assurance 

KK  : Kepala Pabrik 
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Tabel 4.11 Form Hasil Scoring FMEA 

Item 
Jenis 

Defect 

S
a

ve
rity

 

Penyebab 

Defect 

O
cc

u
ra

n
ce

 

Current Control 

D
ete

ctio
n

 

Recomended Action 

KP QA KK KP QA KK KP QA KK 

BIJIH PLASTIK 

HITAM MESIN 

PAREL TIGA 

KADAR 

AIR 

TINGGI 

4 5 3 

Pekerja 

yang 

mengalami 

kelalaian 

2 4 6 

Pengawasan dilakukan 

selama 8 jam yang 

dilakukan ketua grup yang 

juga merangkap sebagai 

operator. 

4 6 4 

 

Diadakan supervisor pada divisi 

produksi pada mesin parel tiga 

untuk pengecekan proses produksi 

dan operator yang dipastikan 

berjalan berdasarkan SOP 

8 6 4 

Pekerja 

yang kurang 

handal 

10 8 6 
Tidak ada pelatihan yang 

dilakukan 
6 3 4 

 

Dilakukan training dan scoring pada 

pekerja agar mengetahui performa 

pekerja dalam melakukan pekerjaan. 

10 6 8 
Bahan daur 

ulang 
6 4 2 

 

Tidak ada tempat 

penyimpanan dan Quality 

Control uji kadar air saat 

memulai produksi 

8 8 10 

 

Membangun gudang bahan daur 

ulang dan melakukan pengujian 

kualitas dari bahan baku daur ulang 

sebelum memulai proses produksi. 

8 4 5 

Cara 

dari 

penyimpanan 

bahan baku 

8 8 6 

 

Bahan baku yang 

disimpan di luar gudang 

dan tidak ada perencanaan 

pemesanan bahan baku 

10 9 10 

 

Membuat perencanaan pemesanan 

bahan baku sesuai dengan kapasitas 

gudang bahan baku. 

4 6 8 
Dies yang 

macet 
6 6 5 

Pergantian dies diganti 

setiap 2 hari 1 kali 
4 6 8 

 

Melakukan pergantian dies setiap 

pergantian shift kerja 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 



 

94 
 

 

Tabel 4.11 Form Hasil Scoring FMEA (Lanjutan) 

Item 
Jenis 

Defect 

S
a

verity 

Penyebab 

Defect 

O
ccu

ra
n

ce 

Current Control 

D
etectio

n
 

Recomended Action 

KP QA KK KP QA KK KP QA KK 

BIJIH PLASTIK 

HITAM MESIN 

PAREL TIGA 

KADAR 

AIR 

TINGGI 

4 4 6 
Hedpress 

yang macet 
4 6 5 

Pergantian hedpress 

diganti 2 hari 1 kali 
4 6 7 

 

Melakukan pergantian hedpress 

setiap pergantian shift kerja 

10 8 10 

Temperatur 

dan kecepatan 

mesin yang 

tidak tepat 

8 6 5 
Pengaturan temperatur 

selama 2 jam 
8 9 7 

 

Dibuat SOP antara lain jenis produk, 

kadar air yang terkandung, ketetapan 

temperatur dan kecepatan mesin. 

10 8 9 

Suhu gudang 

bahan baku 

yang berubah 

ubah 

8 7 5 

Hanya mengandalkan 

suhu ruangan yang 

terjadi di gudang 

10 9 9 

 

Mengadakan pemasangan pengatur 

temperatur suhu ruangan pada 

gudang dan memberikan SOP 

(Standar Operasional procedure) 

terkait pemeliharaan suhu gudang 

Sumber : Pengolaha Data (2018)
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Hasil kuisioner dirata-ratakan untuk kemudian digunakan sebagai acuan  

nilai saverity, occurance, detection untuk kemudian dapat menghitung Risk 

Priority Number (RPN) setiap penyebab kegagalan.  Antara lain : 

Tabel 4.12 Perhitungan Score dan Rank FMEA 

Penyebab Defect Saverity Occurance Detection RPN RANK 

Pekerja  

yang  

mengalami kelalaian 

4 4 5 80 8 

Pekerja  

yang kurang  

handal 

6 8 4 192 6 

Bahan baku daur 

ulang  
8 4 9 288 4 

Cara  

dari penyimpanan  

bahan baku 

6 7 10 420 3 

Dies yang macet 6 6 6 216 5 

Hedpress  

yang macet 
5 5 6 150 7 

Temperatur  

dan kecepatan  

mesin yang  

tidak tepat 

9 6 8 432 2 

Suhu Gudang Bahan 

Baku yang berubah 

ubah 

9 7 9 567 1 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Contoh Perhitungan Score FMEA Tabel 4.12 sebagai berikut : 

Pada penyebab defect : Pekerja yang mengalami kelalaian  
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B. 5W+1H 

Setelah penyebab utama terjadinya defect kadar air yang terkandung 

didalam bijih plastik hitam pada mesin parel tiga diketahui melalui RPN 

terbesar yang terdapat didadalam kuisioner FMEA (Failure Mode and 

Effect Analysis) maka diperlukan penentuan rencana tindakan penanggulan 

cacat kadar air tinggi dengan menggunakan metode 5W+1H (What, Why, 

Where, When, Who, How). 

