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ABSTRAK 
  

PT. Indah Kiat Pulp & Paper,Tbk Tangerang adalah perusahaan yang 

bergerak dibidang pengolahan Pulp (Bubur kertas),Salah satu produknya adalah 

kertas Jumbo Roll (Kertas dalam gulungan besar). Masalah yang yang terjadi 

adalah ketika dalam proses perrmbuatan terdapat produk yang mengalami 

defect,Produksi di PT. Indah Kiat Pulp & Paper,Tbk Tangerang masih belom 

mencapai zero defect (kecacatan nol), Karena masih ditemui adanya cacat pada 

proses produksi kerts Jumbo Roll. Keadaan ini dapat berakibat pada meningkatnya 

biaya produksi dan penurunan  kualitas produk yang pada akhirnya mengurangi 

profitabilitas. Kertas Jumbo Roll adalah salah satu produk awal yang di produksi 

sebelum proses lainya yang mencapai 467,489 Jumbo Roll dalam setahun. Dalam 

proses pembuatan produk mengalami cacat selama tahun 2016 sehingga peneliti 

akan lebih berkonsentrasi untuk meningkatkan kualitas produk. Untuk 

meningkatkan kualitas, peneliti menggunakan metode six sigma yang terdiri dari 

lima tahapan. Tahapan tersebut dikenal dengan DMAIC yang meruapan singkatan 

singkatan dari masing-masing tahapan yaitu define, measure, analyze, improve, 

dan control. Persentase jenis cacat reject ticknes sebesar 55,38% dan persentase 

jenis cacat reject smotothness 44,62%. DPMO selama Tahun 2016 adalah 13.588, 

untuk yield adalah 98,63% selama Tahun 2016. Hasil SQL selama Tahun2016 

adalah 2,7 sigma yang mana level ini mencapai level rata-rata industri manufaktur 

di Indonesia. Hasil FMEA settingan mesin tidak standar merupakan masalah 

utama penyebab produk cacat dengan RPN 200.  

 

Kata kunci: peningkatan kualitas, six sigma, DMAIC. 
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ABSTRAK 
 

 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk Tangerang is a company specialised in 

processing Pulp (Paper Pulp), One of the products is Jumbo Roll paper (Paper in a 

large roll). One of the problem that exist in the process of making paper pulp is a 

defective product, which  produced at PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 

Tangerang still unable to reach zero defect rate, Because there are still defects in 

the production process of Jumbo Roll kerts. This situation can result in production 

costs and decreased product quality that ultimately decreases profitability. Jumbo 

Roll Paper is one of the earliest products in production before any other process 

that reaches 467,489 Jumbo Roll in a year. In the process of making the product, 

deficiencies happened during the year 2016 so that researchers will be more 

concentrated to improve product quality. To improve the quality, researchers used 

the six sigma method consisting of five stages. Stages known as DMAIC are 

bribing the abbreviations of each stage of determining, measuring, analyzing, 

improving, and controlling. Percentage of defect reject ticknes type was 55,38% 

and defect percentage DPMO for Year 2016 is 13,588, for yield it is 98.63% 

during Year 2016. SQL Results during Year2016 is 2.7 sigma which this level 

reaches the average level of manufacturing industry in indonesia. FMEA result of 

nonstandard machine setting is the main problem with RPN 200 product. 

 

Key words: Quality improvement, six sigma, DMAIC. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Pengendalian kualitas merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan 

keberhasilan atau kegagalan suatu usaha, baik buruknya suatu produk akan dapat 

identifikasi dengan adanya kegiatan pengendalian yang mengarah pada perbaikan 

kualitas dari produk yang dihasilkan. Perusahaan- perusahaan yang bergerak dalam 

kegiatan proses produksi suatu barang harus tetap memberikan perhatian terhadap 

kegiatan pengendalian kualitas. Hal ini berdasarkan kepada pertimbangan penilaian 

konsumen dan disebabkan oleh keadaan yang semakin tidak tentu dari 

perekonomian Indonesia, sehingga konsumen sangat selektif dalam memilih 

produk guna kepentingan efisiensi. Kegiatan pengendalian kualitas yang baik 

terhadap barang yang di produksi akan menguntungkan bagi perusahaan, karena di 

satu sisi produk cacat akan dapat di tekan sampai pada tingkat yang paling rendah. 

Di samping itu ke efektivitas kerja karyawan dapat melakukan pekerjaanya dengan 

baik, karena tidak perlu melakukan proses perbaikan terhadap produk yang 

dianggap tidak sesuai atau cacat.
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 Secara umum tujuan dari kegiatan penelitian terhadap masalah 

pengendalian kualitas ini adalah memberikan gambaran tentang metode yang baik 

untuk keperluan proses produksi serta mengidentifikasi faktor- faktor penyebab dari 

timbulnya produk cacat atau produk tidak sesuai. Hal ini didasarkan atas 

pertimbangan bahwa tidak sedikit perusahaan yang tidak memperhatikan produk 

cacat, artinya mereka mengetahui adanya produk cacat, akan tetapi tidak ada tindak 

lanjut dari pihak manajemen. Perusahaan berusaha melakukan pencegahan terhadap 

kejadian- kejadian yang di luar kontrol agar tidak terulang kejadian yang sama di 

kemudian hari. Pihak manajemen perusahaan biasanya hanya melakukan tindakan 

pencegahan yang sifatnya sementara, sedangkan permasalahan akan terus ada 

dalam suatu perusahaan. Untuk melakukan tindakan pencegahan dan 

penyempurnaan diperlukan adanya kerja sama dari semua pihak yang terkait dalam 

struktur organisasi perusahaan secara berkesinambungan. 

 Dalam program penjaminan kualitas produk, perusahaan akan selalu 

berusaha melakukan kegiatan pengendalian kualitas atau yang intensif terhadap 

produknya mulai dari komponen bahan dasar produk, proses produksinya maupun 

produk jadi yang dipasarkan. 

 Perusahaan yang menjadikan kualitas sebagai alat strategi akan 

mempunyai keunggulan bersaing terhadap kompetitornya dalam menguasai pasar 

karena tidak semua perusahaan mampu mencapai superioritas kualitas. Dalam hal 

ini perusahaan dituntut untuk menghasilkan produk dengan kualitas tinggi, harga 

rendah dan pengiriman tepat waktu. 

  



3 
 

 
 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk adalah suatu perusahaan penghasil 

kertas yang memproduksi berbagai jenis kertas setiap harinya dengan jumlah yang 

tidak sedikit. Proses perbaikan sejauh ini perlu diperhatikan oleh PT. Indah Kiat 

Pulp & Paper Tbk Sebagai perusahaan bergerak dibidang industri produksi kertas. 

Dalam menghasilkan produknya PT. Indah Kiat Pulp & Paper Tbk. selalu berusaha 

memberikan yang terbaik bagi pelanggannya dari segi mutu. PT. Indah Kiat Pulp 

& paper Tbk.  juga dihadapkan pada tantangan yang cukup berat dimana konsumen 

semakin meningkatkan tuntutan mereka akan mutu kualitas dari produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan, sementara kecenderungan tersebut juga diperkuat oleh 

tekanan persaingan dari perusahaan sejenis. Karena dalam kondisi seperti ini hanya 

produk yang bermutulah yang akan memenangkan persaingan dan 

mempertahankan posisinya di pasar. Produksi PT. Indah Kiat Pulp & paper Tbk 

masih belum mencapai zero defect (kecacatan nol) karena masih ditemui adanya 

cacat pada proses produksi kertas Jumbo Roll. 

Oleh karena itu, usaha yang harus dilakukan oleh PT. Indah Kiat Pulp & 

paper,Tbk untuk memenuhi keinginan konsumen ialah dengan melakukan control 

yang sesuai pada setiap tahapan dari proses produksinya untuk menjamin kualitas 

produknya. Sehingga, muncul upaya untuk mencoba menyelesaikan problem diatas 

adalah dengan menggunakan metode Six Sigma DMAIC diharapkan dapat 

mengevaluasi, memperbaiki, dan meningkatkan kualitas kertas Jumbo Roll. 
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1.2 Perumusan Masalah 

 Menyadari dengan meningkatnya perkembangan teknologi dan informasi 

yang menuntut manusia hidup dengan lebih cepat dan efisien, oleh karena itu 

pentingnya penilaian pelanggan mengenai kualitas produk kertas yang dihasilkan 

oleh perusahaan, sehingga diperlukan analisis terhadap kualitas produk di 

perusahaan. 

Dari latar belakang di atas maka penulis merumuskan masalah yaitu: 

1. Apa saja penyebab cacat produk kertas Jumbo Roll di PT. INDAH KIAT 

PULP & PAPER, Tbk.? 

2. Bagaimana menganalisa dan meningkatkan kualitas produk kertas Jumbo 

Roll di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER , Tbk ? 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Adapun tujuan pengendalian kualitas yang di harapkan, daru uraian di atas 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penyebab yang mempengaruhi kerusakan produk kertas  Jumbo 

Roll pada paper machine (PM) 3 di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER 

Tbk. 

2. Mengetahui level sigma dan memberikan usulan perbaikan kualitas produk 

dengan menggunakan metode Six Sigma (DMAIC)  pada paper machine 

(PM) 3 di PT. INDAH KIAT PULP & PAPER, Tbk. 
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1.4 Pembatasan Masalah 

 Dalam melakukan penelitian terhadap kegitan proses produksi kertas 

berwarna yang di lihat dari sudut pandang pengendalian kualitas (QC) terdapat 

batasan- batasan yang di jadikan sebagai bahan pertimbangan penulisan tugas akhir 

(TA), yaitu: 

1. Tidak dilakukan analisis biaya terhadap proses yang dijadikan sebagai objek 

penelitian. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada produk kertas Jumbo Roll  

3. Penelitian hanya dilakukan pada proses Paper Machine (PM) 

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  

Bab ini menjelaskan secara garis besar tentang latar belakang  masalah perumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan sistematika penulisan laporan.  

BAB II  Tinjauan Pustaka   

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori yang berhubungan dan berkaitan 

erat dengan masalah yang akan dibahas serta merupakan tinjauan kepustakaan yang 

menjadi kerangka dan landasan berfikir.  

BAB III Metode Penelitian  

Pada bab ini membahas metodologi penelitian tugas akhir yaitu dengan 

menggunakan metode wawancara dan observasi langsung 
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BAB IV Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Bab ini berisikan hasil data yang sudah didapat saat melakukan observasi lapangan 

kemudian data yang diambil lalu di olah dengan metode tertentu 

BAB V Hasil dan Analisa 

Bab ini berisikan hasill dan analisa pada bab sebelumnya, dengan menganalisa data  

yang sudah didapat di lapangan. 

BAB VI Kesimpulan dan Saran 

Bab ini berisikan kesimpulan dari pengolahan data secara menyeluruh serta 

diberikan juga saran, baik untuk pihak perusahaan maupun untuk pengembangan 

penelitian selanjutnya
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Latar Belakang Pengendalian Kualitas 

 Setiap perusahaan industri yang bergerak di bidang manufaktur sangat 

memperhatikan pengendalian kualitas produk yang diproduksi dan juga 

mengurangi jumlah produk cacat yang dihasilkan. Apalagi perkembangan industri 

dan teknologi dalam era globalisasi sekarang ini semakin pesat, ditandai dengan 

tingkat persaingan antar perusahaan semakin meningkat dan ketat. Keadaan ini 

menyebabkan perusahaan harus mampu mempertahankan usaha yang dikelolanya. 

(Gaspersz, 1997).  

 Dalam persaingan yang tinggi dan selalu berkompetisi dengan industri 

yang sejenis, pelaku bisnis harus memberikan perhatian penuh terhadap kualitas 

produk. Perhatian pada kualitas memberikandampak positif kepada bisnis  melalui 

dua cara yaitu dampak terhadap biaya – biaya produksi dan dampak terhadap 

pendapatan (Gaspersz,2005). Dampak terhadap biaya produksi terjadi melalui 
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proses pembuatan produk yang memiliki derajat konformasi yang tinggi 

terhadap standar-standar sehingga bebas dari tingkat kerusakan yang mungkin. 

Dampak 

terhadap peningkatan pendapatan terjadi melalui peningkatan penjualan atas 

produk yang berkualitas yang berharga tinggi. untuk meningkatkan laba. Strategi 

bisnis untuk meningkatkan keunggulan bersaing dapat dilakukan melalui usaha 

peningkatan kualitas. 

2.2 Pengertian Kualitas 

 Kualitas sangat penting bagi sebuah produk, baik berupa produk barang 

maupun jasa. Hal-hal yang sangat penting bagi produsen berkaitan dengan produk 

adalah: kualitas, biaya dan produktivitas. Kualitas adalah kemampuan dari suatu 

produk atau jasa yang secara konsisten memenuhi harapan dari konsumen. Dengan 

demikian kualitas adalah satu-satunya hal yang paling penting bagi kedua belah 

pihak. Dalam banyak kasus, konsep kualitas berbeda antara pabrikan/produsen dan 

pelanggan/konsumen. (Program Studi Teknik Industri, Universitas Bunda Mulia. 

Jurnal Metris, 16 (2015): 91 – 96.) 

Sedangkan pengertian kualitas menurut beberapa ahli terkenal antara lain sebagai 

berikut : 

Juran (1962) : 

 “Kualitas harus bertujuan memenuhi kebutuhan pelanggan sekarang dan 

masa yang akan datang.” 
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Crosby. C (1979) : 

 “Kualitas adalah Kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi availibility, 

delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness.”   

Deming (1982) : 

  “Kualitas adalah Kesesuaian dengan tujuan dan manfaatnya.” 

Feigenbaum (1991) : 

 “Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk dan jasa yang 

meliputi marketing, engineering, manufacture dan maintenance, dimana produk 

dan jasa tersebut dalam pemakaiaannya akan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 

pelanggan.” 

Scherkenbach (1991) : 

 “Kualitas ditentukan oleh pelanggan, pelanggan ingin produk/jasa sesuai 

dengan kebutuhan dan harapannya pada tingkat harga tertentu yang menunjukan 

nilai produk tersebut.” 

Elliot (1993) : 

 “Kualitas adalah sesuatu yang berbeda untuk orang yang berbeda dan 

tergantung pada waktu dan tempat, atau dikatakan sesuai dengan tujuan.” 

Goetch & Davis (1995) : 

 “Kualitas adalah suatu kondisi dinamis yang berkaitan dengan produk, 

pelayanan, orang, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi apa yang 

diharapkan.” 

Perbendaharaan istilah ISO 8402 & Standar Nasional Indonesia ( SNI 19–

8402–1991) : 



4 
 

 

 “Kualitas adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang 

kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas 

maupun tersamar. Istilah kebutuhan diartikan sebagai spesifikasi yang tercantum 

dalam kontrak maupun kriteria-kriteria yang harus didefinisikan terlebih dahulu.”  

2.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas 

 Menurut (Grant dan Leavenwonth :1998), kualitas atau mutu dari suatu 

barang maupun jasa secara tidak langsung dipengaruhi oleh: 

• Bahan baku (material), untuk memenuhi produk yang diinginkan 

pemilihan dan penentuan material yang dipakai tentunya sangat 

berpengaruh terhadap mutu hasil produk nantinya. 

• Manusia (man power), pertumbuhan yang cepat dalam bidang 

pengetahuan menyebabkan timbulnya kebutuhan tau permintaan yang 

besar akan bekerja dengan pengetahuan atau keterampilan khusus. 

Spesifikasi menyebabkan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas, 

sehingga dibutuhkan para ahli-ahli yang mampu mengendalikan semua 

bidang untuk merencanakan, mewujudkan dan menjalankan berbagai 

sistem yang menjamin hasil yang diinginkan. 

• Mesin (machine), keinginan peruahaan untuk mengurangi biaya serta 

mendapat volume produksi guna memuaskan konsumen menyebabkan 

dipakainya mesin-mesin dan peralatan yang lebih baik. 

• Metode kerja (method), metode kerja yang digunakan dalam memproduksi 

suatu produk mempunyai pengaruh yang besar terhadap mutu produk 

tersebut. Apabila metode yang dijalankan baik, maka produk yang 
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dihasilkan akan mempunyai mutu yang relatif baik pula. Pihak perusahaan 

akan menggunakan metode kerja yang paling baik digunakan dalam 

perusahaan, sehingga akan meningkatkan kinerja perusahaan tersebut. 

Motivasi, meningkatkan tingkat kerumitan untuk memenuhi suatu produk 

telah memperbesar makna kontribusi setiap  karyawan terhadap mutu 

produk yang dihasilkan. Motivasi pekerja untuk terus belajar 

mempertahankan maupun meningkatkan mutu produk sangat diperlukan. 

• Manajemen (management), tanggung jawab untuk mutu produk telah 

diserahkan kepada beberapa kelompok khusus. Mandor dan product 

engineer bertanggung jawab terhadap mutu produk. Ahli teknik 

bertanggung jawab atas rancangan suatu produk agar memenuhi syarat. 

Perusahaan harus mengenbangkan dan melengkapi proses untuk 

memberikan kemampuan yang cukup untuk pembuatan produk 

berdasarkan spesifikasi dari teknik. Pengendalian mutu harus 

merencanakan ukuran mutu seluruh aliran proses yang akan menjamin 

hasil akhir bisa memenuhi standar tersebut. Dan mutu pelayanan setelah 

produk tersebut dimiliki oleh konsumen, telah menjadi suatu bagian 

penting dari paket tersebut. 

• Pasar (market), konsumen sebagai penentu akhir kualitas suatu produk 

akan cepat berubah dan mempengaruhi dari kualitas produk itu sendiri, 

sebab keinginan dan kebutuhan konsumen dari kurun waktu ke waktu terus 

berubah seiring berjalannya perkembangan jaman dan tren yang fluktuatif. 

• Uang (money), dengan meningkatkan persaingan produk pada pasar, 

menyebabkan kebutuhan akan otomatisasi dan mekanisme telah 
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mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk peralatan dan proses baru, 

yang menjamin mutu lebih baik. Kemajuan yang pesat dalam desain teknik 

yang membutuhkan pengontrolan yang ketat terhadap proses- proses 

manufakturing telah menyebabkan ikut terpengaruhnya mutu produk 

nantinya. 

2.4 Konsep Kualitas Pada Industri Manufaktur 

Secara umum dapat dikatakan bahwa kualitas produk atau jasa itu akan 

diwujudkan bila orientasi seluruh kegiatan perusahaan atau organisasi tersebut 

berorientasi pada kepuasan konsumen. Apabila diutarakan secara rinci, kualitas 

memiliki dua perspektif, yaitu perspektif produsen dan perspektif konsumen, 

dimana bila dua perspektif tersebut disatukan maka akan dapat tercapai kesesuaian 

antara kedua sisi yang dikenal sebagai kesesuaian untuk digunakan oleh konsumen. 

Menurut Russel (1966), perspektif kualitas dapat digambarkan sebagai berikut : 

 

Gambar 2. 1 Perspektif Kualitas 

Apabila kita perhatikan, maka kedua perspektif itu akan bertemu pada satu kata 

”fitness for customer use”. Kesesuaian untuk digunakan tersebut merupakan 
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kesesuaian antara konsumen dengan produsen, sehingga dapat membuat standar 

yang disepakati bersama dan dapat memenuhi kebutuhan dan harapan kedua belah 

pihak. 

