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ABSTRAK 

 

Persaingan industri pada saat ini khususnya industri baja sangatlah ketat. Sehingga 

agar mampu mengahadapi persaingan, setiap perusahaan berusaha memberikan 

produk yang berkualitas baik untuk konsumen mereka. Untuk dapat bersaing dengan 

kompetitor lain, PT.XYZ selaku produsen baja nasional melakukan terobosan dengan 

memproduksi slab yang memiliki kandungan atau komposisi yang memiliki 

spesifikasi khusus. Nama slab ini adalah M1. Bagi PT. XYZ produksi slab M1 

merupakan hal baru, sehingga diawal produksi banyak ditemukan banyak cacat pada 

permukaan slab. Apabila hal ini tidak diperbaiki maka akan mengurangi kualitas dari 

slab tersebut dan tentunya juga kepuasan konsumen. Digunakanlah metode six sigma 

Untuk dapat mengetahui penyebab masalah ini. Melalui metode DMAIC yang ada 

pada six sigma ditemukan 5 jenis defect yang sering terjadi,yaitu pinhole, blowhole, 

longitudinal crack, transversal crack, dan corner crack. Cacat yang paling banyak 

terjadi adalah corner crack dengan total defect 324 buah pada masa produksi selama 

bulan Maret, kemudian longitudinal crack 94 buah, pinhole 44 buah, blowhole 8 buah, 

dan transversal crack 4 buah. Melalui perhitungan didapatkan tingkat sigma produksi 

slab M1 sebesar 3,16 dengan kemungkinan kerusakan sebesar 48536, 6 defect untuk 

sejuta produksi dengan penyebab utama adalah corner water amount  saat proses 

casting  yang diperoleh melalui diagram pareto. Agar defect ini tidak terjadi lagi 

maka dilakukan sedikit perubahan pada SOP khusus slab M1 saat proses produksi. 

 

Kata Kunci :Slab M1, Defect Six Sigma, Metode DMAIC, Diagram Pareto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 

 

Competition in the industry today, especially steel industri are stringent. So as to be 

capable of facing the competition, every company strives to provide good quality 

products to their consumers. To be able to compete with other competitors, PT.XYZ 

as a national steel producers made a breakthrough by producing slab that contains or 

composition that has a special specification. The name of this slab is M1. For PT. 

XYZ slab production M1 is a new thing, so at the beginning of the production of 

many defects are found on the surface of the slab. If this is not corrected it will reduce 

the quality of the slab and of course customer satisfaction. Six sigma method is used 

to be able to determine the cause of this problem. Through the DMAIC method that 

existed at six sigma found five types of defects that often occur, ie pinhole, blowhole, 

longitudinal crack, transverse crack and corner crack. The most common defect is a 

defect corner crack with a total of 324 pieces on a production period during March, 

then longitudinal crack 94 pieces, pinhole 44 pieces, blowhole 8 pieces, and 

transverse crack 4 pieces. Through the calculation, the sigma level slab production 

M1 amounted to 3.16 with the possibility of damages amounting to 48 536, 6 million 

production defect to the main cause is the corner casting process when the amount of 

water obtained through Pareto diagram. In order for this defect does not happen again 

then made a small change to a special SOP slab M1 during the production process. 

Keywords: Slab M1, Defect, Six Sigma, DMAIC method, Pareto diagram 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Tingkat persaingan Industri saat ini sangatlah tinggi, baik itu untuk industri 

dalam negeri maupun luar negeri.Agar industri-industri tersebut dapat bertahan 

bahkan berkembang lebih baik lagi tentunya harus memiliki keunggulan dari 

kompetitornya dalam berbagai aspek salah satunya dari segi kualitas produk yang 

dihasilkan. Saat ini permintaan akan produk baja di pasar Indonesia sangatlah 

tinggi. Seiring banyaknya proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan baik oleh 

pihak pemerintah ataupun dari pihak swasta.Namun kemampuan industri dalam 

negeri yang ada sekarang ini tidak mampu memenuhi semua kebutuhan baja di 

tanah air.Selain jumlah perusahaan baja yang sedikit kapasitas produksi tiap 

perusahaan masih jauh untuk memenuhi permintaan pasar. Sehingga kegiataan 

mengimpor slab dari luar negeri tidak dapat dihindarkan. Menurut Menteri 

Perindustrian Mohamad Suleman Hidayat (2016) , pada 2012 kebutuhan baja 

nasional mencapai 9.4 juta ton. Dengan produksi sebesar 5 juta 
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ton, pelaku industri harus mengimpor baja 4,4 juta ton atau 42.5 persen dari 

kebutuhan.  

 

Gambar 1. 1: Proyeksi Permintaan Baja Nasional 

Sumber : Google.com 

 

Gambar 1. 2: Nilai Ekspor dan Impor Besi atau Baja 2009 s/d 2014 

Sumber : Google.com 
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Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa ketergantungan akan baja import 

sangat tinggi. Hal ini membuat Perusahaan dalam negeri dituntut agar mampu 

bersaing dengan produk baja dari luar negeri. Salah satu produk dari baja adalah 

slab. Sehingga slab buatan dalam negeri harus mampu bersaing dengan slab-slab 

import tersebut. Salah satu point yang harus diperhatikan adalah 

kualitasproduknya. Karena jika bersaing dari harga maka slab dalam negeri tidak 

akan mampu bersaing dengan slab import. Ini disebabkan tingginya biaya 

produksi dalam negeri seperti material, listrik dan lain-lain.  Oleh karenanya 

perusahaan dituntut untuk bisa melakukan kegiatan produksi yang efisien  

sehingga harga produknya tetap atau bahkan lebih murah dari slab import. Selain 

itu perusahaan juga dituntut untuk menjaga kualitas dari produk yang 

dihasilkan.Tujuannya agar perusahaan tersebut tidak kehilangan pelanggannya. 

Menghadapi persoalan diatas PT.XYZ selaku produsen baja di dalam negeri  

memproduksi slab dengan spesifikasi khusus contohnhya slab dengan kode 

produksi M1. Slab M1 merupakan slab yang pada proses produksinya dalam hal  

pembentukan komposisi carbonnya ditambahkan special alloy guna mendapatkan 

komposisi yang diinginkan. Namun, setelah diproduksi banyak ditemukan cacat 

pada slab tersebut dibandingkan slab dengan kode produksi yang lain. Hal ini 

dapat dilihat pada gambar 1.3 berikut . 
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Gambar 1. 3 : Total Defect Bulan Februari 2016 

Sumber : Dari Perusahaan 

Apabila masalah-masalah ini tidak segera diatasi tentunya akan mengurangi 

kepercayaan konsumen pada produk teresebut, selain itu juga akan 

mengakibatkan keterlambatan waktu pengiriman kepada konsumen.  

Salah satu cara yang dapat digunakan untuk menghasilkan produk dengan 

kualitas yang baik adalah dengan menerapkan sistem pengendalian kualitas yang 

sesuai, sehingga tujuan dari perusahaan dapat dipenuhi. Selain itu juga dapat 

memunculkan inovasi-inovasi baru dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

dihadapi oleh perusahaan. 

Pengendalian defect pada slab M1 di pabrik baja meliputi pencegahan 

kesalahan dan penanggulangannya.Setiap industri tentu mengharapkan adanya 

Zero Defect dalam setiap produk yang dihasilkannya. Hal ini juga berlaku pada 
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industri baja, dimana dengan berkurangnya kesalahan maka biaya produksi akan 

berkurang dan akan meningkatkan laba perusahaan.  

Bentuk pengendalian kualitas yang dapat memberikan hasil yang cukup 

memuaskan adalah dengan metode six sigma, karena secara sistematis 

perusahaan dapat meningkatkan proses produksinya dan menekan kegagalan 

produk sampai  level / tingkat nol (zero defect), selain itu six sigma merupakan 

suatu terobosan baru dalam bidang manajemen kualitas. 

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis 

berminat untuk mengadakan penelitian dengan judul. 

“Pengendalian Defect Pada Slab M1 Saat Casting Dengan Metode Six Sigma 

di PT.XYZ” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka pokok permasalahan yang 

akan penulis bahas antara lain:  

1. Faktor apa saja yang menyebabkan munculnya defectpada saat casting slab 

M1 di PT. XYZ ? 

2. Menentukan akar permasalahan penyebab utama munculnya defect pada saat 

casting slab M1 di PT.XYZ dari faktor yang ada? 

3. Bagaimana hasil pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Six 

Sigma dalam mengurangi defect pada saat casting slab M1 di PT.XYZ?  
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian dalam menyusun laporan ini adalah:  

1. Mengetahui jenis-jenis cacat yang terjadi pada proses casting slab M1 di 

PT.XYZ. 

2. Mengetahui permasalahan penyebab defect pada saat proses castingslab M1 di 

PT.XYZ.  

3.Mengetahui manfaat penggunaan metode Six Sigma terhadap pengendalian 

defect pada casting slab M1di PT. XYZ. 

 

1.4Batasan Masalah 

Batasan permasalahan pada laporan ini adalah:  

1. Produk yang diteliti adalah slab dengan kode produksi M1 

2. Periode penelitian dimulai dari tanggal 1 Maret 2016 sampai 25 April 2016  

 

1.5. Metode Penelitian 

Metode dan teknik yang digunakan dalam pengumpulan data untuk penulisan 

Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut:  

 

a. Metode Observasi  

Penulis melakukan pengamatan secara langsung terhadap proses yang terjadi 

didalam perusahaan khususnya saat casting slab M1. 
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b.  Metode Kepustakaan  

Penyusunan laporan dilakukan dengan mencari sumber – sumber dari 

perpustakaan UMB, internet dan Orang – orang yang terkait didalam proses 

produksi di PT. XYZ yang menambah informasi untuk mendukung pembahasan 

terkait. 

 

1.6 SistematikaPenulisan 

Untuk mempermudah penyusunan laporan ini penulis membaginya dalam 

beberapa bab yang berisikan uraian – uraian ataupun keterangan yang didapat. 

Penulis menerapkan penyusunan atas 6 bab yang masing-masing berdiri sendiri 

tetapi merupakan rangkaian yang menjelaskan dengan rinci dan jelas dan 

membentuk satu penulisan. Sistematika tersebut berupa:  

 

BAB I   PENDAHULUAN  

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, pembatasan masalah, metode dan teknik 

pengumpulan data dan sistematika penulisan.  

 

BAB II  LANDASAN TEORI  

Pada bab ini menguraikan teori-teori yang menunjang penulisan / 

penelitian, dan menerangkan secara singkat tentang teori-teori yang 

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

landasan berfikir dalam proses pemecahan masalah penelitian ini  

 

BAB III   METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini mengemukakan metodologi penulisan yang digunakan 

penulis menguraikan tahapan – tahapan penelitian, metode dalam 

pengumpulan data, serta metode analisa dalam memecahkan masalah.  

 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA  

Dalam bab ini mencakup pengumpulan data, menguraikan tempat, 

proses produksi dan data jenis-jenis cacat yang terjadi serta jumlah 

cacat yang dikumpulkan dan diolah selama proses produksi yang 

terjadi dengan mempertimbangkan teori yang terkait.  