4.3.5 Control 

Tahap control adalah tahap terakhir yang dilakukan pada metode 

DMAIC, tahap ini memberikan usulan atau rekomendasi terhadap PT 

Masolikalerindo Perkasa berupa checksheet pelaksanaan pemeriksaan suhu 

gudang bahan baku dan pelaksanaan pengisian checksheet perbaikan suhu 

dan kandungan kadar air yang terjadi pada saat tidak sesuai dengan 

standaryang bertujuan agar pengimplementasian pada hasil improvement 

berjalan sesuai dengan kendali dan memastikan bahwa defect kadar air tidak 

terjadi kembali atau dapat meminimalisirkannya. 
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BAB V 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

5.1 Tahap Define 

Pada tahap define menghasilkan 3 (tiga) critical to quality pada bijih 

plastik yang didapatkan dari sisi keinginan konsumen dan permasalahan 

dalam proses produksi yaitu Afkir, Afal, dan CD Basah. CTQ yang telah di 

identifikasi, selanjutnya hasil dari flow business process dapat terlihat 

kegiatan yang menimbulkan defect kualitas pada bijih plastik yaitu dimulai 

pada saat pihak gudang menyetock (menyimpan) bahan baku kemudian pihak 

produksi merealisasikan produksi. Tahap berikutnya dilakukan perhitungan 

diagram pareto sebagai jenis defect produk bijih plastik hitam pada mesin 

parel tiga dalam periode Februari 2018-Juli 2018  dengan menghasilkan 

diagram pareto pada Gambar 5.1 berikut ini : 

 

Gambar 5.1 Diagram Pareto Jenis Defect Produk Bijih Plastik Hitam 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan Gambar 5.1 menggambarkan bahwa pada bulan Februari- 

Juli 2018 jenis defect yang tertinggi yang dialami bijih plastik hitam pada 

mesin parel tiga yaitu jenis defect afkir sebanyak 17269,39 kg atau setara 

dengan 17,26939 ton persentase sebesar 83,2%. Tertinggi kedua yaitu CD 

Basah sebanyak 3424,1 Kg atau setara dengan 3,4241 ton persentase sebesar 

16,5% dan jenis defect paling terendah berada pada jenis defect afal yaitu 
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sebesar 53,35 Kg dengan frekuensi sebesar 0,26%. Sesuai dengan tujuan 

peneliti untuk melanjutkan penelitian dengan memilih defect yang terbesar 

yaitu jenis defect afkir. 

Afkir yaitu yang dapat digolongkan sebagai jenis defect pengujian oleh 

divisi quality control diantaranya defect kadar air, defect dispersi jetness, 

defect kadar abu, dan defect MFI (Kekerasan) yang dikandung oleh bijih 

plastik hitam. Maka untuk memperkecil ruang lingkup penelitian dengan 

menentukkan salah satu jenis defect pengujian yang paling tertinggi. Berikut 

ini Gambar 5.2 sebagai diagram pareto defect pengujian sampel : 

 

Gambar 5.2 Diagram Pareto Defect Pengujian Sampel 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Pada Gambar 5.2 menggambarkan bijih plastik hitam di mesin parel tiga 

bahwa pada bulan Februari-Juli 2018 defect jenis pengujian sampel tertinggi 

yaitu kandungan kadar air yang sering terjadi sebanyak 119 kali dengan 

persentase 48%, defect tertinggi kedua pada dispersi jetness sebanyak 82 kali 

dengan persentase 33%, defect tertinggi ke tiga pada kadar abu sebanyak 38 

kali dengan persentase 15%, dan defect terendah yaitu pada uji MFI sebanyak 

7 kali dengan persentase 3%. Dapat disimpulkan bahwa jenis defect yang 

tertinggi di dalam defect afkir yaitu terdapat kandungan kadar air diluar batas 

toleransi kerap terjadi pada bijih plastik hitam mesin parel tiga, maka peneliti 

memfokuskan kepada defect kadar air untuk dilakukan ke tahap selanjutnya. 
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5.2 Tahap Measure 

Pada tahap measure dilakukan pengukuran level sigma yang terdapat pada 

perusahaan, hasil level sigma yang diperoleh berdasarkan data periode 

Februari – Juli 2018 yaitu 3,77 dengan DPMO atau banyaknya cacat sebesar 

11713,83 Kg per satu juta kesempatan, DPU atau kemungkinan defect pada 

satu unit sebesar 0,035141622 , DPO atau kemungkinan produk bijih plastik 

mengalami kegagalan untuk memuhi standar perusahaan sebesar 

0,011713874 , dan persentase yield% sebesar 97% probabilitas tanpa cacat. 

Tahap selanjutnya yang dihasilkan dari measure yaitu dapat melihat proses 

menggunakan peta Xbar-R pada Gambar 5.3 sebagai berikut : 

 

Gambar 5.3 Peta X bar Kadar Air Bijih Plastik Hitam Mesin Parel Tiga 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan Gambar 5.3 Peta  kontrol  X-bar menjelaskan pengendalian 

kadar air dalam proses produksi dan meghasilkan kesimpulan bahwa sampel 

dari hari ke 1 (satu), 6 (enam), 12 (dua belas), 14 (empat belas) berada diatas 

luar kendali, sedangkan sampel 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 5 (Lima), 7 

(Tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), 10 (Sepuluh), 11 (Sebelas), 13 (tiga belas), 

dan 15 (lima belas) sampai hari ke 15 diluar batas kendali. Berbeda dengan 

hasil yang diperoleh pada peta R-Bar sebagai berikut : 
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Gambar 5.4 Peta R bar Kadar Air Bijih Plastik Hitam Mesin Parel Tiga 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Berdasarkan Gambar 5.3 Peta  kontrol  R-bar menjelaskan bahwa variasi 

yang diluar batas atas kendali yaitu pada sampel hari ke 1 (satu), 6 (enam), 

dan 12 (dua belas) dan diluar bawah kendali yaitu sampel hari ke 5 (lima), 

dan 13 (tiga belas), 15 (lima belas) sedangkan untuk variasi yang berada 

dalam batas kendali yaitu sampel hari ke 2 (dua), 3 (tiga), 4 (empat), 7 

(tujuh),8 (delapan), 9 (sembilan),10 (sepuluh),11 (sebelas),14 (empat belas). 