  Kualitas pada industri manufaktur selain menekankan pada produk yang 

dihasilkan, juga perlu diperhatikan kualitas pada proses produksi. Bahkan yang 

terbaik adalah apabila perhatian pada kualitas bukan pada produk akhir, melainkan 

pada proses produksinya atau produk yang masih dalam proses (work in proses), 

sehingga bila diketahui ada cacat atau kesalahan masih dapat diperbaiki. Dengan 

demikian, produk akhir yang dihasilkan adalah produk yang bebas cacat dan tidak 

ada lagi pemborosan yang harus dibayar mahal karena produk tersebut harus 

dibuang atau dilakukan pengerjaan ulang. 

2.5 Manajemen Kualitas  

 Gelombang globalisasi ekonomi akibat AFTA, GATT, APEC, WTO dan 

lain sebagainya telah menciptakan tantangan bisnis yang semakin besar, yaitu 

kompetisi yang semakin tinggi, teknologi yang semakin canggih, peraturan yang 

semakin berpengetahuan. Proteksi yang sebelumnya menjadi benteng bagi produk 

dalam negeri, akan hilang diterjang arus liberalisasi. Produk dari luar negeri akan 

bebas masuk ke pasar domestik yang merupakan bagian dari pasar global. 

Tantangan seperti ini, menghadapkan para pelaku bisnis maupun produsen pada 

dua pilihan, yaitu masuk dalam arena kompetisi dengan melakukan perubahan dan 

perbaikan atau keluar arena kompetisi tanpa dibebani perubahan dan perbaikan. 

Kedua keputusan tersebut memiliki konsekuensi yang sama beratnya. Garvin 
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(1994) mengidentifikasikan lima pendekatan perspektif kualitas yang dapat 

digunakan oleh para praktisi bisnis, yaitu:  

1.   Transcendental Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini adalah sesuatu yang dapat dirasakan, tetapi 

sulit sulit didefinisikan dan dioperasikan maupun diukur. Perspektif ini umumnya 

diterapkan dalam karya seni musik, seni tari, seni drama dan seni rupa. Untuk 

produk dan jasa pelayanan, perusahaan dapat mempromosikan dengan 

menggunakan pernyataan-pernyataan seperti kelembutan dan kehalusan kulit 

(sabun mandi), kecantikan wajah (kosmetik), pelayanan prima (bank) dan tempat 

berbelanja yang nyaman (mall). Definisi seperti ini sangat sulit untuk dijadikan 

sebagai dasar perencanaan dalam manajemen kualitas. 

 

2. Product-based Approach 

Kualitas dalam pendekatan ini adalah suatu karakteristik atau atribut yang 

dapat diukur. Perbedaan kualitas mencerminkan adanya perbedaan atribut yang 

dimiliki produk secara objektif, tetapi pendekatan ini tidak dapat menjelaskan 

perbedaan dalam selera dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini didasarkan pada pemikiran bahwa kualitas 

tergantung pada orang yang memandangnya, dan produk yang paling memuasakan 

preferensi seseorang atau cocok dengan selera merupakan produk yang berkualitas 

paling tinggi. Pandangan yang subjektif ini mengakibatkan konsumen yang berbeda 

memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda pula, sehingga kualitas bagi 

seseorang adalah kepuasan maksimum yang dapat dirasakannya.
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4.   Manufacturing-based Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini bersifat supply-based atau dari sudut 

pandang produsen yang mendefinisikan kualitas sebagai sesuatu yang sesuai 

dengan persyaratannya dan prosedur. Pendekatan ini berfokus pada kesesuaian 

spesifikasi yang ditetapkan perusahaan secara internal. Oleh karena itu, yang 

menentukan kualitas adalah standar-standar yang ditetapkan perusahaan, dan bukan 

konsumen yang menggunakannya. 

5. Value-based Approach 

 Kualitas dalam pendekatan ini adalah memandang kualitas dari segi nilai 

dan harga. Oleh karena itu kualitas dalam pendangan ini bersifat relatif, sehingga 

produk yang memilki kualitas paling tinggi belum tentu produk yang paling 

bernilai. Produk yang paling bernilai adalah produk yang tepat beli. 

 Berdasarkan perspektif kualitas, Garvin (1996) mengembangkan dimensi 

kualitas kedalam delapan dimensi yang dapat digunakan sebagai dasar perencanaan 

strategis. Terutama bagi perusahaan atau manufaktur yang menghasilkan barang. 

Kedelapan dimensi tersebut adalah sebagai berikut : 

1. Performance (kinerja), yaitu kesesuaian produk dengan fungsi utamanya. 

2. Features, yaitu karakteristik pelengkap atau tambahan. 

3. Reliability (kehandalan), yaitu kemungkinan tingkat kegagalan pemakaian 

4. Conformance (kesesuaian), yaitu sejauh mana karakteristik desain dan 

operasi memenuhi standar-standar  yang telah ditetapkan sebelumnya 

5. Durability (daya tahan), yaitu berapa lama produk dapat terus digunakan
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6. Seviceability, yaitu meliputi kecepatan, kompetensi, kenyamanan, 

kemudahan dalam pemeliharaan dan penanganan keluhan yang 

memuaskan 

7. Estetika, yaitu menyangkut corak, rasa dan daya tahan produk 

8. Perception, yaitu fanatisme konsumen akan merk suatu produk tertentu 

karena citra atau reputasi produk itu sendiri. 

1.6 Pengertian Pengendalian Kualitas (Quality Control) 

Pengendalian dalam istilah industri dapat diidentifikasikan sebagai suatu 

proses untuk mendelegasikan tanggung jawab dan wewenang untuk kegiatan 

manajemen sambil tetap menggunakan cara-cara untuk menjamin hasil yang 

memuaskan (Feigenbaum A.V : 1983). 

Pengendalian menurut J.M. Juran adalah sebagai keseluruhan cara yang digunakan 

untuk menentukan dan mencapai standar. Apabila ingin memutuskan untuk 

melaksanakan sesuatu, dimulai dengan sebuah rencana, kemudian bekerja menurut 

rencana tersebut, dan meninjau kembali hasilnya. Pengendalian merupakan semua 

kegiatan atau usaha menjamin agar hasil dari pada pelaksana sesuai dengan tujuan 

yang telah ditetapkan dalam rencana.  

Kualitas atau mutu suatu produk adalah gabungan seluruh karakteristik produk dan 

pelayanan baik dari segi rekayasa, manufaktur, pemasaran, sampai pada perawatan 

dan purna jualnya. Produk yang berkualitas secara umum mempunyai karakteristik, 

yaitu: 

1. Produk yang memiliki kecocokan dalam penggunaan. 

2. Produk yang memiliki spesifikasi produsen. 
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3. Produk yang memenuhi keinginan konsumen. 

 Maka pengendalian kualitas dapat diartikan sebagai kesesuaian dan 

kepuasan antara nilai, produsen dan konsumen atas suatu produk. Kesesuaian dan 

kepuasan tersebut mencakup kualitas produk, biaya-biaya (penyimpanan, produksi, 

penjualan dan layanan purna jual), tingkat kenyamanan dan keselamatan dan moral 

(nilai). 

Untuk pengendalian kualitas pada umumnya ada empat tahapan, yaitu: 

1. Penetapan standar kualitas dan biaya. 

2. Konfirmasi hasil produksi, yaitu membandingkan hasil produksi 

dengan standar tersebut. 

3. Mengadakan koreksi jika hasil produksi tidak sesuai dengan standar. 

4. Melakukan usaha-usaha perbaikan terhadap standar yang telah ada, 

prosesnya, bahan bakunya, atau lingkungan tempat kerja yang bisa 

menjadikan produktifitas naik. 

Berdasarkan waktu pelaksanaan pengendalian, dikenal tiga macam pengendalian : 

1. Preventive control, yaitu pengendalian yang dilakukan sebelum proses 

produksi dilakukan. Pengendalian ini dimaksudkan agar proses produksi 

berjalan lancar sesuai dengan rencana produksi dan biaya yang telah 

ditetapkan dan mencegah atau menghindari produksi cacat tau pengulangan 

proses. Jadi sifatnya adalah pencegahan kesalahan proses dan menghindari 

produk rejeck. 

2. Monitoring control, yaitu pengendalian yang dilakukan pada waktu proses 

produksi berlangsung. Tujuannya untuk mengendalikan agar hasil akhir 

sesuai dengan rencana. Jika terjadi penyimpangan terhadap standar harus 
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segera dilakukan koreksi. Koreksi mungkin dilakukan pada mesin, proses, 

tenaga kerja, bahan baku dan lain-lain. Jadi sifatnya memonitor atau 

memantau setiap proses berjalan untuk menghindari penyimpangan proses. 

3. Repressive control, yaitu pengendalian yang dilakukan setelah semua proses 

selesai. Repressive control tidak dapat mencegah penyimpangan yang 

terjadi tetapi sebagai evaluasi untuk mencegah terjadinya kesalahan yang 

sama pada waktu yang akan datang. 

2.7 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Untuk menjaga konsistensi kualitas produk dan jasa yang dihasilkan dan 

sesuai tuntutan kebutuhan pasar, perlu dilakukan pengendalian kualitas (quality 

control) atas aktivitas yang dijalani. Dari pengendalian kualitas yang berdasarkan 

inspeksi dengan penerimaan produk yang memenuhi syarat dan penolakan yang 

tidak memenuhi syarat sehinnga banyak bahan, tenaga dan waktu yang terbuang, 

muncul pemikiran untuk menciptakan sistem yang dapat mencegah timbulnya 

masalah mengenai kualitas agar kesalahan yang pernah terjadi tidak terulang lagi. 

Istilah kualitas tak lepas dari manajemen kualitas yang mempelajari setiap area dari 

manajemen operasi, perencanaan lini produk dan fasilitas, hingga penjadwalan dan 

memonitor hasil. Kuliats memerlukan suatu proses perbaikan yang terus-menerus. 

Berikut dijelaskan sangat pentingnya istilah kualitas bagi suatu organisasi atau 

perusahaan, karena: 

▪ Reputasi Perusahaan 

 Perusahaan atau organisasi yang telah menghasilkan suatu produk atau 

jasa yang berkualitas akan mendapat predikat sebagai perusahaan yang 
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mengutamakan kualitas. Oleh karena itu, perusahaan tersebut dikenal masyarakat 

luas dan mendapatkan nilai lebih dimata konsumen. Karena nilai lebih itu 

perusahaan atau produk tersebut dipercaya konsumen. 

▪ Penurunan Biaya 

 Dalam paradigma lama, untuk menghasilkan produk berkualitas selalu 

membawa dampak pada peningkatan biaya. Suatu produk yang berkualitas selalu 

indentik dengan harga mahal. Hal ini jelas terjadi karena penghasil produk atau jasa 

masih menganut paradigma lama, dan membuat produk atau jasa dengan tidak 

melihat kebutuhan konsumen. Produk yang dihasilkan tersebut dibuat sesuai 

kemampuan perusahaan, sehingga standar kualitas yang digunakan juga hanya 

ditetapkan oleh pihak perusahaan. Kondisi kemikian membuat produk atau jasa 

yang telah dihasilkan tidak akan laku terjual karena konsumen tidak 

menginginkannya. 

Sementara paradigma baru mengatakan bahwa untuk menghasilkan produk atau 

jasa yang berkualitas, perusahaan tidak perlu mengeluarkan biaya tinggi. Hal ini 

dikarenakan perusahaan berorientasi pada kepuasan konsumen, yaitu berdasarkan 

jenis, tipe, waktu dan jumlah produk yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan dan 

keinginan pelanggan. Dengan demikian tidak ada pemborosan yang terjadi yang 

harus dibayar mahal oleh perusahaan. Sehingga pendapat bahwa ’ quality has no 

cost ’ dapat dicapai dengan tidak menghasilkan produk atau jasa yang tidak 

dibutuhkan pelanggan. 
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▪ Peningkatan Pasar 

 Pangsa pasar akan meningkat bila minimasi biaya tercapai, sehingga harga 

bisa ditekan walau kualitas tetap menjadi utama. Hal-hal inilah yang mendorong 

konsumen untuk membeli lagi produk atau jasa tersebut hingga pasar meningkat. 

▪ Pertanggungjawaban Produk 

 Dengan semakin meningkatnya kualitas produk atau jasa yang dihasilkan, 

maka perusahaan akan semakin bertanggung jawab terhadap desain, proses dan 

pendistribusian produk untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen. 

Selain itu pihak perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan biaya begitu besar hanya 

untuk memberikan jaminan terhadap produk yang ditawarkannya. 

▪ Dampak Internasional 

 Bila perusahaan mampu memberikan produk yang berkualitas, maka 

selain dikenal pasar lokal, produk yang ditawarkan juga akan dikenal dan diterima 

di pasar internasional. Hal ini akan menimbulkan kesan yang baik terhadap 

perusahaan tersebut. 

▪ Kualitas yang Dirasakan 

 Persaingan saat ini bukan lagi masalah harga melainkan kualitas produk. 

Hal inilah yang mendorong konsumen untuk mau membeli dengan harga tinggi 

dengan kualitas tinggi pula. Tetapi kualitas mempunyai banyak dimensi yang 

bersifat subyektif. Oleh karena itu, yang dimaksud dengan kualitas bukan hanya 

kualitas produk itu sendiri, melainkan kualitas secara menyeluruh (Total Quality). 

Total Quality merupakan suatu pendekatan untuk melakukan bisnis yang berusaha 

memaksimumkan persaingan organisasi melalui perbaikan secara menyeluruh 

dalam kualitas produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan.
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Adapun maksud dan tujuan dari pengendalian kualitas adalah agar spesifikasi 

produk yang telah ditetapkan terdapat dalam setiap proses produksi terutama 

tercermin dalam produk akhir. 

Sedikitnya ada empat hal yang menjadi tujuan pengendalian kualitas, antara lain : 

1. Mengusahakan agar hasil produksi (produk) mencapai standar kualitas yang 

telah ditentukan. 

2. Mengusahakan agar produk-produk yang rusak menjadi sekecil mungkin, 

karena : 

a. Dapat menekan biaya inspeksi serendah mungkin. 

b. Dapat mengusahakan pemakaian bahan baku seefisien mungkin. 

c. Dapat menekan biaya produksi secara keseluruhan. 

3. Menentukan tindakan perbaikan yang perlu dilakukan bila terjadi produk 

yang dihasilkan tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan. 

4. Untuk merencanakan peningkatan mutu dari produk yang dibuat untuk ke 

depannya. 

2.8 Langkah-langkah Pengendalian Mutu 

Standarisasi sangat diperlukan sebagai tindakan pencegahan untuk 

memunculkan kembali masalah kualitas yang pernah ada dan telah diselesaikan. 

Hal ini sesuai dengan konsep pengendalian mutu berdasarkan sistem manajemen 

mutu yang berorientasi pada strategi pencegahan, bukan pada strategi pendeteksian 

saja. Berikut ini adalah langkah-langkah yang sering digunakan dalam analisis dan 

solusi masalah mutu 
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1. Memahami kebutuhan peningkatan kualitas. 

  Langkah awal dalam peningkatan kualitas adalah bahwa manajemen harus 

secara jelas memahami kebutuhan untuk peningkatan mutu. Manajemen harus 

secara sadar memiliki alasan-alasan untuk peningkatan mutu dan peningkatan mutu 

merupakan suatu kebutuhan yang paling mendasar. 

 Tanpa memahami kebutuhan untuk peningkatan mutu, peningkatan 

kualitas tidak akan pernah efektif dan berhasil. Peningkatan kualitas dapat dimulai 

dengan mengidentifikasi masalah kualitas yang terjadi atau kesempatan 

peningkatan apa yang mungkin dapat dilakukan. Identifikasi masalah dapat dimulai 

dengan mengajukan beberapa pertanyaan dengan menggunakan alat-alat bantu 

dalam peningkatan kualitas seperti brainstromming, check Sheet, atau diagram 

Pareto. 

2. Menyatakan masalah kualitas yang ada 

  Masalah-masalah utama yang telah dipilih dalam langkah pertama perlu 

dinyatakan dalam suatu pernyataan yang spesifik. Apabila berkaitan dengan 

masalah kualitas, masalah itu harus dirumuskan dalam bentuk informasi-informasi 

spesifik jelas tegas dan dapat diukur dan diharapkan dapat dihindari pernyataan 

masalah yang tidak jelas dan tidak dapat diukur. 

3. Mengevaluasi penyebab utama 

  Penyebab utama dapat dievaluasi dengan menggunakan diagram sebab 

akibat dan menggunakan teknik brainstromming. Dari berbagai faktor penyebab 

yang ada, kita dapat mengurutkan penyebab-penyebab dengan menggunakan
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diagram pareto berdasarkan dampak dari penyebab terhadap kinerja produk, proses, 

atau sistem manajemen mutu secara keseluruhan. 

4. Merencanakan solusi atas masalah 

 Diharapkan rencana penyelesaian masalah berfokus pada 

tindakantindakan untuk menghilangkan akar penyebab dari masalah yang ada. 

Rencana peningkatan untuk menghilangkan akar penyebab masalah yang ada diisi 

dalam suatu formulir daftar rencana tindakan. 

5. Melaksanakan perbaikan 

 Implementasi rencana solusi terhadap masalah mengikuti daftar rencana 

tindakan peningkatan kualitas. Dalam tahap pelaksanaan ini sangat dibutuhkan 

komitmen manajemen dan karyawan serta partisipasi total untuk secara bersama-

sama menghilangkan akar penyebab dari masalah kualitas yang telah 

teridentifikasi. 

6. Meneliti hasil perbaikan 

 Setelah melaksanakan peningkatan kualitas perlu dilakukan studi dan 

evaluasi berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahap pelaksanaan untuk 

mengetahui apakah masalah yang ada telah hilang atau berkurang. Analisis 

terhadap hasil-hasil temuan selama tahap pelaksanaan akan memberikan tambahan 

informasi bagi pembuatan keputusan dan perencanaan peningkatan berikutnya. 

7. Menstandarisasikan solusi terhadap masalah 

 Hasil-hasil yang memuaskan dari tindakan pengendalian kualitas harus 

distandarisasikan, dan selanjutnya melakukan peningkatan terusmenerus pada
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 jenis masalah yang lain. Standarisasi dimaksudkan untuk mencegah masalah yang 

sama terulang kembali. 

8. Memecahkan masalah selanjutnya 

 Setelah selesai masalah pertama, selanjutnya beralih membahas masalah 

selanjutnya yang belum terpecahkan (jika ada). 

2.9 Pengertian Six Sigma 

Sigma (σ) merupakan huruf alphabet yunani yang menyatakan tingkat 

variabilitas. Variabilitas sendiri menyatakan distribusi atau penyebaran terhadap 

rata-rata proses. Dengan demikian nilai sigma dapat digunakan sebagai tolak ukur 

menyatakan baik buruknya performance suatu proses. 

Tingkat mutu sigma menyediakan indikator-indikator yang menyatakan 

frekuensi terjadinya kecacatan. Tingkat mutu dengan nilai sigma yang lebih tinggi 

mengidentifikasikan proses lebih baik menghasilkan kecacatan. Pengertian tingkat 

mutu six sigma adalah tingkat mutu dimana proses dengan penyebaran 6 σ terhadap 

rata-rata proses masih memenuhi spesifikasi. 