 

BAB V HASIL DAN ANALISA  

Dalam bab ini membahas keterkaitan antar faktor - faktor dari data 

yang diperoleh dengan metode yang diajukan untuk menganalisa 

proses dan hasil serta analisa penyelesaian masalah.  

 

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN  

Merupakan bab terakhir dari tugas akhir ini yang berisi kesimpulan 

dari hasil penulisan dan saran-saran yang diberikan penulis berkaitan 

dengan penulisan ini. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1Konsep Kualitas 

 Ada banyak sekali definisi pengertian kualitas menurut beberapa ahli yang 

dikutip dari buku Manajemen Kualitas Pendekatan Sisi Kualitatif , yaitu : 

1. Menurut Juran (1962 )”kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan dan 

manfaatnya 

2. Crosby (1979)” Kualitas adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang 

meliputi availability, delivery, reliability, maintanaibility, dan cost 

effectiveness.” 

3. Deming (1982) “ Kualitas merupakan keseluruhan karakteristik produk 

dan jasa yang meliputi marketing, engineering, manufacture, dan 

maintenance, dimana produk dan jasa tersebut dalam pemakaiannya akan 

sesuai dengan kebutuhan dan harapan pelanggan. 

. 
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Dari pendapat para ahli diatas dapa dilihat kualitas mempunyai pengertian 

yang luas, tergantung pada sudut pandang yang mendefinisikannya. Sebagian 

besar orang mempunyai konsep pemahanam mengenai kualitas sebagai 

hubungan satu atau lebih karakteristik yang diinginkan dari sebuah produk atau 

jasa.  

Walaupun konsep pemahaman secara pasti merupakan starting poin yang 

bagus, namun masih banyak lagi defeinisi kualitas yang lebih tepat.  

Kualitas menjadi sangat penting bagi konsumen untuk membuat keputusan 

dalam menyeleksi pesaingnya diantara penyedia produk dan jasa. Fenomena ini 

tersebar luas tanpa memperdulikan apakah konsumen itu individu, organisasi 

industri, dan atau program pertahanan militer. Akibatnya pemahaman dan 

peningkatan kualitas adalah faktor kunci dari keberhasilan bisnis, pertumbuhan, 

dan peningkatan persaingan. Terdapat keuntungan besar yang akan didapatkan 

dari peningkatan kualitas dan keberhasilan menggunakan kualitas sebagai bagian 

yang terintegrasi dari sebuah strategi bisnis.  

Definisi kualitas secara tradisional adalah dasar dari pandangan bahwa produk 

dan jasa harus memenuhi persyaratan dari mereka yang menggunakannya. 

Montgomary (2005) yang dikutip dari buku Six Sigma Quality for Business 

Improvement menyebukan beberapa definisi kualitas sebagai berikut : 

1. Kualitas berarti layak digunakan 

Ada dua aspek dari definisi ini yaitu quality of design dan quality of 

conformance. Quality design adaah level dari kualitas, yaitu spesifikasi 

produk yang dibuat berdasarkan keinginan dari konsumen. Contohnya, 
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automobile memberikan fiture save transportation. Antara automobile yang 

satu dengan yang lainnya mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda, hal ini 

dikarenakan perbedaan tipe material yang digunakan. Quality of 

performance  adalah seberapa baik suatu produk dalam memenuhi 

spesifikasi dari permintaan dengan desainnya. 

2. Kualitas adalah berbanding terbalik dengan variabilitas 

Artinya adalah kualitas produk akan meningkat jika variabilitas dalam 

karakteristik penting suatu produk menurun. Contohya, beberapa tahun lalu 

automobile  di Amerika melakukan studi komparasi pada sebuah transmisi 

yang dibuat di pabrik domestic dengan supplier dari Jepang, sebuah analisis 

dari klaim garansi dan biaya perbaikan terindikasi bahwa terdapat perbedaan 

yang mencolok pada dua sumber produksi, produk dari Jepang mempunyai 

biaya rendah seperti terlihat pada gambar 2.1 sebagai bagian dari studi untuk 

menemukan penyebab dari perbedaan biaya dan kinerja, perusahaan 

menyeleksi secara acak sampel dari setiap perusahaan, membongkar 

transmisi dan mengukur beberapa karakteristik dari qritical quality.  

 

Gambar 2.1 : Biaya Garasnsi Transmisi 

Sumber : Buku Six Sigma Quality for Business Improvement, 2012 
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Gambar 2.2 : Distribusi Critical Dimensions Dari Transmisi 

Sumber : Buku Six Sigma Quality for Business Improvement, 2012 

 

Gambar 2.2 secara umum represetatif dari hasil studi yang telah dilakukan. 

Distribusi dari karakter kritis untuk transmisi yang dibuat di Amerika naik sekitar 

75% dari luas spesifikasi, yang artinya hanya sedikit produk yang conformance 

yang dapat diproduksi. Dengan karakteristik kritis yang sama, produk transmisi 

dari Jepang hanya naik sekitar 25% dari spesifikasi.  

 

2.2 Pengendalian Proses 

Suatu sistem produksi merupakan sebuah hirarki dari proses produksi, terdiri 

dari proses-proses produksi utama yang terurai menjadi subproses-subproses 

masing-masing. Pengendalian proses berfokus kepada hasil dan merupakan 

suatukombinasi komplek dari proses pengukuran, pembandingan, dan perbaikan. 

Proses pengukuran dilakukan baik terhadap parameter strategis maupun 

parameter taktis, misalnya mengukur kondisi operasional saat ini. Hasil 

pengukuran ini kemudian dibandingkan dengan nilai sasaran masing-masing 
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yang ingin dicapai.Biasanya terdapat beberapa nilai yang melampaui sasaran, 

disamping juga terdapat nilai yang masih di bawah target. Jika dirasa 

perlu,dilakukan beberapa tindakan untuk mengembalikan parameter yang telah 

diukur tadi sehinggasesuai dengan target semula.  

Secara umum, terdapat tiga macam metode pengendalian proses, yaitu:  

1) Berbasis pelaku  

Dimana manusia melakukan pemilihan/pengukuran, pembandingan, serta 

perbaikan berdasarkan intuisi dengantujuan/kuantitas pengukuran dan 

pembandingan yang terbatas. Contoh: pengalaman, aturan pragmatis (sesuai 

kegunaan).  

2) Berbasis tujuan  

Dimana manusia – dengan bantuan alat/model analisis matematik/statistik 

melakukan proses pemilihan/pengukuran, pembandingan, maupun perbaikan. 

Contoh: peta kendali atribut, peta kendali variabel.  

3) Berbasis peralatan  

Dimana peralatan mekanik, elektromekanik, dan/atau elektronik dimanfaatkan 

untuk melakukan keseluruhan urutan proses 

pemilihan/pengukuran,pembandingan, maupun perbaikan. Contoh: expert 

systems, neural networks 

.   Tujuan utama pengendalian proses – terlepas dari metode yang digunakan 

apakah berbasis pelaku, tujuan, ataukah peralatan – adalah untuk secara 

konsisten melakukan proses produksi yang selalu mendekati target yangtelah 

ditetapkan sehingga menghasilkan produk yang memenuhispesifikasi, 
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mengurangi atau meng-hilangkan terjadinya pengerjaan ulang ataupun produk 

cacat.  

Pada dasarnya pengendalian dan peningkatan proses industri mengikuti 

konsep siklus hidup proses (process life cycle) seperti ditunjukkan dalam Gambar 

2.2. Interpretasi dari siklus hidup prosesindustri dapat dilihat dalam Tabel 2.1.  

 

Gambar 2.3:Siklus Hidup Proses Industri 

Sumber:Gaspersz, 2002: 202 

Tabel 2.1: Analisis Sistem Industri Sepanjang Siklus Hidup Proses Industri 
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Dalam Gambar 2.3 dan Tabel 2.1 dapat diketahui bahwa target dari 

pengendalian proses adalah membawa proses industri untuk beroperasi pada 

kondisi No. 3,yaitu proses industri yang memiliki stabilitas (stability) dan 

kemampuan (capability) hingga mencapai tingkat kegagalan nol (zero defects 

oriented).  

 

2.2.1 Pengendalian Proses Statistikal 

Dikutip dari buku Manajemen Kualitas Pengendalian proses statistik meliputi 

pengendalian proses untuk data variable dan pengendalian proses untuk data 

atribut. 

a. Pengendalian  Proses Statistik Data Variabel 

Yang dimaksud dengan ata variable adalah data mengenai ketepatan 

produk yang masih berada dalam proses dengan standar yang telah 

ditetapkan. Pengukuran ini meliputi pengukuran panjang, diameter, 

ketebalan, lebar, dan sebagainya. Penyimpangan dari pengukuran yang 

diharapkan tetapi masih dibawah atas (UCL) atau diatas bawah (LCL) masih 

dianggap sebagai produk yang baik yang berarti dalam proses terdapat 

berbagai variasi atau penyimpangan. Namun bila data pengukuran yang 

dihasilkan ada diluar batas pengendalian, baik diatas batas atas maupun batas 

bawah maka proses proses produksi dianggap berada di luar batas 

pengendalian (out of control) yang berarti proses tersebut mengalami 

kerusakan. Oleh karena itu perlu ada revisi terhadap peta pengendalian 

tersebut sehingga data pengukuran berada di dalam batas pengendalian (in 

control). Pengukuran yang ada pada center line adalah pengukuran yang 
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diharapkan dapat tercapai. Penyimpangan yang dimakasud adalah 

penyimpangan dari pengukuran nilai tengah (center line). 

 

 

Gambar 2. 4 : Peta Pengendali Mutu Proses Stattistik Data Variabel 

Sumber : Buku Manajemen Kualitas 

 

b. Pengendali  Mutu Proses Statistik Data Atribut  

Yang dimaksud dengan data atrubut adalah data mengenai ketepatan 

pengukuran produk yang masih berada dalam proses dengan standar yang 

telah ditetapkan. Pengukuran ini meliputi pengukuran cacat atau tidak, nayala 

atau  tidak, dan sebagainya. Penyimpangan dari pengukuran yang diharapkan  

tetapi masih ada di bawah batas atas (UCL) atau diatas batas bawah (LCL) 

atau ada dibawah batas bawah masih dianggap sebagai produk yang baik yang 

berarti dalam proses terdapat berabagi variasi atau penyimpangan. Namun 

biladata pengukuran yang dihasilan ada diluar batas pengendalian yaitu yang 

ada diatas batas, maka proses produksi tersebut dianggap berada di luar batas 
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pengendalian  (out of control) yang berarti proses tersebut mengalami 

kerusakan. Data pengukuran yang ada dibawah batas bawah (LCL) justru 

produk yang baik karena jumlah atau proporsi produk cacatnya kecil. Bila 

data ada diluar batas pengendalian, perlu diadakan revisi terhadap peta 

pengendalian tersebut sehingga data pengukuran berada di dalam  batas 

pengendalian (in control).  