Hasil pengukuran penilaian proses atau Cp =             sehingga 

     sangat tidak memenuhi standar proses dan hasil Cpk atau menilai 

seberapa jauh hasil produksi bergeser dari spesifikasi =         sehingga 

dapat disimpulkan bahwa proses tidak memenuhi spesifikasi. 

 

5.3 Tahap Analyze 

Tahap Analyze merupakan tahap analisa dari penyebab jenis defect 

pengujian sampel bijih plastik hitam pada mesin parel tiga yang memiliki 

angka tertinggi yang sudah dihasilkan oleh diagram pareto sebesar 119 kali 

dengan persentase 48%, yaitu defect kadar air tinggi. Berikut penjelasan hasil 

analisa mengenai atau akar penyebab dari defect kadar air yang dihasilkan 

oleh diagram fishbone pada Gambar 4.17 dari faktor manusia, material, 

metode, mesin dan lingkungan  : 
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1. Faktor Manusia 

Faktor manusia merupakan aspek para pekerja yang berada dalam ruang 

lingkup proses produksi PT Masolikalerindo Perkasa dapat mempengaruhi 

defect bijih plastik hitam mengandung kadar air tinggi, antara lain : 

 Pekerja yang mengalami kelalaian pada saat bekerja.  

Kelalaian terjadi pada saat pekerja tidak mematuhi kewajiban atau 

standar operasional pekerjaan, contohnya dalam proses mencampurkan 

bahan baku di blanding tank tidak berurutan atau sembarang. 

 Pekerja yang kurang handal.  

Faktor ini terjadi pada saat pekerja tidak mengerti secara mendalam 

peraturan atau standar operasi pekerjaan yang terdapat di PT 

Masolikalerindo Perkasa sehingga sering melakukan kelalaian. 

2. Faktor Material 

Faktor material merupakan aspek dari bahan baku yang dapat 

mempengaruhi defect kadar air tinggi dalam bijih plastik hitam mesin 

parel tiga, antara lain : 

 Bahan baku yang sudah dikategorikan defect diolah kembali. 

Saat memulai proses produksi  (pengadukan di blending tank) tidak 

dapat memperkirakan dengan akurat kandungan yang terdapat di 

dalam bahan baku tersebut dan menimbulkan keraguan berapa lama 

pengadukan akan berlangsung dikarenakan tidak adanya pengecekan 

quality control pada bahan baku, sehingga hal tersebut dapat terjadi 

kadar air yang tinggi pada saat hasil produksi bijih plastik hitam 

pada mesin parel tiga. 
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3. Faktor Metode 

Faktor metode merupakan aspek dari proses cara kerja atau sistem yang 

berjalan pada PT Masolikalerindo Perkasa yang dapat mempengaruhi 

bijih plastik hitam pada mesin parel tiga mengandung kadar air yang 

tinggi, antara lain : 

 Penyimpanan bahan baku.  

Bahan baku yang telah datang dari supplier akan di letakan di 

gudang. Akan tetapi PT Masolikalerindo Perkasa tidak memiliki 

sistem perencanaan pemesanan yang sesuai dengan kapasitas gudang 

akibatnya yang terjadi banyak bahan baku yang datang dari supplier 

tidak dapat diletakkan di dalam gudang karena gudang sudah sangat 

penuh sehingga bahan baku di letakkan diluar gudang. Dikarenakan 

bahan baku bersifat sensitif dengan kelembapan maka akan 

berpengaruh terhadap bahan baku yang akan mengalami kadar air 

yang tinggi.  

4. Faktor Mesin 

Faktor mesin merupakan aspek dari peralatan yang digunakan dalam 

proses produksi PT Masolikalerind Perkasa guna menghasilkan barang 

jadi, akan tetapi faktor mesin dapat mempengaruhi defect kadar air yang 

tinggi dalam bijih plastik hitam pada mesin parel tiga. Antara lain : 

 Dies Macet 

Dies memiliki 40 lubang jika 25% lubang macet maka tekanan gas 

untuk mencetak bahan baku akan menjadi dua kali lipat lebih tinggi 

yang semula 100% maka bijih plastik yang dihasilkan akan 

mengalami keropos dan juga mengalami pengendapan sehingga bijih 

plastik hitam dapat mengalami kadar air yang tinggi. 
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 Hedpress macet 

Hedpress dapat dikatakan cara mempengaruhi kandungan kadar air 

bijih plastik hitam sama dengan dies, hanya saja perbedaannya  yaitu 

jika hedpress penyaring lebih depan yang akan menentukan bentuk 

dari bijih plastik hitam tersebut. 

