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ABSTRAK 

 

Analisa Defect Packaging Dan Upaya Perbaikannya di PT KCI 

 

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan 

masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, dan Control). DMAIC merupakan jantung analisis Six Sigma yang 

menjamin Voice of Consumer (VOC) berjalan dalam keseluruan proses sehingga 

produk yang diinginkan memuaskan keinginan pelanggan. Dari VOC, dapat 

diperoleh karakteristik Critical To Quality, dimana karakteristik ini merupakan 

faktor penentu kepuasan pelanggan. Pentingnya untuk menjaga kualitas dari 

karakteristik CTQ merupakan fokus utama dari PT KCI dalam menghasilkan 

produk sanitary napkin. Produk miscount merupakan salah satu masalah yang 

sedang dihadapi oleh PT KCI saat ini, yang mana masalah tersebut menjadi salah 

satu penyebab ketidakpuasan pelanggan. Dari periode Januari sampai dengan 

Maret 2015. Saat ini PT KCI sedang menghadapi beberapa masalah kualitas 

packaging produk.  Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisa jenis-jenis 

defect packaging yang sedang dihadapi oleh PT KCI , dan (2) Menentukan usulan 

perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas packaging dan 

mengeliminasi defect-defect packaging. Setelah menjalankan fase Define, 

Measure, dan Analyze diketahui bahwa jenis defect packaging yang paling sering 

terjadi adalah irregular pack shape yang disebabkan oleh faktor mesin dan faktor 

manusia. Dengan melakukan analisis akar masalah pada fase Improve, maka 

diperoleh beberapa usulan tindakan perbaikan dan juga dapat diidentifikasikan 

beberapa tindakan pencegahan pada fase Control sebagai upaya agar defect 

packaging dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

Kata Kunci : Six Sigma, DMAIC, defect, packaging 
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ABSTRAK 

 

Analisa Defect Packaging Dan Upaya Perbaikannya di PT KCI 

 

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan 

masalah dan peningkatan proses melalui fase DMAC (Define, Measure, Analyze, 

Improve, dan Control). DMAIC merupakan jantung analisis Six Sigma yang 

menjamin Voice of Consumer (VOC) berjalan dalam keseluruan proses sehingga 

produk yang diinginkan memuaskan keinginan pelanggan. Dari VOC, dapat 

diperoleh karakteristik Critical To Quality, dimana karakteristik ini merupakan 

faktor penentu kepuasan pelanggan. Pentingnya untuk menjaga kualitas dari 

karakteristik CTQ merupakan fokus utama dari PT KCI dalam menghasilkan 

produk sanitary napkin. Produk miscount merupakan salah satu masalah yang 

sedang dihadapi oleh PT KCI saat ini, yang mana masalah tersebut menjadi salah 

satu penyebab ketidakpuasan pelanggan. Dari periode Januari sampai dengan 

Maret 2015. Saat ini PT KCI sedang menghadapi beberapa masalah kualitas 

packaging produk.  Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisa jenis-jenis 

defect packaging yang sedang dihadapi oleh PT KCI , dan (2) Menentukan usulan 

perbaikan yang dapat dilakukan untuk peningkatan kualitas packaging dan 

mengeliminasi defect-defect packaging. Setelah menjalankan fase Define, 

Measure, dan Analyze diketahui bahwa jenis defect packaging yang paling sering 

terjadi adalah irregular pack shape yang disebabkan oleh faktor mesin dan faktor 

manusia. Dengan melakukan analisis akar masalah pada fase Improve, maka 

diperoleh beberapa usulan tindakan perbaikan dan juga dapat diidentifikasikan 

beberapa tindakan pencegahan pada fase Control sebagai upaya agar defect 

packaging dapat dikurangi atau bahkan dihilangkan. 

Kata Kunci : Six Sigma, DMAIC, defect, packaging 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 

Pada era globalisasi seperti saat ini, persaingan di sektor industri 

menjadi semakin ketat dan kompetitive. Didukung oleh kemajuan 

teknologi yang modern dan selalu berkembang, setiap pelaku bisnis yang 

ingin memenangkan persaingan harus memberikan perhatian penuh atas 

kualitas  produk atau jasa yang dihasilkan, dengan biaya yang murah, 

dengan waktu yang tepat, jumlah yang tepat dan dengan kondisi yang 

aman. Produk yang berkualitas hanya dapat dihasilkan bila terdapat satu 

kesatuan proses yang baik dalam perusahaan tersebut. Tidak cukup 

dengan kualitas yang tinggi, saat ini setiap perusahaan dituntut untuk 

memberikan pelayanan yang lebih terhadap pelanggan dalam hal 

penyediaan barang atau jasa yang dihasilkan. Kemampuan proses 

(process capability) dalam memproses suatu barang menjadi bagian yang 

sangat penting untuk dikaji bila kita ingin bersaing dengan para pesaing 

diluar. 
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Kemasan atau packaging menjadi salah satu unsur yang sangat 

penting bagi sebuah produk. Selain sebagai pembungkus, kemasan juga 

menunjukkan identitas dari sebuah produk yang ada di dalamnya. 

Keputusan konsuen untuk membeli suatu produk ditentukan dari kesan 

pertama yang diperoleh setelah melihat bentuk kemasan produk yang 

dijual. Apabila kualitas kemasannya rendah maka secara otomatis 

konsumen akan memeberikan penilaian bahwa kualitas produk di 

dalamnya juga rendah. Hal tersebut tentu saja akan membuat bisnis 

perusahaan menjadi tidak sehat dan memicu adanya customer complaint 

terait dengan rendahnya kualitas kemasan produk. Dengan demikian, 

kualitas kemasan atau packaging menjadi unsur yang penting dalam hal 

membangun brand image produk yang ditawarkan dan sudah sewajarnya 

apabila kualitas kemasan mendapat perhatian yang sama dengan kualitas 

produk yang dibuat.      

PT KCI, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak dibidang 

kebutuhan dasar konsumen (FMCG, Fast Moving Consumer Goods) 

dengan produk sanitary napkin menyadari akan ketatnya persaingan yang 

semakin tinggi dan tuntutan pasar yang semakin cepat untuk direspon. 

Oleh karena itu, perusahaan berusaha untuk memberikan pelayanan yang 

maksimal kepada pelanggan yaitu dengan menghasilkan produk yang 

berkualitas tinggi sehingga kepuasan pelanggan dapat dicapai.  

Salah satu visi yang dibangun oleh PT. KCI adalah menjadi salah 

satu perusahaan dengan standard World Class Manufacturing (WCM) 
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dalam industri sanitary napkin yang dituntut memenuhi kriteria sebagai 

berikut : 

a. Memproduksi produk dengan kualitas yang terbaik. 

b. Memproduksi produk dengan harga yang kompetitive. 

c. Mampu memenuhi permintaan pelanggan sesuai dengan 

kebutuhannya. 