Menurut gaspersz (2002:1) six sigma merupakan suatu visi peningkatan kualitas 

menuju target 4.3 kegagalan persatuan juta kesempatan untuk setiap transaksi 

(barang/jasa), dan merupakan suatu kegiatan menuju kesempurnaan. 

 Pengertian ini berdampak pada munculnya pengertian tingkat mutu six 

sigma yang lain yaitu tingkat mutu dimana hanya terdapat 3.4 kecacatan dihasilkan 

dari satu juta kesempatan terjadinya kecacatan (Defect Per Million Opportunity 

(DPMO). 
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 Dengan tingkat mutu six sigma yang dimiliki perusahaan, yang memiliki 

tingkat DPMO sebesar 3.4, pelanggan boleh mengharapkan bahwa 99.99966  

persen dari apa yang diharapkan akan terdapat dalam produk tersebut. Tingkat 

kualitas 3.4 DPMO biasanya diintepretasikan secara salah sebagai 3.4 unit output 

yang cacat dari satu juta unit output yang diproduksi. Nilai DPMO ini sebenarnya 

harus diintepretasikan bahwa dalam satu unit tunggal, rata-rata kesempatan untuk 

gagal dari suatu karakteristik Critical to Quality (CTQ) adalah hanya sebesar 3.4 

dari satu juta kesempatan (DPMO). 

Tabel 2. 1 Tingkat Pencapaian Sigma 

Prosentase yang memenuhi 
spesifikasi 

DPMO Level 
Siqma 

Keterangan 

31% 691.462 1-sigma Sangat tidak kompetitif 

69.20% 308.538 2-sigma Rata-rata industry indonesia 

93.32% 66.807 3-sigma 

99.379% 6.210 4-sigma Rata-rata industry USA 
 99.977% 233 5-sigma 

99.99977% 3,4 6-sigma Industry kelas dunia 

 

2.10 Sejarah Six Sigma 

 Pada permulaan tahun 1980-an, Motorola, Inc secara terus menerus 

dikalahkan di pasar yang kompetitif yang pada akhirnya mereka kehilangan market-

nya karena perbedaan kualitas dibandingkan dengan perusahaan Jepang saat itu. 

Saat perusahaan Jepang mengambil-alih perusahaan Motorola yang memproduksi 

pesawat televisi di Amerika Serikat, mereka dengan cepat menetapkan perubahan 

yang drastis dalam menjalankan perusahaan. Di bawah manajemen Jepang, 

perusahaan segera memproduksi televisi dengan jumlah kerusakan satu dibanding 

dua puluh yang mereka pernah produksi di bawah manajemen Motorola. 
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 Pada tahun 1981 Motorola menghadapi tantangan tersebut dengan 

mengevaluasi kualitasnya hingga 5 kali dalam 5 tahun namun tetap saja tidak 

berhasil. Kemudian Motorola dengan Bob Galvin sebagai CEO-nya memutuskan 

untuk menekuni kualitas dengan serius dengan mengembangkan suatu proses yang 

konsisten berdasarkan pendekatan statistik.  

 Akhirnya pada tahun 1986, Bill Smith, seorang ahli dan senior engineer di 

Divisi Komunikasi Motorola yang juga seorang ahli statistik, menyimpulkan bahwa 

bila suatu produk cacat dan diperbaiki pada waktu produksi maka cacat-cacat lain 

mungkin akan terabaikan. Dengan kata lain, rata-rata kegagalan proses jauh lebih 

tinggi ketimbang yang ditunjukkan oleh tes-tes akhir produk. Maksudnya? Bila 

produk dirakit secara sama sekali bebas cacat, mungkin produk itu kelak tidak akan 

mengecewakan pelanggan. Dari sinilah Six Sigma bertolak, Dr. Mikel J Harry, 

pendiri Motorola Six Sigma Research Institute, selanjutnya memperhalus 

metodologinya, bukan saja untuk menghapus pemborosan tetapi juga mengubahnya 

menjadi pertumbuhan.  

 Kemudian ide tersebut diajukan kepada CEO Motorola yaitu Bob Galvin, 

yang kemudian ide tersebut dijadikan sebagai pedoman/acuan untuk menyelesaikan 

permasalahan kualitas yang ada di Motorola pada saat itu. Six Sigma dijadikan 

sebagai strategi utama Motorola untuk dapat menghasilkan produk-produk yang 

sesuai/cocok dengan keinginan konsumen. Pendekatan yang biasa digunakan oleh 

Motorola adalah (measure, analyze, improve dan control). Lalu di tahun 1987, 

Motorola berhasil menerapkannya  sebagai kunci sukses. Sebagai hasilnya pada 

tahun 1988 Motorola memenangkan penghargaan paling bergengsi dalam bidang 

kualitas yaitu The Malcolm Baldrige National Quality  Award (MBNQA). Tahun 
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1990, Motorola bersama dengan beberapa perusahaan seperti IBM, Texas 

Instruments dan Xerox – membuat konsep Black belts (BBs), yang dijadikan 

sebagai ahli (expert) dalam mempergunakan metode statistik. Lalu, Allied Signal 

(sekarang Honeywell International Inc.) dan General Electric Co. berhasil 

menggunakan dan mempopulerkan metodologi Six Sigma Motorola tersebut.  

2.11 Aktivitas Six Sigma 

Ada beberapa kegiatan dalam Six Sigma, yaitu : 

1. Proses Design, Manufacturing, dan SVC proses. 

2. Aplikasi untuk 6 statistik tools dan proses. 

3. Menidentifikasikan faktor penyebab masalah. 

4. Analisa dan improvement (perbaikan) 

5. Melaluli penurunan defect ratio aka meningkatkan Yield dan total kepuasan 

pelanggan. 

6. Management Innovation Tool meyumbang terhadap Management Output. 

2.12 Konsep Six Sigma 

 Pada dasarnya pelanggan merasa puas apabila mereka menerima nilai 

yang diharapkan mereka. Apabila produk diproses pada tingkat kualitas six sigma, 

maka perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan atau 

mengharapkan bahwa 99,99966 persen dari apa yang diharapkan pelanggan aka 

nada dalam produk itu. Hal tersebut terjadi karena perusahaan mengizinkan adanya 

pergeseran nilai rata-rata setiap CTQ individual dari proses industri terhadap 

spesifikasi target sebesar ±1,5σ. 
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Gambar 2. 2 Keterangan Pergeseran Sigma 

Dalam gambar 2.1, wilayah dibawah ekor kurva yang bergeser di luar wilayah 

sigma enam (baik di atas maupun dibawah batas toleransi) hanya berukuran seluas 

0,0000034 atau 3.4 per satu juta. Artinya jika rata – rata suatu proses dapat dikontrol 

agar bergeser palimg banyak 1.5 devisiasi standar dari target, maka kita dapat 

mengharapkan cacat hanya terjadi sejumlah 3.4 per satu juta kejadian ( Evan & 

Lindsay, 2007). 

 Aspek-aspek yang harus diperhatikan apabila konsep six sigma akan 

diterapkan dalam bidang manufacturing antara lain : (Gaspersz, 2005) 

1. identifikasi karakteristik produk yang memuaskan pelanggan (sesuai 

kebutuhan dan ekspetasi pelanggan). 

2. Mengklarifikasi semua karakteristik kualitas itu sebagai CTQ (Critical To 

Quality)  individual. 

3. Menentukan apakah setiap CTQ tersebut dapat dikendalikan melalui 

pengendalian material, mesin proses kerja, cara kerja dan lain-lain. 

4. Menentukan batas maksimum toleransi untuk setiap CTQ sesuai yang 

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

5. Menentukan maksimum variasi proses untuk setiap CTQ (menentukan niai 

maksimum standar deviasi setiap CTQ). Mengubah desain produk dan/atau 

proses sedemikian rupa agar mampu mencapai nilai target six sigma. 
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2.13 Beberapa Istilah dalam Six Sigma 

 Berikut adalah beberapa istilah yang biasa digunakan dan akan 

mempermudah dalam pemahaman six sigma antara lain : (Gaspersz, 2002) 

1. Critical To Quality (CTQ), merupakan atribut-atribut yang sangat penting 

untuk diperhatikan karena berkaitan langsung dengan kebutuhan dan 

kepuasan pelanggan. CTQ merupakan elemen dari suatu produk, proses, 

atau praktek-praktek yang berdampak langsung terhadap kepuasan 

konsumen. 

2. Defect, merupakan kegagalan untuk memberikan apa yang diinginkan oleh 

pelanggan. 

3. Defect per unit (DPU), merupakan ukuran kemungkinan terjadinya cacat 

atau kegagalan per unit, dihitung dengan persamaan : 

𝑫𝑷𝑼 =
𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒅𝒆𝒇𝒆𝒄𝒕

𝒋𝒖𝒎𝒍𝒂𝒉 𝒖𝒏𝒊𝒕 𝒚𝒂𝒏𝒈 𝒅𝒊𝒑𝒆𝒓𝒊𝒌𝒔𝒂
 

4. Defect per oppoturnity (DPO), merupakan ukuran kegagalan yang dihitung 

dalam program peningkatan kualitas six sigma yang menunjukkan 

banyakknya cacat atau kegagalan per satu kesempatan. DPO merupakan 

pengembangan dari konsep DPU ditambah dengan variable oppoturnity 

(kemungkinan). Dihitung dengan persamaan : 

𝑫𝑷𝑶 =
𝑫𝑷𝑼

𝒐𝒑𝒑𝒐𝒓𝒕𝒖𝒏𝒊𝒕𝒚
 

5. Defect per million oppoturnity (DPMO) merupakan kegagalan dalam 

program peningkatan kualitas six sigma, yang menunjukkan kegagalan per 

sejuta kesempatan. DPMO dapat dihitung dengan rumus : 

DPMO = DPO x 1.000.000 
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Pemahaman terhadap DPMO ini sangat penting dalam pengukuran 

keberhasilan aplikasiprogram peningkatan kualitas six sigma. 

6. Process capability merupakan keampuan proses untuk memproduksi atau 

menyerahkan output sesuai dengan ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. 

7. Variation, merupakan apa yang pelanggan lihat dan rasakan dalam proses 

transaksi antara pemasok dan pelanggan itu. Semakin kecil variasi akan 

semakin disukai karena menunjukkan konsistensi dalam kualitas. 

8. Stable operation, jaminan konsistensi proses yang dapat di perkirakan dan 

dikendalikan guna meningkatkan apa yang pelanggan lihat dan rasakan 

serta meningkatkan ekspektasi dan kebutuhan pelanggan. 

9. Desaign for six sigma, merupakan suatu design untuk memenuhi kebutuhan 

pelanggan dan kemampuan proses. DFSS merupakan suatu metodologi 

sistematik yang menggunakan peralatan pelatihan dan pengukuran untuk 

memungkinkan pemasok mendesign produk dan proses yang memenuhi 

ekspektasi dan kebutuhan pelangan serta dapat di produksi atau 

dioperasikan pada tingkat kualitas six sigma. 

2.14 Pihak – pihak yang Terlibat 

 Brue (2002) mencatat pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap 

pelaksanaan six sigma di dalam perusahaan meliputi 

1. Executive Leaders 

Pimpinan puncak perusahaan yang komit intuk mewujudkan six sigma, memulai 

dan memasyarakatkan di seluruh bagian, divisi, departemen dan cabang – cabang 

perusahaan.  
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2. Champions 

Yaitu orang-orang yang sangat menentukan kebarhasilan atau kegagalan proyek six 

sigma. Mereka merupakan pendukung utama yang berjuang demi terbentuknya 

black belts dan berupaya meniadakan berbagai rintangan/hambatan baik yang 

bersifat fungsional. Financial, ataupun pribadi agar black belts berfungsi 

sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan Champions menyatu dengan proses 

pelaksanaan proyek, para anggotanya berasal dari kalangan direktur dan manager, 

bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek sehari-hari, wajib melaporkan 

perkembangan hasil kepada executive leader dan mendukung tim pelaksana. 

Sedangkan tugas-tugas lainnya meliputi memilih calon-calon anggota black belt, 

mengidentifikasi wilayah kerja proyek, menegaskan sasaran yang dikendaki, 

menjamin terlaksananya proyek sesuai dengan jadwal, dan memastikan bahwa tim 

pelaksana telah memahami maksud/tujuan proyek. 

3. Master Black Belt 

Orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasihat (mentor) dan pemandu. 

Master black belt adalah orang-orang yang sangat menguasai alat-alat dan taktik 

six sigma, dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat berharga. Mereka 

memusatkan seluruh perhatian dan kemampuannya pada penyempurnaan proses. 

Aspek-aspek kunci dari peranan master black belt terletak pada kepegawaiannya 

untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa mengambil alih 

proyek/tugas/pekerjaan.  

4. Black belt 

Dipandang sebagai tulang punggung budaya dab pusat keberhasilan six sigma, 

mengingat mereka adalah orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja 
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perusahaan. Dilatih untuk menemukan masalah, penyebab beserta penyelesaiannya. 

Bertugas mengubah teori kedalam tindakanm wajib memilah-milah data, opini 

dengan fakta, dan secara kuantitatif menunjukkan faktor-faktor potensial yang 

menimbulkan masalah produktivitas serta probabilitas, bertanggung jawab 

mewujudnyatakan six sigma.  

Para calon anggota black belts wajib memenuhi syarat-syarat seperti: memiliki 

disiplin pribadi; cakap memimpin; menguasai ketrampilan teknis tertentu; 

mengenal prinsip-prinsip statistika; mampu berkomunikasi dengan jelas; 

mempunyai motivasi kerja yang memadai. 

5. Green belts 

Adalah orang-orang yang membantu black belt di wilayah fusngsionalnya. Pada 

umumnya green belt sertugas secara paruh waktu di bidang yang terbatas, 

mengaplikasikan alat-alat six sigma untuk menguji dan menyelesaikan problema-

problema kronis, mengumpulkan/menganalisi data, dan melaksanakan percobaan-

percobaan, menanamkan budaya six sigma dari atas ke bawah. 

2.15 Tahapan Six Sigma 

Tahap-tahap implementasi peningkatan kualitas six sigma terdiri dari lima 

langkah yaitu menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyse, Improve, 

Control. Tujuan DMAIC adalah untuk melangkah dari menemukan permasalahan, 

mengidentifikasi, hingga akhirnya menemukan solusi atau cara untuk 

memperbaikinya. 
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Gambar 2. 3 Tahapan Six Sigma 

2.15.1 Tahap Define  

 Tahap Define adalah tahap pertama dari proses DMAIC, tahap ini 

bertujuan untuk menyatukan pendapat dari tim dan sponsor mengenai proyek yang 

akan dilakukan, baik itu ruang lingkup, tujuan, biaya dan target dari proyek yang 

akan dilakukan. Langkah ini juga mendefinisikan rencana tindakan yang harus 

dilakukan untuk melakukan peningkatan dari setiap tahap proses bisnis kunci. 

Define merupakan langkah operasional pertama dalam proyek six sigma, yang 

meliputi : (gaspersz, 2002) 

1. pendefinisian kriteria pemilihan proyek six sigma, dimana pemilihan 

proyek terbaik adalah berdasarkan identifikasi proyek yang terbaik 

sepadan dengan kebutuhan, kapabilitas, dan tujuan organisasi.  

2. Pendefinisian peran orang – orang yang terlibat dalam proyek six sigma 

sesuai dengan pekerjaannya. 

Define

Measure

AnalyseImprove

Control



28 
 

 

3. Pendefinisian kebutuhan pelanggan dalam proyek six sigma 

berdasarkan kriteria pemilihan proyek six sigma dimana proses 

transformasi pengetahuan dan metodologi six sigma melalui system 

pelatihan yang terstruktur dan sistematik untuk kelompok orang yang 

terlibat dalam program six sigma. 

4. Pendefinisian proses kunci beserta pelanggan dari proyek six sigma 

yang dilakukan sebelum mengetahui model proses “SIPOC (supplier – 

input – proses – output – custumer)”. SIPOC adalah alat yang berguna 

dan paling banyak digunakan dalam manajemen dan peningkatan 

proses. 

5. Pendefinisian kebutuhan spesifik dari pelanggan yang terlibat dalam 

proyek six sigma. 

6. Pendefinisian pernyataan tujuan proyek six sigma, dimana pernyataan 

tujuan proyek yang harus ditetapkan untuk setiap proyek six sigma 

terpilih adalah benar apabila mengikuti prinsip SMART, yaitu Spesifik, 

Measureble, Achievable, Result oriented, Time bound. 

7. Daftar periksa pada tahap define (D) untuk memudahkan sekaligus 

meyakinkan kita bahwa kita telah menyelesaikan tahap DEFINE (D) 

2.15.2 Tahap Measure 

Measure merupakan tindak lanjut logis terhadap langkah define dan 

merupakan sebuah jembatan untuk langkah berikutnya. 

Tahap Measure bertujuan untuk mengetahui proses yang sedang terjadi, 

mengumpukan data mengenai kecepatan proses, kualitas dan biaya yang akan 
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digunakan untuk mengetahui penyebab masalah yang sebenarnya. Menurut Pande 

dan Holpp (2003:48) langkah measure mempunyai dua sasaran utama yaitu : 

1. Mendapatkan data untuk memvalidasi dan mengkualifikasikan masalah dan 

peluang. Biasanya ini merupakan informasi kritis untuk memperbaiki dan 

melengkapi anggaran dasar proyek yang pertama 

2. Memulai menyentuh fakta dan angka – angka yang memberikan petunjuk 

tentang akar masalah. 

Pada tahap kedua dalam tahap operasional program peningkatan kualitas six 

sigma terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan, yaitu: (Gaspersz, 2002) 

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

Penetapan Critical to Quality kunci harus disertai dengan pengukuran yang 

dapat di kuantifikasikan dalam angka – angka. Hal ini bertujuan agar tidak 

menimbulkan persepsi dan interprestasi yang dapat saja salah bagi setiap orang 

dalam proyek six sigma dan menimbulkan kesulitan dalam pengukuran 

karakteristik kualitas keandalan. Dalam mengukur karakteristik kualitas, perlu 

diperhatikan aspek internal ( tingkat kecacatan produk, biaya – biaya karena 

kualitas jelek dan lain – lain). 

2.  Mengembangkan rencana pengumpulan data 

Pengukuran karakteristik kualitas dapat dilakukan pada tingkat, yaitu:  

a. Pengukuran pada tingkat proses (procesa level) 

b. Mengukur setiap langkah atau aktivitas dalam proses dan 

karakteristik kualitas input yang diserahkan oleh pemasok (supplier) 

yang mengendalikan dan mempengaruhi karakteristik kualitas 

output yang diinginkan. 
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c. Pengukuran pada tingkat output (output level) 

Adalah mengukur karakteristik kualitas output yang dihasilkan dari 

suatu proses dibandingkan terhadap spesifikasi karakteristik kualitas 

yanf diinginkan. 

d. Pengukuran pada tingkat outcome (outcome level) 

Adalah mengukur bagaimana baiknya suatu proses (barang dan atau 

jasa) itu memenuhi kebutuhan spesifik dan ekspektasi rasional dari 

pelanggan. 

3. Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output   

Karena proyek peningkatan kualitas six sigma yang ditetapkan akan 

difokuskan pada upaya peningkatan kualitas menuju arah zero defect sehingga 

memberikan kepuasan total kepada pelanggan, maka sebelum proyek dimulai, kita 

harus mengetahui tingkat kinerja yang sekarang atau dalam terminology six sigma 

disebut sebagai baseline kinerja, sehingga kemajuan peningkatan yang dicapai 

setelah memulai proyek six sigma dapat diukur selama masa berlangsungnya 

proyek six sigma. 

Pengukuran pada tingkat output ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana 

output akhir tersebut dapat memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan sebelum 

produk tersebut diserahkan kepada pelanggan. 
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2.15.3 Tahap Analyze 

Merupakan langkah operasional yang ketiga dalam program peningkatan 

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

(Gaspersz, 2002) : 

1. Menentukan stabilitas dan kemampuan (kapabilitas) proses 

Proses industri dipandang sebagai suatu peningkatan terus menerus (Continous 

Improvement) yang dimulai dari sederajat siklus sejak adanya ide-ide untuk 

menghasilkan suatu prosuk (barang dan atau jasa), pengembangan produk, proses 

produksi/operasi, sampai kepada distribusi kepada pelanggan. Target six sigma 

adalah membawa proses industri yang memiliki stabilitas dan kemampuan sehingga 

mencapai zero defect. Dalam menentukan apakah suatu proses berada dalam 

kondisi stabil dan mampu akan dibutuhkan alat-alat statistik sebagai alat analisis. 

Pemahaman yang baik tentang metode-metode statistik dan perilaku proses industri 

akan meningkatkan kinerja sistem industri secara terus-menerus menuju zero 

defect. 

2. Menetapkan target kinerja dari karakteristik kualitas (CTQ) kunci 

Secara konseptual penetapkan target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas six 

sigma merupakan hal sangat penting dan harus mengikuti prinsip : 

a. Specific, yaitu target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas six 

sigma harus bersifat spesifik dan dinyatakan secara tegas. 

b. Measurable, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas six sigma 

harus dapat diukur menggunakan indicator pengukuran (matrik) yang 

tepat, guna mengevaluasi keberhasilan, peninjauan ulang, dan tindakan 

perbaikan diwaktu mendatang. 
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c. Achievable, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas harus 

dapat dicapai melalui usaha-usaha yang menantang (challenging 

efforts). 

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

six sigma harus berfokus pada hasil – hasil berupa peningkatan kinerja 

yang telah didefiisikan dan ditetapkan. 

e. Time-bound, target kinerja dalam proyek peningkatan kualitas six 

sigma harus menetapkan batas waktu pencapaian target kinerja dari 

setiap karakteristik kualitas (CTQ) kunci itu dan target kinerja harus 

dicapai pada batas waktu yang telah ditetapkan (tepat waktu).  

3. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas 

Untuk mengidentifikasi masalah dan menemukan sumber penyebab 

masalah kualitas, digunakan alat analisis diagram sebab akibat atau diagram 

tulang ikan. Diagram ini membentuk cara-cara membuat produk-produk 

yang lebih baik dan mencapai akibatnya (hasilnya).  

Sumber penyebab masalah kualitas yang ditemukan berdasarkan prinsip 7 

M, yaitu : 

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

pengetahuan, kekurangan dalam keterampilan dasar yang berkaitan 

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

b. Machines (mesin) dan peralatan, berkaitan dengan tidak ada system 

perawatan preventif tethadap mesin produksi, termasuk fasilitas dan 

peralatan lain tidak sesuai dengan spesifikasi tugas, tidak dikalibrasi, 

terlalu complicated, terlalu panas, dll. 
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c. Methods (metode kerja), berkaitan dengan tidak adanya prosedur dan 

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

terstandarisasi, tidak cocok, dll. 

d. Material (baha baku dan bahan penolong), berkaitan dengan ketidak 

spesifikasian kualitas dari bahan baku dan bahan penolong yang 

ditetapkan, ketiadaan penanganan yang efektif tehadap bahan baku dan 

bahan penolong itu, dll. 

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

memperhatikan aspek – aspek kebersihan, kesehatan dan keselamatan 

kerja, dan lingkungan kerja yang kondusif, kekurangan dalam lampu 

penerangan, ventilasi yang burk, kebisingan yang berlebihan, dll. 

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

benar dan professional, yang dalam hal ini disebabkan oleh system 

balas jasa dan penghargaan yang tidak adil kepada tenaga kerja. 

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

(keuangan) yang mantap guna memperlancar proyek peningkatan 

kualitas six sigma yang akan ditetapkan. 

2.15.4 Tahap Improve 

Pada langkah ini diterapkan suatu rencana tindakan untuk melaksanakan 

peningkatan kualitas six sigma. Setelah sumber-sumber dan akar penyebab msalah 

kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penetapan rencana tindakan 

untukmelakukan peningkatan kualitas six sigma. Pada dasarnya rencana-rencana 

tindakan akan mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya serta proiritas 
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dan/atau alternatif yang dilakukan dalam implementasi dari rencana  tersebut. Yang 

perlu diperhatikan dalam menetapkan suatu rencana tindakan untuk melakukan 

peningkatan kualitas six sigma : (Gaspersz, 2002:282) 

1. Dilakukan setelah sumber-sumber dan akar penyebab masalah kualitas 

teridentifikasi 

2. Rencana tindakan mendeskripsikan tentang alokasi sumber-sumber daya 

serta prioritas dan/atau alternativ yang dilakukan dalam implementasi dari 

rencana itu. 

3. Untuk mengembangkan rencana tindakan dapat menggunakan metode 5W-

2H. 

4. Tim proyek dapat menggunakan metode pendekatan dengan menggunakan 

alat seperti : diagram CEDAC (Cause Effect Diagram with Additional 

Curve) atau FMEA (Failure Mode Effect Analysis). 

5. Efektivitas dari rencana tindakan yang dilakukan akan tampak dari : 

1. Penurunan presentase biaya kegagalan kualitas (COPQ) terhadap nilai 

penjualan total sejalan dengan meningkatnya kapabilitas sigma. 

2. Penurunan DPMO menuju target kegagalan nol (zero defect) atau 

mencapai kapabilitas proses pada tingkat lebih besar atau sama dengan 

6-sigma.  
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2.15.5 Tahap Control 

Merupakan tahap operasional terakhir dalam upaya peningkatan kualitas 

berdasarkan six sigma. Pada tahap ini hasil peningkatan kualitas didokumentasikan 

dan disebarluaskan, praktik-praktik terbaik yang sukses dalam peningkatan proses 

distandarisasi dan disebarluaskan, prosedur didokumentasikan dan dijadikan 

sebagai pedoman standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab  ditrasnfer dari 

tim kepada pemilik atau penanggung jawab proses. (Gaspersz 2002:293) 

 Menurut pande dan holpp (2003:57) tugas – tugas khusus control yang harus 

diselesaikan oleh black belt dan tim DMAIC adalah : 

1. Mengembangkan proses monitoring untuk melacak perubahan-perubahan 

yang harus ditentukan. 

2. Menciptakan rencana tanggapan untuk menangani masalah-masalah yang 

mungkin muncul. 

3. Membantu memfokuskan perhatian manajemen terhadap ukuran-ukuran 

kritis yang memberikan informasi terkini mengenai hasil dari proyek (Y) 

dan terhadap ukuran-ukuran proses kunci (X). 

2.16 Alat bantu yang digunakan dalam six sigma 

 Menurut Pande dan Holpp (2003:73) semua teknik yang dapat membantu 

untuk memahami, mengelola, dan meningkatkan sebuah proses menuju perbaikan, 

dapat diklarifikasikan sebagai alat-alat six sigma. Namun ada beberapa teknik yang 

secara khusus merupakan alat-alat kunci dalam merencanakan dan mengeksekusi 

proyek-proyek six sigma. Salah satu Alat-alat tersebut yang dapat digunakan dalam 

penelitian penulis adalah sebagai berikut : 
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1. Diagram Pareto (Pareto Chart) 

Diagram Pareto adalah grafik batang yang menunjukkan masalah berdasarkan 

urutan banyaknya kejadian. Masalah yang paling banyak terjadi ditunjukkan oleh 

grafik batang pertama yang tertinggi serta ditempatkan pada sisi paling kiri, dan 

seterusnya sampai masalah yang paling sedikit terjadi ditunjukkan oleh grafik 

batang terakhir yang terendah serta ditempatkan sebagai alat interpretasi untuk: 

• Menentukan frekuensi relatif dan urutan pentingnya masalah-masalah 

atau penyebab-penyebab dari masalah yang ada. 

• Memfokuskan perhatian pada isu-isu kritis dan penting melalui 

pembuatan ranking terhadap masalah-masalah atau penyebab-

penyebab dari masalah itu dalam bentuk yang signifikan. 

Proses penyusunan diagram pareto mengikuti enam langkah yaitu : 

1) Menentukan masalah apa yang akan diteliti, mengidentifikasi kategori-kategori 

atau penyebab-penyebab masalah yang kan diperbandingkan. Setelah itu 

rencanakan dan melaksanakan pengumpulan data. 

2) Membuat daftar masalah secara berurut berdasarkan frekuensi kejadian yang 

tertinggi sampai terendah, serta hitunglah frekuensi kumulatif, persentase dari 

total kejadian, dan persentase dari total secara kumulatif. 

3) Menggambar dua buah garis vertikal dan sebuah garis horizontal 

4) Buat Histogram pada diagram pareto. 

5) Gambarkan kurva kumulatif serta cantumkan nilai-nilai (total kumulatif atau 

persen kumulatif) di sebelah kanan atau dari vertical setiap item masalah. 
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6) Memutuskan untuk mengambil tindakan perbaikan atau penyebab utama dari 

masalah yang sedang terjadi. Dapat menggunakan diagram sebab akibat atau 

fishbone.  

 

Gambar 2. 4 Diagram Pareto 

 

2. Diagram sebab akibat (Cause of Effect Diagram/Fishbone) 

Diagram sebab akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan 

antara sebab-akibat. Berkaitan dengan pengendalian proses statistikal, diagram 

sebab-akibat dipergunakan untuk menunjukkan faktor-faktor penyebab masalah 

(sebab) dan karektiristik kualitas (akibat) yang disebabkan oleh faktor-faktor 

penyebab itu. diagram sebab akibat sering disebut sebagai Diagram tulang ikan 

(fishbone diagram) karena bentuknya seperti kerangka ikan, atau diagram Ishikawa 

(Ishikawa’s diagram) karena pertama kali diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa 

dari universitas Tokyo apada tahun 1953. 

 

 

 



38 
 

 

Pada dasarnya diagram sebab akibat dapat dipergunakan untuk kebutuhan-

kebutuhan tersebut berikut : 

• Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah 

• Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah 

• Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut 

Langkah-langkah membuat diagram sebab-akibat : 

1) Mulai dengan pernyataan masalah-masalah utama yang penting dan mendesak 

iselesaikan. 

2) Tuliskan pernyataan masalah itu pada “kepala ikan”, yang merupakan akibat 

(effect). Tuliskan pada sisi sebelah kanan dari kertas (kepala ikan), kemudian 

gambarkan “tulang belakang” dari kri dan tempatkan pernyataan masalah itu 

dalam kotak. 

3) Tuliskan faktor-faktor penyebab utama (sebab-akibat) yang mempengaruhi 

masalah kualitas sebagai “tulang besar”, juga ditempatkan dalam kotak. 

Faktor-faktor penyebab atau kategori-kategori utama dapat dikembangkan 

melalui sratifikasi ke pengelompokkan dari faktor-faktor : manusia, mesin, 

peralatan, material, metode kerja, lingkungan kerja, pengukuran, dll, atau 

sratifikasi melalui langkah-langkah aktual dalam proses. faktor-faktor penyebab 

atau kategori dapat dikembangkan melalui brainstorming.  

4) Tuliskan penyebab-penyebab sekunder yang mempengaruhi penyebab-

penyebab utama (tulang-tulang besar), serta penyebab-penyebab sekunder itu 

dinyatakan sebagai “tulang-tulang berukuran sedang”. 
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5) Tuliskan penyebab-penyebab tersier yang mempengaruhi penyebab-penyebab 

sekunder (tulang-tulang sedang), serta penyebab-penyebab sekunder itu 

dinyatakan sebagai “tulang-tulang berukuran kecil”. 

6) Tentukan item-item yang penting dari setiap faktor dan tandailah faktor-faktor 

penting tertentu yang kelihatannya memiliki pengaruh nyata terhadap 

karakteristik kualitas. 

7) Catatlah informasi yang perlu di dalam diagram sebab-akibat itu, seperti judul, 

nama produk, proses, kelompok, daftar partisipan, tanggal, dll. 

 

Gambar 2. 5 Diagram Sebab Akibat 
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2.17 Penelitian Sebelumnya 

Tabel 2. 2 Jurnal Penelitian 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

3.1 Objek Penelitian 

Penelitian  dilaksanakan  di  PT. Indah Kiat Puplp & paper Tbk,  berlokasi  

di  Jl. Raya Serpong Km. 8, pakulonan.Serpong utara, pada Paper Machine (PM) 

Departemen produksi. Penelitian difokuskan pada bagian kegiatan produksi kertas 

Jumbo Roll pada proses Paper Machine 3 (PM 3), masalah-masalah yang berkaitan  

dengan reject kertas berwarna dan dan teknik-teknik untuk mangatasinya. 

3.2 Kerangka Pemikiran 

Berikut ini adalah kerangka pemikiran dari penelitian yang dilakukan 

untuk upaya penurunan produk cacat pada produk kertas berwarna dengan 
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menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control) studi 

kasus di PT. Indah Kiat Pulp & Paper  Tbk. 
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Dengan  teori  DMAIC  (Define,  Measure,  Analyze,  Improve,  Control) sebagai 

landasan pemecahan masalah diharapkan masalah ini dapat terselesaikan secara terdata dan 

dapat mempelajari kembali sebagai sumber referensi.Pada bagian yang telah digambarkan 

seperti pada gambar 3.1 bahwa didalamnya terdapat Input, Process, dan Output dimana disini 

akan diuraikan lebih spesifik.Input disini menjelaskan tentang kondisi perusahaan dimana 

kondisi perusahaan sedang dihadapi kendala pada proses produksi yang tidak sesuai dengan 

standar yang diharapkan. Langsung pada kasus diantaranya : Fine Boring, Sub Part NG, 

Welding. Kendala ini dapat berdampak buruk pada perusahaan sehingga akan menyebabkan 

Cost meningkat, profit menurun, dan loyalitas pelanggan pun ikut menurun apabila kualitas 

produk tidak diperhatikan oleh perusahaan. 

Maka dengan adanya penelitian ini dilakukanlah proses upaya penurunan produk 

cacat dengan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve,Control),  

Selain  menggunakan  metode  DMAIC  (Define,  Measure, Analyze,Improve,  Contro)  

penelitian  ini   didukung  dengan  tools  lain  seperti FMEA,diagram pareto, Fishbone & 5W1H 

untuk memperkuat hasil penelitian yang akan dilakukan. Setelah dilakukan proses upaya 

penurunan produk cacat dengan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, Contro) diharapkan yang dihasilkan (Output) adalah berkurangnya produk cacat pada 

produk kertas berwarna. Sehingga akan berdampak baik bagi perusahaan seperti cost menurun, 

profit meningkat, loyalitas konsumen meningkat, dan menjaga brand image perusahaan. 

 

3.3 Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan dalam 

melakukan penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan langsung, dan wawancara dari pihak perusahaan. Dalam rangka pengumpulan 

informasi yang berguna bagi penelitian, ada dua jenis data yang diambil yaitu : 
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• Melakukan observasi atau wawancara langsung kapada pihak perusahaan, yaitu untuk 

mengetahui tentang produk yang dihasilkan (data primer).Mengumpulkan data-data 

yang diperlukan, seperti profil perusahaan, jumlah produksi, jenis dan jumlah cacat 

dalam proses pembuatan produk untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini (data 

primer dan data sekunder) 

• Studi pustaka, guna menunjang penyusunan laporan yang berkaitan dengan apa yang 

dibahas dalam tugas akhir ini (data sekunder). 

3.4 Pengolahan Data Dan Analisa 

1. Tahap Define 

Tahap definisi (define) meliputi masalah dengan mengunakan Critical To Quality 

(CTQ). Tujuan utama tahap define untuk mendefinisikan tujuan dari proyek 

perkembangan kualitas dengan memperhatikan kebutuhan spesifikasi perusahaan dan 

pelanggan. 

 

 

 

2. Tahap Measure 

Tahap pengukuran (measure) menggunakan diagram pareto untuk menentukan 

masalah yang paling dominan terhadap terjadinya cacat (defect). 

3. Tahap Analyze 

Tahap analisis (analyze) mencari faktor-faktor akar penyebab terjadinya masalah 

dengan menggunakan diagram sebab-akibat (fishbone diagram). Dan untuk mencari 

tahu permasalahan yang terjadi secara detail dengan menggunakan 5W+1H. 

4. Tahap Improve 
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Tahap perbaikan (improve) melakukan perhitungan FMEA untuk melihat nilai RPN 

(Risk Priority Number) serta kemungkinan tindakan yang akan diambil dari hasil 

perhitungan. 

5. Tahap Control 

Pada tahap ini dibuat rancangan kualitas sehingga solusi perbaikan dapat terus 

diimplementasikan. 

3.5 Kesimpulan dan Saran 

 Kesimpulan dan saran merupakan penutup dari penulisan tugas akhir ini. Kesimpulan  

diperoleh  dari  bab  sebelumnya  dan  dapat  disarankan  pula  untuk perbaikan perusahaan 

dalam meminimalisir produk cacat.  
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Mulai

Identifikasi Masalah

- Apa saja penyebab cacat produk di PT. Indah Kiat Pulp  &paper,Tbk?

- Bagaimana cara menganalisa dan meningkatkan kualitas produk di 

PT.Indah Kiat Pulp & Paper,Tbk

Tujuan Penelitian

- Mengetahui jumlah produksi akhir maupun produk cacat 

dan penyebabnya

-menganalisa dan memberikan usulan perbaikan kualitas 

produk.

Studi Pustaka:

- Pengendalian Kualitas

- Six Sigma

- DMAIC

Observasi Lapangan:

- Pengamatan di PT. Indah Kiat Pulp &   

Paer,bk

Pengumpulan Data:

Pengambilan data reject beserta pengamatan mencari penyebab terjadinya barang cacat

Pengolahan Data:

- Pendefinisian Proyek Six Sigma

- Pemetaan Proses

- Pendefinisian jenis cacat dan CTQ

- Pernyataan Masalah

Analisa Data:

Menganalisa  Data menggunakan metode DMAIC dan tolls pendukungnya

Kesimpulan dan Saran

Selesai

 

Gambar  3. 1 Flowchart Penelitian 

 



BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

4.1 Pengumpulan Data 

Pengumpulan data yang dilakukan untuk memperoleh gambaran 

perusahaan industri PT. Indah Kiat Pulp & paper,Tbk Berdasarkan pengumpulan 

data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung dari lapangan serta keterangan-

keterangan yang diperoleh dari beberapa karyawan yang berhubungan dengan 

tujuan penelitian, oleh karena itu keadaan perusahaan yang digambarkan disini 

hanya sebagian, maka data ini selanjutnya akan diproses sesuai dengan landasan 

teori yang telah dibahas pada bab terdahulu. 