 Temperatur dan kecepatan mesin yang tidak tepat.  

Setiap memulai produksi akan mengalami formula bahan baku yang 

berbeda-beda, maka akan mempengaruhi temperatur dan kecepatan 

mesin yang akan mengalami perubahan. Jika temperatur dan 

kecepatan mesin tidak sesuai dengan bahan baku bijih plastik hitam, 

maka hal tersebut dapat memungkinan terjadinya kadar air yang 

tinggi. 

5. Faktor Lingkungan 

Faktor lingkungan adalah aspek dari kondisi lingkungan yang dapat 

mempengaruhi defect kadar air tinggi yang dikandung dalam bijih plastik 

hitam mesin parel tiga pada PT Masolikalerindo Perkas, antara lain : 

 Suhu ruangan gudang  

Suhu ruangan di dalam gudang dapat mempengaruhi kadar air tinggi, 

dikarenakan gudang yang ada pada PT Masolikalerindo Perkasa 

hanya mengandalkan suhu ruangan yang berubah-ubah. Sedangkan 

bahan baku bersifat sangat sensitif dan bahan baku memerlukan 

treatment yang khusus dengan dapat mengatur suhu di gudang. 

Sehingga jika suhu yang terjadi tidak sesuai dengan kebutuhan bahan 

baku maka akan mengandung kadar air tinggi atau bahan baku akan 

mengalami kelembapan. 
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5.4 Tahap Improve 

Tahap improve merupakan tahap yang terpenting dengan memperbaiki 

kualitas, dengan menghilangkan sebab-sebab cacat kadar air tinggi. Pada 

tahap ini tools yang digunakan yaitu Failure Mode and Effect Analys 

(kuisioner FMEA dapat dilihat pada Gambar 4.10). 

Hasil dari kuisioner FMEA terdapat score RPN tertinggi sebesar 567 dan 

merupakan ranking 1 (Satu) yaitu suhu gudang bahan baku nyang berubah-

ubah. Dikarenakan kontrol yang terjadi pada saat ini (Current Control) PT 

Masolikalerindo Perkasa hanya mengandalkan suhu udara atau ruangan yang 

terjadi didalam gudang, dan hal tersebut berpengaruh besar terhadap defect 

kadar air tinggi yang dialami oleh bijih plastik hitam pada mesin parel tiga. 

Sehingga rekomendasi rencana perbaikan yang dapat dilakukan untuk 

meminimalisir defect kadar air tinggi dalam bijih plastik hitam pada mesin 

parel tiga yaitu dengan menggunakan metode 5W+1H yang akan dijelaskan 

dalam Tabel 5.1 : 
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 Tabel 5.1 Rencana Perbaikan 5W+1

Jenis Defect Faktor Penyebab 

What Why Where When Who How 

Apa Rencana 

Perbaikannya ? 

Kenapa Perlu 

Dilakukan Perbaikan ? 

Dimana Dilakukan 

Perbaikan ? 

Kapan Dilakukan 

Perbaikan ? 

Siapa Yang 

Melakukan Perbaikan 

? 

Bagaimana Melakukan 

Perbaikannya ? 

Kadar air tinggi 

Suhu gudang 

bahan baku 

yang berubah 

ubah 

Mengadakan 

pemasangan 

pengatur temperatur 

suhu, pengukur suhu 

gudang bahan baku 

dan membuat SOP 

gudang terkait untuk 

pemeliharaan suhu   

Agar bahan baku bijih 

plastik hitam yang akan 

diproduksi memiliki 

kandungan kadar air di 

dalam toleransi yaitu 

0,00-0,05. 

Pemasangan pengatur 

dan pengukur suhu 

dilakukan di dalam 

gudang bahan baku 

Perbaikan akan 

dilakukan ketika 

owner, kepala pabrik, 

dan wakil kepala 

pabrik dapat 

menyetujui 

Operator gudang, 

operator QC, Kepala 

Gudang, Kepala QC 

Operator gudang 

memasang alat pengatur 

suhu yaitu AC/Exhaust 

Fan dan alat pengukur 

suhu yaitu termometer di 

dalam gudang dan 

membuat SOP gudang 

bahan baku supaya suhu 

dalam gudang tetap 

konstan yaitu 30   

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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Berikut ini SOP ( Standar Operasional Procedure) yang merupakan hasil dari 

perbaikan kualitas berdasarkan metode 5W+1H yang disarankan untuk diterapkan 

pada proses produksi bijih plastik hitam di mesin parel tiga PT Masolikalerindo 

Perkasa, agar suhu di dalam gudang bahan baku tetap konstan dan mencegah 

terjadinya defect kadar air.  