 

 

Gambar 2. 5 : Peta Pengendali Mutu Proses Statistik Data Atribut 

Sumber : Buku Manajemen Kualitas 

 

2.2.2 Metode Pengendalian Proses Statistikal 

Alat bantu yang paling umum digunakan dalam pengendalian proses 

statistikal adalah peta kendali (Control Chart) yang dikutip dari buku Manajemen 

Kualiats . Fungsi peta kendali secara umum adalah:  

•Membantu mengurangi variabilitas produk.  

•Memonitor kinerja proses produksi setiap saat.  
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•Memungkinkan proses koreksi untuk mencegah penolakan.  

•Trend dan kondisi di luar kendali dapat diketahui secara cepat.  

Peta kendali dibuat secara kontinyu dalam suatu interval keyakinan tertentu, 

biasanya 3 standar deviasi (3σ). Diagram ini memuat 3 macam garis batas, yaitu:  

 

1)  Batas kendali atas (Upper Control Limit – UCL)  

2) Rata-rata kualitas sampel  

3) Batas kendali bawah (Lower Control Limit – LCL)  

 

Sampel yang berada dalam rentang UCL – LCL dikatakan berada dalam 

kendali (in-control), sedangkan yang berada di luar rentang tersebut dikatakan 

diluar kendali (out-of-control). Secara umum peta kendali dapat digolongkan 

dalam 2 kategori, yaitu: 

1) Peta kendali variabel  

2) Peta kendali atribut  

 

Peta Kendali Variabel 

Dikutip dari buku Manajemen Kualitas ,Peta kendali yang digunakan untuk 

mengamati jenis data variabel adalah peta kendali X– R – s (Shewhart Control 

Charts). Peta kendali variabel memantau tingkat rata-rata kualitasmelalui peta 

kendali X, sedangkan pemantauan variabilitas kualitas dapat menggunakan 

pengukuran rentang melalui peta kendali R atau pengukuran standar deviasi 

melalui peta kendali s. Apabila terdapat sampel sebanyak 1 sampai 10 maka 
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digunakan peta kendali X– R, namun bila sampel lebih besar dari 10 maka 

digunakan peta kendali X– s.  

Pada mulanya, pengendalian proses statistikal hanya dilakukan dengan 

menggunakan peta kendali. Namun demikian, dalam perkembangannya 

pengendalian proses statistikal dilakukan dengan menerapkan tujuh metode utama 

yang umum digunakan (Ishikawa’sBasic Seven), yaitu:  

1. Diagram Sebab – akibat (Cause – Effect Diagram)  

2. Grafik  

3. Histogram  

4. Diagram Pareto  

5. Lembar Periksa (Check sheets)  

6. Diagram Sebaran (Scatter Diagrams)  

7. Peta Kendali (Control Charts)  

 

Disamping metode-metode statistikal diatas, terdapat pula beberapa alat bantu 

yang juga sesuai digunakan untuk melakukan pengendalian proses, diantaranya:  

1. Analisis Kapabilitas  

2. Design of Experiment(DOE)  

3. Failure Mode and Effects Analysis(FMEA)  

4. Gantt Chart 

5. Gauge Studies 
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Penggunaan metode-metode statistika dalam industri yang bersifat massal 

akan meningkatkan efisiensi penggunaan bahan baku dan proses industri, sehingga 

memberikan dampak ekonomis bagi industri itu untuk menghadapi persaingan 

global yang sangat kompetitif. 

 

2.3 Six Sigma (6σ) 

2.3.1.  Konsep Six Sigma 

Tolak ukur penerapan Six Sigma yang paling terkenal adalah general elektrik, 

upaya upaya yang dilakukan GE pada khususnya, dimotori oleh mantan CEO Jack 

Welch, menarik perhatian media untuk konsep ini dan membuat Six Sigma 

menjadi sebuah konsep peningkatan kualitas yang popular. Pada pertengahan 

1990an, kualitas menjadi kekhawatiran banyak karyawan GE, Jack Welch lalu 

mengundang Larry Bossidy, yang pada saat itu adalah  CEO Allied Signal, yang 

sudah mengalami kesuksesan luar biasa dengan Six Sigma, untuk memberi 

ceramah mengenai Konsep Six Sigma pada pertemuan dewan eksekutif 

perusahaan. Pertemuan ini menarik perhatian manajer GE dan seperti yang 

dikatakan Welch : 

“saya menjadi sangat semangat mengenai Six Sigma dan meluncurkan 

program ini” 

Six Sigma telah terbukti menjadi pendekatan yang populer untuk mengusir 

variabilitas dari porses melalui penggunaan alat statistic. Sigma, (s) adalah simbol 

Yunani untuk pengukuran dispersi statistik yang disebut standar deviasi. Ini adalah 

pengukuran terbaik dari variabilitas proses, karena lebih kecil nilai deviasi, maka 
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variabilitas akan berkurang dalam proses. Para ahli six sigma mengatakan, proses 

jarang tetap terpusat, tetapi cenderung bergeser ke atas dan dibawah target, dengan 

nilai 1,5 sigma. Nilai 3,4 cacat per juta kesempatan (DPMO) untuk Six Sigma 

proses diperoleh dengan asumsi bahwa batas spesifiknya adalah enam standar 

penyimpangan dari nilai proses target dan bahwa proses bisa berubah sebanyak 1,5 

sigma.  

Kalau pada umumnya standar kualitas dinyatakan dalam +/-3 sigma, maka Six 

Sigma menggunakan +/-6 sigma. Namun demikian, jika dihitung berapa banyak 

produk yang akan berada diluar batas penerimaan atau produk cacat berdasarkan 

statistik, angkanya jauh lebih kecil daripada 3,4 dpmo (defect per million 

opportunity). Jumlah produk cacat “hanya” 3,4 dalam satu juta produk atau 

potensinya sebenarnya sudah sangat kecil mengingat masih banyak organisasi 

yang beroperasi dengan tingkat cacat dalam persen (per seratus produk) 
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Gambar 2.6:Konsep ProsesSix Sigma 

(a) Proses 6σsesungguhnya. (b) Proses 6σdengan penggeseran ± 1,5σ 

 Sumber : Buku Six Sigma Quality for Business Improvement, 2012 

 

Terlihat dalam gambar di atas bahwa dalam kurva distribusi normal, proses  

6σ sebenarnya hanya mengijinkan produk/proses yang ditolak (sebelah kanan 

dan kiri batas spesifikasi USL dan LSL) sebesar 0,002 DPMO. Namun dalam 

metode  Six Sigma yang pertama kali digunakan oleh Motorola merupakan suatu 

modifikasi dari kurva diatas yaitu dengan menggeser nilai rata-rata (μ - mean) 

sebesar ± 1,5σ dengan batas nilai yang ditolak adalah 3,4 DPMO. Konsep inilah 
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yang kemudian banyak dipakai dalam industri manufaktur maupun industri 

lainnya.Pada dasarnya pelanggan akan merasa puas apabila mereka menerima 

produk  dengan nilai sebagaimana yang mereka harapkan. Apabila produk 

diproses pada tingkat kualitas Six Sigma, perusahaan dapat mengharapkan 

terjadinya 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan atau mengharapkan bahwa 

99,99966 persen dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada dalam produk itu. 

Dengan demikian Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri 

tentang bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok 

(industri) dan pelanggan (pasar). Semakin tinggi target sigma yang 

dicapai,kinerja sistem industri akan semakin baik. Sehingga 6-sigma otomatis 

lebih baik daripada 4-sigma, 4-sigma lebih baik daripada 3-sigma.Six Sigma juga 

dapat dianggap sebagai strategi terobosan yang memungkinkan perusahaan 

melakukan peningkatan luar biasa (dramatic) di tingkat bawah.Six Sigma juga 

dapatdipandang sebagai pengendalian proses industri berfokus pada pelanggan, 

melalui penekanan pada kemampuan proses (process capability).  

   

Dikutip dari buku Metodologi 6 Sigma Menciptakan Kualitas Produk Kelas 

Dnia,d alam bidang manufaktur, enam aspek umum tersebut dibuat lebih spesifik 

dan dinyatakan dalam langkah-langkah yang lebih eksplisit, yaitu:  

1) mengidentifikasi karakteristik produk yang akan memuaskan pelanggan 

(sesuai kebutuhan dan ekspektasi pelanggan),  

2) mengklasifikasikan semua karakteristik kualitas itu sebagai CTQ (critical-to-

quality), 
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3) menentukan apakah setiap CTQ itu dapat dikendalikan melalui pengendalian 

material, mesin, proses-proses kerja, dll.,  

4) menentukan batas maksimum toleransi untuk setiap CTQ sesuai dengan yang 

diinginkan pelanggan (menentukan nilai USL dan LSL dari setiap CTQ),  

5) menentukan maksimum variasi proses untuk setiap CTQ (menentukan nilai 

maksimum standar deviasi untuk setiap CTQ),  

6) mengubah desain produk, proses, ataupun keduanya sedemikian rupa agar 

mampu mencapai kapabilitas proses 6-sigma (Cp ≥ 2). 

 

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan masalah 

dengan berfokus kepada pengendalian produk/proses sehingga sepanjang waktu 

dapat memenuhi persyaratan dari produk/proses tersebut. Metode ini diterapkan 

melalui beberapa tahapan, yaitu: define, measure, analyze, improve serta control 

(DMAIC). 

 

2.3.2  Tahap Define 

 Define (D) merupakan langkah operasional pertama dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Tahap define adalah fase menentukan masalah 

dan menetapkan kebutuhan spesifik dari pelanggan yang dalam hal ini sering 

disebut dengan “suara pelanggan” (VOC – Voice of Customer). Setelah 

karakteristik kualitas yang terdefinisi dalam bahasa konsumen tersebut diketahui, 

maka langkah selanjutnya dalam tahap ini adalah menerjemahkannya ke dalam 

bahasa produsen yaitu dalam parameter teknis (VOC ↔ CTQ). 
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Voice  of  Customer (VOC)  dan Critical  to  Quality (CTQ)  

Peter Drucker (1989) dalam Gaspersz (2002) menyatakan bahwa “Apa yang  

dipikirkan perusahaan tentang apa yang dihasilkannya bukanlah hal yang paling  

penting – khususnya tidak untuk masa depan perusahaan dan keberhasilannya. 

Yang lebih penting adalah apa yang dipikirkan pelanggan tentang apa yang dibeli 

dan “nilai” yang dirasakannya, itulah yang menentukan perusahaan apa itu, apa 

yang dihasilkan, dan apakah akan berhasil dalam aktifitasnya”. 

 Konsumen biasanya memiliki kriteria/persyaratan tertentu yang harus ada 

dalam produk yang mereka inginkan.Kriteria spesifik dari konsumen atas suatu 

produk disebut karakteristik kualitas riil (Voice of Customer). Karakteristik ini 

dapat diidentifikasi dengan pertanyaan ”Apa yang dipandang penting oleh 

pelanggan?”. Menurut Noriaki Kano (Kano,1984), Voice of Customer merupakan 

kumpulan kebutuhan pelanggan, terdiri dari: 

 

 Dissatisfiers 

Kebutuhan yang diharapkan dalam suatu produk.Kebutuhan ini merupakan 

pemberian, bukan bersumber dari pelanggan. Jika kebutuhan tersebut tidak 

ada pada suatu produk maka pelanggan akan tidak puas. 