4.1.1 Data Umum Perusahaan 

A. Gambaran umum perusahaan 

(Penanaman Modal Asing) yang didirikan atas joint venture sebuah 

perusahaan Indonesia (PT. Berkat Indah Agung) dan dua perusahaan 

Taiwan (Chung Hwa Pulp International Coorporation dan Yuen Foung Yue 

Global Investment Coorporation). Di dalam prakteknya, perusahaan taiwan
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bertindak sebagai penyedia teknologi untuk proses pembuatan kertas, 

sedangkan perusahaan Indonesia bertindak sebagai penyedia akses. 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper,Tbk merupakan perusahaan yang bergerak di 

bidang industri produksi berbagai macam-macam kertas. PT. IKPP 

didirikan oleh EKA Tjipta Widjaja di Tangerang pada tanggal 7 Desember 

1976. Pada awalnya, di tahun 1977, perusahaan ini hanya memiliki dua buah 

paper machine yang masing – masing berkapasitas produksi 100 ton/hari.  

Ada pun tahap perkembangan  PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk  adalah 

sebagai berikut: 

1.      Pada April 1979, PT. IKPP mulai menghasilkan produk komersial, 

hingga pada bulan Juni 1982, PT. IKPP menambah sebuah paper 

machine lagi untuk meningkatkan kapasitas produksi sehingga 

meningkat menjadi 150 ton/hari. 

2. Pada bulan Maret 1984, perusahaan ini mencapai kesuksesan dalam 

meproduksi produk komersial. Kemudian bulan April 1988 dilakukan 

modifikasi dan reparasi mesin kertas sehingga total produksi kertas 

menjadi 250 ton/hari. 

3. Pada bulan Januari 1986, grup Sinar Mas membeli 67% total saham 

PT.IKPP, sedangkan Chung Hwa Pulp International Coorporation dan 

Yuen Foung Yue Global Investment Coorporation sebsar 23% dan 10%. 

Beberapa tahun setelahnya, pada bulan Juni 1990, PT. IKPP mulai 

mempublikasikan diri dengan melakukan penawaran saham perdana 

(IPO) di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya dengan harga US$ 326 juta 

yang mewakili 13% total sahamnya. 
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4. Pada bulan Desember 1992, PT. IKPP resmi mengakuisisi PT. Sinar 

Dunia Makmur, sebuah perusahaan industri kertas yang menjadi 

anggota manajemen PT. Sinar Mas Group yang berlokasi di Desa 

Kragilan, Serang, Banten. Kemudian pada bulan Oktober 1996. PT. 

IKPP menamba dyer pada mesin pulper no 8 untuk meningkatkan 

kapasitas produksi menjadi 135.000 ton/tahun. Pada tahun 2006, saham 

kepemilikan PT. IKPP dimiliki oleh 4 perusahaan, antara lain PT. Puri 

Nusa Eka Persada (57.25%), Chung Hwa Pulp Int (BUI), Co (16.11%), 

Yuen Fuon Yue Invest Co (7.62%) dan publik (19.02%). 

PT. Indah Kiat Pulp & Paper,Tbk memiliki 3 pabrik terletak di lokasi 

yang berlainan yaitu: 

• Pabrik yang berlokasi di Perawang, propinsi Riau 

• Pabrik yang berlokasi di Serang, propinsi Banten 

• Pabrik yang berlokasi di Tangerang, propinsi Banten 

   

PT. IKPP, Tbk. Tangerang memiliki kapasitas terkecil di antara dua 

pabrik lainnya tetapi merupakan pabrik yang paling menguntungkan, 

sedangkan pabrik yang terletak di Perawang merupakan Pabrik terbesar 

dengan kapasitas terbesar 500.000 ton/tahun dengan proses 

terkomputerisasi. PT. IKPP Tangerang sendiri menempati daerah seluas 28 

hektar. 
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Gambar 4. 1 Logo PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 

4.1.2  Visi & Misi Perusahaan 

•  Visi Prusahaan 

Visi dari perusahaan yaitu menjadi perusahaan bubur kertas (pulp) 

dan kertas nomor satu di dunia dengan standar internasional di abad ke -

21 

• Misi Prusahaan 

Visi dari perusahaan yaitu: 

1. Meningkatkan pangsa pasar di seluruh dunia 

2. Menggunakan teknologi mutakhir dalam pengembangan produk baru 

serta penerapan efisiensi pabrik. 

3. Meningkatkan sumber daya manusia melalui pelatihan. 

4. Mewujudkan komitmen usaha berkelanjutan di semua kegiatan 

operasional. 

4.1.3  Kebijakan Mutu Perusahaan  

PT. IKPP Tangerang berkomitmen untuk : 

- Memuaskan atau melampaui harapan pelanggan dan seluruh stakeholder 

- Mencegah pencemaran lingkungan dan mengendalikan pemakaian sumber 

daya 

- Mencegah kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja 
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- Menghormati dan melindungi hak asasi manusia, memberikan manfaat 

positif dan berkelanjutan terhadap pembangunan masyarakat melalui 

program pemberdayaan masyarakat di daerah sekitar perusahaan 

- Meningkatkan kinerja energi 

- Mendukung pengadaan produk, jasa dan desain yang hemat energy 

 

Perusahaan akan terus menerus memperbaiki efektifitas sistem 

manajemen, menetapkan dan meninjau kembali tujuan dan sasaran 

perusahaan secara periodik, mengevaluasi kinerja, memenuhi semua 

perundang-undangan dan persyaratan lain yang relevan, menyediakan 

informasi dan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan dan 

sasaran. 

4.1.4  Lokasi Pabrik 

 PT. IKPP, Tbk. Tangerang merupakan salah satu anak perusahaan 

Sinar Mas Group yang berkantor pusat di Plaza BII, Jl. MH Thamrin no 51 

Jakarta Pusat 10350. PT. IKPP Tangerang Mills terletak di Jalan Raya 

Serpong KM 8, Desa Pakulonan, Kecamatan Serpong, Kabupaten 

Tangerang, Banten. Dengan Luas area sekitar 28 hektar dengan status 

kepemilikan sertifikat hak dan status peruntukkan Industri. 

 Posisi pabrik PT. IKPP Tangerang tergolong strategis apabila 

ditinjau dari sisi ekonomisnya. Hal ini dikarenakan tata letaknya berdekatan 

dengan jalan tol Tangerang-Jakarta-Merak. Posisi seperti ini mendukung 

kelancaran transportasi penyaluran bahan – bahan baku utama dan bahan 

penunjang yang diperlukan untuk proses produksi kertas serta 

mempermudah pengiriman hasil produksi ke tempat distributor atau ke 
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konsumen di luar negeri yang biasanya dengan menggunakan kapal laut 

melalui pelabuhan Tanjung Priok. PT. IKPP Tangerang terletak berdekatan 

dengan Sungai Cisadane. Hal tersebut mempermudah pemenuhan 

kebutuhan air, baik untuk proses produksi maupun kegiatan non-produksi. 

 

 

Gambar 4. 2 Lokasi PT. Indah Kiat Pulp & Paper, Tbk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Struktur Organisasi 

Struktur organisasi PT. Indah kiat Pulp & Paper,Tbk dapat dilihat pada 

gambar. 
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 Gambar 4. 3 Struktur Organisasi PT.Indah Kiat Pulp&Paper,Tbk 

4.1.6  Jam Kerja Perusahaan 

Jam kerja normal yang ditentukan oleh perusahaan yaitu terbagi menjadi 3 

shift dimana rincianya sebagai berikut: 

• Jam kerja shift 1 pukul : 08.00 – 16.00 ( 1 jam istirahat ) 

• Jam kerja shift 2 pukul : 16.00 – 24.00 ( 1 jam istirahat ) 

• Jam kerja shift 3 pukul : 00.00 – 08.00 ( 1 jam istirahat )  

Total jam kerja perhari adalah 24 jam kerja  

4.1.7 Proses Produksi 

Dalam pembuatan kertas Jumbo Roll  Pada PT. Indah Kiat Pulp & 

Paper,Tbk langkah pertama yang dilakukan adalah Penyediaan bubur 

kertas/ pulp (stock preparation) .Setelah dilakukan Penyediaan bubur kertas/ 
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pulp (stock preparation) untuk menjadikan bubur kertas menjadi kertas 

Jumbo Roll kemudian Harus dilakukan proses sebagai berikut: 

A. Pulping  

Bahan baku yaitu Needle Bleached Kraft Pulp- (NBKP), Leaf Bleached 

Kraft Pulp (LBKP) dan broke kertas sesuai warna produk dimasukkan ke 

pulper. Pada pulper terjadi proses pengadukan oleh (rotor) baffle blade dan 

penambahan air yang mensirkulasikan dan menguraikan kertas menjadi 

bubur kertas atau pulp selama 10-15 menit. Air yang ditambahkan pada 

pulper yang berisi LBKP berupa white wateryang berasal dari settling tank, 

sedangkan pada pulper yang berisi pulp NBKP harus berupa fresh water. 

PT. IKPP, Tbk. Tangerang mempunyai 8 pulper yang bekerja secara batch 

dengan konsistensi bubur kertas dalam pulper (4.2 –4.5) %. Mekanisme 

penguraian pulp dalam pulper terjadi sebagian besar karena 70% kekuatan 

putaran air dan 10-30% dipengaruhi oleh kekuatan impeller. Selain air dan 

pulp, pada pulper juga ditambahkan bahan kimia sesuai dengan spesifikasi 

kertas yang akan diproduksi, diantaranya:  

1. CACl2  

Berfungsi untuk meningkatkan kesadahan sehingga meningkatkan 

daya ikat serap terhadap warna, digunakan hanya untuk warna-warna tua.  
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2. Latekol  

Berfungsi untuk mempermudah proses pemecahan serat sehingga 

dapat meningkatkan smoothness pada kertas yang dihasilkan.  

3. Kostik soda  

Berfungsi untuk mengatur pH perendaman. pH tersebut tidak boleh 

< dari 7 karena dapat menyebabkan kertas mudah terdegradasi sehingga 

serat menjadi rapuh.  

4. Defoamer 

Berfungsi untuk menghilangkan busa yang terdapat di dalam 

buburan pulp.  Pada kertas pesanan khusus juga dilakukan perendaman, 

yang lamanya dipengaruhi oleh besarnya pulper dan BW kertas yang akan 

dihasilkan (20 menit). Fungsi dari perendaman adalah agar bahan-bahan 

kimia lebih meresap ke dalam pulp. 

B. Screening 

Screening berfungsi untuk memisahkan long fibre dan short fibre 

dan untuk menguraikan serat-serat yang menggumpal. Partikel yang ada 

dalam kotoran adalah plastik, stereofoam dan kertas yang tidak dapat 

terurai. Kinerja penyaringan tersebut ditentukan oleh : 

1. Reject ratio,yaitu perbandingan pengotor yang keluar dan masuk  

2. Efisiensi, yaitu perbandingan antara pulp reject dan pulp accept 

3.Fraksi pengotor, yaitu perbandingan pengotor dengan total 

padatan yang masuk.  

Proses pulping dan screening, dilakukan di cabang PT.IKPP lain, bukan di 

Tangerang.  
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C. Cleaning 

Sebelum buburan pulp dialirkan menuju HC-Cleaner, buburan pulp 

dilewatkan pada CRC (Consistency Recording Controller) untuk mengatur 

konsistensi aliran pulp. Jika konsistensi aliran pulp lebih besar standar (3.5 

– 4%), CRC akan mengirim sinyal agar katup air terbuka. Sebaliknya, jika 

konsistensi rendah, CRC akan mengirim sinyal sehingga valve air akan 

menutup. Konsistensi mempengaruhi kerja refiner sehingga perlu diatur. 

Kemudian buburan pulp dilewatkan pada HC-Cleaner untuk memisahkan 

kotoran -kotoran seperti kerikil, kawat dan sebagainya prinsip gaya 

sentrifugal, dimana air dialirkan dari bawah untuk dikontakkan dengan 

buburan pulp, sehingga buburan memiliki densitas lebih kecil akan keluar 

dari outlet bagian atas, sedangkan kotoran yang memiliki densitas lebih 

besar akan turun melalui outlet bagian bawah, dan berkumpul di junk box 

yang kemudian ditambahkan air yang diatur debitnya agar serat-serat yang 

ikut turun bersama kotoran dapat kembali ke atas. HC-Cleaner yang 

digunakan di PT. IKPP, Tbk. Tangerang mempunyai kapasitas 2-3 

ton/menit dan terbuat dari stainless steel.  

D. Refining 

PT. IKPP, Tbk. Tangerang memiliki 16 refiner yang digunakan 

sebagai refining. Refining yaitu proses perlakuan mekanis terhadap buburan 

untuk mengolah serat agar dapat dibuat kertas kualitas tinggi. Pada proses 

refining, sifat-sifat fisik diubah tanpa mengubah susunan kimiannya dan 

juga memperluas permukaan serat sehingga dapat meningkatkan jumlah 

ikatan antar serat yang sangat berpengaruh dalam pembentukan lembaran 
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kertas. Nilai standar konsistensi buburan pulp LBKP yang masuk ke dalam 

refiner adalah 4.2 - 4.7%, sedangkan untuk buburan NBKP 3.7 –4.2%. Jika 

konsistensi terlalu tinggi akan mempengaruhi kerja pompa sehingga 

buburan pulp tidak dapat mengalir pada flow tank,selain itu juga dapat 

menyebabkan refiner mudah tersumbat dan proses menjadi tidak efisien. 

Jika konsistensi terlalu rendah akan menyebabkan proses refining tidak 

sempurna dan dapat menyebabkan kerusakan pada refiner karena pisau pada 

rotor dan stator akan beradu. 

E. Mixing 

Setelah proses refining, buburan pulp dipompa menuju mixing chest 

untuk dilakukan proses pencampuran antara bubur pulp NBKP, LBKP dan 

broke yang berasal dari bagian finishing-converting, dan terkadang catonic 

starch (kanji) dengan perbandingan tertentu sesuai dengan jenis dan BW 

yang diinginkan. Pencampuran bertujuan untuk meningkatkan tensile 

strength, yakni daya tahan kertas terhadap daya tarik yang bekerja di ujung 

kertas. Buburan pulp yang dihasilkan mixing chest selanjutnya dialirkan ke 

medium chest yang berfungsi untuk menjaga buburan pulp pada konsistensi 

3.5% dan berfungsi untuk menjaga buburan pulp dengan menjaga fluktuasi 

aliran dengan cara membuat overflow agar konsistensi tetap stabil dan untuk 

mencegah overload. Dari medium chest, buburan pulp dipompa ke machine 

chest melalui CRC yang berfungsi untuk mengatur konsistensi yang masuk 

ke machine chest. Aliran overflow dari machine chest, pulp dipompa 

menuju Stuffbox untuk ditambahkan bahan kimia, seperti AKD,cationic 

starch dan dyes, jika kertas yang ingin diproduksi berwarna putih, maka 
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sebelum memasuki stuffbox, buburan pulp ditambahkan OBA. Buburan 

dipompa oleh Fan pump menuju headbox untuk diproses lebih lanjut di PM. 

F.Paper Machine (PM) 

  Pada paper machine dilakukan urutan proses sebagai berkut: 

1. Head Box 

Buburan yang dipompa oleh fan pump dialirkan ke atas wire melalui 

Headbox yang dibantu dengan attenuator (tangki bertekanan) yang 

berfungsi membantu fan pump sehingga diperoleh aliran di atas Wire yang 

sesuai dengan kecepatan wire. Hal ini berfungsi agar garis air pada 

pembentukan kertas tidak terlalu maju sehingga dapat menyebabkan kertas 

lembab atau garis air terlalu mundur dan menyebabkan kertas menjadi retak. 

Attenuator pada headbox berfungsi untuk mencegah terjadinya fluktuasi 

akibat pulsasi hidrolik yaitu penyebab terjadinya variasi gramatur kertas 

pada arah mesin. Konsistensi buburan pulp di Headbox berkisar 0.4-1.1% 

dengan pH 7-8. 

2. Wire/Dewatering  

Buburan dengan konsistensi 0.5-1.1% dialirkan ke atas Wire melalui 

slice agar diperoleh konsistensi merata dan tidak terjadi lump (peringkelan 

kertas). Diatas wire terjadi proses dewatering, yaitu air mulai dipisahkan 

dari buburan dengan dua cara, yaitu dengan pengaruh gravitasi dan bantuan 

vacuum. Pada saat pemisahan baik secara gravitasi maupun dengan vacuum 

ditambahkan flokulan dan koagulan untuk mengikat serat yang halus. White 

Water atau air yang keluar dari wire ditampung dalam settling tank yang 

sebelumnya telah ditambahkan antranil untuk menghilangkan busa yang 
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terbentuk. Proses terakhir wire adalah vacuum atau suction couch roll yang  

bertekanan 350 mmHg, untuk selanjutnya dikirim ke bagian berikutnya 

yaitu bagian pengempaan atau press part. 

3. Press Part 

Bagian ini dimulai dari pick up roll. Jumlah air yang dipisahkan dari 

lembaran kertas (wet-end) lebih sedikit dibandingkan pada wire.Proses pada 

press part adalah penekanan/pengeringan di antara roll, yang berfungsi 

untuk : 

a. Mengeluarkan air dari lembaran basah 

b. Mengkonsilidasikan sehingga dapatmeningkatkan lembaran 

kekuatan kertas  

c. Menghaluskan dan memadatkan lembaran kertas  

Jaringan kertas dapat terbentuk karena adanya tegangan permukaan air. 

Pada keadaan ini lembaran kertas masih mepunyai moisture ±75%. 

Terjadinya lembaran kertas karena adanya ikatan hydrogen antar serat. 

Ikatan ini terjadi pada saat operasi pengepresan. Ketika jaringan dipres 

serat-serat saling berdekatan sehingga terbentuk ikatan hidrogen bersamaan 

dengan keluarnya air. Makin banyak air yang dikeluarkan, makin banyak 

hydrogen yang terbentuk. Lembaran basah yang melekat pada felt dijepit di 

antara dua roll yang berputar. Pada saat lembaran basah dijepit air, diperas, 

lalu keluar dan diserap oleh felt. Daerah jepitan dibagi menjadi dua bagian 

:Fase I : Daerah dimana lembaran memasuki Press 1 (moisture 50-60%) 

Fase II : Daerah dimana lembaran memasuki Press 2 (moisture 40-50%) 
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Fase III : Sering disebut smoothing pressyang hanya dilakukan pada 

pembuatan kertas dengan gramatur di atas 120 gram. 

 

 

4. Drying 

Proses drying bertujuan untuk mengeringkan air yang tersisa dengan 

menggunakan steam yang berasal dari boiler PT. DSS. Proses drying 

menggunakan drum silinder yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu: 

a. Drying1  

Lembaran dari press part memasuki tahap pengeringan yaitu 

melalui pemanasan secara konduksi pada silinder yang dialiri steam. 