Tabel 5.2 SOP Pemeliharaan Suhu Gudang Bahan Baku  

 

 Approved Checked Prepared 

     

     

 Kepala Pabrik Kepala QC Kepala Gudang  

 P Wanoto W Lukito Heri Sudaryanto  

Standar Operasional Procedure No. Dokumen  

Judul Prosedur Pengaturan Suhu Gudang 
Tanggal Dibuat  

Tanggal Revisi  

1. Tujuan 

1.1 Menentukan temperatur suhu ruangan gudang bahan baku 

1.2 Pengawasan terhadap suhu ruangan gudang bahan baku agar lebih mudah 

1.3 Pemeliharaan terhadap suhu ruangan gudang bahan baku terdokumentasi 

2. Ruang Lingkup 

2.1 Prosedur ini digunakan untuk ruangan gudang bahan baku  

3. Definisi 

3.1 Suhu gudang bahan baku yang ditetapkan yaitu 33   

3.2 Kandungan kadar air bahan baku yang di standarkan yaitu 0,00-0,05. 

4. Tanggung Jawab 

4.1 Operator gudang, kepala gudang, kepala QC dan operator QC harus bertanggung jawab terhadap 

kondisi ruangan gudang bahan baku  

4.2 Operator gudang, kepala gudang, kepala QC dan operator QC bertanggung jawab terhadap form 

monitoring harian kondisi ruangan gudang 

4.3 Bagian kearsipan bertanggung jawab terhadap form yang telah diisi 

  

  

  

 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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Tabel 5.2 SOP Pemeliharaan Suhu Gudang Bahan Baku (Lanjutan) 

 

 

 

 

 

 

 

5. Prosedur 

5.1 Operator gudang pada setiap shift (pagi, sore, dan malam) memastikan penerangan lampu gudang 

menyala secara terang. 

5.2 Operator gudang memeriksa sirkulasi udara pada AC/ Exhaust Fan dan alat pengukur suhu dapat 

dipastikan berjalan sesuai fungsinya atau tidak mengalami kerusakan 

5.3 AC/ Exhaust Fan dan pengukur suhu mengalami kerusakan maka operator gudang melaporkan kepada 

kepala gudang untuk mengirim memo kepada divisi maintanance 

5.4 Operator gudang mengukur suhu ruangan gudang bahan baku yang terjadi didalam pada kondisi saat 

ini 

5.5 Operator QC memeriksa kandungan kadar air yang terdapat dalam  bahan baku 

5.6 Operator gudang dan operator QC mengisi form terkait suhu ruangan yang diperiksa pada kondisi saat 

ini pada form monitoring harian kondisi ruangan gudang dan ditanda tangani oleh  kepala gudang, 

kepala QC, operator gudang, dan operator QC 

5.7 Suhu ruangan gudang bahan baku tidak dalam suhu 33  dan bahan baku mengandung kadara air 

tinggi atau lebih dari 0,05  maka operator gudang diharuskan untuk mengatur suhu kembali hingga 

suhu berada pada 33  dan bahan baku mengandung kadara air 0,00-0,05 

5.8 Operator gudang dan operator QC mengisi form ketidaksesuaian suhu dan kadar air serta mengisi suhu 

setelah perbaikan dan ditanda tangani oleh  oleh  kepala gudang, kepala QC, operator gudang, dan 

operator QC. 

5.9 Form yang telah diisi diberikan kepada bagian kearsipan untuk di simpan 

6. Laporan 

6.1 Form monitoring harian kondisi ruangan gudang 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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Flowchart SOP adalah langkah-langkah yang dilakukan oleh pihak gudang dan 

pihak quality contol agar berjalan sesuai dengan SOP. Seperti berikut ini : 

Operator gudang pada setiap 
shift (pagi, sore dan malam) 

memastikan penerangan lampu 
gudang menyala secara terang

Operator gudang memastikan 
sirkulasi udara pada AC dan alat 
pengukur suhu dapat dipastikan 

berjalan sesuai fungsi

Operator gudang mengukur suhu 
ruangan gudang 

Apakah sirkulasi AC dan alat 
pengukur rusak ?

Operator gudang  melaporkan 
kepada kepala gudang untuk 

mengirim memo kepada divisi 
maintenance

Operator QC memeriksa 
kandungan kadar air bahan baku

Operator gudang dan operator 
QC mengisi form kondisi ruangan 
gudang dan ditandatangani oleh 

Kepala Gudang, Kepala QC, 
Operator Gudang dan Operator 

QC

Mengatur suhu ruangan menjadi 
33 derajat celcius, agar kadar air 

pada bahan baku menjadi 
normal

Apakah suhu ruangan 
dan kadar air 

sudah sesuai standar ?

Operator gudang dan operator 
QC mengisi form ketidak 

sesuaian suhu dan kadar air, 
serta mengisi berapa kondisi 

suhu setelah perbaikan

Kepala Gudang, Kepala QC, 
Operator Gudang dan Operator 

QC menandatangani form

Form yang telah diisi diberikan 
kepada bagian kearsipan

Form monitoring harian

Form ketidaksesuaian suhu
& kadar air

Tidak

Ya

Ya

Tidak

 

Gambar 5.5 Flowchart SOP 

Sumber : Pengolahan Data (2018)  
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Berikut ini merupakan instruksi kerja untuk menjaga suhu ruang didalam gudang 

bahan baku, yang merupakan bagian dari SOP (Standar Operasional Procedure) : 

Tabel 5.3 Instruksi Keja Pemeliharaan Suhu Gudang Bahan Baku 

INSTRUKSI KERJA 

Judul Pemeliharaan suhu gudang bahan baku 

Nomor Dokumen : 

Halaman : 

Bagian : 

Tanggal Penerbit : 

1. Tujuan 

Petunjuk kerja ini digunakan untuk menetapkan cara memelihara kondisi suhu agar tetap 

konstan sebesar 33 . 