 Satisfiers  

Kebutuhan dimana pelanggan berkata ”Kami menginginkannya !”. Pencapai-

an kebutuhan tersebut menciptakan kepuasan.  
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 Exciters/Delighters  

Fitur baru atau inovatif diluar ekspektasi pelanggan. Kehadiran fitur tersebut 

membawa pada persepsi tinggi akan kualitas.  

Voice  of  Customer  ini dikategorikan menjadi dua golongan, yaitu:  

 Persyaratan output 

Persyaratan output berkaitan dengan karakteristik atau features dari produk 

akhir (barang/jasa) yang diserahkan kepada pelanggan pada akhir dari suatu 

proses. Dalam hal ini dapat sajaberupa banyak macam persyaratan output, 

namun pada dasarnya semua itu berkaitan dengan daya guna (usability) atau 

efektivitas produk akhir tersebutdari sudut pandang pelanggan.  

Dalam banyak kasus, persyaratan output dapat didefinisikan secara spesifik 

dan obyektif – sepanjang pelanggan itu mengetahui apa yang diinginkannya. 

Sebagai misal, pelanggan dalam industri manufaktur yang menetapkan 

spesifikasi output produk pipa dengan diameter 40mm ± 5mm. Pada situasi 

lain, daftar persyaratan output menjadi lebih rumit karena pelanggan tidak 

megetahui secara spesifik apa yang diinginkannya. Sebagai misal, pelanggan 

hanya menginginkan agar sepatu olahraga yang dipakai terasa nyaman di kaki. 

Dalam situasi seperti ini, tim proyek Six Sigma harus mampu mendaftarkan 

semua persyaratan output yang mampu memberikan kenyamanan dalam 

pemakaian.  
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 Persyaratan pelayanan 

Merupakan petunjuk bagaimana pelanggan seharusnya diperlakukan atau 

dilayani selama eksekusi dari prosesitu sendiri. Persyaratan pelayanan 

cenderung menjadi lebih subyektif dan peka terhadap situasi dibandingkan 

persyaratan output yang biasanya dapat didefinisikan secara konkret.  

Membangun organisasi menuju kinerja Six Sigma berarti harus memantau dan 

meningkatkan persyaratan outputmaupun persyaratan pelayanan. Meskipun 

industri manufaktur sebagai misal: mobil, komputer, televisi, dll., tidak berarti 

bahwa pelanggan hanya membutuhkan kualitas output tetapi juga 

membutuhkan kualitas pelayanan.  

` Beberapa pedoman yang dapat digunakan dalam mendefinisikan kebutuhan 

spesifik pelanggan diantaranya:  

(1) Identifikasi situasi output (barang/jasa) dan pelayanan  

Hal ini merupakan titik awal kunci untuk mengetahui apa persyaratan output 

dan persyaratan pelayanan yang harus didefinisikan dan dipenuhi.  

(2) Identifikasi pelanggan  

Siapa yang akan menerima output dan pelayanan? Ketika memikirkan tentang 

pelanggan eksternal (orang yang menerima output yang berada di luar 

organisasi), harus memisahkan antara penyalur (distributors) dan pengguna 

akhir (end users). 

(3) Meninjau-ulang data yang tersedia tentang kebutuhan pelanggan, ekspektasi, 

komentar-komentar, keluhan-keluhan yang diterima, dan lain-lain.  
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Seyogianya menggunakan data yang dapat dikuantifikasikandan bersifat 

obyektif ketika mendefinisikan persyaratan-persyaratan output dan pelayanan, 

bukan perkiraan-perkiraan subyektif yang berbentuk anekdot (cerita-cerita).  

(4) Menulis draft awal tentang pernyataan persyaratan-persyaratan output dan 

pelayanan.  

Merupakan tahap menerjemahkan kebutuhan spesifik pelanggan ke dalam 

persyaratan-persyaratan output dan pelayanan yang dapat diamati (observable) 

dan dapat diukur (measurable) serta mendefinisikan secara jelas tentan 

(5) Melakukan validasi terhadap persyaratan-persyaratan output dan pelayanan.  

Validasi dilakukan untuk memastikan bahwa persyaratan-persyaratan itu telah 

merefleksikan kebutuhan spesifik pelanggan secara akurat. Proses validasi 

dapat melibatkan pelanggan secara langsung dengan menanyakan kembali 

kebutuhan spesifik mereka, juga harus melibatkan orang-orang yang terlibat 

dalam proyek Six Sigma untuk menanyakan tentang pemahaman (interpretasi) 

mereka terhadap persyaratan-persyaratan yang ditetapkan dan bagaimana 

memenuhi persyaratan-persyaratan itu.  

(6) Merumuskan pernyataan akhir (finalisasi) dari persyaratan-persyaratan 

outputdan pelayanan yang secara akurat telah merefleksikan kebutuhan-

kebutuhan spesifik dari pelanggan.  

Setelah mendata semua variabel yang dipandang penting oleh pelanggan 

sebagai Voice of Customer, selanjutnya perlu diberikan nilai terukur.Variabel 

terukur tersebut dinamakan karakteristik kualitas pengganti atau Critical-to-

Quality (CTQ).Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi proses-proses yang 
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menyertai CTQ tersebut. Kepuasan pelanggan ditentukan olehseberapa baik proses 

yang menyertai CTQ tersebut.  

 

2.3.3.  Tahap Measure 

Measure(M) merupakan langkah operasional kedua dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Terdapat dua hal pokok yang harus dilakukan 

dalam tahap Measure, yaitu:  

(1) mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang 

dilakukan pada tingkat output, 

(2) mengukur kinerja saat ini (current performance) pada tingkat output untuk 

ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja (performance baseline) pada awal proyek 

Six Sigma. 

 

Dalam tahap Measure mulai dilakukan pengumpulan dan pengukuran untuk 

data-data yang telah dikumpulkan.Data tersebut harus diuji kecukupan datanya. 

Rumus untuk menguji kecukupan data adalah sebagai berikut : 

 

N’ = 

2

22 )(






















 

x

xxN
s

k

 

Dengan : 

K  = Tingkat keyakinan = 90% = 1.65 

S  = Derajat ketelitian = 10% = 0.1 
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N  = Jumlah data pengamatan 

N’ = Jumlah data teoritis 

 

Jika dari hasil uji kecukupan data tersebut menunjukkan bahwa data tersebut 

cukup, maka data tersebut dapat digunakan untuk penelitian.Selain uji kecukupan 

data, pada tahap Measure juga dilakukan pengukuran apakah data yang 

dikumpulka berada dalam batas kendali.Diagram kendali terdiri dari dua tipe, yaitu 

diagram kendali n dan diaram kendali p. Karena data yang digunakan adalah data 

yang terukur maka dapat menggunakan diagaram kendali p. Dalam menggambar 

diagram kendali harus menentukan terlebih dahulu nilai batas atas dan bawah dari 

setiap data yang dikendalikan. Untuk menghitung dapat menggunakan rumus-

rumus berikut : 

 

1. Menghitung persentase kerusakan 

Untuk menghitug persentase kerusakan menggunakan rumus : 

p = 
  

 
 

2. Menghitung mean / rata-rata produk akhir (CL) 

CL = 
 np

n
 

3. Menghitung Upper Control Limit (UCL) 

Menghitung batas kendali atas menggunakan rumus : 

UCL = CL + 
 

3
1

n

CLCL 
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4. Menghitung Lower Control Limit (LCL) 

Menghitung batas kendali atas menggunakan rumus : 

UCL = CL - 
 

3
1

n

CLCL 
 

Setelah diketahui batas atas dan bawah dari setiap data yang dikendalikan 

maka dapat dibuat diagram kendali p-nya. Berikut adalah contoh dari diagram 

kendali p. 

 

Gambar 2.7 : Peta Kendali p 

Tahap Measure berikutnya adalah mengukur Defect Per Unit (DPU), Defect 

Per Million Opportunity (DPMO) dan tingkat sigma dari data-data yang digunakan 

dalam penelitian terseut dengan cara yang dilakukan oleh Gasperz (2007:42) 

dengan langkah sebagai berikut : 

DPU = 
               

              
 

DPMO = 
                    

               
x 1.000.000 

Level Sigma = NORMSINV (  
            

                  
)+ SHIFT 
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Setelah mengetahui hasil perhitungan yang dilakukan maka diperoleh tingkat 

sigma dengan kemungkinan defect yang terjadi untuk sejuta produksi. 

 

2.3.4 Tahap Analyze 

Analyze(A) merupakan langkah operasional ketiga dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma. Tahap Analyze merupakan fase mencari dan 

menentukan akar permasalahan. Pada tahap ini perlu dilakukan beberapa hal 

berikut:  

(1)  menganalisis stabilitas dan kapabilitas proses, serta  

(2)  mengidentifikasi sumber-sumber penyebab kecacatan atau kegagalan.  

 

Dari 2 poin diatas manajemen harus mengembangkan sejumlah asumsi 

sebagai hipotesis.Hipotesis atau dugaan-dugaan sementara mengenai faktor-faktor 

penyebab penyimpangan harus diuji.Jika hasil uji terhadap hipotesis diterima 

berarti faktor-faktor penyebab simpangan berpengaruh secara signifikan terhadap 

penyimpangan yang ada.Apabila hasil uji terhadap hipotesis ditolak berarti faktor-

faktor tersebut tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyimpangan yanga 

ada.Untuk mengetahui prosentase setiap faktor-faktor penyebab simpangan paling 

besar hingga terkecil dapat ditunjukkan menggunakan Diagram Pareto.Setiap data 

yang ada dihitung penyimpangan cumulative yang terjadi terhadap keseluruhan 

data yang ada menggunakan rumus berikut ini. 

% Kerusakan Cumulative = 
                           

                            
x 100% 
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Hasil perhitungan dapat ditunjukkan dalam Diagram Pareto seperti dibawah 

ini. 

 

Gambar 2.8 :Diagram Pareto 

 

2.3.5   Mengidentifikasi Sumber-Sumber Penyebab Kecacatan atau Kegagalan 

Suatu solusi masalah yang efektif adalah apabila berhasil ditemukan sumber-

sumber penyebab masalah itu kemudian mengambil tindakan untuk 

menghilangkan akar-akar penyebab tersebut. Untuk dapat menemukan akar 

penyebab dari suatu masalah, perlu dipahami prinsip yang berkaitan dengan 

hukum sebab-akibat, yaitu:  

 Suatu akibat terjadi hanya jika penyebabnya itu ada pada titik yang sama 

dalam ruang dan waktu.  

 Setiap akibat memiliki paling sedikit dua penyebab dalam bentuk:  

a.Controllable Causes: penyebab itu berada dalam lingkup tanggung 

jawab dan wewenang manusia sehingga dapat diambil tindakan untuk 

menghilangkan penyebab itu.  
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b.Uncontrollable Causes: penyebab yang berada di luar pengendalian 

manusia.  

 

Menemukan akar penyebab dari suatu masalah dapat dilakukan dengan 

menerapkan prinsip “5 Why’s”, yaitu dengan bertanya “mengapa” sebanyak 

limakali tentang terjadinya suatu akibat maka akandapat ditemukan dan dipahami 

sebab-sebab yang melatarbelakanginya.  