Silinder dryer berdiameter 1475 mm disusun dua baris berjumlah 22 

yang terdiri dari section1-3. Alat ini terletak dalam sebuah dryer hood 

yang fungsinya untuk meningkatkanefisiensi panas dari dryer. Jumlah 

Dryer yang dibutuhkan tergantung dari jumlah air yang akan diuapkan. 

Pengeringan dengan cara ini membutuhkan biaya yang mahal, oleh 

karena itu usaha untuk memperkecil jumlah kandungan air sebelum 

memasuki unit pengeringan sangat diperlukan. Proses pengeringan yang 

terjadi adalah dengan cara kenaikan suhu secara bertahap sehingga 

dapat mencegah terjadinya pemanasan yang berlebih (over heating). 

Jika suhu terlalu tinggi, maka serat-serat pada permukaan lembaran akan 

mengering dan melekat pada permukaan dryer sehingga pada saat akan 

dilepas akan terjadi pencabutan serat yang menyebabkan permukaan 

lembaran kertas menjadi rusak. Setelah lembaran cukup kering maka 



15 
 

 
 

lembaran mengalami proses pemanasan kedua pada suhu 100ºF. 

Kemudian mencapai temperatur maksimumnya sampai 266ºF setelah 

itu lembaran melalui dryer terakhir yang temperaturnya cukup rendah. 

Keluar dari dryer bagian pertama lembaran memasuki bagian size press 

(eksternal sizing).  

b.  Drying 2 

Drying II memiliki lima grup drying yakni grup I, II, III, IV, dan 

V dengan jumlah drum drying12 buah. Kadar air (moisture content) 

setelah melewati drying II adalah 5-6%. Drying II dilakukan setelah 

proses dryingI dan surface sizing. Proses surface sizing dilakukan 

dengan menggunakan 2 roll yaitu top size press roll dan bottom size 

press roll dimana starch solutiondisebarkan di antara kedua roll tersebut. 

Pencampuran lembaran kertas dengan starch solution (tapioka, PVA, 

SSA, wax size, biocide, enzim, zinc sulfat, dan OBA). Tapioka yang 

akan ditambahkan dipanaskan dengan enzim terlebih dulu ingga suhu 

75º C dan dilakukan pada lash tankproduksi kertas dengan gramatur di 

atas 90 gsm.Steam yang terdapat di dalam grup V masuk ke dalam flash 

tank I dan akan diumpankan lagi untuk grup II. Steam dari grup III 

masuk ke flash tank II dan diumpankan lagi ke grup I. Steam dari grup 

I dan II masuk ke dalam recovery tank dan akan dikondensasikan ke 

boiler. Hal ini dilakukan untuk menghemat penggunaan steam sehingga 

mengurangi biaya yang dikeluarkan. Drum drying dilapisi oleh sejenis 

kain kanvas yang berfungsi untuk menyerap air dan menahan panas 

yang dikeluarkan steam sehingga lembaran menjadi kering. Kadar air 
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dalam kertas sebelum memasuki dryer grup I adalah 55%. Suhu tidak 

boleh terlalu panas karena akan menyebakan banyak debu-debu yang 

menempel pada permukaan dryer sehingga kertas mudah rapuh dan 

putus. 

F. Calendering  

Proses Calendaring menggunakan empat buah roll yang berputar 

berlawanan arah satu sama lain dimana lembaran kertas dilewatkan di antara 

roll-roll untuk proses penekanan untuk mengaluskan permukaan kertas. 

Kertas yang terputus di bagian calendar akan masuk ke calendar pit, 

kemudian dihancurkan dengan ditambahkan white water dari wire pit.  

G. Reeling 

Proses reeling merupakan proses penggulungan lembaran kertas 

menjadi jumbo rollpada spoll reel yang akan dikirim ke bagian Finishing-

Converting untuk diproses lebih lanjut sehingga menghasilkan produk 

sesuai permintaan konsumen. Pada saat penggantian roll lembaran kertas 

dipotong dengan angin bertekanan tinggi dari kompresor. Kadar air kertas 

yang dihasilkan dari proses reeling adalah 5-6%.  

H. Finishing Converting 

Pada bagian Finishing terjadi 3 tahap proses, yaitu :  

a.) Pemotongan (Cutting) 

Kertas diharapkan mempunyai moisture sekitar 7-8% setelah dari 

dryer. Kemudian lembaran kertas digulung di spoll reeldengan gulungan 

tertentu sesuai kebutuhan. Di bagian spoll reeldilengkapi dengan screener 

yang berfungsi untuk mendeteksi moisture yang ada pada produk. Setelah 
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dari pop reel gulungan dibawa ke rewinder. Di dalamnya rewinder kertas 

mengalami Slitting dan Rewinding, kecepatan rewinder (±1800 m/min) ini 

biasanya dua atau tiga kali kecepatan mesin kertas. Slitting adalah proses 

pemotongan sesuai dengan arah mesin. Sedangkan Rewinding adalah 

menggulung kembali kertas tanpa mengubah ukurannya kecuali penyisiran. 

Dilakukan rewinding untuk menanggulangi masalah-masalah yang timbul 

pada saat penggulungan di spoll reel, yaitu :  

Variasi tegangan kertas  

• .Kertas kisut  

• Kertas berkerut (curl)  

• Kertas slip karena gulungan longgar  

b.) Penyortiran (Sorting) 

Proses penyortiran dilakukan pada kertas yang telah terbentuk 

lembaran. Penyortiran dilakukan secara manual menggunakan mata visual 

oleh operator sortir, yang bertujuan untuk memisahkanm lembaran kertas 

cacat Jika kertas cacat dan tidak memenuhi standar maka kertas tersebut 

akan dibuburkan menjadi broke paperdan dikirim kembali ke seksi Stock 

Preparation. Setelah disortir lembaran kertas dihitung dalam satuan rim 

(500/250 lembar) untuk tiap kemasan oleh 1 orang.  

c.) Pembungkusan (Packing)  

Pembungkusan kertas disesuaikan dengan bentuk kertas yang ingin 

dihasilkan, yaitu :  

• Pembungkusan kertas dalam bentuk Roll dilakukan 

menggunakan wrpping paper dan kemudian dibungkus dengan 
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mesin cyclop. Untuk pemesanan lokal, pembungkusan hanya 

dilakukan satu kali dengan stretch film sebanyak 15-20 putaran. 

Kertas kraft yang digunakan 110 Gsm dan ekspor 200 Gsm.  

• Pembungkusan kertas lembaran besar dengan wrapping paper, 

di –packing dengan wooden palletdan dilapisi dengan plastik. 

Proses pembungkusan ini dilakukan secara semi-

automatik.Media pembungkus yang digunakan dalam proses ini 

beragam bergantung dengan jenis pemesanan misalkan plastic, 

kertas kraft, atau kertas berlogo. Big sheet yang telah dihitung 

disusun di atas pallet lalu diberi corrugated sheet dan plastik 

untuk kemudian dimasukkan ke dalam mesin MSK untuk 

menciutkan dan mengepress plastic, lalu diikat menggunakan 

mesin bundling dan diberi abel shipping mark. Pallet yang 

digunakan juga harus terbebas dari jamur, rayap dan memiliki 

kadar kekeringan tertentu.  

d.) Converting  

Converting yang dilakukan untuk mengubah ukuran kertas dari 

bentuk roll menjadi kertas ukuran tertentu sesuai dengan pesanan. Dengan 

cara Pemotongan (Cutting). 

 Proses pemotongan menggunakan 2 alat,yaitu :  

• Mesin Ech Will yang digunakan untuk memotong kertas  

mini rollyang dihasilkan mesin rewinder di seksi finishing dalam 

bentuk lembaran bentuk lembaran kecil seperti ukuran A4, 



19 
 

 
 

Folio, Letter, lalu dibungkus menggunakan plastik BOPP serta 

diberi label 

• Mesin polar untuk memotong lembaran kertas besar yang 

dihasilkan mesin cutter di seksi finishing menjadi lebih kecil. 

Ukuran yang diproduksi adalah A4, B4, A3, letter, F4A, F4B, 

F4 dan sebagainya. Kertas sisa pemotongan akan digabungkan 

dalam balling press untuk dimasukkan ke dalam pulper sebagai 

broke paper 

I. Pembungkusan (Packing)  

a. Pembungkusan kertas lembaran kecil yang dipotong dengan 

mesin Ech Will dengan plastik BOPP menggunakan mesin 

pemco dimasukkan ke dalam kardus dan disusun di atas Wooden 

Pallet. 

b. Pembungkusan kertas lembaran kecil seperti A4, A3, Folio dan 

lain-lain yang dipotong dengan mesin polar dibagi menjadi 

pembungkusan kertas satu warna dan kertas warna campuran, 

ada yang dikirim ke hugo back, Conveyor atau pun autopack. 

Kertas yang dikirim ke conveyor diproses secara manual 

menggunakan tenaga manusia sehingga menghasilka memo 

putar. Selanjutnya memo putar tersebut dikirim ke hugo back 

dimana kertas sealer dan shrink (mesin wacon). Untuk kertas 

satu warna dikirim ke conveyor dan auto pack. Kertas yang 

masuk ke dalam Conveyor merupakan kertas dengan ukuran 

besar yang akan dibungkus dengan kertas pembungkus, 
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sedangkan kertas yang dikirim ke auto pack akan dibungkus 

dengan plastik BOPP menggunakan mesin auto pack 

4.1.8 Hasil Produksi 

Hasil produksi pada Paper machine (PM)  

 

Gambar 4. 4 Produk Kertas Jumbo Roll 

 

 

Gambar 4. 5  Produk Kertas Jumbo Roll setelah di kemas dan siap dikirim 
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4.1.7 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Produk Repair 

Berdasarkan pengamatan pada proses produksi diperoleh data 

produksi pada Quality Check dan data produk akhir (Repair) sebagai 

berikut.  

Tabel 4.1 Data Jumlah Produksi dan Jumlah Reject Produk Kertas jumbo 

Roll Tahun 2016 

Observasi 

POINT 

Quality 

Check 

(Pcs) 

Thickness Smoothness 

Total 

Repair 

(Pcs) 

Januari 609 89 80 169 

Februari 717 78 30 108 

Maret 757 89 22 111 

April 707 84 91 175 

Mei 711 74 78 152 

Juni 707 111 141 252 

Juli 703 85 117 202 

Agustus 720 124 12 136 

September 736 85 35 120 

Oktober 723 147 75 222 

November 764 105 4 109 

Desember 698 94 54 148 

TOTAL 8.552 1165 739 1904 

4.2 Pengolahan Data 

Setelah dilakukan pengambilan data, selanjutnya dilakukan langkah-

langkah penerapan Metode DMAIC untuk memecahkan persoalan dalam 

penelitian. Langkah-langkah DMAIC yang terdiri dari Define (Pendefinisian 

masalah), Measure (Mengukur), Analyze (Menganalisis), Improve (Memperbaiki), 

dan Control (Mengendalikan) diuraikan dibawah ini. 
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4.2.1 Tahap Define (Pendefinisian) 

Tahapan definisi merupakan tahap pertama dalam program peningkatan 

kualitas Six Sigma  yang menggunakan metode DMAIC. Tujuan dari tahapan 

definisi ini adalah mendefinisikan tujuan dari pengembangan kualitas dan biasanya 

tujuan yang paling penting dicapai oleh pelanggan. Sehingga pada tahap ini juga 

didefinisikan kebutuhan fisik dari pelanggan dan pernyataan tujuan proyek six 

sigma. Adapun tujuan dari tahap definisi ini yaitu: 

A. Pedefinisian Six Sigma 

Sesuai dengan visi perusahaan yang selalu mengedepankan kualitas dan 

menciptakan kualitas yang lebih baik dari waktu ke waktu maka 

peneliti akan memfokuskan proyek six sigma ini khusus pada 

peningkatan kualitas produk. Pendefinisian proyek six sigma yang akan 

dilakukan adalah dengan menggunakan metode 5W + 1H. 

Penjabarannya adalah sebagai berikut : 

1. What ( apa tujuan dari penelitian six sigma dan apa targetnya?) 

Tujuannya dari proyek ini adalah meningkatkan kualitas produk 

kertas Jumbo Roll dengan menurunkan tingkat cacat pada produk 

ini. 

2. Why (mengapa penelitian tersebut yang dipilih?) 

Proyek tersebut dipilih karena peningkatan kualitas produk 

merupakan salah satu visi perusahaan dan menjadi prioritas 

perusahaan sehingga konsumen tidak dikecewakan. 

3. Where (dimana penelitian tersebut dilaksanakan?) 
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Pelaksanaan proyek tersebut akan dilaksanakan pada proses 

produksi pembuatan kertas Jumbo Roll. Proses produksi pembuatan  

kertas Jumbo Roll melalui tahap  yaitu  proses pulper, dan paper 

machine. 

 

4. When (Kapan penelitian tersebut dilakukan?) 

Data yang di peroleh oleh peneliti adalah data produksi 

kertas Jumbo Roll selama periode 2016. Namun hasil analisa tetap 

bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya. Dan 

karena perusahaan belum menerapkan six sigma sehingga proyek ini 

hanya sebagai usulan. 

5. Who (Siapa saja yang terlibat dalam penelitian?) 

Penelitian ini melibatkan pihak quality control perusahaan 

baik kualitas laboratorium maupun kualitas audit.  

6. How  (Bagaimana Penelitian tersebut akan dilaksanakan?) 

Pelaksanaan akan dimulai dengan perhitungan kinerja saat 

ini yang meliputi DPMO, dan Yield. Kemudian dilakukan perbaikan 

pada CTQ yang potensial dengan fishbone dan FMEA.Diharapkan 

setelah perbaikan ada peningkatan pada DPMO, dan Yield. 

B. Pemetaan Proses 

Pada pementaan proses digunakan alat bantu diagram SIPOC atau 

peta ingkat tinggi. Tujuan pembuatan diagram ini adalah mengidentifikasi 

proses yang sedang diamati, input dan output proses tersebut, serta pemasok 
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dan pelanggannya. Diagram SIPOC untuk produk kertas Jumbo Roll dapat 

dilihat pada tabel berikut ini 

 

 

 

Gambar 4. 6 Diagram SIPOC 

Diagram SIPOC diatas terdiri dari  supplier, input, process, output, 

costumer. Penjelasan dari masing-masing unit adalah sebagai beriku: 

1. Supplier  

supplier adalah unit yang bertindak sebagai pemasok. Dan yang 

bertugas sebagai untuk kegiatan produksi di PT. Indah Kiat Pulp & 

paper,Tbk  adalah departemen PPIC dan Warehouse, kesalahan pada 

supplier yang berdampak pada produk tidak ada karena sudah 

terprogram pada SOP dan sangat jelas. 

2. Input 

Pihak Marketting akan melakukan forecasting perbulannya dan 

mempunyai jumlah target produksi selama sebulan kedepan, lalu pihak 

Marketting memberikan informasi jumlah target produksi kepada 

Departemen PPIC yang nantinya bekerja sama dengan Departemen 

produksi dan Departemen Warehouse untuk memenuhi jumlah pesanan 

dari pihak marketting. Kesalahan pada input yang berdampak pada 

SUPPLIERS INPUT PROSES OUTPUT CUSTOMER

PPIC

WAREHOUSE DEPT.
ORDER PRODUK KERTAS JUMBO ROLL MARKETTINGPROSES PRODUKSI KERTAS JUMBO ROLL
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produk akan terjadi bila forecasting atau target produksi dari pihak 

marketing meleset, entah kelebihan atau kekurangan produksi. 

3. Process 

Dalam pembuatan kertas Jumbo Roll terdapat beberapa proses yaitu 

proses. 

- Proses Persiapan Bahan Baku 

Persiapan bahan baku dilakukan di warehouse material 

handling. Ada 2 bahan baku dalam proses pembuatan kertas Jumbo 

Roll ini yaitu NBKP dan LBKP. Keduanya akan melalui proses 

quality control untuk ke proses produksi. 

- Proses Pembuatan produk Kertas jumbo Roll  

Proses ini adalah proses Pembuatan kertas dalam ukuran 

besar (Jumbo Roll) yaitu setelah material di datangkan dari stock 

preparasion akan masuk menuju headbox berfungsi untuk 

membentuk lembaran kertas (membentuk formasi) diatas fourdinier 

table, lembaran kertas akan melewati fourdinier, pengering (dryer) 

dan setelah itu produk kertas akan di gulung pada pop roll dan akan 

membentuk kertas dalam gulungan besar(Jumbo roll). Kemudian 

kertas jumbo roll akan dipotong sesuai permintaan konsumen dan 

setelah itu akan ditaruh di warehouse finish good menggunakan 

forklift. 

4. Output 

Output yang dihasilkan dari proses adalah produk  kertas Jumbo Roll 

yang baik yang siap di edarkan ke costumer sesuai permintaan pihak 
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marketing perusahaan. Namun sebelum dikirim ke costumer, produk 

jadi melewati tahap inspeksi terlebih dahulu yang dilakukan oleh 

Departemen Quality Control. 

a. Pendefinisian Jenis Cacat dan CTQ 

Dalam diagram SIPOC yang menjadi konsumen adalah 

marketing sehingga harus dikumpulkan data mengenai kriteria yang 

menjadi konsumen terhadap produknya. Dalam hal ini kriteria yang 

diinginkan konsumen tersebut dengan Critical to Quality (CTQ). 

Oleh karena itu untuk mempermudah penelitian, peneliti 

merangkumnya dalam sebuah table yang berisi jenis cacat yang 

sering terjadi pada produk kertas Jumbo Roll. Kriteria-kriteria 

tersebut kemudian disusun dalam sebuah CTQ tree berikut. 

 

Gambar 4. 7 Critical To Quality 

 D.  Pernyataan Masalah (Problem Statement ) 

 Dari data produksi, dapat dilihat jumlah defect dari hasil produksi, 

jumlah defect tersebut didapat dari Inspections dan audit sampel. 

Karakteristik kualitas (CTQ) kunci adalah CTQ yang paling berpengaruh 

terhadap kualitas kertas Jumbo Roll untuk penentuan karakteristik kualitas 

(CTQ) kunci adalah dengan data kecacatan fisik kertas Jumbo Roll dari 

CTQ Kertas 
Jumbo Roll Dimensi 

reject 
Tihckness 

reject 
Smoothness 

Proses Paper 
Machine(PM) 
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kedua karakteristik yang ada diperoleh pada saat penelitian, pengambilan 

data sampling dilakukan secara sekunder 

4.2.2 Tahap Measure (Mengukur) 

  Tahap pengukuran tingkat Six Sigma dan Defect Per Millio 

Opportunities (DPMO). Untuk mengukur tingkat Six Sigma dari hasil 

produksi harian dapat dilakukan dengan cara yang dilakukan oleh Gaspersz 

(2007) langkahnya sebagai berikut: 

a. Perhitungan DPO dan DPMO  

Menghitung DPO (Defect Per Opportunities) yaitu suatu 

ukuran kegagalan yang menunjukan banyaknya cacat persatu 

kesempatan. 