2. Ruang Lingkup 

Petunjuk ini digunakan sebagai pedoman dalam memelihara kondisi suhu gudang bahan 

baku  secara rutin 

3. Cara dan metode 

3.1 Lihat alat termometer sebagai pengukur kondisi suhu saat ini 

3.2 Ambil sampel bahan baku sebanyak 10 gram 

3.3 Uji kadar air sampel bahan baku  

3.4 Apabila tidak sesuai standar, maka ambilah  remot untuk mengatur suhu gudang 

bahan baku 

3.5 Jika suhu berada dibawah standar maka tekan tombol remot AC yang berfungsi 

menaikkan suhu  

3.6 Jika suhu berada diatas standar maka tekan tombol remot AC yang berfungsi 

menurunkan suhu 

3.7 Pada saat mengatur suhu ruangan pada gudang, perhatikan alat termometer untuk 

melihat berapa suhu yang berada dalam gudang saat setelah di atur suhunya apakah 

sudah sesuai standar atau belum.  

Sumber : Pengolahan Data (2018) 
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5.5 Tahap Control 

Tahap control dilakukan ketika setelah dilakukannya rekomendasi tindakan 

perbaikan, pada fase ini untuk memastikan bahwa variansi-variansi terkait 

suhu gudang tidak terulang atau terjadi kembali. Cara untuk mengendalikan 

suhu agar tetap konstan yaitu dengan dengan melaksanakan prosedur SOP 

antara lain : 

 Pelaksanaan pemeriksaan suhu gudang bahan baku yang dilakukan 

setiap hari kerja pada setiap shift yaitu shift pagi, shift sore, dan shift 

malam. Bentuk control yang dilakukan adalah memantau pelaksanaan 

pemeriksaan suhu dengan cara membuat form yang berisi hasil 

kondisi suhu gudang pada saat pemiksaan. Form ini diisi dan di tanda 

tangani oleh operator gudang, operator QC,  kepala gudang da kepala 

QC. Form Lembar Monitoring Harian Kondisi Ruangan Gudang dapat 

dilihat pada Tabel 5.4 

 Pelaksanaan pengisian form perbaikan suhu dan kandungan kadar air 

yang terjadi pada saat tidak sesuai dengan standar  dan setelah 

dilakukan perbaikan pengaturan suhu gudang bahan baku pada Tabel 

5.5  
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Tabel 5.4 Lembar Monitoring Harian Kondisi Ruangan Gudang 

Lokasi : 

Bulan  : 

Tahun : 

Tanggal 

Pemeriksaan Suhu   

Gudang Bahan Baku 

Pemeriksaan Kadar Air  

Bahan Baku dalam 

Gudang Keterangan 

Operator 

Gudang 

Operator 

Quality Control 

Shift 

Pagi 

Shift 

Sore 

Shift 

Malam 

Shift 

Pagi 

Shift 

Sore 

Shift 

Malam 
Nama Paraf Nama Paraf 

            

            

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

Mengetahui, 

Kepala Gudang     Kepala Quality Control 

 

(Heri Sudaryanto)     (Lukito) 
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Tabel 5.5 Form Ketidaksesuaian Suhu Dan Kondisi Setelah Perbaikan 

 

 

 

Mengetahui, 

Kepala Gudang     Kepala Quality Control 

 

(Heri Sudaryanto)     (Lukito) 

Tanggal Jam 

Ketidak Sesuaian  

Penyelesaian 

Hasil Perbaikan 
Paraf  

Suhu Kadar Air Suhu Kadar Air Operator Gudang Operator Qc 

   
 

  
   

   
 

  
   

Hasil pemeriksaan ketidaksesuaian suhu dan kondisi setelah perbaikan 

PT Masolikalerindo Perkasa 
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Tabel 5.6 Hasil dan Pembahasan 

Sumber : Pengolahan Data (2018) 

 

 

DMAIC Tools Hasil 

Define 

CTQ (Critical to Quality) Afkir, Afal, dan CD Basah 

Flow Bussines Process 

Pada saat pihak gudang 

menyetock (menyimpan) bahan 

baku kemudian pihak produksi 

merealisasikan produksi 

Pareto Jenis Defect Mesin Parel 

Tiga 

defect afkir persentase sebesar 

83,2%. 

Pareto Defect Pengujian 

Sampel 

Uji kadar air dengan persentase 

48% 

Measure 

Level Sigma 

level sigma = 3,77  

DPMO = 11713,83 Kg  

DPU = 0,035141622 ,  

DPO = 0,011713874 , dan 

persentase yield%  = 97% 

Peta X Out of control 

Peta R  
Dalam batas kendali selama 

delapan hari   

Cp dan Cpk 
Cp  =              

Cpk =          

Analyze Fishbone Diagram 

Defect kadar air disebabkan 

Manusia, Mesin, Metode, 

Lingkungan, Material 

Improve 

FMEA 

Score RPN tertinggi sebesar 567 

dan merupakan ranking 1 (Satu) 

yaitu suhu gudang bahan baku 

nyang berubah-ubah. 

5W+1H 

Mengadakan pemasangan 

pengatur temperatur suhu, 

pengukur suhu gudang bahan 

baku dan membuat SOP gudang 

terkait untuk pemeliharaan suhu   

Control Checksheet 

pelaksanaan pemeriksaan suhu 

gudang bahan baku dan 

pelaksanaan pengisian perbaikan 

suhu dan kandungan kadar air 

yang terjadi pada saat tidak sesuai 

dengan standar 
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BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

6.1 Kesimpulan

1. Defect kadar air sangat berpengaruh terhadap kualitas dari bijih plastik

hitam pada mesin parel tiga karena merupakan defect tertinggi dalam data

periode Februari-Juli 2018 yang menyebabkan proses produksi menjadi

tidak efesien dan tidak efektif.