Selanjutnya akar-akar penyebab dari masalah yang ditemukan melalui 

bertanya “Why” beberapa kali itu dapat dimasukkan ke dalam Diagram Sebab – 

Akibat.Diagram sebab-akibat (atau juga disebut Diagram Tulang-ikan, Diagram 

Ishikawa) dikembangkan oleh Kaoru Ishikawa dan pada awalnya digunakan oleh 

bagian pengendali kualitas untuk menemukan potensi penyebab masalah dalam 

proses manufaktur yang biasanya melibatkan banyak variasi dalam sebuah proses. 

Namun kemudian digunakan secara luas dalam setiap aspek kegiatan bisnisketika 

diperlukan pemilahan penyebab timbulnya masalah untuk kemudian disusun 

dalam suatu hubungan yang saling berkaitan. 

Dalam industri manufaktur, pembuatan diagram sebab-akibat ini dapat 

menggunakan konsep “5M-1E”, yaitu: machines, methods, materials, 

measurement, men/women, dan environment. Sedangkan dalam bidang pelayanan 

dapat memakai pendekatan “3P-1E” yang terdiri dari: procedures, policies, people,  

serta equipment.  
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Gambar 2.9 : Diagram Sebab-Akibat 

 

2.3.6 Tahap Improve 

Tahap Improve adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan sebab-

sebab timbulnya cacat. Setelah sumber-sumber penyebab masalah kualitas dapat 

diidentifikasi, maka dapat dilakukan penetapan rencana tindakan (action plan) 

untuk melaksanakan peningkatan kualitas Six Sigma. 

Design of Experiment (DOE) merupakan salah satumetode statistik yang 

digunakan untuk meningkatkan dan melakukan perbaikan kualitas. Perubahan-

perubahan terhadap variabel suatu proses/sistem diharapkan akan memberi hasil 

yang optimal dan cukup memuaskan.  

Design of Experimentdapat didefinisikan sebagai suatu uji atau rentetan uji  

dengan mengubah-ubah variabel input (faktor) suatu proses sehingga bisa 

diketahui penyebab perubahan output (respon). Terdapat beberapa jenis  
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Design of Experiment, yaitu: DOE Satu Faktor, Desain Faktorial, dan Desain 

Taguchi.  

 

2.3.7 Tahap Control 

Control(C) merupakan langkah operasional terakhir dalam proyek 

peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini hasil-hasil peningkatan kualitas 

didokumen-tasikan dan disebarluaskan, praktek-praktek terbaik yang sukses dalam 

meningkatkan proses distandardisasikan dan disebarluaskan, prosedur-prosedur 

didokumentasikan dan dijadikan pedoman kerja standar, serta kepemilikan atau 

tanggung jawab ditransfer dari Tim Six Sigma kepada penanggung jawab proses, 

yang berarti proyek Six Sigma berakhir pada tahap ini.  

Hasil-hasil yang memuaskan dari proyek peningkatan kualitas Six Sigma 

harus distandardisasikan, dan selanjutnya dilakukan peningkatan terus-menerus 

pada jenis masalah yang lain mengikuti konsep DMAIC. Standardisasi 

dimaksudkan untuk mencegah masalah yang sama atau praktek-praktek lama 

terulang kembali.  

Terdapat dua alasan melakukan standardisasi, yaitu:  

1.  Setelah periode waktu tertentu, dikhawatirkan manajemen dan karyawan akan 

kembali menggunakan cara-cara kerja lama sehingga memunculkan kembali 

masalah yang sudah pernah diselesaikan itu.  

2.  Terdapat kemungkinan apabila terjadi pergantian manajemen dan karyawan, 

orang-orang baru akan menggunakan cara-cara kerja yang dapat memunculkan 
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kembali masalah yang sudah pernah diatasi oleh manajemen dan karyawan 

terdahulu.  

 

Berdasarkan uraian di atas, standardisasi sangat diperlukan sesuai dengan 

konsep pengendalian kualitas yang berorientasi pada strategi pencegahan (strategy 

of prevention), bukan hanya berorientasi pada strategi pendeteksian (strategy of 

detection) saja. Pendokumentasian praktek-praktek kerja standar juga bermanfaat 

sebagai bahan dalam proses belajar terus-menerus, baik bagi karyawan baru 

maupun karyawan lama. Demikian pula dokumentasi tentang praktek-praktek 

standar dan solusi masalah yang pernah dilakukan akan merupakan sumber 

informasi yang berguna untuk mempelajari masalah-masalah kualitas di masa 

mendatang sehingga tindakan peningkatan kualitas yang efektif dapat dilakukan.  

 

2. 4 Hasil Penelitian dari jurnal 

2.4.1 Perbaikan Kualitas Proses Produksi dengan Metode Six Sigma di PT. 

Catur Pilar Sejahtera, Sidoarjo 

Albert Lauren Satrijo, Yenny Sari dan M. Arbi Hidayat melakukan penelitian. 

Penelitian ini bertujuan untuk mereduksi cacat yang terjadi selama proses 

pemotongan sampai dengan proses penyablonan guna mencapai kepuasan 

konsumen di PT. Catur Pilar Sejahtera atau yang biasa dikenal dengan nama 

PT.CTS yang merupakan perusahaan yang memproduksi tas berbahan 

polyprophylene atau spundbond. Perbaikan dilakukan dengan menggunakan 

DMAIC ( Define, Measure, Analyze, Improve, Control ). 
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 Dari hasil penelitian didapatkan bahwa nilai sigma dari proses awal yaitu , 

proses pemotongan memiliki nilai sigma sebesara 4.9 dan proses penyablonan 

memiliki sigma sebesar 3.9 dengan biaya kualiatas awal di PT. CPS sebesar Rp 

216.847,176 / 8 hari. Setelah dianalisa didapatkan 11 penyebab yang 

mengakibatkan cacat produksi yaitu kain terlalu tipis, kain yang sudah berlubang 

dari supplier, operator kurang fokus di dalam memotong kain, ruang kerja yang 

terlalu bising, ruang kerja yang gelap, debu yang bercampur dengan cat, afdruk 

yang berlubang, operator kurang ahli dan kurang fokus dalam menyablon, ruang 

kerja yang gelap dan panas, teknik penyablonan yang salah dan teknik 

penumpukan yang salah.  

 

2.4.2  Penerapan Metode Six Sigma dengan Konsep DMAIC Sebagai Alat 

Pengendali Kualitas 

Widhy Wahyani, Abdul Chobir,dan Denny Dwi Rahmanto melakukan 

penelitian terhadap masalah yang terjadi di perusahaan rokok “X” dengan 

menggunakan metode DMAIC, karena selain sebagai alat manajemen terkini  dan 

sifatnya flexible, dimana untuk menghilangkan cacat produksi, memangkas waktu 

pembuatan produk, dan menghilangkan biaya yang tidak perlu 

Dari hasil analisa yang dikendalikan dengan metode Six Sigma dengan konsep 

DMAIC diketahui bahwa perusahaan masih mampu dan kompetitif untuk 

menghasilkan produk jadi diatas target kinerja serta memiliki kesempatan untuk 

menetapakan proyek Six Sigma. Dengan Cpmk = 1,046 dan Cpm =1,1 tingkat 

kegagalan menuju nol ( zero defect ).Namun diperlukan upaya giat untuk 
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peningkatan kualitas. Jika dihitung secara total maka nilai Sigma untuk data atribut 

= 4,69 dan DPMO = 708 dan nilai Sigma untuk data variable = 4,67 dan DPMO = 

762 berada pada rata-rata industri di Amerika.  
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

 

 

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan ilmiah berupa penelitian secara hati-hati, kritis, terencana, sistematis, dan  

terarah. Metode ini bertujuan untuk mengumpulkan datayang bersesuaian untuk 

memecahkan suatu permasalahan. 

 

3.1.  Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang dilakukan adalah deskriptif, sebuah studi untuk 

mengadakan perbaikan terhadap suatu keadaan terdahulu.Penelitian dilakukan 

terhadap suatu permasalahan yang ada dengan tujuan untuk memperoleh hasil 

yang lebih baik dari sebelumnya.Penelitian dilakukan untuk mencari fakta-fakta 

yang jelas tentang beberapa hal dan keadaan perusahaan. 
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3.2.  Metode Pengumpulan Data 

Penelitian ini bersifat singkat dan sementara sehingga data-data yang 

diperlukan sebaiknya telah diperkirakan sebelumnya dan bersifat aktual. Data-data  

yang dimaksud adalah data defect slab M1 untuk digunakan sebagai bahan 

pemecahan masalah.  

Terdapat beberapa macam metode yang dapat digunakan untuk 

mengumpulkan data yang relevan terhadap masalah yang diteliti.Penelitian 

dalam skripsi ini menggunakan metode field research, yaitu suatu metode 

penelitian yang dilakukan secara langsung di lokasi penelitian dilaksanakan. 

Teknik yang digunakan dalam metode penelitian field research ini adalah:  

1. Observasi  

suatu metode pengumpulan data dengan mengamati secara langsung terhadap 

jalannya aktifitas-aktifitas obyek yang diteliti.  

2.  Wawancara/Dialog  

suatu metode pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan-

pertanyaan atau dialog langsung dengan pihak-pihak yang terkait dalam 

perusahaan yang dapat membantu memberikan penjelasan mengenai masalah 

yang sedang diteliti.  

3.  Dokumentasi  

suatu metode pengumpulan data dengan menelusuri arsip-arsip atau catatan 

yang ada dalam perusahaanyang berkaitan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti.  
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3.3  Sumber Data 

Penelitian dilakukan dengan melakukan pengamatan di lapangan (field 

research) untuk memperoleh data variabel defect yang terjadi pada slab M1 di 

PT.XYZ 

 

3.4 Waktu dan Tempat 

1.  Waktu pengambilan data  

Pengambilan data dilakukan mulai tanggal 1 Maret April s/d 25 April 2016 

2. Tempat pengambilan data  

Tempat pengambilan data dilaksanakan di PT. XYZ yang terletak di Kota 

Cilegon 
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3.5  Diagram Alir Penelitian 
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Gambar 3. 1 : Diagram Alir Penelitian 

Mulai 

Perumusan Masalah dan Tujuan Penelitian 

Pengumpulan Data 

- Jenis defect  

- Total defect  

 

 Pengolahan Data 

DEFINE 

- Menentukan jenis cacat dalam produksi 

MEASURE 

- Menguji kecukupan data 

- Menghitung nilai UCL dan LCL 

- Mengukur DPMO dan tingkat sigma 

 

 

Kesimpulan danSaran 
 

Selesai 

Analisa Data 

 

ANALYZE 

- Pareto, Fishbone 

IMPROVE 

- 5W 1H 

CONTROL 

- Perbaikan SOP 

- Monitoring  
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BAB IV 

PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

  PT. XYZ adalah perusahaan join venture antara 2 industri baja nasional dari 

Indonesia dan Korea. Konstruksi  pembangunan dimulai pada tahun 2011 dan selesai 

dalam waktu  36 bulan menjadikan PT.XYZ sebagai  Pabrik Baja Terpadu yang 

memiliki Teknologi Blast Furnace pertama di Indonesia. Produksi komersial telah 

dimulai pada awal 2014, siap melayani pasar baja Indonesia dan menjadi perusahaan 

baja handal dan paling kompetitif di pasar baja regional. 