Saat ini PT KCI sedang mengahdapi beberapa masalah terkait dengan 

kualitas packaging produknya. Selama 3 bulan terakhir, periode Januari – 

Maret 2015, PT KCI menerima beberapa komplain dari  pelanggan 

terkait dengan masalah kualitas packaging. Hal tersebut tentu saja 

menjadi prioritas dan fokus utama PT KCI untuk segera memperbaiki 

kualitas packaging produknya sehingga tingkat customer complaint dapat 

ditekan seminimal mungkin. Dari latar belakang tersebut maka penulisan 

penelitian ini diberi judul  “Analisa Defect Packaging Dan Upaya 

Perbaikannya Di PT KCI”.  

 

1.2  Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka pokok 

permasalahan  yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah: 

1. Jenis-jenis defect packaging apa saja yang saat ini terjadi di PT KCI? 

2. Tindakan koreksi dan pencegahan apa yang dapat dilakukan untuk 

mengurangi atau mengeliminasi defect-defect packaging yang terjadi 

di PT KCI? 
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1.3 Pembatasan Masalah 

Agar pembahasan masalah yang dilakukan dapat lebih terarah dan 

tidak menyimpang dari penyusunan dan pencapaian sasaran yang 

diharapkan, maka penulis memberikan batasan-batasan masalah yang 

dianalisis sebagai berikut : 

1. Penelitian dilakukan di PT. KCI. 

2. Proses produksi yang diamati pada mesin CJ01 yang memproduksi 

produk  Liner. 

3. Penelitian dilakukan pada department Produksi dengan melakukan 

pengambilan data pada periode Januari – Maret 2015. 

4. Pengambilan data hanya dipusatkan pada data pengecekan atribut 

packaging pada produk Liner  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Perusahaan 

a. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai acuan perusahaan dalam 

mengambil keputusan untuk menentukan prioritas perbaikan yang 

akan dilakukan terkait dengan kualitas packaging. 

b. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan dalam upaya 

menurunkan waste produksi yang disebabkan oleh isu kualitas 

packaging produk. 

2. Bagi Mahasiswa 

a. Memperoleh gambaran secara langsung mengenai proses kerja di 

PT KCI. 
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b. Dapat menerapkan ilmu-ilmu yang diperoleh selama kuliah ketika 

melakukan praktek di lapangan. 

c. Memberi dan menambah  pengetahuan serta pengalaman 

mengidentifikasi suau masala yang ada di perusahaan. 

3. Bagi Pihak Lain 

a. Dapat digunakan sebagai acuan dalam penelitian-penelitian yang 

akan datang yang berkaitan dengan kualitas packaging produk. 

b. Memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang proses 

identifikasi suatu masalah. 

 

1.5 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengindentifikasi jenis-jenis defect packaging yang terjadi pada 

produk Liner di mesin CJ01. 

2. Memberikan usulan perbaikan sesuai dengan data yang ada untuk 

peningkatan kualitas packaging sehingga dapat mengurangai jumlah 

customer complaint terkait dengan isu kualitas packaging tersebut. 

 

1.6 Metode Pengambilan Data dan Alur Penelitian 

1.6.1. Metode Pengambilan Data 

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa 

metode, diantaranya adalah: 

a. Data primer 
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Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti 

langsung dari sumber pertama (perusahaan): 

 Data pengecekan atribut packaging produk Liner  

b. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh 

organisasi yang bukan pengolahnya. Dalam penelitian ini data 

yang digunakan adalah: 

 Literature yang berhubungan dengan penelitian yang 

dilakukan 

 Sumber data yang berasal dari dokumen perusahaan 

1.6.2. Teknik Pengambilan Data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah teknik pengambilan data di mana peneliti 

langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi 

dari responden. 

b. Observasi 

Observasi adalah pengumpulan data dengan menggunakan 

pancaindra, jadi tidak hanya dengan pengamatan menggunakan 

mata. 

c. Studi pustaka 

Studi pustaka adalah teknik untuk memperoleh informasi 

dengan menelusuri literature yang ada, dan menggali teori – 

teori yang telah berkembang. Pengambilan teori-teori yang ada 

dalam buku untuk mendukung penelitian. 
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1.7 Sistematika Penulisan 

Dalam penulisan penelitian “Analisa Defect Packaging Dan Upaya 

Perbaikannya Di PT KCI” yang akan dilakukan, penulis berpedoman 

pada kriteria penyusunan laporan dan membaginya menjadi lima bab 

yang saling berkaitan satu sama lainnya, yaitu dengan format sebagai 

berikut : 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Bab ini menjelaskan secara umum tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah dan 

sistematika penulisan. 

 

BAB II PROFIL PERUSAHAAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai gambaran umum perusahaan PT KCI 

sebagai perusahaan tempat penulis melakukan penelitian. Sub-bab profil 

perusahaan dari laporan penelitian ini berguna untuk menginformasikan 

kondisi perusahaan yang dipilih penulis, agar pembaca dapat mengetahui 

tentang gambaran umum perusahaan secara singkat dan akurat. 

 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bab ini menerangkan secara singkat tentang teori – teori yang 

berhubungan dan berkaitan erat dengan masalah yang akan dibahas serta 
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merupakan tinjauan kepustakaan yang menjadi kerangka dan landasan 

berfikir dalam proses pemecahan masalah penelitian. 

 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menampilkan data yang telah diperoleh pada saat kerja praktek 

dilaksanakan. Kemudian pada sub bab selanjutnya Penulis akan 

mengolah data yang telah dipaparkan pada sub bab sebelumnya dengan 

berpedoman kepada tinjauan pustaka yang itelah dipaparkan pada bab ke 

tiga. 

 

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pemgamatan dan analisa data serta 

saran-saran yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
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BAB II 

PROFIL PERUSAHAAN 

 

2.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Kimberly Clark Indonesia merupakan salah satu perusahaan 

multinasional yang bergergak pada industri Fast Moving Cunsomer Good 

(FMCG) yang fokus pada pembuatan pembalut wanita, popok bayi dan tissue. 

Berlokasi di Kawasan Industri Jababeka I Cikarang – Bekasi. Pada 

mulanya perusahaan ini merupakan perusahaan keluarga yang bergerak pada 

industri sumpit dari bambu dan pada akhirnya mengalami beberapa kali 

perubahan. Berikut sejarah perkembangan perusahaan hingga menjadi 

PT.Kimberly Clark Indonesia : 

• 1991  : PT Green Setia Bamboo (bergerak pada industri sumpit bambu) 

• 1992  : Berubah ke bisnis tissue paper. 

• 1995  : PT GSB diakuisisi oleh  Scott Paper. 

• 1998  : Scott Paper diakuisisi oleh Kimberly-Clark. 

• 2002  : Joint Venture dengan  Unilever menjadi Kimberly - Lever. 
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• 2005  : Relokasi dari Kawasan Industri Pulo Gadung ke Kawasan 

Industri Jababeka  Cikarang. 

• 2007  : Berpisah dengan Unilever dan berdiri sendiri menjadi PT.   

Kimberly Clark Indonesia sampai saat ini. 

 

2.2. Sistem Kerja 

2.3.1. Waktu Kerja 

1. Terdapat dua pembagin hari kerja di PT KCI yaitu: 

a. Hari kerja staf kantor adalah hari Senin sampai dengan dari 

Jumat. 

b. Hari kerja bagian operasional (produksi dan warehouse) adalah 

hari Senin sampai dengan Minggu, beroperasi selama 24 jam. 