2. Dengan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analys, Improve,

Control) diharapkan dapat memperbaiki, meningkatkan level sigma

sekaligus menjaga kualitas produk yang dihasilkan oleh PT

Masolikalerindo Perkasa. Perbaikan yang dapat dilakukan oleh PT

Masolikalerindo Perkasa untuk meminimalisir defect kadar air tinggi

adalah memasang alat pengukur suhu (Termometer), alat pengatur suhu

(AC/Exhaust Fan) didalam gudang bahan baku serta memberikan SOP

(Standar Operasional Procedure) supaya suhu gudang dapat dikendalikan.

6.2 Saran
Rekomendasi atau usulan yang diberikan berdasarkan penelitian ini, untuk

dilakukan oleh PT Masolikalerindo Perkasa, antara lain :

1. Mengadakan pelatihan terlebih dahulu terhadap operator agar operator

memahami SOP perusahaan.

2. Lebih memperhatikan kondisi operator dengan memberi alat keselamatan

dan kesehatan kerja sesuai dengan SNI agar operator merasa nyaman dan

aman dalam bekerja.

3. Melakukan penelitian lebih lanjut terhadap jenis defect lainnya dengan

menggunakan metode DMAIC agar perusahaan mampu mencapai level 6

sigma.

114



115

DAFTARPUSTAKA

Amtu, O. 2011. Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah : Konsep,

Strategi, dan Implementasi. Bandung : Alfabeta.

Arikunto, S. 2006 . Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta : Bumi Aksara

Arikunto, S. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta :

Rineka Cipta.

Assauri, S. 2004. Manajemen Produksi dan Operasi. Jakarta : Lembaga Fakultas

Ekonomi UI.

Assauri, S. 2008. Manajemen Produksi dan Operasi . Jakarta : Lembaga Penerbit

Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

Atilla, A., 2014. Peningkatan Dan Pengendalian Kualitas Rubber Wood Pellet

Menggunakan Metode Taguchi Dan Failure Mode And Effect Analysis

(Fmea) Di Pt. Salix Bintama Prima. ST. Universitas Sumatera Utara

Caesaron, D., & Tandianto. 2013. Penerapan Metode Six Sigma Dengan

Pendekatan Dmaic Pada Proses Handling Painted Body Bmw X3 (Studi

Kasus: Pt. Tjahja Sakti Motor). Jurnal PASTI, 9(3), 248 – 256.

Chakrabortty, R.P., Biswas T.K., Ahmed, I. 2013. Reducing Process VariabilityBy

Using Dmaic Model: A Case Study In Bangladesh. International

Journal for Quality Research 7(1) 127–140 ISSN 1800-6450.

Dambhare, S., Aphale, S., Kakade, K., Thote, T., Jawalkar, U. 2013. Reduction in

Rework of an Engine Step Bore Depth Variation using DMAIC and Six

Sigma approach : A case study of Engine Manufacturing Industry.

International Journal of Advanced Scientific and Technical Research,

ISSN 2249-9954.

Embrahimipour V.,Rezaie K., Shokravi S. 2010. An Ontology A Approach To

Support FMEA Studies. Expert System With Application 37, 671-677.



116

Febriana, S., 2007. Penerapan Metode Six Sigma Dmaic Untuk Perbaikan

Kualitas Fisik Batang Rokok Merk Samudera Emas 16 Pada Cigarette

Maker Machine. ST. Universitas Sebelas Maret.

Gaspersz, V. 2002. Pedoman Implementasi Program Six Sigma. Jakarta: PT

Gramedia Pustaka Utama

Gasperz, V. 2007. Lean Six Sigma. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama

Ginting, Rosani. 2007. Sistem Produksi. Yogyakarta:Graha Ilmu.

Gasperz, V. 2012. All-in-one Management Toolbook. Bogor : Tri-Al-Bros

Publishing

Gaspersz, V., Fontana, A. 2011. Lean Six Sigma For Manufacturing And Service

Industries. Bogor : Vinchristo Publication.

Girish, B. 2013. 7 advanced QC Tools. Chennai : DL Shah Trust Publication

Gregor Polancik. 2009. Empirical ResearchMethod Poster. Jakarta.

Gupta, V., Jain, R., Meena, M. L., & Dangayach, G. S. 2018. Six-Sigma

Application In Tire-Manufacturing Company: A Case Study. Journal

Industrial Engineering Interational, 14, 511-520.

Hu, P. J., Brown, S. A., Thong, J. Y. L., Chan, F. K. Y., & Tam, K. Y. 2009.

Determinants of Service Quality and Continuance Intention of Online

Services: The Case of eTax. Journal of American Society for

Information Science and Technology, 60(2), 292–306.

Heizer, Jay & Barry Render, 2008. Manajemen Operasi (Buku 1 Edisi 9). Salemba

Empat, Jakarta.

Kabir, E., Boby, M.I., Lutfi, M. 2013. Productivity Improvement by using

Six-Sigma. International Journal of Engineering and Technology

Volume3 No. 12.



117

Kasiram, M. 2008. Metode Penelitian Kuantitatif-Kualitatif. Malang: UIN Malang

Press.