 

4.1.1  Sejarah Singkat Perusahaan 

 Pendirian perusahaan ini dilatar belakangi dari tingginya konsumsi baja di 

Indonesia.Dimana konsumsi baja nasional mencapai 9 juta ton/tahun.Sementara 

pabrik dalam negeri hanya bisa memproduksi lebih kurang 4 juta ton/ tahun. 

Untuk menutup kekurangan ini maka Indonesia melakukan impor baja dari luar 
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negeri. Oleh karena itu pemerintah berusaha untuk mengurangi impor dengan 

meningkatkan kapasaitas produksi baja nasional. Untuk mewujudkan itu 

pemerintah melakukan kerjasasama dengan Negaralain untuk membangun pabrik 

baja dengan kapasitas produksi lebih besar dari yang ada sekarang. Korea menjadi 

Negara yang serius dalam proyek pemerintah ini. Akhirnya pada 2 Desember 2009 

dilakukanlah proes MoU pertama antara Indonesia dan Korea dan kemudian 

dilanjutkan dengan join venture antara 2 perusahaan induk dari Indonesia dan 

Korea pada tanggal 4 Agustus2010. Ground breaking atau peletakkan batu 

pertama dilaksanakan pada tanggal 28 Oktober 2010 yang bertepatan dengan hari 

sumpa pemuda. Tepat pada tanggal 29 desember 2013 operasi perdana dari 

PT.XYZ dimulai dengan target produksi sebanyak 3 juta ton/ tahun. 

 

4.1.2 Bidang Usaha Perusahaan 

 PT.XYZ bergerak di bidang produksi baja berupa slab dan dan steel plate. 

Dimana untuk kedua produk ini PT.XYZ sudah mendapat banyak pengakuan dari 

dalam atau luar terkait dengan kualitasnya. Hal ini dilihat dengan telah 

memperoleh sertifikasi dari lembaga nasional maupun luar negeri semisal SNI, JIS, 

ASTM, API,dan EN. 

 

4.1.3  Lokasi Perusahaan 

Jakarta Office 

Wisma Korindo.JL. Let. Jend. M.T. Haryono, Kav. 62, Pancoran 

Jakarta Selatan 
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Cilegon Office 

Jl. Afrika No. 2 

Kawasan Industri Krakatau 

Cilegon - Banten 42443 

Indonesia 

Telp: +62 254 369700 

Fax: +62 254 369799 

 

4.2  Tahap Define 

 Langkah pertama yang harus dilakukan dalam implementasi six sigma untuk 

pengendalian kualitas adalah tahap define. Dalam tahap ini, didefinisikan beberapa 

jenis kondisi yang diklarifikasikan sebagai cacat produksi dan merupakan aspek 

penting dalam kualitas  produk (Critical to Quality). Berikut ini adalah cacat 

produksi yang terjadi dalam proses produksi slab M1 di PT. XYZ. 

 

1. Pinhole 

 Merupakan bentuk defect berupa hole yang terlihat pada permukaan slab.Hole 

ini berkuran kurang dari 5 mm. Untuk dapat melihatnya terlebih dahulu slab 

dilakukan proses scarfing, baru kemudian hole ini terlihat. 

2. Blowhole 

 Bentuknya hampir mirip dengan pinhole, hanya ukuran nya lebih besar yakni 

diatas 5mm. Untuk melihatny juga sama, permukaan slab harus di scarfing terlebih 

dahulu agar blowhole bisa dilihat. 
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3. Longitudinal Crack 

 Berbeda dengan pinhole dan blowhole, jenis defect ini dapat langsung dilihat 

pada permukaan slab tanpa harus dilakukan scarfing terlebih dahulu. 

Longitudinal crack berbentuk seprti retakan yang terbentang searah arah panjang 

dari slab dan memiliki panjang yang berbeda beda. 

4. Transversal Crack 

 Jenis defect ini sama persis dengan longitudinal crack, hanya saja arah nya 

yang mengikuti lebar dari slab.  

5. Corner Crack 

 Defect ini berupa retakan retakan yang ditemukan di bagian sisi sudut atau 

corner dari slab. Untuk melihat defect ini harus dilakukan scarfing terlebih 

dahulu.Ukurannya juga bermacam-macam. 

 

4.3  Tahap Measure 

 Dalam melakukan pengendalian kualitas secara statistic, langkah pertama 

yang akan dilakukan adalah membuat check sheet. Check Sheet  berguna untuk 

mempermudah proses pengumpulan data secara analisis. Selain itu berguna pula 

untuk mengetahui area permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau 

penyebab dan mengambil keputusan untuk melakukan perbaikan atau 

tidak.Berikut data produksi slab M1 di PT.XYZ selama bulan Maret 2016. 

 

 



48 
 

 
 

Tabel 4.1 : Defect yang dihasilkan pada proses produksi slab M1 

No Tanggal 
Jumlah  

Produksi 

Jenis defect Total  

Defect PH BH LC CC TC 

1 3/1/2016 342 0 0 0 17 0 17 

2 3/2/2016 310 0 0 11 5 0 16 

3 3/3/2016 302 0 0 7 9 0 16 

4 3/4/2016 355 0 0 9 9 0 18 

5 3/5/2016 200 0 0 7 3 0 10 

6 3/6/2016 316 2 1 0 13 0 16 

7 3/7/2016 259 2 0 3 6 0 11 

8 3/8/2016 310 2 2 0 11 0 15 

9 3/9/2016 310 0 0 7 8 0 15 

10 3/10/2016 299 0 0 1 12 0 13 

11 3/11/2016 381 0 0 1 17 0 18 

12 3/12/2016 324 2 0 4 10 0 16 

13 3/13/2016 260 0 0 4 7 0 11 

14 3/14/2016 359 6 0 1 10 0 17 

15 3/15/2016 214 1 0 0 8 0 9 

16 3/16/2016 384 2 0 2 12 0 16 

17 3/17/2016 312 6 0 1 6 0 13 

18 3/18/2016 351 2 0 3 12 0 17 

19 3/19/2016 119 3 0 0 3 0 6 

20 3/20/2016 436 4 0 2 16 0 22 

21 3/21/2016 318 1 3 0 8 0 12 

22 3/22/2016 373 0 0 2 13 3 18 

23 3/23/2016 276 0 0 4 9 0 13 

24 3/24/2016 355 0 0 7 15 0 22 

25 3/25/2016 338 4 1 4 10 0 19 

26 3/26/2016 341 2 1 0 18 0 21 

27 3/27/2016 290 2 0 0 12 0 14 

28 3/28/2016 278 0 0 3 5 1 9 

29 3/29/2016 286 1 0 6 7 0 14 

30 3/30/2016 355 0 0 3 19 0 22 

31 3/31/2016 354 2 0 2 14 0 18 

TOTAL 9707 44 8 94 324 4 474 

Sumber : Dari Perusahaan 
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Dari tabel di atas, dapat dilihat jenis defect yang sering terjadi adalah pinhole 

dengan jumlah 44 buah, blowhole dengan jumlah 8 buah, longitudinal crack 

dengan jumlah 94 buah, corner crack dengan jumlah defect sebesar 324buaah, dan 

transversal crack dengan jumlah defect 4 buah. 

 

4.3.1 Uji Kecukupan Data 

Setelah diketahui kategori setiap defect, langkah berikutnya adalah 

pengolahan data. Sebelum data yang ada diolah lebih lanjut, data tersebut harus 

diuji kecukupannya agar keyakinan dari penelitian dapat dipertanggungjawabkan 

Uji kecukupan data ini dipengaruhi oelh tingkat kepercayaan yang diasumsikan 

dengan 90% dan tingkat ketelitian 10% dan dihitung menggunakan perhitungan 

sebagai berikut : 

1. 1 Maret 2016 

X = 17 maka nilai X
2
 = 17

2
= 289 buah 

2. 2 Maret 2016 

X = 16 maka nilai X
2
 = 16

2
= 256 buah 

3. 3 Maret 2016 

X = 16 maka nilai X
2
 = 16

2
= 256 buah 
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Tabel 4.2 : Uji Kecukupan data slab M1 

No Tanggal 
Jumlah  

Produksi 

Total  

Defect 
X² 

1 3/1/2016 342 17 289 

2 3/2/2016 310 16 256 

3 3/3/2016 302 16 256 

4 3/4/2016 355 18 324 

5 3/5/2016 200 10 100 

6 3/6/2016 316 16 256 

7 3/7/2016 259 11 121 

8 3/8/2016 310 15 225 

9 3/9/2016 310 15 225 

10 3/10/2016 299 13 169 

11 3/11/2016 381 18 324 

12 3/12/2016 324 16 256 

13 3/13/2016 260 11 121 

14 3/14/2016 359 17 289 

15 3/15/2016 214 9 81 

16 3/16/2016 384 16 256 

17 3/17/2016 312 13 169 

18 3/18/2016 351 17 289 

19 3/19/2016 119 6 36 

20 3/20/2016 436 22 484 

21 3/21/2016 318 12 144 

22 3/22/2016 373 18 324 

23 3/23/2016 276 13 169 

24 3/24/2016 355 22 484 

25 3/25/2016 338 19 361 

26 3/26/2016 341 21 441 

27 3/27/2016 290 14 196 

28 3/28/2016 278 9 81 

29 3/29/2016 286 14 196 

30 3/30/2016 355 22 484 

31 3/31/2016 354 16 256 

TOTAL 9707 472 7662 
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Maka hasil perhitungan data hasil produksi slab M1 adalah sebagai berikut : 
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Karena nilai N’= 18,01 Nilai N=31 dan N lebih besar dari pada N’ maka dapat 

disimpulkan bahwa jumlah data yang diambil mencukupi. 