2. Jumlah jam kerja adalah 40 jam dalam satu minggu 

3. Pengaturan hari dan jam kerja adalah sebagai berikut: 

 Staf kantor 

- Hari Senin – Kamis, mulai  jam 07.30 – 16.30, istirahat dari 

jam 12.00 – 13.00 

- Hari Jumat, mulai jam 07.30 – 17.00, istirahat dari jam 

11.30 – 13.00 

 Bagian Operasional (produksi dan warehouse) 

- Shift 1 

Jam 06.00 – 14.00, istirahat 09.30 – 10.30 secara bergantian 

dan dibagi menjadi dua sesi, 30 menit untuk setiap sesinya.  

- Shift 2 
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Jam 14.00 – 22.00, istirahat 18.00 – 19.00 secara bergantian 

dan dibagi menjadi dua sesi, 30 menit untuk setiap sesinya. 

- Shift 3 

Jam 22.00 – 06.00, istirahat 02.00 – 03.00 secara bergantian 

dan dibagi menjadi dua sesi, 30 menit untuk setiap sesinya 

4. Seiap terjadi perubahan hari dan jam kerja, maka akan 

dimusyawarhkan terlebih dahulu oleh perusahaan 

5. Hari libur resmi disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah, 

sedangkan hari libur lainnya seperti cuti bersama ditentukan oleh 

perusahaan. 

 

2.3.2. Sistem Pengupahan 

Upah yang diberikan oleh PT KCI untuk karyawannya saat ini 

mengikuti Upah Minimum Kota (UMK) Kabupaten Bekasi yang 

berlaku saat ini. Sedangkan upah lembur diberikan apabila karyawan 

bekerja di atas jam kerja yang sudah ditentukan oleh perusahaan. 

Besarnya upah lembur yang diberikan oleh perusahaan mengikuti 

perhitungan upah lembur sesuai dengan peraturan Pemerintah. 
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

 

3.1. Definisi Kualitas 

Kualitas atau mutu mempunyai pengertian yang sangat luas, tergantung 

dari sudut oandang yang mendefinisikannya. Sebagina besar orang 

mempunyai konsep pemahaman mengenai kualitas sebagai hubungan satu 

atau lebih karakteristik yang diinginkan dari sebuah produk atau jasa. 

American Society for Quality Control dalam Heizer dan Render (2001) 

menyatakan, bahwa mutu adalah totalitas bentuk dan karkteristik barang atau 

jasa yang menunjukkan kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan-

kebutuhan yang tamak jelas maupun yang tersembunyi. 

Meskipun demikian, pendapat lain menyatakan bahwa definisi mutu 

menyangkut berbagai kategori. Beberapa dari definisi tersebut berorientasi 

pada pengguna atau pemakainya. Pendapat ini mengatakan bahwa mutu 

tergantung pada anggapan pemakai produk dan jasa tersebut. Bagi merekan, 

mutu yang lebh tinggi berarti memilki kemampuan pemuasan kebutuhan yang 

lebih baik, bentuk produk yang lebih menarik dan kelebihan lainnya. 
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Bagi manajer produksi, mutu tergantung pada pengerjaan, karena mutu 

berarti keharusan menyesuaikan dengan lebih baik pada standar yang berlaku 

dan membuatnya dengan benar pada waktu pertama. Namun, pendekatan 

yang ke tiga bersifat berorientasi pada produk, yang menganggap mutu 

sebagau variabel tertentu dan dapat terukur (Heizer dan Render, 2001). 

Berikut ini beberapa definisi kualitas atau mutu menurut para ahli: 

- Deming (Nasution, 2004) menyatakan bahwa mutu adalah kesesuaian 

dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Perusahaan harus benar-benar 

dapat memahami apa yang dibutuhkan konsumen atas produk yang akan 

dihasilkan. 

- Juran (Arianti, 2002) menyatakan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan 

tujuan atau manfaatnya. 

- Crosby (Nasution, 2004) menyatakan bahwa mutu adalah conformance to 

requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau dstandarkan. 

Suatu produk memilki mutu apabila sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditentukan. Standar mutu meliputi bahan baku, proses produksi, dan 

produk jadi. 

- Feiganbaum (Nasution, 2004) menyatakan bahwa mutu adalag kepuasan 

pelanggan sepenuhnya (full customer satisfaction). Suau produk bermutu 

apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya kepada konsumen, yaitu 

sesuai dengan apa yang diharapkan konsumen atas suatu produk. 

- Garvin dan Daviz (Nasution, 2004) menyatakan bahwa mutu adalah 

suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, manusia/tenaga 
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kerja, proses, dan tugas serta lingkungan yang memenuhi atau melebihi 

harapan pelanggan atau konsumen. 

- Standar Nasional Indonesia (Ariani, 2002) mendefinisikan mutu sebagai 

keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang kemampuannya 

dapat memuaskan kebutuhan, baik yang dinyatakan secara tegas maupun 

tersamar. 

Nasution (2004) menyatakan dari beberapa definisi mengenai mutu, 

terdapat beberapa persamaan dalam elemen-elemen berikut ini: 

1. Mutu mencakup usaham emenuhi atau melebihi harapan pelanggan 

2. Mutu mencakup produk, jasa manusia, proses, dan lingkungan 

3. Mutu merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan mutu saat ini mungkin akan dianggap kurang 

bermutu pada masa yang akan datang) 

 

3.2. Analisa Statistik Dalam Pengendalian Kualitas 

Pengendalian mutu proses statistik yang dimaksud di sini adalah 

pengendalian mutu produk selama masih dala proses. Dalam mengadakan 

pengendalian mutu tersebut dapat digambarkan batas atas (Upper Control 

Limit) dan batas bawah (Lower Control Limit) beserta garis tengahnya 

(Center Line). 

Pengendalian mutu proses statistik meliputi mutu proses untuk data 

variabel dan pengendalian mutu proses untuk data atribut. 

1. Data Variabel adalah data mengenai ketepatan pengukuran produk yang 

masih berada dalam proses dengan standar yang telah ditetapkan. 
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Pengukuran ini meliputi pengukuran panjang, diameter, ketebalan, lebar, 

dan lain sebagainya. 

2. Data Atribut adalah data mengenai ketepatan pengukuran produk yang 

masih berada dalam proses dengan standar yang telah ditetapkan. 

Pengukuran ini meliputi cacat atau tidak, nyata atau tidak dan lain 

sebagainya. 