DPO=
𝐷𝑃𝑈

𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡×𝐶𝑇𝑄 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑎𝑙
 

DPO=
169

609×2
= 0,13875 

Menghitung DPMO (Defect Per Million Oportunities) yaitu 

suatu ukuran kegagalan yang menunjukan banyaknya cacat 

persejuta kesempatan. 

DPMO= DPO × 1.000.000 

DPMO = 13750 

Terakhir mancari nilai SQL Sigma Quality Level (SQL) 

merupakan indikator yang menggambarkan tingkat performance 

process, dan untuk mencari nilai  sigma bisa langsung melihat dari 

table six sigma sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 Tabel konversi sigma 

Sigma DPMO Hasil Keterangan 

1-Sigma  691,462 31% Sangat Tidak Kompetitif  

2-Sigma  308,538 69,2 %  Rata-rata industri indonesia  

3-Sigma  66,807 93,32 %    

4-Sigma  6,210 99379% Rata-rata Industri USA 

5-Sigma  233 99977%   

6-Sigma  3.4  999997% Industri Kelas Dunia 

 

Dari tabel konversi DPMO ke nilai sigma pada lampiran bahwa 

untuk pendekatan nilai DPMO 13875 nilai  kapabilitas sigma nya 3,4 sigma. 

atau untuk hasil yang lebih akurat penentuan nilai sigma bisa ditentukan 

dengan rumus: =normsinv((1000000-DPMO)/1000000)+1,5 (Ms.Excel). 

 Selengkapnya tingkat nilai DPMO dan SQL selama periode 2016 

dapat dilihat pada tabel berikut. 

  Tabel 4. 3 Hasil Perhitungan DPMO dan SQL 

Observasi 

Jumlah 

Produksi 

(Pcs) 

Total 

Repair 

(Pcs) 

CTQ DPO DPMO SQL 

Januari 609 609 2 0,13875 138750 2,6 

Februari 717 717 2 0,07531 75310 2,9 

Maret 757 757 2 0,07332 73320 2,9 

April 707 707 2 0,12376 123760 2,6 

Mei 711 711 2 0,10689 106890 2,7 

Juni 707 707 2 0,17821 178210 2,4 

Juli 703 703 2 0,14366 143660 2,5 

Agustus 720 720 2 0,09444 94440 2,8 

September 736 736 2 0,08152 81520 2,9 

Oktober 723 723 2 0,15352 153520 2,5 

November 764 764 2 0,07133 71330 2,9 

Desember 698 698 2 0,10601 106010 2,7 

TOTAL 8.552 8552   1,34672 1346720 2,7 
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 Nilai DPMO dan sigma diatas menunjukan hasil DPMO dan sigma dengan 

rata-rata selama satu bulan adalah 2,7 sigma, yang mana sudah mencapai level rata-

rata industry manufaktur di Indonesia, cukup baik akan tetapi masih perlu dilakukan 

perbaikan secara terus menerus dan menunjukan pola DPMO dan sigma meningkat. 

b. Penghitungan Yield Proses 

Yield merupakan besarnya probabilitas produk yang tidak cacat pada proses 

yang diinspeksi 

Perhitungan dimulai dengan mencari nilai defect per unit (DPU). DPU Pada 

tahun 2016  adalah : 

DPU =  
Defect

Jumlah Produksi
 

DPU =  
169

609
 

DPU = 0,27750 

 

Selanjutnya mencari nilai Selanjutnya mencari nilai yield pada bulan 

Agustus Yaitu: 

Yield = e−dpu 

Yield =  
2,718−0,27750

 

Yield=  0,75769 

Selengkapnya untuk nilai Yield selama tahun 2016 dilihat pada tabel 

sebagai berikut : 
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Tabel 4. 4 Hasil Perhitungan Yield 

Observasi 

Jumlah 

Produksi 

(Pcs) 

  Total 

Repair 

(Pcs) 

DPU Yield Yield % 

Januari 609   169 0,27750 0,75769 75,77 

Februari 717   108 0,15063 0,86018 86,02 

Maret 757   111 0,14663 0,86363 86,36 

April 707   175 0,24752 0,78075 78,08 

Mei 711   152 0,21378 0,80754 80,75 

Juni 707   252 0,35644 0,70019 70,02 

Juli 703   202 0,28734 0,75028 75,03 

Agustus 720   136 0,18889 0,82789 82,79 

September 736   120 0,16304 0,84957 84,96 

Oktober 723   222 0,30705 0,73563 73,56 

November 764   109 0,14267 0,86705 86,71 

Desember 698   148 0,21203 0,80895 80,90 

TOTAL 8.552   1904 0,22264 0,80042 80,04 

 

4.2.3 Tahap Analyze 

Pada tahap ini peneliti akan menganalisa penyebab-penyebab yang 

memungkinkan terjadinya defect pada setiap proses. Namun untuk mempermudah 

analisa, pertama akan dibuat diagram pareto untuk mengetahui jenis cacat terbesar 

untuk masing-masing section. Kemudian dibuat pemecahan  masalah dengan 

bantuan diagram sebab akibat atau fishbone. 

a. Analisa diagram pareto 

Analisa diagram pareto digunakan karena berguna dalam menentukan 

permasalahan utama yang dihadapi sehingga penyelesaiannya dapat lebih efisien 

dan efektif. Data diolah untuk mengetahui persentase jenis cacat selama bulan 

Agustus dihitung dengan rumus : 

% 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑖 =  
∑ 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑖

∑ 𝐷𝑒𝑓𝑓𝑒𝑐𝑡
 𝑥 100% 
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% 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑗𝑒𝑛𝑖𝑠 𝑖 =  
1.165

2.459
 𝑥 100% = 47,37% 

Total jenis cacat perbulan pada produk Kertas Jumbo roll dapat dilihat pada tabel 

berikut: 

Tabel 4. 5 Spesifikasi jenis reject tahun 2016 

Observasi 
Total Repair 

(Pcs) 
Thickness  Smoothness 

Januari 169 89 80 

Februari 108 78 30 

Maret 111 89 22 

April 175 84 91 

Mei 152 74 78 

Juni 252 111 141 

Juli 202 85 117 

Agustus 136 124 12 

September 120 85 35 

Oktober 222 147 75 

November 109 105 4 

Desember 148 94 54 

TOTAL 1904 1165 739 

 

Perhitungan persentase jenis cacat pada setiap produk Kertas Jumbo Roll 

dapat selama Tahun 2016 bisa dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4. 6 Perhitungan Pareto Tahun 2016 

 

No 
Jenis Kerusakan 

Total 

Kerusakan 
Kerusakan 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

1 Reject Tickness 739 61,19 38,81 

2 Reject Smoothness 1165 31,81 100.00 

Total 1904 100.00   
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Gambar 4. 8 Diagram Pareto Tahun  2016 

 

Berdasarkan diagram pareto di atas maka jenis cacat yang paling dominan 

pada produk Kertas Jumbo Roll adalah reject Tickness (ketebalan) dengan tingkat 

persentase 61,19% untuk Tahun 2016. Karena itu, reject Tickness (ketebalan) 

merupakan salah satu masalah serius pada produk Kertas Jumbo Roll dan 

memerlukan perhatian khusus. Sehingga peneliti akan fokus untuk mengurangi 

jenis cacat ini. Reject Tickness (ketebalan) ini adalah jenis yang sering ditemui di 

Paper Machine (PM), berikut gambarnya: 

b. Analisa Diagram Sebab Akibat 

Setiap proses produksi produk tentu menemukan beberapa produk cacat, 

dari pengamatan inilah harus mengetahui beberapa faktor yang mengakibatkan 

produk tersebut cacat. Kemudian dibuatlah diagram sebab akibat agar lebih mudah  

memahami faktor penyebab produk cacat. 

Berdasarkan analisa dengan diagram sebab akibat, penyebab cacat yang 

terjadi terdiri dari lima faktor yaitu faktor  manusia, metode, mesin, material dan 
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lingkungan. Berikut adalah penjelasan dari diagram sebab akibat dari penyebab 

Tickness. 

Reject Tickness

Methode Man

Tidak adanya konsisten 

dalam produksi jenis  kertas

Pergantian produksi jenis 

kertas terlalu cepat 

Mesin sensor Reject di 

bagian Calender kurang 

Berfungsi 

Speed mesin terlalu 

tinggi

Inspekstor 

kurang teliti

Operator kurang 

memahami SOP 

perusahaan

Ruangan Bising

Area Panas

Campuran NBKP dan  

LBKP tidak rata

Kurangnya pengawasan 

terhadap bahan baku

Tekanan Dryer tidak 

sesuai standart

Wire bergelombang

Kurangnya 

pengawasan dari 

atasan

 

Gambar 4. 9 Diagram Sebab Akibat (Fishbone) 

 

a. Faktor Manusia (Man) 

Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang 

dihasilkan, karena manusia bertindak sebagai operator, walaupun 

pengerjaan pembuatan produk dilakukan oleh mesin, tetapi manusia 

juga sangat mempengaruhi dalam pembuatan produk. Bagus atau 

buruknya produk yang dihasilkan ditentuakan oleh operator, hal ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu : 

• Operasional calender tidak optimal menyebabkan terjadinya                

produk Reject. 

• Kurangnya pemahaman pengetahuan yang tidak merata 

terhadap mesin menjadikan produk sampai reject dan 

operasional pada proses calender menjadi tidak optimal. 
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b.     Faktor Mesin (Machine) 

Mesin yang diguanakan dapat menyebabkan beberapa 

kesalahan, kesalahan tersebut dapat terjadi diantaranya :  

• Kondisi mesin yang kurang optimal dalam menjalankan 

prosesnya menyebabkan banyaknya faktor-faktor penyebab oleh 

mesin seperti : Wire bergelombang, Roll gembos, Moisture tidak 

rata, Opening slice tidak rata, Roll calender aus/cacat, Wet 

tension terlalu besar, Pell tidak rata dan kotor, Tekanan swing arm 

tidak rata, dan Tekanan calender tidak sesuai standart. yang 

mempengaruhi tingkat kualitas pada produk Jumbo Roll Paper. 

• Perawatan mesin yang kurang teratur biasanya akan 

mengakibatkan kemampuan mesin dalam proses produksi 

berkurang.  

c.    Faktor metode (method) 

Pada faktor metode, disebabkan karena kurangnya pengawasan atasan pada 

proses produksi, yang membuat moral kerja para karyawan kurang baik 

dalam bekerja. Dimana kurangnya pengawasan tersebut akan menyebabkan 

sistem kerja yang sudah tercantum dalam SOP tidak diaplikasikan secara 

penuh. Semua itu akan mempengaruhi hasil produk yang diproduksikan. 

sehingga kurangnya sistem pengawasan pada produk tersebut menjadikan 

produk itu terjadinya reject/cacat pada produk dan pencegahan terhadap 

produk yang reject/cacat tidak optimal.  
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d. Faktor material 

Bahan baku yang digunakan dalam produksi, dalam hal ini adalah salah satu 

komponen utama pembuatan produk jika kualitasnya kurang bagus akan 

mengak ibatkan produk tidak sesuai. dan pada bahan baku juga adalah awal 

sebuah proses berjalan biasanya terjadi kesalahan dan kurang telitinya 

operator dalam mengawasi Pencampuran material kurang merata 

disebabkan oleh operator yang kurang teliti dalam proses pencampuran 

tersebut mengakibatkan alur dalam proses selanjutnya akan mengakibatkan 

produk reject/cacat. 

e.  Faktor Lingkungan (Environment) 

Dari faktor lingkungan penyebab cacat pertama adalah keadaan yang terlalu 

bising diakibatkan banyaknya mesin produksi dan ruangan produksi yang 

memiliki suhu tinggi akan mengakibatkan konsentarsi para karyawan 

menurun dan menghasilkan produk yang tidak sesuai keinginan.  Serta 

dapat menjadi penghalang untuk berkomunikasi 

 

 



36 
 

 
 

4.2.4 Rencana Penanggulangan Masalah 

 Selain menggunakan diagram sebab akibat (fishbone), untuk merencanakan penanggulangan cacat dimana jenis cacat yang 

terjadi pada produk adalah proses mixing dapat dilakukan juga dengan metode 5W+1H (What, Why, When, Where, Who, How). Berikut 

adalah tabel rencana penanggulangan masalah untuk terjadinya produk cacat yang didapatkan dari hasil pengolahan data pada diagram 

sebab akibat (fishbone)  

PENYEBAB 

DOMINAN 

WHAT WHY WHERE WHEN WHO HOW 

Apa rencana 

perbaikanya? 

Mengapa 

perlu 

diperbaiki? 

Dimana 

perbaikan 

dilakukan? 

Kapan 

perbaikan 

dilakukan? 

Siapa PIC 

perbaikan? 

Bagaimana cara 

perbaikanya? 

Reject 

Tickness 

Di usulkan agar 

menggunanakan 

sensor TDS 

pada tabung 

mixing  

Untuk 

mengurangi 

reject internal 

Stok 

preparation 

Awal tahun 

2018 

Pihak quality 

control, Quality 

Asurance, Quality 

perusahaan   

laboratorium 

maupun kualitas 

audit.  

Penggunaan sensor 

TDS  pada mesin 

pencampur bahan yaitu 

pada mesin mixing  

untuk lebih  mengetahui 

besar kandungan NBKP 

& LBKP 
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4.2.5 Tahap Improve 

Tahap berikutnya dalam implementasi six sigma adalah tahap improve. Pada 

tahap ini akan digunakan tools yang disebut FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis). FMEA digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang 

mungkin muncul pada proses produksi sehingga berpotensi menyebabkan cacat. 

Melalui FMEA juga akan dapat diketahui masalah potensial yang harus diatasi 

dengan menghitung Risk Priority Number (RPN) sehingga rekomendasi perbaikan 

dapat dilakukan. FMEA untuk masing-masing section. 

Severity  

Nilai severity diperoleh dari penilaian perusahaan terhadap dampak dan 

gangguan yang ditimbulkan dari potensi kegagalan bila terjadi pada proses 

produksi. Pengambilan nilai severity dilakukan dengan tahap wawancara kepada 

operator dan juga bagian kualitas audit. 

Occurence 

Nilai occurrence merupakan yakni rating yang mengacu pada berapa 

banyak frekuensi potential failure terjadi. Dimana dalam tahap  penentuan ini juga 

melibatkan operator dan bagian  kualitas audit untuk menentukan score pada 

FMEA. 

Detection 

Nilai detection merupakan kemampuan untuk mendeteksi potensi dari suatu 

kegagalan yang dapat terjadi pada proses produksi. Nilai tersebut didapt dari 

pengolahan data dan wawancara dengan operator untuk menentukan score 

detection. 

 Setelah melakukan wawancara lalu ditentukan score masing-masing variabel yaitu 

severity, occurrence dan detection. Nilai RPN yang dihasilkan pada tabel fmea 
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merupakan hasil paerkalian dari tiga kriteria penilaian, yaitu severity, occurrence, 

detection dan hasil pengukuran table fmea tertera pada tabel 4.7: 
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Tabel 4.7 Failure Mode and Effect Analysis 

process Item

Potential 

Failure 

Mode

Potential 

Effect of 

Failure S
ev

er
it

y

Potential 

Causes

O
cc

u
ra

n
ce

Current 

Process 

Control D
et

ec
ti

on

RPN
Recommended 

Action

Paper 

machine

Kertas 

Jumbo 

Roll

campuran 

NBKP dan 

LBKP tidak 

merata  

Merusak 

Kertas 

Jumbo Roll

8

karenak 

operator yang 

kurang teliti

5

Pemeriksaan 

raw material 

sebelum 

dialirkan ke 

proses Paper 

machine . 

5 200

penambahan 

sensor pengukur 

zat campuran 

bahan baku

Paper 

machine

Kertas 

Jumbo 

Roll

Karyawan 

tidak bekerja 

sesuai SOP

Merusak 

Kertas 

Jumbo Roll

5

karena 

kurangnya 

pelatihan

4

pelaksanaan 

SOP dan 

Pengawasan 

Supervisor

5 100

Diberikan 

pengetahuan atau 

pelatihan.

Paper 

machine

Kertas 

Jumbo 

Roll

Pemakaian 

Speed Mesin

Merusak 

Kertas 

Jumbo Roll

6

 karena 

operator kejar 

target kerja

5
Pelaksanaan 

SOP.
3 90

pengawasan Super 

Visor

Paper 

machine

Kertas 

Jumbo 

Roll

Setting Press 

calender Roll 

Merusak 

Kertas 

Jumbo Roll

7

karena  setting 

press calender  

yang kurang 

optimal

5

Pmeriksaan 

setting Press 

sebelum mesin 

dinyalakan

3 105

membuat 

ketetapan setting 

press 
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Dari tabel FMEA yang telah dibuat diketahui bahwa pada pembuatan 

produk Kertas Jumbo roll, masalah terbesar ada pada material yaitu campuran 

NBKP dan LBKP yang kurang seimbang  dengan nilai RPN 200. campuran yang 

tidak standard menyebabkan cacat produk ini terjadi karena campuran bahan 

haruslah sesuai dengan hasil produk jadi yang sesuai kriteria. Hasil yang di 

keluarkan langsung dapat terlihat, sehingga operator seharusnya dapat langsung 

menangani dengan merework kembali dan segera harus memperbaiki campuran 

sehingga proses dapat berjalan dengan baik.  

Setelah mengetahui usulan-usulan tindakan perbaikan pada FMEA, perlu adanya 

alat pengendali dan  pengawasan untuk mengetahui apakah ada peningkatan 

kualitas dari hasil akhir produk Kertas Jumbo Roll tersebut. Usulan tindakan dan 

pengawasan dibuat untuk jenis cacat yang memiliki persentase tertinggi yang 

nantinya akan mewakili jenis cacat secara keseluruhan. 

Tabel 4. 8 Usulan Penerapan Perbaikan  

Jenis 

Cacat 

Faktor 

Penyebab 
Usulan Tindakan Penerapan 

Reject 

Tickness 

Machine 1.Meningkatkan 

frekuensi 

maintenance mesin  

2. Mengganti Spare 

part secara berkala. 

3 .Pemeriksaan 

mesin sebelum 

memulai proses 

produksi. 

4. Penggunaan 

sensor TDS pada 

mesin Mixing. 

 

1. Setelah usulan tindakan 

terhadap mesin. Maka 

dilakukan pengontrolan 

terhadap mesin apakah masih 

ada mesin yang mengalami 

kerusakan pada saat proses 

produksi berlangsung. 

 

2. Kepala bagian produksi 

yang bertanggung jawab 

dalam pelaksanaan penerapan 

ini. 

Reject 

Tickness 

Man 1. Peningkatan 

kontrol, terhadap 

produk cacat yang 

dihasilkan.   

1. Pengawasan dilakukan 

saat proses produksi 

berlangsung apakah 

masih banyak terdapat 
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Jenis 

Cacat 

Faktor 

Penyebab 
Usulan Tindakan Penerapan 

2. Pemantapan SOP 

untuk karyawan.  

3. Penambahan 

waktu istirahat 

untuk karyawan 

yang kelelahan. 

kecacatan dan apakah 

ada peningkatan 

kualitas. 

2. Melakukan 

penghitungan 

persentase cacat dan 

menilai sigma setiap 

bulannya.  