Kholil, M., & Pambudi, T. 2014. Implementasi Lean Six Sigma Dalam

Peningkatan Kualitas Dengan Mengurangi Produk Cacat Ng Drop Di

Mesin Final Test Produk Hl 4.8 Di Pt. Ssi. Jurnal PASTI, 8(1), 14-29.

Kotler, P., & Armstrong, G. 2012. Prinsip-prinsip Pemasaran (Edisi 13). Jakarta :

Erlangga.

Kumar, S. 2014. Impact of Six-Sigma DMAIC approach on Manufacturing

Industries. International Journal of Innovative Research in Science,

Engineering and Technology,ISSN: 2319-8753.

Maddoxx, M. E. 2005. Error apparent. Industrial Engineer,37(5), 40-44

Malek, J., Desai, D. 2015. Reducing Rejection/Rework In Pressure Die Casting

Process By Application Of Dmaic Methodology Of Six Sigma.

International Journal for Quality Research, 9(4), 557-604

Martono, N. 2011. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta: PT Raya Grafindo

Persada.

McDermott., E, Robin. 2009. The Basic of FMEA Edisi kedua. USA : CRC Press.

Montgomery, D. C. 2009. Statistical Quality Control: a modern introduction (6th

Edition ed.). Asia: John Wiley & Sons (Asia) Pte. Ltd.

Muis, S. 2011.Metodologi 6 Sigma. Yogyakarta : Graha Ilmu.

Nasution, A. H. 2008. Perencanaan dan Pengendalian Produksi. Yogyakarta:

Graha Ilmu

Nasution, A. H. 2006. Manajemen industri. Yogyakarta : Andi Offset

Prabowo, H. A., Kholil, M. R., & Farida. 2010. Implementasi Six Sigma Dalam

Upaya Pengendalian Kualitas Produk Sakelar Tipe E426/16SL di PT. X.



118

Jurnal Ilmiah SINERGI, 15(1), 1-8

Rimawan, E. 2010. Six Sigma Untuk Pengendalian Kualitas Cooling Performance

Refrigerator Di PT. LG Electronics Indonesia. Jurnal Ilmiah SINERGI,

14(2), 67-77

Rivai., Veithzal., & Sylviana, M. 2010. Education Management : Analisis Teori

Dan Praktik. Jakarta: Rajawali Press.

Sehgal, S., Kausish, D. 2015. A State of Art of Review of DMAIC Approach.

International Journal of Science and Research (IJSR) ISSN :

2319-7064.

Sekaran, U., & Bougie, R. 2013. Research Methods for Business. United

Kingdom: Jhon Wiley & Sons Ltd.

Sharma, G. V. S. S., Rao, P, S., & Babu, B. S. 2018. Process Capability

Improvement Through Dmaic For Aluminum Alloy Wheel Machining.

Journal of Industrial Engineering International, 14(2), 213-226

Shonpuak, W., & Rojanarowan, N. 2013. Strength Improvement Of Fibre Cement

Product. International Journal Industrial Engineering Interationa

Computationl, 4, 505-516.

Susetyo, Budi. (2011). Menyusun Tes Hasil Belajar. Bandung: Cakra. UPI. (2012).

Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Bandung

Sugiyono. 2004. Metode Penelitian. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, Bandung :

Alfabeta

Sugiyono. 2017. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:

Alfabeta.



119

Sutalaksana, I. Z., Anggawisastra, R., & Tjakraatmadja, J. H. 2006 .Teknik

Perancangan Sistem Kerja. Bogor : Institut Teknologi Bandung.

Soemohadiwidjojo, A. T., & Mastuti, I. 2017. Six Sigma: Metode Pengukuran

Kinerja Perusahaan Berbasis Statistik. Jakarta : Raih Asah Sukses

Sutrisno, E. 2013. Manajemen Sumber Daya Manusia (edisi 5). Yogyakarta:

Prenada Media

Syukron, A., Kholil, M. 2013. SIX SIGMA Quality For Business Improvement.

Yogyakarta : Graha Ilmu.

Winardi. 2007. Manajemen Kinerja, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada

Yamin, S., & Kurniawan, H. 2014. SPSS Complete: Teknik Analisis Terlengkap

dengan Software SPSS. Jakarta: Salemba Infotek

Zainal, R., Zainul, B., Gunawan., & Gatot, M. 2015. Manajemen Kinerja Untuk

Perusahaan dan Organisasi. Yogyakarta : BPFE.



120

Lampiran 1

LAMPIRAN



121



122

Lampiran 2



123

Lampiran 3



124

Lampiran 4



125



126

Lampiran 5



127



128

Lampiran 6



129


	1. Halaman Judul.pdf (p.1)
	2. Abstrak.pdf (p.2-3)
	3. Lembar Pernyataan.pdf (p.4)
	4. Lembar Pengesahan.pdf (p.5)
	5. Kata Pengantar.pdf (p.6-7)
	6. Daftar Isi.pdf (p.8-10)
	7. Daftar Tabel.pdf (p.11-12)
	8. Daftar Gambar.pdf (p.13-15)
	9. Daftar Lampiran.pdf (p.16)
	10. Bab 1.pdf (p.17-23)
	11. Bab 2.pdf (p.24-68)
	12. Bab 3.pdf (p.69-80)
	13. Bab 4.pdf (p.81-115)
	14. Bab 5.pdf (p.116-132)
	15. Bab 6.pdf (p.133)
	16. Daftar Pustaka.pdf (p.134-138)
	17. Lampiran.pdf (p.139-148)