Metode dasar untuk dasar pengendalian kualitas adalah metode 

statistika yang berupa: 

a. Bagan pengendalian (Control Chart) 

b. Inspeksi berdasarkan sampling 

Metode statistik tidak dapat dijalankan tanpa adanya data, dengan 

demikian data merupakan unsur yang penting di dalam pelaksanaan 

pengendalian kualitas. berdasarkan data ini maka kita akan memiliki landasan 

untuk menganalisa dan melakukan tindakan-tindakan tertentu. Faktor yang 

ada haruslah dapatdicari dan dituangkan dalam bentuk data, karena itu data 

yang diperoleh harus teliti apakah: 

a. Dapat mengungkapkan fakta secara lengkap 

b. Sudah sesuai dengan fakta yang sebenarnya 

Agar data yang diambil benar-benar mencerminkan kondisinya 

(fakta/populasi) yang ada, maka proses pengambilan data harus dilaksanakan 

secara teliti. Apabila data tersebut harus diambil berdasarkan sampling, data 

juga harus dilakukan berdasarkan metode statistik agar benar-benar dapat 

mewakili populasinya. Satu hal yang perlu diperhatikan juga adalah bahwa 
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data yang telah dikumpulkan dianalisa dan disimpulkan harus relevan dengan 

permasalahan yang ada sehingga tindakan yang akan diambil dapat atau 

mampu menyelesaikan permasalahannya. 

3.3. Langkah-Langkah Penyelesaian Masalah 

Untuk dapat memberikan hasil yang maksima sesuai dengan prinsip 

pengendalian mutu terpadu, digunakan delapan langkah penyelesaian 

masalah, yaitu: 

1. Menentukan prioritas msalah 

2. Mencari sebab-sebab yang engakibatkan masalah 

3. Meneliti sebab-sebab yang paling berpengaruh 

4. Menyusun langkah-langkah perbaikan 

5. Melaksanakan langkah-langkah perbaikan 

6. Meneliti hasil perbaikan yang dilakukan 

7. Mencegah terulangnya kembali maslah yang sama 

8. Menyelesaikan masalah selanjutnya yang belum terpecahkan 

 

3.4. Alat Bantu Pemecahan Masalah 

Untuk memecahkan masalah yang timbul mengenai permasalahan 

kualitas, diperlukan suatu alat bantu yang dapat dipergunakan secara tepat, 

untuk menganalisis masalah dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, 

diciptakan alat-alat bantu yang dapat dipergunakan secara mudah namun tepat 

untuk membantu pelaksanaan dalam melakukan langkah pemecahan masalah. 

Alat bantu yang dikembangkan ialah 7 alat pengendalian kualitas (The 7 

QC Tools), yaitu: 
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1. Check Sheet (Lembar Periksa) 

Alat ini berupa lembar pencatatan data secara mudah dan sederhana, 

sehingga menghindari kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi, dalam 

pengumpulan data tersebut.Umumnya Check Sheet ini berisi pertanyaan-

pertanyaan yang dibuat sedemikian rupa, sehingga pencatat cukup 

memberikan tanda kolom yang telah tersedia, dan memberikan 

keterangan seperlunya. 

Check Sheet mempunyai kegunaan yang cukup banyak di dalam 

pengumpulan data, sehingga data yang dikumpulkan akan sangat mudah 

digunakan dan diolah lebih lanjut. Oleh karena itu, Check Sheet sering 

digunakan di dalam pengendalian kualitas. Ada beberapa jenis Check 

Sheet yang biasa digunakan, yaitu: 

a. Check Sheet untuk distribusi proses produksi 

Data-data yang dikumpulkan adalah ukuran, berat dan diameter yang 

dihasilkan dari suatu proses. Namun hal ini dilakukan terhadap populasi 

hasil proses, sehingga membutuhkan waktu dan biaya yang besar. Untuk itu 

sering dilakukan random dalam pengambilan sampelnya. 

b. Check Sheet untuk Defective Item 

Check Sheet ini digunakan untuk mencatat data tentang jumlah defect 

(cacat), prosentase defect. Dan bila diperlukan, dapat digunakan untuk 

setiap macam Cause Defective. 

c. Check Sheet untuk Defective Location 

Check Sheet ini digunakan untuk mencatat lokasi defect yang terjadi, 

pencatatan lokasi defect ini biasanya dilakukan dengan membuat gambar 
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dari produk yang dibuat dan tanda-tanda tertentu diberikan pada lokasi 

defect. 

d. Check Sheet untuk Defective Cause 

Check Sheet ini digunakan untuk meneliti faktor-faktor penyebab defect 

untuk masalah-masalah yang lebih komplek, lebih baik digunakan analisa 

yang lebih mendalam tentang sebab-sebab dan akibat-akibat dengan 

menggunakan Scatter Diagram. 

Check Sheet (Lembar periksa) mempunyai banyak tujuan, tetapi yang 

terutama adalah mempermudah proses pengumpulan data dan dalam 

bentuk yang dapat dengan mudah digunakan dan dianalisis secara 

otomatis. 

Fungsi lembar periksa adalah sebagai berikut  : 

- Pemeriksaan  distribusi proses produksi 

- Pemeriksaan item cacat 

- Pemeriksaan lokasi cacat 

- Pemeriksaan penyebab cacat 

- Pemeriksaan konfirmasi pemeriksaan 

- Lain-lain 

 

2. Histogram 

Histogram merupakan diagram batang yang berfungsi untuk 

menggambarkan bentuk distribusi sekumpulan data yang biasanya berupa 

karakteristik mutu.Histogram ini dapat dibuat dengan cara membentuk 

terlebih dahulu Tabel Frekuensinya, kemudian diikuti dengan 

perhitungan Statistis, baru kemudian mem-plot data ke dalam Histogram. 
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Hasil plot data akan memudahkan dalam menganalisis kecenderungan 

sekelompok data. 

Kendala lain, yang kemudian timbul, adalah tentang alat bantu yang 

dapat dipergunakan secara tepat untuk menganalisis masalah dengan 

sebaik-baiknya. Oleh karena itu, diciptakan alat-alat bantu yang dapat 

dipergunakan secara mudah namun tepat untuk membantu pelaksanaan 

dalam melakukan langkah pemecahan masalah. 

Berikut ini contoh diagram histogram: 

 

Gambar 2.1 Contoh Histogram 

 

 

 

3. Diagram Pareto 

Suatu diagram  atau grafik yang menjelaskan hirarkhi dari masalah-

masalah yang timbul sehingga berfungsi untuk menentukan prioritas 

penyelesaian masalah.Urutan-urutan prioritas perbaikan untuk mengatasi 

permasalahan dapat dilakukan dengan memulai pada masalah dominan 

yang diperlukan dan yang diperoleh dari diagram pareto ini. Setelah 
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diadakannya perbaikan dapat dibuat diagram pareto baru untuk 

membandingkan dengan kondisi sebelumnya. 

Jadi kegunaan diagram pareto itu antara lain :  

 Menunjukkan masalah utama dengan menunjukkan urutan prioritas  

dari    beberapa masalah. 

  Menyatakan perbandingan masing-masing masalah terhadap 

keseluruhan. 

 Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada 

daerah  terbatas. 

 Menunjukkan perbandingan masing-masing masalah sebelum dan 

sesudah perbaikan. 

Terdapat banyak aspek dalam produksi yang harus diperbaiki, yaitu : 

cacat, alokasi waktu, penghematan biaya dan seterusnya. Dalam fakta, 

setiap permasalahan terdiri dari banyak masalah kecil–kecil sehingga 

menjadi sulit hanya untuk mengetahui bagaimana melangkah ke 

pemecahannya. 

Sebuah diagram pareto menunjukkan masalah apa yang pertama harus 

kita pecahkan untuk menghilangkan kerusakan dan memperbaiki operasi. 