Reject 

Tickness 

Material 1.Penerapan 

penggunan sensor 

TDS khusus di area 

RAW material untuk 

mendeteksi 

campuran bahan 

kertas lebih detail. 

1. Pengawasan terhadap 

operator yang sedang 

melakukan 

pencampuran bahan. 

2. Kepala bagian stok 

preparation yang 

bertanggung jawab 

dalam 

pelaksanaannya. 

 

Reject 

Tickness 

Environment 1.Penerapan 

penggunan Helm 

khusus di area untuk 

mengantisipasi  

resiko kecelakaan. 

1. Pengawasan terhadap 

kinerja operator. 

2. Kepala bagian 

produksi yang 

bertanggung jawab 

dalam 

pelaksanaannya. 

 

 

4.2.6 Tahap Control 

Setelah pembuatan rekomendasi perbaikan pada tahap improve, selanjutnya 

adalah tahap control. Tahap ini adalah tahap terakhir yang bertujuan untuk 

mengendalikan proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal. Sebab itu, 

diperlukan beberapa tindakan pengendalian sebagai berikut: 

1. Pembuatan scorecard untuk menunjukan perkembangan proyek dari 

periode ke periode dapat dilihat pada tabel 4.9 

2. Pengawasan dan perbaikan SOP sebagai acuan operator.  

Adapun tujuan – tujuan dari Standard Operating Procedure antara lain 

sebagai berikut: 
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• Agar pekerja dapat menjaga konsistensi dalam menjalankan suatu 

prosedur kerja. 

• Agar pekerja dapat mengetahui dengan jelas peran dan posisi mereka 

dalam perusahaan. 

• Memberikan keterangan atau kejelasan tentang alur proses kerja, 

tanggung jawab, dan staff terkait dalam proses tersebut. 

3. Meningkatkan frekuensi  pemeriksaan mesin, khususnya untuk mesin-

mesin yang sering mengakibatkan produk cacat. Beberapa jenis 

pemeliharaan yang bisa dilakukan antara lain: 

a. Preventive Maintenance 

Preventive maintenance bertujuan untuk mengurangi terjadinya 

kemungkinan mesin cepat rusak, dan kondisi mesin selalu siap 

pakai. 

b. Penggantian Spare part 

Penggantian spare part rutin dilakukan sesuai dengan rancangan 

awal peralatan tersebut, sesuai dengan usia pakainya. Penggantian 

spare part tersebut untuk menjamin optimalisasi kerja unit secara 

keseluruhan. 

4. Pembuatan usulan Continous Improvement dengan Analyse, Improvement, 

Control 
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Tabel 4. 9 Rekomendasi Scorecard 

Proses 

Pembuatan 

Kertas 

Jumbo 

Roll 

Performance Target 
Previous 

Score 
Januari Februari Maret dst 

% Deffect 0,50% 0,70%         

DPMO 10 13,588         

Nilai Sigma 4 3,71         
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BAB V 

ANALISA HASIL 

Pada bab ini, data yang sudah terkumpul dari hasil pengamatan seperti yang 

telah ditampilkan pada bab sebelumnya, akan dianalisa Melalui program 

perencanaan konsep Six Sigma, upaya untuk mengurangi varibilitas output hasil 

akhir Kertas Jumbo Roll dilakakukan melalui 5 tahapan DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve dan Control). yang menghasilkan kesimpulan sebagai berikut: 

5.1 Tahap Define 

Didalam tahap Define, ini terlihat dari bagaimana proses  mendefinisikan 

tahap  proyek dan peran-peran orang yang terlibat didalam proses produksi, dan 

penggambaran alur proses produksi Kertas Jumbo Roll dengan menggunakan 

metode 5W+1H. (What, Why, When, Where, Who, How). 5W+1H digunakan untuk 

mencari bagaimana cara untuk menanggulangi masalah yang terjadi yaitu berupa 

langkah-langkah atau tindakan-tindakan untuk memperkecil terjadinya produk 

cacat yang mengakibatkan kerugian pada perusahaan. Dalam pembuatannya 

maksud dari 5W+1H adalah sebagi berikut :“What” disini diartikan apa maksud 

dari penelitian ini? 
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“Why” disini diartikan mengapa penelitian tersebut dipilih ?  

“When” disini diartikan kapan penelitian tersebut dilakukan ? 

 “Where” disini diartikan dimana penelitian tersebut dilaksanakan ? 

“Who” disini diartikan siapa saja yang terlibat dalam penelitian ? 

“How” disini diartikan bagaimana penelitian tersebut akan dilaksanakan ? 

Dan tahap pemetaan proses dengan menggunkan diagram SIPOC yang didapat dari 

perusahaan yaitu: 

1. Supplier : supplier adalah unit yang bertindak sebagai memasok. Dan yang bertugas 

sebagai untuk kegiatan produksi. 

− PPIC Department 

− Warehouse Department 

2. Input : Departemen PPIC akan menjalankan fungsinya jika mendapat work order dari 

Marketting. Lalu department PPIC memberikan informasi jumlah produksi selama 

sebulan kedepan kepada warehouse dan Department produksi  untuk memenuhi target 

produksi yang diberikan oleh marketting. 

3. Proses : Proses ini adalah dimulai dari proses persiapan bahan baku sampai dengan 

pengepakan produk kertas Jumbo Roll. 

− Proses bahan baku 

− Proses pengepakan produk 

− Output : Output yang dihasilkan dari proses adalah produk Kertas Jumbo  Roll 

yang baik yang siap di edarkan ke costumer. 

− Kertas Jumbo  Roll 

 

4. Customer 

− Marketing 
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Selanjutnya tahap menentukan CTQ (Critical to Quality) untuk mempermudah 

penelitian, peneliti merangkumnya dalam sebuah urutan yang berisi jenis cacat yang sering 

terjadi pada produk  kertas Jumbo Roll yaitu: 

1. Reject Tickness. 

2. Reject Smoothness 

5.2 Tahap Measure 

 Tahap perhitungan nilai DPO, dalam tahap ini DPO bisa dicari dengan persamaan 

DPU/Output × CTQ potensial dan hasil perhitungan DPO sebagai berikut: 

Tabel 5. 1 Perhitungan DPO 

Observasi Jumlah 

Produksi 

(Pcs) 

Total 

Repair 

(Pcs) 

DPU CTQ DPO 

Januari 609 169 0,27750 2 0,13875 

Februari 717 108 0,15063 2 0,07531 

Maret 757 111 0,14663 2 0,07332 

April 707 175 0,24752 2 0,12376 

Mei 711 152 0,21378 2 0,10689 

Juni 707 252 0,35644 2 0,17821 

Juli 703 202 0,28734 2 0,14366 

Agustus 720 136 0,18889 2 0,09444 

September 736 120 0,16304 2 0,08152 

Oktober 723 222 0,30705 2 0,15352 

November 764 109 0,14267 2 0,07133 

Desember 698 148 0,21203 2 0,10601 

TOTAL 8.552 1904 0,22264 2 0,11132 

 

Dimana jika di total maka hasil DPO nya adalah 0,11132 selama Tahun 2016. Tahap 

selanjutnya yaitu menghitung DPMO (Defect Per Million Oportunities) yaitu suatu ukuran 

kegagalan yang menunjukan banyaknya cacat persejuta kesempatan. 

Tabel 5. 2 Perhitungan DPMO Dan Sigma Level 

Observasi DPMO Sigma Level 



4 
 

 

Januari 138750 2,6 

Februari 75310 2,9 

Maret 73320 2,9 

April 123760 2,6 

Mei 106890 2,7 

Juni 178210 2,4 

Juli 143660 2,5 

Agustus 94440 2,8 

September 81520 2,9 

Oktober 153520 2,5 

November 71330 2,9 

Desember 106010 2,7 

TOTAL 1346720 2,7 

 

Dari data DPMO diatas diketahui masing-masing nilai DPMO setiap bulan untuk 

selanjutnya mencari sigma berdasarkan tabel konversi sigma. Untuk hasil sigma rata-rata PT. 

Indah Kiat Pulp & paper,Tbk yaitu 2,7 sigma dengan pengitungan nilai sigma menggunakan 

rumus =normsinv((1000000-DPMO)/1000000)+1,5 (Ms.Excel), diketahui hasilnya untuk 

Tahun 2016. 

  

Gambar 5. 1 Perhitungan pergeseran Sigma (Ms. Excel) 

Untuk perhitungan yield besarnya probabilitas produk yang tidak cacat pada proses yang 

diinspeksi mendapatkan hasil sebagai berikut: 

Tabel 5. 3 Perhitungan Yield 

Observasi 

Jumlah 

Produksi 

(Pcs) 

Total 

Repair 

(Pcs) 

DPU Yield Yield % 
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Januari 609 169 0,27750 0,75769 75,77 

Februari 717 108 0,15063 0,86018 86,02 

Maret 757 111 0,14663 0,86363 86,36 

April 707 175 0,24752 0,78075 78,08 

Mei 711 152 0,21378 0,80754 80,75 

Juni 707 252 0,35644 0,70019 70,02 

Juli 703 202 0,28734 0,75028 75,03 

Agustus 720 136 0,18889 0,82789 82,79 

September 736 120 0,16304 0,84957 84,96 

Oktober 723 222 0,30705 0,73563 73,56 

November 764 109 0,14267 0,86705 86,71 

Desember 698 148 0,21203 0,80895 80,90 

TOTAL 8.552 1904 0,22264 0,80042 80,04 

 

5.3 Tahap Analyze 

A. Analisa diagram pareto 

Analisa diagram pareto bertujuanmenentukan permasalahan utama yang dihadapi dan 

masalah utama itulah yang harus segera diselesaikan. Perhitungan pareto dilakukan dengan 

membagi jumlah cacat tertentu dengan total cacat dan total produksi. Hasil dari perhitungan 

pareto menunjukan , dalam penelitian ini jumlah cacat yang menjadi masalah utama yaitu 

kebocoran minyak dengan persentase sebagai berikut: 

Tabel 5. 4 Presentasi Cacat 

 

No 
Jenis Kerusakan 

Total 

Kerusakan 
Kerusakan 

(%) 

Kumulatif 

(%) 

1 Reject Tickness 739 38,81 38,81 

2 Reject Smoothness 1165 61,19 100.00 

Total 1904 100.00   

 

B. Analisa Diagram Sebab Akibat 
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Faktor penyebab masalah yang terjadi pada gambar di atas dapat diuraikan sebagai 

berikut : 

1. Faktor Manusia 

Faktor manusia sangat berperan aktif dalam produksi yang dihasilkan, karena 

manusia bertindak sebagai operator, walaupun pengerjaan pembuatan produk 

dilakukan oleh mesin, tetapi manusia juga sangat mempengaruhi dalam pembuatan 

produk. Bagus atau buruknya produk yang dihasilkan ditentukan oleh operator, hal ini 

dapat dipengaruhi oleh beberapa sebab yaitu : 

• Operator kemungkinan saat bekerja tidak konsentrasi sehingga hasil yang diperoleh 

tidak sesuai. 

• Kelelahan operator yang berlebihan akibat beban kerja yang terlalu banyak. Atau juga 

operator mengalami pusing, karena berdiri terlalu lama saat bekerja, itu juga akan 

mempengaruhi terhadap hasil produknya. 

2. Faktor material 

Bahan baku yang digunakan dalam produksi, dalam hal ini adalah salah satu 

komponen utama pembuatan produk jika kualitasnya kurang bagus akan mengak 

ibatkan produk tidak sesuai. dan pada bahan baku juga adalah awal sebuah proses 

berjalan biasanya terjadi kesalahan dan kurang telitinya operator dalam mengawasi 

Pencampuran material kurang merata disebabkan oleh operator yang kurang teliti 

dalam proses pencampuran tersebut mengakibatkan alur dalam proses selanjutnya 

akan mengakibatkan produk reject/cacat 

3. Faktor Mesin 

Mesin yang digunakan biasanya dapat menyebabkan beberapa kesalahan, 

kesalahan tersebut dapat terjadi diantaranya : 



7 
 

 

• Perawatan yang kurang teratur biasanya akan mengakibatkan kemampuan mesin dalam 

poses produksi berkurang.  

• Penyetelan mesin yang tidak akurat juga akan mengakibatkan hasil produksi tidak 

sesuai.  

 

 

 

4. Faktor Metode 

Pada faktor metode, disebabkan karena banyak pergantian objek kerja sehingga 

menyebabkan operator tidak fokus pada satu  produk. Kemudian kurangnya 

pengawasan SOP dimana kurangnya pengawasan tersebut akan menyebabkan sistem 

kerja yang sudah tercantum dalam SOP tidak diaplikasikan secara penuh. Semua itu 

akan mempengaruhi hasil produk yang diproduksi. 

 

 

5. Faktor Lingkungan  

Dimana faktor lingkungan akan mempengaruhi kegiatan produksi. seperti 

sebagai berikut : 

• Suara bising dapat mempengaruhi konsentrasi karyawan, dan dilihat dari segi kesehatan 

akan menimbulkan efek gangguan pendengaran dalam jangku waktu lama. Hal tersebut 

jelas akan mempengaruhi kinerja karyawan dan mengahasilkan produk yang tidak 

sesuai. 

Ruangan produksi yang memliki suhu panas/pengap akan mengakibatkan konsentarsi 

para karyawan menurun dan menghasilkan produk yang tidak sesuai. 
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5.4  Tahap Improve 

Tahap improve pada tahap ini menggunakan tools FMEA (Failure Mode and Effect 

Analysis) untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang mungkin muncul pada proses 

produksi sehingga berpotensi menyebabkan cacat. Dari tabel FMEA yang telah dibuat 

diketahui bahwa pada pembuatan produk Kertas Jumbo Roll, masalah terbesar ada pada 

campuran bahan Pulp NBKP dan LBKP tidak merata dengan nilai RPN 200. Campuran yang 

tidak standard menyebabkan cacat pada Kertas Jumbo Roll. 

5.5 Tahap Control 

Tahap ini adalah tahap terakhir yang bertujuan untuk mengendalikan proses sehingga 

berjalan sesuai dengan tujuan awal. Sebab itu, diperlukan beberapa tindakan pengendalian 

sebagai berikut: 

1. Pembuatan scorecard untuk menunjukan perkembangan proyek dari periode ke 

periode. Dapat dilihat pada tabel  

2. Pengawasan dan perbaikan SOP sebagai acuan operator. 

3. Meningkatkan frekuensi  pemeriksaan mesin, khususnya untuk mesin-mesin yang 

usianya sudah tua. 

− Preventive Maintenance 

− Penggantian spare part secara berkala 

4. Pembuatan usulan Continous Improvement dengan Analyse, Improvement, Control. 

1. Analyze (Analisa perbaikan berkelanjutan) 

− Pemeriksaan dan pengendalian bahan baku 

Pemeriksaan selama proses produksi ini terutama untuk menjamin bahwa hanya bahan 

baku dan bahan pembantu yang memenuhi syarat untuk diproses serta menjamin jalannya 

proses produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan pengendalian ini 

dilakukan terhadap semua faktor-faktor produksi terutama terhadap kualitas bahan pembantu 
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yang digunakan, karena bahan baku dan bahan pembantu sangat mempengaruhi kualitas dari 

produk akhir. 

 

− Pemeriksaan dan pengendalian produk proses produksi 

Pengendalian kualitas pada tahap ini diperlukan untuk mendeteksi 

penyimpangan-penyimpangan serta untuk melaksanakan koreksi, pada tahap 

ini dilakukan pemeriksaan pada akhir setiap tahap proses produksi 

berlangsung. 

− Pemeriksaan dan pengujian pada proses akhir 

Walaupun telah dilakukan pengujian terhadap bahan baku dan proses 

produksi, tetapi hal itu tidak menjamin bahwa produk yang dihasilkan pasti 

baik dan diperlukan pemeriksaan pada saat produk akhir yang gagal atau 

tidak sesuai dengan standar sehingga tidak sampai ke tangan konsumen. 

2. Improvement  

Proses peningkatan mutu (Quality Improvement) adalah mengidentifikasi indikator 

mutu dalam proses, memonitor indikator tersebut dan mengukur hasil dari 

indikator mutu tersebut yang tentunya mengarah pada outcome, serta selalu 

berfokus dalam rangka peningkatan proses, sehinga tingkat mutu dari hasil yang 

dicapai akan meningkat. 

3. Control 

− Pengendalian Produksi (Production Control) 

Tujuanya adalah agar proses produksi (proses pelaksanaan ban berjalan) 

bisa lancar, cepat dan jumlahnya sesuai dengan rencana pencapaian target. 

− Pengendalian Standar Spesifikasi produk 
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Meliputi aspek kesesuaian, keindahan, kenyamanan dipakai dsb, yaitu aspek-

aspek fisik dari produk. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan analisa yang talah dilakukan pada bab-bab 

sebelumnya, maka peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dari Hasil Analisa, faktor penyebab cacat yang diketahui adalah faktor 

mesin sebagai penyebab terbesar terjadinya produk Kertas Jumbo Roll. 

Penyebab cacat ini berawal dari bagian Stok preparation yaitu pada mesin 

mixing NBKP & LBKP, pencampuran pada mixing itu sendiri tidak 

mencampurkan bahan secara merata sehingga akan berdampakkan cacat 

pada produk kertas Jumbo Roll dan  potensi cacat juga telah diketahui 

bahwa sebagian faktor penyebabnya berasal dari output setting saat 

pergantian jenis produksi (Change over) . Nilai DPMO dan Sigma Quality 

Level untuk proses pembuatan produk kertas Jumbo Roll adalah 134672 

pieces selama Tahun 2016 dan memiliki nilai sigma 2,7  Nilai sigma sendiri. 

Melalui perhitungan FMEA didapatkan penyebab cacat/reject Tickness 

adalah  settingan standart pada pada pencampuran bahan NBKP dan LBKP 

dengan nilai RPN 200. 

 



2. Berikut adalah rancangan perbaikan di Faktor Mesin, mengingat faktor ini 

menyebabkan kecacatan produk: 

a. Usulan Tindakan 

1. Meningkatkan frekuensi maintenance pada mesin Driyer 

2. Mengganti Spare part secara berkala 

3. Pemeriksaan mesin rutin sebelum memulai proses produksi 

b. Penerapan 

1. Setelah usulan tindakan terhadap faktor mesin, maka dilakukan pengontrolan 

terhadap mesin apakah masih ada mesin yang mengalami kerusakan pada 

saat proses produksi berlangsung 

2. Kepala bagian produksi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan 

penerapan ini. 

 

6.2 Saran 

Adapun beberapa saran dari peneliti yang mungkin dapat dijadikan bahan pertimbangan 

antara lain: 

1. Implementasi six sigma sebaiknya diterapkan pada seluruh proses produksi pembuatan 

Produk kertas Jumbo Roll karena setiap proses sangat berkesinambungan sehingga 

produk yang dihasilkan merupakan yang terbaik. 

2. Perbaikan Standard Operating Procedure sehingga lebih jelas dan lebih mudah 

dipahami. Hal lainnya berkaitan dengan SOP adalah penempatan di tempat yang 

strategis di dekat operator. 

3. Pembuatan scorecard dengan maksud pengendalian proses pengendalian kualitas. 

4. Diterapkannya  Sensor TDS  pada  mixing , dimaksudkan agar produk  
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