 

4.3.2  Analisa Diagram Kendali (P-Chart) 

  Data diperoleh dari pengendalian kualitas yang diukur dari jumlah produk 

akhir.Pengukuran terhadap produk akhir sebesar 9411 buah dan produk cacat 

yang ditemukan sebesar 300 buah. Dari data tersebut dapat dibuat diagram 

kendali p-chart sebagai berikut : 

1. Menghitung persentase cacat 

p = 
  

 
 

    p = 
  

   
 = 0.049707 

2. Menghitung mean / rata-rata produk akhir (CL) atau p  

p = 
n

pn
 

p = 
     

      
= 0.048637 
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3. Menghitung Upper Control Limit (UCL) 

UCL = p  +3
√ p    p  

 
 

UCL =0.048637 + 3 √
                    

      
 

   UCL = 0.048637 + 3 (0.012156) 

   UCL = 0.048637 + 0.036468 

   UCL = 0.085105 

4. Menghitung nilai LCL  

LCL = p - 3
√ p    p  

 
 

LCL = p -3
√ p    p  

 
 

LCL =0.048637 - 3 √
                    

      
 

   LCL = 0.048637 - 3 (0.012156) 

   LCL = 0.048637 - 0.036468 

   LCL = 0.012169 

 

 Setelah diperoleh semua data terkait batas pengendalian peta kontrol untuk 

data total defect shrinkage produk slab M1, kemudian bandingkan p (fraction 

defective) dengan UCL dan LCL. Perbandingan tersebut dilakukan untuk 

menentukan apakah data tersebut berada dalam kendali atau tidak, seperti pada tabel 

berikut ini : 
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Tabel 4.3 : Batas Pengendalian Peta Kontrol untuk Data Total Defect Produk Slab 

M1 

No Tanggal 
Jumlah Produksi 

(n) 

Total Defect 

(pn) 
P=pn/n Status 

1 3/1/2016 342 17 0.0497 Masuk 

2 3/2/2016 310 16 0.0516 Masuk 

3 3/3/2016 302 16 0.0530 Masuk 

4 3/4/2016 355 18 0.0507 Masuk 

5 3/5/2016 200 10 0.0500 Masuk 

6 3/6/2016 316 16 0.0506 Masuk 

7 3/7/2016 259 11 0.0425 Masuk 

8 3/8/2016 310 15 0.0484 Masuk 

9 3/9/2016 310 15 0.0484 Masuk 

10 3/10/2016 299 13 0.0435 Masuk 

11 3/11/2016 381 18 0.0472 Masuk 

12 3/12/2016 324 16 0.0494 Masuk 

13 3/13/2016 260 11 0.0423 Masuk 

14 3/14/2016 359 17 0.0474 Masuk 

15 3/15/2016 214 9 0.0421 Masuk 

16 3/16/2016 384 16 0.0417 Masuk 

17 3/17/2016 312 13 0.0417 Masuk 

18 3/18/2016 351 17 0.0484 Masuk 

19 3/19/2016 119 6 0.0504 Masuk 

20 3/20/2016 436 22 0.0505 Masuk 

21 3/21/2016 318 12 0.0377 Masuk 

22 3/22/2016 373 18 0.0483 Masuk 

23 3/23/2016 276 13 0.0471 Masuk 

24 3/24/2016 355 22 0.0620 Masuk 

25 3/25/2016 338 19 0.0562 Masuk 

26 3/26/2016 341 21 0.0616 Masuk 

27 3/27/2016 290 14 0.0483 Masuk 

28 3/28/2016 278 9 0.0324 Masuk 

29 3/29/2016 286 14 0.0490 Masuk 
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Lanjutan Tabel 4. 3 :Batas Pengendalian Peta Kontrol untuk Data Total Defect 

Produk Slab M1 

No Tanggal 
Jumlah Produksi 

(n) 

Total Defect 

(pn) 
P=pn/n Status 

30 3/30/2016 355 22 0.0620 Masuk 

31 3/31/2016 354 16 0.0452 Masuk 

Total 9707 472     

Rata-rata 313.13 15.23     

CL 0.04864       

LCL 0.012169       

UCL 0.085105       

 

Berdasarkan tabel di atas, semua data masuk range atau berada dalam batas kendali 

proses. Dan berikut ini adalah hasil pengolahan peta kontrol p dengan menggunakan 

software minitab, agar data yang dipetakan dapat diketahui dengan jelas : 

3128252219161310741
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P
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_
P=0.04864

LCL=0.012169
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Tests performed with unequal sample sizes

Jumlah Defect Produk Slab M1

 

Gambar 4.1 : Peta Kontrol Produk Defect Slab M1 
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 Grafik diatas adalah hasil pengambilan contoh dan perhitungan jumlah 

nonconforming/ produk defect dengan jumlah sampel tidak konstan. Berdasarkan 

grafik di atas semua data berada di dalam range limit/tidak ada data yang keluar 

dari limit (UCL dan LCL). Hal itu berarti bahwa data berada dalam batas kendali 

dan dapat dilanjtutkan pada penelitian selanjutnya. 

 

4.3.3  Pengukuran DPMO dan Tingkat Sigma 

Untuk mengukur tingkat Sigma dari hasil produksi slab M1 dapat dilakukan 

dengan langkah sebagai berikut : 

1. Menghitung Defect per Unit (DPU) 

DPU = 
               

              
 

 

  1 Maret 2016 

DPU = 
  

   
= 0.0498 

 

2 Maret 2016 

DPU = 
  

   
= 0.0516 

3 Maret 2016  

DPU = 
  

   
= 0.0529 

 

2. Menghitung Defect per Million Oppurtunity (DPMO) 

DPMO = 
                    

               
x 1.000.000 

1 Maret 2016 

DPMO = 
  

   
x 1.000.000 = 49.707 unit 
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2 Maret 2016 

DPMO = 
  

   
  x 1.000.000 = 51.612 unit 

3 Menit 2016 

DPMO = 
  

   
  x 1.000.000 = 52.980 unit 

3. Menghitung Tingkat Sigma  

Level Sigma = NORMSINV (  
            

                  
) + SHIFT 

 

1 Maret 2016 

Level Sigma = NORMSINV (  
      

          
) + 1.5 = 3.83 

2 Maret 2016 

Level Sigma = NORMSINV (  
      

          
) + 1.5 = 3.81 

3 Maret 2016 

Level Sigma = NORMSINV (  
      

          
) + 1.5 = 3.80 

 

Tabel 4.4 :Nilai DPU, DPMO, dan Sigma Level Slab M1 

No  Tanggal 
Jumlah Total 

% CTQ DPU DPMO Sigma 

Level Produksi Defect 

1 3/1/2016 342 17 5 5 0.04971 49708 3.15 

2 3/2/2016 310 16 5.2 5 0.05161 51613 3.13 

3 3/3/2016 302 16 5.3 5 0.05298 52980 3.12 

4 3/4/2016 355 18 5.1 5 0.0507 50704 3.14 

5 3/5/2016 200 10 5 5 0.05 50000 3.14 

6 3/6/2016 316 16 5.1 5 0.05063 50633 3.14 

7 3/7/2016 259 11 4.2 5 0.04247 42471 3.22 

8 3/8/2016 310 15 4.8 5 0.04839 48387 3.16 

9 3/9/2016 310 15 4.8 5 0.04839 48387 3.16 

10 3/10/2016 299 13 4.3 5 0.04348 43478 3.21 

11 3/11/2016 381 18 4.7 5 0.04724 47244 3.17 

12 3/12/2016 324 16 4.9 5 0.04938 49383 3.15 
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Lanjutan Tabel 4. 5 : Nilai DPU, DPMO, dan Sigma Level Slab M1 

No  Tanggal 
Jumlah Total 

% CTQ DPU DPMO 
Sigma 

Level Produksi Defect 

13 3/13/2016 260 11 4.2 5 0.04231 42308 3.22 

14 3/14/2016 359 17 4.7 5 0.04735 47354 3.17 

15 3/15/2016 214 9 4.2 5 0.04206 42056 3.23 

16 3/16/2016 384 16 4.2 5 0.04167 41667 3.23 

17 3/17/2016 312 13 4.2 5 0.04167 41667 3.23 

18 3/18/2016 351 17 4.8 5 0.04843 48433 3.16 

19 3/19/2016 119 6 5 5 0.05042 50420 3.14 

20 3/20/2016 436 22 5 5 0.05046 50459 3.14 

21 3/21/2016 318 12 3.8 5 0.03774 37736 3.28 

22 3/22/2016 373 18 4.8 5 0.04826 48257 3.16 

23 3/23/2016 276 13 4.7 5 0.0471 47101 3.17 

24 3/24/2016 355 22 6.2 5 0.06197 61972 3.04 

25 3/25/2016 338 19 5.6 5 0.05621 56213 3.09 

26 3/26/2016 341 21 6.2 5 0.06158 61584 3.04 

27 3/27/2016 290 14 4.8 5 0.04828 48276 3.16 

28 3/28/2016 278 9 3.2 5 0.03237 32374 3.35 

29 3/29/2016 286 14 4.9 5 0.04895 48951 3.16 

30 3/30/2016 355 22 6.2 5 0.06197 61972 3.04 

31 3/31/2016 354 18 5.1 5 0.05085 50847 3.14 

TOTAL 9707 474 150 155       

AVERAGE 0.05 48536.6 3.16 

 

Dari perhitungan pada tabel diatas, produksi slab M1 memiliki tingkat sigma 

3,16 dengan kemungkinan kerusakan sebesar 48536,59 defect untuk sejuta 

produksi. 
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BAB V 

HASIL DAN ANALISA 

 

5.1 Tahap Analyze 

5.1.1 Diagram Pareto 

 Untuk mengetahui persentase setiap kategori produk yang cacat dapat 

menggunakan rumus  

% Kerusakan Cumulative :
                           

                             
 x 100% 

 

 Sehingga diperoleh data total defect untuk setiap kategori jenis defect pada 

produksi sebagai berikut : 

Tabel 5.1:  Persentase total defect slab M1 

No Jenis Defect Jumlah Defect Persentase Kumulatif 

1 Pin hole 44 9.3% 9.3 

2 Blow hole 8 1.7% 11 

3 Longitudinal crack 94 19.8% 30.8 

4 Corner crack 324 68.4% 99.2 

5 Transversal crack 4 0.8% 100 

TOTAL 474 100.0%   

 



59 
 

  
 

Dari tabel sebelumnya dapat digambarkan dalam diagram pareto dibawah ini 

Jumlah Defect 324 94 44 12

Percent 68.4 19.8 9.3 2.5

Cum % 68.4 88.2 97.5 100.0

Jenis Defect OtherPinholeLongitudinal crackCorner crack
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Gambar 5.1: Pareto Chart Defect Slab M1 

 

 Dari diagram pareteo di atas penyebab kecacatan ada lima yaitu pinhole, 

blowhole, longitudinal crack, corner crack, dan transversal crack. Defect terbesar 

berasal dari corner crack dengan persentase 99.2%. Defect ya ng lainnya adalah 

longitudinal crack sebesar 19.8%, pin hole 9.3%, blow hole 1.7% dan transversal 

crack 0.8 %. Jadi perbaikan dapat dilakukan pada 5 jenis defect tersebut selama 

casting slab M1 dilakukan di PT.XYZ. 
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5.1.2 Diagram sebab-akibat 

 Diagram sebab akibat memperlihatkan hubungan antara permasalahan yang 

dihadapi dengan kemungkinan penyebabnya serta faktor-faktor yang 

mempengaruhinya. Setelah diketahui jenis-jenis defect yang terjadi pada slab M1, 

maka perlu mengambil langkaj-langkah perbaikan untuk mencegah timbulnya 

defect yang serupa. Hal penting yag harus dilakukan dan ditelusuri adalah mencari 

penyebab timbulnya defect tersebut. Sebagai alat bantu untuk mencari penyebab 

terjadinya defect tersebut, digunakan Diagram Sebab-Akibat atau yang disebut 

fishbone chart . Adapun penggunaan Diagram Sebab-Akibat untuk menelusuri 

kelima jenis defect tesebut. 