Item cacat yang paling sering muncul ditangani terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan item cacat tertinggi kedua dan seterusnya. Walaupun 

diagram ini sangat sederhana, grafik balok ini sangat berguna dalam 

pengendalian mutu pabrik, kita dapat lebih mudah melihat kerusakan 
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mana yang paling penting dengan grafik balok dari pada dengan 

menggunakan sebuah tabel bilangan saja. 

Pada sistem pengendalian kualitas, setelah dilakukan langkah-langkah 

pengendalian proses, maka langkah selanjutnya adalah melakukan 

tindakan perbaikan pada faktor-faktor yang masih mempunyai 

kekurangan walaupun proses telah dikendalikan. Akan tetapi tindakan 

perbaikan pada faktor-faktor tersebut tidak dapat dilakukan pada saat 

yang bersamaan karena tidak efisien dari segi ekonomis. 

Tata Cara Pembuatan Diagram Pareto adalah sebagai berikut: 

- Buat klasifikasi dari cacat 

- Tentukan periode dari diagram Pareto 

- Tulis jumlah cacat yang timbul pada periode waktu yang telah 

ditentukan 

- Buat dua sumber kordinat 

- Gunakan garis horisontal untuk menggambarkan prosentase 

- Buat diagram-diagram dimana tinggi diagram menyatakan 

prosentase jenis cacat 

Berikut adalah contoh dari Diagram Pareto: 
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Gambar 2.2 Contoh Diagram Pareto 

 

4. Stratifikasi Masalah 

Merupakan suatu usaha untuk mengelompokkan usaha (data kerusakan, 

fenomena, sebab akibat) kedalam kelompok yang mempunyai 

karakteristik yang sama. Dasar pengelompokkan stratifikasi sangat 

bergantung pada tujuan pengelompokkan sehingga dasar 

pengelompokkan dapat berbeda-beda tergantung pada permasalahan : 

a. Sumber daya 

b. Hasil. 

Didalam pengendalian kualitas, stratifikasi terutama ditujukan untuk :  

 Mencari faktor-faktor penyebab utama kualitas secara mudah. 

 Membantu pembuatan diagram tebar . 

 Mempermudah pengambilan kesimpulan didalam penggunaan peta 

kontrol 

 Mempelajari secara menyeluruh masalah yang dihadapi. 

 

5. Scatter Diagram  (Diagram Tebar) 

Suatu diagram yang menggambarkan hubungan antara dua faktor dengan 

memplot data dari kedua faktor tersebut dari suatu grafik. Dengan 

diagram ini kita dapat menentukan korelasi antara suatu sebab dengan 

akibatnya. Perhitungan korelasi dapat dilakukan dengan menggunakan 

regresi atau dengan menggunakan metode nilai tengah. 

Ada beberapa jenis korelasi yang dapat terlihat dari diagram tebar ini, 

yaitu :  



 
 

23 
 

a. Korelasi positif y akan naik bila x naik. Bila x dikendalikan maka y 

juga akan terkendali. 

 

b. Ada kecenderungan korelasi positif. Bila x naik, y cenderung naik, 

tapi mungkin ada faktor lain yang berpengaruh. 

 

c. Tidak nampak adanya suatu korelasi. 

 

d. Ada kecenderungan korelasi negatif. Bila x  naik, y cenderung turun. 

 

e. Korelasi negatif, y akan turun bila x naik 

 

Keterangan : 

 Pertambahan dalam y tergantung pada pertambahan dalam x. Bila x 

dikendalikan, y terkendali pula. 
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 Bila x bertambah, y akan bertambah beberapa, tetapi y seolah–olah 

mempunyai penyebab selain dari x. 

 Tidak terdapat korelasi. 

 Pertambahan dalam x menyebabkan kecenderungan untuk 

penurunan y. 

Pertambahan dalam x akan menyebabkan penurunan y. Oleh sebab itu, 

seperti dalam item 1 diatas, x dapat dikendalikan sebagai pengganti y. 

Berikut ini diberikan contoh diagram tebar : 

 

Gambar 2.3 Contoh Bentuk Diagram Tebar 

 

6. Grafik dan Peta Kendali 

Grafik adalah suatu bentuk penyajian data yang terdiri dari garis-garis 

yang menghubungkan dua besaran tertentu. Grafik terdiri dari tiga jenis 

yaitu garis, batang, dan lingkaran. 

Cara menggunakan dan membaca grafik akan diuraikan dibawah ini : 

a. Kedua tabel dan grafik (kecuali grafik lingkaran) dikomposisikan 

dari sumbu vertikal dan horisontal. 

b. Grafik balok menunjukkan kualitas yang sangat jelas dan berkaitan 

antaranya. 
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c. Grafik garis adalah baik untuk menemukan bermacam–macam nilai 

numerik dalam hubungannya dengan ukuran, perubahan dan 

sebagainya. 

Peta kendali adalah merupakan grafik dengan mencantumkan batas 

maksimum dan batas minimum yang merupakan batas daerah 

pengendalian. Tujuan menggambarkan peta kendali adalah untuk 

menetapkan apakah setiap titik pada grafik normal atau tidak normal, dan 

dapat mengetahui perubahan dalam proses dari mana data dikumpulkan, 

sehingga setiap titik pada grafik harus mengindikasikan dengan cepat 

dari proses mana data diambil. Peta ini menunjukkan perubahan dari 

waktu ke waktu tetapi tidak menunjukkan penyebab penyimpangan, 

meskipun adanya penyimpangan itu akan terlihat pada peta  kendali 

tersebut. 

Peta kendali dapat digunakan untuk : 

 Membedakan variasi yang bersifat acak (random) terhapat variasi 

yang timbul akibat sebab-sebab tertentu. 

 Memonitor terjadinya perubahan proses. 

 Membantu menentukan sebab-sebab terjadinya suatu variasi. 

Bentuk peta kendali bermacam-macam sesuai dengan datanya. Beberapa 

data didasarkan pada pengukuran seperti pengukuran unit komponen 

(dalam mm), atau hasil sebuah proses kimia (dalam g). Ini dikenal dengan 

“nilai indiskrit” atau “data kontinu”. Data yang lain didasarkan pada 

perhitungan, seperti jumlah artikel jumlah cacat atau rusak. Mereka dikenal 
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dengan “nilai diskrit” atau “data yang dihitung”. Peta kendali yang 

didasarkan pada dua katagori data ini akan berbeda.  

Peta kendali juga dapat dibagi kedalam dua tipe sesuai penggunaannya. 

Seperti dijelaskan diatas, peta kendali yang kita gunkan memberikan 

banyak informasi daripada data yang digambarkan dalam urutan kronologi : 

mereka menunjukkan bagaimana pengaruh berbagai faktor (seperti bahan, 

orang , metoda, dan seterusnya) berubah selama satu periode waktu. Bila 

dua atau lebih faktor berbeda mengeluarkan sebuah pengaruh, kita harus 

menstratifikasikan data dan menggambarkan peta terpisahm sehingga setiap 

pengaruh dapat dipelajari. Sebagai contoh, bila dua macam bahan 

digunakan perbedaan karakteristiknya dapat dilihat dengan jelas dengan 

mempunyai peta. 

Berikut ini adalah tabel tipe data dan peta kendali dan contoh bentuk peta 

kendali. 

Tabel 2.1 Tipe Data dan Peta Kendali 
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Gambar 2.4 Contoh Bentuk Peta Kendali 

 

 Peta Pengendali Proporsi Kesalahan (p-chart) dan Banyaknya Kesalahan 

(np-chart) 

Pengendali proporsi kesalahan (p-chart) dan banyknay kesalahan (np-

chart) digunakan untuk mengetahui apakah cacat produk yang dihasilkan 

masih dalam batas yang disyaratkan. Untuk peta pengendali proporsi 

dan banyak digunakan bila kita mmakai ukuran cacat berupa proporsi 

produk cacat dalam setap sampel yang diambil. Bila sampel yang 

diambil untuk setiap kali melakukan observasi jumlahnya sama maka 

kita dapat menggunakan peta engendali proporsi kesalahan (p-chart), 

maupun banyaknya kesalahan (np-chart). Namun apabila sampel yang 

diambil bervariasi untuk setiap kali melakukan observasi berubah-ubah 

jumlahnya atau perusahaan melakukan 100% inspeksi maka kita harus 

menggunakan peta pengendali proporsi kesalahan (p-chart) 

Selanjutnya formulasi yang digunakan untuk enyelesaikan kasus 

pengendalian kualitas proses statistik untuk data atribut adalah sebagai 

berikut: 



 
 

28 
 

Untuk banyaknya sampel konstan 

Mengetahui proporsi kesalahan atau cacat pada sampel atau sub 

kelompok untuk setiap kali melakukan observasi: 

  
 

 
 

Dimana: 

- p : proporsi kesalahan dalam setiap sampel 

- x: banyaknya produk yang salah dalam setiap sampel 

- n : banyaknya sampel yang diambil dalam inspeksi 

 

Garis pusat (center line) peta pengendali proporsi kesalah ini adalah: 

(  )   ̅  
∑   
 
   

 
  
∑   
 
   

   
 

Dimana: 

-  ̅ : garis pusat peta pengendal proporsi kesalahan 

- pi : proporsi kesalahan setiap sampel atau sub kelompok dalam 

setiap observasi 

- n : banyaknya sampel yang diambil setiap kali observasi 

- g : banyaknya observasi yang dilakukan 

 

Sedangkan batas pengendali atas (BPA) dan batas pengenal bawah 

(BPB) untuk peta pengendali proporsi kesalahan tersebut adalah: 

       ̅  
√ ̅ (   ̅)

 ̅
 

       ̅  
√ ̅ (   ̅)

 ̅
 



 
 

29 
 

 

7. Diagram Sebab Akibat (Diagram Fishbone) 

Diagram ini merupakan suatu diagram yang digunakan untuk mencari 

unsur penyebab yang diduga dapat menimbulkan masalah tersebut.  

Diagram ini sering disebut dengan diagram tulang ikan karena 

menyerupai bentuk susunan tulang ikan. Bagian kanan dari diagram 

biasanya menggambarkan akibat atau permasalahan sedangkan cabang-

cabang tulang ikannya menggambarkan penyebabnya. Pada umumnya 

bagian akibat pada diagram ini berkaitan dengan masalah kualitas. 

Sedangkan unsur-unsur penyebab biasanya terdiri dari faktor-faktor 

manusia, material, mesin, metode, dan lingkungan. 

Kegunaan dari diagram ini adalah untuk menemukan faktor-faktor yang 

merupakan sebab pada suatu masalah. Untuk menentukan faktor-faktor 

yang berpengaruh, ada lima faktor utama yang harus diperhatikan yaitu 

manusia, material, metode, mesin dan lingkungan, diagram ini berfungsi: 

a. Menemukan faktor yang berpengaruh pada karakteristik kualitas 

b. Prinsip bebas, penyebab yang berdiri sendiri 

c. Untuk pengisian digunakan metode sumbang saran 

d. Menggunakan metode 4 M + 1 L (mesin, material, metode, man, 

lingkungan) 

Mutu yang ingin kita perbaiki dan kendalikan disebut “karakteristik mutu”. 

Yang dapat menyebabkan penyebaran disebut faktor. Untuk 

mengilustrasikan pada sebuah diagram hubungan antara sebab dan akibat 

kita ingin mengetahui sebab dan akibat dalam bentuk yang nyata. Oleh 
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karenanya, akibat = karakteristik mutu, dan sebab = faktor. Untuk lebih 

jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 

 

Gambar 2.5 Contoh Bentuk Diagram Fishbone 

 

Dalam diagram sebab akibat, faktor merupakan penyebab terjadinya 

cacat, sementara karakteristik mutu merupakan akibat. Pada umumnya, 

faktor harus ditulis lebih rinci untuk membuat diagram menjadi 

bermanfaat. 

 Langkah–langkah Membuat Diagram Sebab Akibat 

Pembuatan diagram sebab akibat diuraikan sebagai berikut   : 

 Langkah 1 

Tentukan karakteristik mutu. Seperti telah diuraikan diatas,  

karakteristik mutu adalah suatu akibat yang terjadi, yang perlu 

diperbaiki dan dikendalikan. Untuk melakukan hal tersebut, maka 

perlu diketahui penyebabnya. 

 Langkah 2  

Tulislah karakteristik mutu pada sisi kanan. Gambarlah panah 

besar dari sisi kiri ke sisi kanan.  

 Langkah 3 
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Tulislah faktor utama yang mungkin menyebabkan cacat, dengan 

mengarahkan panah cabang ke panah utama. Faktor penyebab 

yang mempunyai kemungkinan besar terhadap dispersi sebaiknya 

dikelompokkan kedalam item–item seperti bahan, peralatan 

(mesin), metode kerja dan metode pengukuran. Setiap grup 

individu akan membentuk sebuah cabang. 

 Langkah 4 

Selanjutnya pada setiap cabang, tulislah kedalamnya faktor rinci 

yang dapat dianggap sebagai penyebab, yang menyerupai ranting. 

Dan pada setiap ranting tulislah faktor yang lebih rinci, membuat 

cabang yang lebih kecil. 

 Langkah 5 

Akhirnya, periksalah apakah semua item yng menjadi penyebab 

dispersi telah masuk kedalam diagram. Bila semuanya telah 

tercantum dan hubungan sebab akibat telah digambarkan dengan 

tepat, maka diagram tersebut telah lengkap. 

 Cara  Menggunakan Diagram Sebab Akibat 

Terdapat beberapa cara menggunakan diagram sebab akibat, tetapi  

yang paling utama adalah :  

a. Membuat diagram sebab akibat merupakan pendidikan diri sendiri. 

Dapatkan ide dari sebanyak mungkin orang waktu membuat 

diagram sebab akibat. Konsultasi dengan banyak orang lain berarti 

menyajikan pengalaman dan teknik orang lain. Setiap orang yang 

mengambil bagian dalam pembuatan diagam ini akan mendapatkan 
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pengetahuan baru. Bahkan yang belum mengetahui secara 

mendalam mengenai pekerjaannya dapat belajar banyak dari 

pembuatan diagram sebab akibat atau sederhananya belajar sesuatu 

yang lengkap. 

b. Diagram sebab akibat sebagai pengarah dalam diskusi. 

Sebuah diskusi akan tidak bermanfaat, bila pembicara menyimpang 

dari topiknya. Bila diagram sebab akibat berfungsi sebagai fokus 

diskusi, maka setiap orang yang akan mengetahui topiknya dan 

seberapa jauh diskusi telah melangkah. Penyimpangan dari topik, 

pengulangan keluhan dan protes dapat dicegah, sementara 

kesimpulan mengenai tindakan yang perlu diambil dapat diperoleh 

lebih cepat. 

c. Penyebab harus dicari secara aktif dan hasilnya ditulis dalam 

bentuk diagram.  

Bila ditemukan faktor yang sebenarnya, ulangi langkah yang telah 

diambil untuk menemukan faktor penyebab, hal ini menunjukan 

bahwa penyebab pada diagram bukan merupakan penyebab 

dispersi yang sebenarnya, maka susunlah kembali diagram sesuai 

tahapan sebenarnya yang anda tempuh. Bila faktor yang belum 

ditulis dalam diagram, maka pastikan menulis ke dalamnya. 

d. Data dikumpulkan dengan diagram sebab akibat. 

Ketika perubahan terjadi dalam mutu, maka perlu untuk 

menentukan persentase kerusakan, kisaran dispersi dan seterusnya. 

Dalam kasus perubahan mutu, carilah penyebab keseluruhannya 
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dan jika penyebab yang benar telah ditemukan, maka segera 

periksa dan catat dalam diagram sebab akibat. Dengan cara ini kita 

dapat mendeteksi penyebab yang benar dan dapat mengarahkan 

kita untuk mengambil tindakan yang tepat. 

e. Diagram sebab akibat dapat menunjukan tingkat teknologi. 

Diagram sebab akibat dapat dibuat secara lengkap bila pembuatnya 

mengetahui banyak tentang proses produksi. Dengan kata lain, 

semakin tinggi tingkat teknologi pekerja, semakin baik pula 

diagram sebab akibat dibuat. 

f. Diagram sebab akibat digunakan untuk segala permasalahan.  

Diagram sebab akibat dibuat bukan hanya untuk satu hal mutu 

tetapi juga kuantitas, jumlah bahan, keselamatan, pengawas kerja. 

Tujuan kita untuk mendapatkan hasil, karena pengukuran harus 

diambil terhadap penyebab, bila kita tidak mengetahui keterkaitan 

antara penyebab dan akibat, maka kita tidak dapat mengambil 

tindakan untuk memecahkannya. 
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1. Pengumpulan Data 

4.1.1. Penentuan Objek Penelitian 

PT KCI adalah perusahaan manufakturing yang bergerak di bidang 

Fast Moving Consumer Goods (FMCG) dengan produk berupa sanitary 

napkin, yaitu pembalut wanita atau yang biasa disebut Pantyliner (atau 

Liner. Produk Liner ini merupakan produk yang digunakan sehari-hari 

oleh wanita untuk memberikan rasa kenyamanan dalam beraktifitas. 

Mengingat ada begitu banyak yang diproduksi oleh PT KCI, maka 

penulis memilih salah satu produk yang akan dijadikan sebagai objek 

penelitian, yaitu produk Liner. Dengan pemilihan produk ini diharapakn 

dapat mengidentifikasi jenis defect packaging yang sering terjadi pada 

produk tersebut serta dapat dilakukan tindakan perbaikan untuk 

mengurangi tingkat defect packaging pada produk tersebut. 
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4.1.2. Jenis-Jenis Defect Packaging 

Di PT KCI terdaat beberapa jenis defect packaging yang berbeda, 

contohnya seperti tampilan bentuk kemasan (packaging), kekuatan 

sealing packaging, kerataan dari sealing packaging, kekendoran 

packaging, kondisi  (sobek atau tidak), dan lain sebagainya. 

Pada penelitian ini, penulis hanya membatasi jenis defect 

packaging yang akan diteliti, yaitu: 

1. Irregular pack shape, yaitu bentuk tampilan kemasan yang tidak 

rapi. 

 

Gambar 4.1 Defect irregulr pack shape 

2. Weak sealing, yaitu sealing kemasan yang lemah sehingga mudah 

terbuka. 
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Gambar 4.2 Defect weak sealing 

3. Misalignment sealing, yaitu posisi sealing kemasan yang tidak 

sejajar. 

 

 

Gambar 4.3 Defect misalignment sealing 

 

4.1.3. Data Defect Packaging 

Berikut ini akan diuraikan beberapa data pengamatan yang digunakan 

dalam penelitian  yang diambil dari periode Januari – Maret 2015. Pada 

tabel 4.1 berikut akan dijelaskan jenis-jenis defect pada periode Januari 

– Maret 2015. 

Tabel 4.1 Data Jenis Defect Packaging Periode Jan – Mar 2015 
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Lanjutan Tabel 4.1 

Irregular 

pack shape

Weak 

sealing

Misalignment 

sealing

1 420 4 2 2 0.0190

2 390 2 3 2 0.0179

3 480 7 2 0 0.0188

4 480 5 3 1 0.0188

5 300 1 2 2 0.0167

6 410 2 3 3 0.0195

7 250 2 2 1 0.0200

8 370 2 4 1 0.0189

9 470 3 5 1 0.0191

10 470 4 2 3 0.0191

11 480 5 3 1 0.0188

12 430 7 1 0 0.0186

13 480 4 4 1 0.0188

14 480 6 2 1 0.0188

15 480 5 4 0 0.0188

16 430 2 3 3 0.0186

17 440 5 1 2 0.0182

18 440 5 2 1 0.0182

19 340 4 2 0 0.0176

20 380 4 1 2 0.0184

21 280 2 1 2 0.0179

22 370 3 3 1 0.0189

23 390 3 2 2 0.0179

24 400 4 2 1 0.0175

25 450 4 4 0 0.0178

26 450 4 3 1 0.0178

27 410 3 4 1 0.0195

28 390 4 2 3 0.0231

29 400 3 2 2 0.0175

30 460 5 3 0 0.0174

31 480 2 6 1 0.0188

32 480 5 2 2 0.0188

33 480 5 4 0 0.0188

34 270 3 1 1 0.0185

35 390 3 2 2 0.0179

Jenis Defect Packaging
Jumlah 

sample
Pengamatan

Proporsi 

Defect
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4.2. Pengolahan Data 

Pengolahan data ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 

pengendalian kualitas dalam menangani masalah ini terkendali atai tidak, 

serta untuk mengetahui apa penyebab terjadinya defect tersebut. Selanjutnya 

untuk melakukan pengendalian kualitas dilakukan penyusunan Peta Kendali p 

(p-chart) model rata rat-rata, dimana jumlah sampel yang diambil bervariasi 

untuk setiap kali melakukan pengamatan dan berubah-ubah jumlahnya atau 

100% inspeksi.  

 Peta Kendali dan Proporsi Defect 

Dari data yang ditunjukkan pada Tabel 4.1 di atas, maka dapat kita buat 

peta kendali dengan menggunakan peta kendali p model rata-rata, dimana 

kita akan menghitung data-data yang diperlukan seperti berikut: 

Irregular 

pack shape

Weak 

sealing

Misalignment 

sealing

36 330 4 1 1 0.02

37 310 2 3 1 0.02

38 380 5 2 0 0.02

39 450 1 4 3 0.02

40 460 5 3 1 0.02

41 420 3 2 3 0.02

42 440 3 2 2 0.02

43 480 5 1 3 0.02

44 480 4 5 0 0.02

45 470 7 2 0 0.02

46 480 5 2 2 0.02

47 400 3 3 1 0.02

48 460 4 3 1 0.02

49 460 2 4 3 0.02

50 450 4 3 1 0.02

Jumlah 20990 189 132 68

Rata-Rata 419.8 3.78 2.64 1.36

Pengamatan
Jumlah 

sample

Jenis Defect Packaging
Proporsi 

Defect
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a. Garis Pusat (GP)p 

(  )  
∑   
 
   

∑ 
 

(  )  
   

     
 

(  )   0,019 

b. Sampel Rata-Rata 

 ̅  
∑   
 
   

 
 

 ̅  
     

  
 

 ̅   419,8  

c. Batas Kendali Atas dan Batas Kendali Bawah 

         
√  (   )

 ̅
 

             
√      (       )

     
 

       0,02 

         
√  (   )

 ̅
 

             
√      (       )

     
 

       0,018 

Dari perhitungan dan tabel di atas maka dapat dibuat grafik sebagai 

berikut: 
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Gambar 4.4 Peta Kendali Proporsi Defect 

Berdasarkan peta kendali p di atas dengan menggunakan model rata-rata 

seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.4 di atas bahwa proses dalam 

keadaan tidak terkendali. Hal tersebut ditunjukkan bahwa terdapat 

beberapa data yang yang berada di luar peta kendali. 

 Diagram Pareto 

Selanjutnya untuk melakukan langkah perbaikan terhadap kualitas 

packaging dengan melakukan pengelompokan jenis defect, langkah yang 

diambil yaitu dengan cara mengidentifikasi masalah mulai dari masalah 

yang terbesar hingga yang terkecil. Hal tersebut bertujuan untuk 

mengetahui defect yang jumlahnya paling besar sehingga dapat dijadikan 

prioritas untuk segera dilakukan perbaikan. 

Berdasarkan tabel 4.1 yang menguraikan jumlah dan jenis defect 

packaging, dapat diketahui ersentasi setiap jenis defect yang ditemukan. 

Berikut adalah tabel uraian mengenai persentase dan jenis defect yang 

ditemukan. 
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Tabel 4.2 Persentase Jenis Defect Packaging 

 

 

Gambar 4.5 Pareto Defect Packaging 

Berdasarkan tabel 4.2 di atas dapat diketahui bahwa tingkat defect 

packaging tertinggi adalah irregular pack shape. Sehingga penulis 

memfokuskn penelitian ini pada jenis defect tersebut untuk dilakukan 

analisis lebih lanjut guna mengetahui penyebab dan mencari alternative 

solusi untuk mengatasi masalah pada defect yang terjadi. 

 Diagram Fishbone 

Dari hasil analisa masalah dengan menggunakan diagram fishbone, 

diperoleh hasil sebagai berikut: 

No Jenis Defect Packaging Jumlah Defect % Defect

1 Irregular pack shape 189 48.6%

2 Weak sealing 132 33.9%

3 Misalignment sealing 68 17.5%
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Gambar 4.6 Diagram Fishbone Irregular Pack Shape 

Dari hasil analisa di atas dapat diketahui bahwa defect irregular pack 

shape terjadi karena penyebab faktor manusia dan faktor mesin. Faktor 

manusia disebabkan oleh operator pada saat memasukkan produk ke 

dapalm mesin auto packing, kondisi produknya berantakan. Faktor mesin 

disebabkan oleh ukuran mould dan pusher  di mesin auto packing yang 

kekecilan. 

Dari penyebab defect irregular pack shape di atas, penulis dapat 

memeberikan beberapa usulan perbaikan guna mengurangi atau bahkan 

menghilangkan defect irregular pack shape sehingga tidak terjadi 

kembali. Berikut ini adalah tabel usulan perbaikan yang disarankan oleh 

penulis. 

 

 

 

 

 

Irregular pack 

shape

EnvironementMethodeMachine

Man Material

Pada saat operator 
memasukkan produk liner ke 

dalam mesin auto packing, 
kondisi liner berantakan 

Ukuran mould di mesin 
auto packing kekecilan

Ukuran pusher di mesin 
auto packing kekecilan
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Tabel 4.3 Usulan Perbaikan  

 

 

Penyebab Usulan Tindakan Perbaikan

Faktor Manusia : Pada saat operator 

memasukkan produk liner ke dalam mesin 

auto packing , kondisi liner berantakan

Memberikan training  kepada operator 

mengenai cara memasukkan produk liner ke 

dalam mesin auto packing  yang baik dan benar

Faktor Mesin : Ukuran mould  di mesin 

auto packing  kekecilan

Mengganti ukuran mould  sesuai dengan ukuran 

produk yang akan dikemas (memperbesar 

ukuran mould )

Faktor Mesin : Ukuran pusher di mesin 

auto packing  kekecilan

Mengganti ukuran pusher sesuai dengan ukuran 

produk yang akan dikemas (memperbesar 

ukuran pusher )
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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan analisa yang dilakukan di 

dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Selama periode Januari - Maret 2015, terdapat beberapa defect packaging 

yang ditemukan selama pengamatan. Ada tiga jenis defect yang 

ditemukan, yaitu irregular pack shape, weak sealing, dan misalignment 

sealing. 

2. Dengan perhitungan peta kendali p dengan menggunakan model rata-rata 

diketahui bahwa proses dalam keadaan tidak terkendali karena terdapat 

beberapa data pengamatan yang berada di luar batas peta kendali. 

3. Dengan menggunakan diagram pareto diketahui bahwa tingkat defect 

packaging tertingga adalah defect irregular pack shape, yaitu sebesar 

48,6%. 

4. Dari hasil analisa dengan menggunakan diagram fishbone, diketahui 

bahwa penyebab defect irregular pack shape berasal dari faktor 

manusiadan faktor mesin. 
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5.2. Saran 

Berikut ini beberapa saran yang dapat diambil oleh penulis untuk dijadikan 

bahan ertimbangan untuk penelitian selanjutnya dalam memperbaiki kualitas 

packaging di perusahaan . 

1. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat memeberikan banyak 

alternatif solusi dalam penyelesaikan masalah defect packaging yang terjadi. 

2. Pada penelitian ini, penulis hanya dapat melakukan analisa penyebab defect 

terhadap salah satu defect packaging saja. Diharapkan untuk selanjutnya 

dapat dilakukan analisa serupa untuk defect-defect packaging yang lainnya. 

3. Diharapkan untuk selanjutnya dapat dilakukan analisa pengendalian kualitas 

untuk produk-produk yang lain selain pada kualitas packaging. 
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