 Penyebab masalah dibagi menjadi 4 kategori utama yaitu Man, Machine, 

Material, dan Method.Penulis mengambil 4 dari 6 kategori akar penyebab masalah 

yang biasa dipakai dibidang manufaktur ( biasa disebut 6M) yaitu Man, Machine, 

Material, Methode, Measurement, dan Management. 
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Defect

Environment

Measurements

Methods

Material

Machines

Personnel

Spray  Nozzle clogging 

Roll gap 

[Ti] content

temperature 
Molten Steel

Height of Nozzle 

C orner water amount

Defect Pada Slab M1 Grade

 

Gambar 5.2 : Diagram Sebab-Akibat Penyebab Defect Slab M1Saat Casting 

Berdasarkan diagram sebab-akibat diatas , terdapat  6 akar pnyebab terjadinya 

defect pada slab M1 yaitu :  

a. [Ti] content 

b. Molten steel temperature 

c. Height of nozzle 

d. Corner water amount 

e. Spray nozzle clogging 

f. Roll gap 

Keenam akar penyebab di atas disebabkan oleh 3 faktor pendukung yang 

dijelaskan berikut : 
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a. Faktor Metode (Method) 

Metode adalah faktor yang penting dalam melaksanakan sebuah proses 

produksi. Apabila metode yang digunakan salah maka hasil akhir pun pasti 

akan salah. Penyebab terjadinya cacat karena faktor metode adalah karena 

belum adaya metode / Standart Operasioanl Procedur atau S.O.P atau bisa 

juga karena S.O.P yang ada mungkin tidak relevan atau tidak sesuai dengan 

kondisi sekarang. Dari diagram fishbone terlihat bahwa faktor metode yang 

ditemukan ada 3 yaitu molten steel temperature, height of nozzle dan corner 

water amount.  Dari ketiga masalah yang bisa diukur hanyalah molten steel 

temperature, sedangkan height of nozzle dan corner water amounttidak bisa. 

Namun ketiga metode ini berlaku juga untuk semua proses casting slab selain 

slab M1. Yang membedakan hanya jumlah air yang diberikan untuk tiap tiap 

jenis slab. 

b. Machine 

Peyebab terjadinya defect pada produk yang disebabkan oleh mesin adalah 

roll gap dan spray nozzle clogging.Roll gap merupakan jarak antar rol inner 

dan outer. Jika gap antar rol ini tidak sama di setiap sisi maka akan 

menyebabkan crack di salah satu bagian slab akibat dari tekanan yang tidak 

sama. Selama ini pengecekan roll gap dilakukan sebulan sekali sehingga 

ukuran gaptidak dikethui apakah masi sesuai standar atau tidak.Sementara 

spray nozzle cloggingdigunakan sebagai pendingin atau cooling slab saat 

berubah wujud dari cair ke padat. Tekanan air yang diberikan sering tidak 

sesuai dengan yang diinginkan karena terjadinya penyumbatan pada ujung 
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nozzle nya akibat kualitas air yang buruk. Hal ini berimbas pada proses 

cooling yang tidak merata.  

c. Material 

Titanium secara prioritas menaikkan unsure kekerasan karena menghambat 

pertumbuhan butir di dalam s solidifikasi baja. Tapi jika temperature terlalu 

tinggi maka ti akan sangat reaktif dengan  N. Jadi TiN yang mana TiN adalah 

sebuah presipitap didalam batas butir yang menyebabkan adanya tegangan di 

batas butir saat proses casting dan pada saat bending/bending itu ada proses 

penekanan yang besar terhadap slab jadi retak pun tak terelakkan. 

 

5.2  Tahap  Improve 

Pada tahap ini dilakukan usulan-usulan perbaikan untuk meningkatkan 

kualitas hasil produksi slab M1. Metode yang digunakan untuk usulan adalah 

metode 5W 1H. Metode ini digunakan untuk menentukan tindakan apa yang harus 

diambil untuk tiap-tiap defect. 

 

5.2.1  Diagram Pareto 

 Seperti dijelaskan diatas, langkah selanjutnya adalah menetapkan prioritas 

masalah / akar penyebab dominan dengan menggunakan diagram pareto. Dari 6 

akar masalah yang teridentifikasi, kemudian dilakukan pencarian data / pengujian 

untuk akar masalah mana yang merupakan akar penyebab dominan / prioritas 

masalah.Berikut data hasil pengujian akar masalah selama 1 minggu. 
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1. Ti  Content 

Tabel 5.2: Data Pengamatan Ti Content 

No 
Tanggal  

Pengamatan 

Standart Range  

Content Sesuai 
Tidak 

sesuai 

1 4/10/2016 0.12-0.16% √  

2 4/11/2016 0.12-0.16% √  

3 4/12/2016 0.12-0.16% √  

4 4/13/2016 0.12-0.16% √  

5 4/14/2016 0.12-0.16% √  

6 4/15/2016 0.12-0.16% √  

7 4/16/2016 0.12-0.16% √  

Jumlah   7 0 

 

Pengamatan content Ti ini dilakukan pada saat casting, dimana untuk 

mengethui contentnya dilakukan pengambilan sampel yang kemudian 

dikirimkan ke labor dan selanjutnya hasil akan ditampilkan dalam sebuah 

sistem. Dari sistem akan diketahui contentnya sesuai target apa tidak. 

Berdasarkan diatas pada hari ke 7 pengamatan content tidak memenuhi range 

standart yang ada yaitu 0.12-0.16%. 

2. Molten steel temperature 

Tabel 5.3 : Data Pengamatan Molten steel temperature 

No 
Tanggal 

Pengamatan 

Standart Range 

1541°C 
Sesuai 

Tidak 

sesuai 

1 4/10/2016 (-7)-(+10) √  

2 4/11/2016 (-7)-(+10) √  

3 4/12/2016 (-7)-(+10)  √ 

4 4/13/2016 (-7)-(+10) √  

5 4/14/2016 (-7)-(+10)  √ 

6 4/15/2016 (-7)-(+10) √  

7 4/16/2016 (-7)-(+10)  √ 

Jumlah   4 3 



65 
 

  
 

Pengukuran molten steel temperature dilakukan secara manual dengan 

menggunakan sebatang besi yang terhubung ke sistem. Setelah dicelupkan 

maka secara otomasis data temperatur akan terlihat di sistem. Dari 

pengamatan di atas terdapat 3x proses dimana temperaturnya tidak sesuai. 

 

3. Height of Nozzle 

Tabel 5.4 : Data Pengamatan Height of nozzle 

No 
Tanggal 

Pengamatan 
Standart Sesuai 

Tidak 

sesuai 

1 4/10/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

2 4/11/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

3 4/12/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

4 4/13/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

5 4/14/2016 153mm (-50mm dari edge)  √ 

6 4/15/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

7 4/16/2016 153mm (-50mm dari edge) √  

Jumlah   6 1 

 

Pengukuran height of nozzle hanya dapat dilihat melalui sistem, dan tidak bisa 

dilihat langsung.Dari data pengamatan diatas didapati satu kali saat produksi 

yang dimana hegih of nozzle nya tidak sesuai standard. 
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4. Corner water amount 

Tabel 5.5 : Data Pengamatan Corner Water Amount 

No 
Tanggal 

Pengamatan 
Standart Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1 4/10/2016 221 L dan 248 L  √ 

2 4/11/2016 221 L dan 248 L  √ 

3 4/12/2016 221 L dan 248 L  √ 

4 4/13/2016 221 L dan 248 L  √ 

5 4/14/2016 221 L dan 248 L  √ 

6 4/15/2016 221 L dan 248 L  √ 

7 4/16/2016 221 L dan 248 L √  

Jumlah   1 6 

 

Pengukuran corner water amount ini sama halnya dengan height of nozzle 

hanya dapat dilihat melalui sistem, dan tidak bisa dilihat langsung. Dari data 

pengamatan diatas selama 7 hari pengamatan tidak ada satupun yang sesuai 

dengan standard. 

 

5. Spray Nozzle Clogging 

Tabel 5.6 : Data Pengamatan Spray Nozzle Clogging 

No 
Tanggal 

Pengamatan 
Standart Sesuai 

Tidak 

Sesuai 

1 4/10/2016 100% √  

2 4/11/2016 100% √  

3 4/12/2016 100%  √ 

4 4/13/2016 100% √  

5 4/14/2016 100% √  

6 4/15/2016 100% √  

7 4/16/2016 100% √  

Jumlah   6 1 
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Pengamatan spray nozzle dilakukan saat proses casting berlangsung, dimana 

seorang operator akan turun ke bawah untuk memeriksa langsung kondisi 

spray nozzle. Kemudian mencatat dan memberikannya ke engineer. 

 

6. Roll gap 

Tabel 5.7 : Data Pengamatan Roll Gap 

No 
Tanggal 

Pengamatan 

Range Standart 

255mm 
Sesuai 

Tidak 

sesuai 

1 4/10/2016 255mm (± 0.3)  √   

2 4/11/2016 255mm (± 0.3)  √   

3 4/12/2016 255mm (± 0.3)    √ 

4 4/13/2016 255mm (± 0.3)    √ 

5 4/14/2016 255mm (± 0.3)  √   

6 4/15/2016 255mm (± 0.3)  √   

7 4/16/2016 255mm (± 0.3)  √   

Jumlah   5 2 

 

Tabel 5.8 : Data akar masalah penyebab defect slab m1 

No Jenis Ketidak sesuaian Jumlah ketidak sesuaian 

1 Molten steel temperature 3 

2 Height of nozzle 1 

3 Corner water amount 6 

4 Spray nozzle clogging 1 

5 Roll gap 2 

 

Tabel 5.9: Data Kumulatif penyebab defect slab M1 

No Jenis Ketidak sesuaian 
Jumlah ketidak 

sesuaian 
Persentase Kumulatif 

1 Molten steel temperature 3 23% 23% 

2 Height of nozzle 1 7.6% 30.6% 

3 Corner water amount 6 46.1% 76.7% 

4 Spray nozzle clogging 1 7.6% 84.3% 

5 Roll gap 2 15.4% 100% 
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Jumlah 13 100%   

Jumah ketidaksesuaian 6 3 2 1 1

Percent 46.2 23.1 15.4 7.7 7.7

Cum % 46.2 69.2 84.6 92.3 100.0
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Gambar 5.3 : Diagram Pareto Penyebab Defect Slab M1 Saat casting 

 

Dari tabel pareto diatas dapat di simpulkan bahwa munculnya defect pada slab 

M1 diakrenakan corner water amount  yang tidak sesuai dengan standart. 

Sehingga cooling yang tidak merata pada slab yang akhirnya menimbulan defect 

pada saat casting slab M1. 
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5.3 Tahap Control 

 Setelah pembuatan usulan perbaikan pada tahap improve, langkah selanjutnya 

adalah tahap control. Tahap ini adalah tahap terakhir dari metode six sigma yang 

bertujuan untuk mengendalikan proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan 

awal dan diharapkan tidak akan terulang kembali. 

 Hal yang pertama yang dilakukan adalah mengikuti S.O.P yang telah ad 

maupun yang telah direvisi.Sedangkan langkah selanjutnya berupa monitoring dan 

pengecekan. Karena hampir semua proses yang terjadi sudah di kontrol sistem 

yang sudah ada.Pada tahap control ini dimulai sejak saat molten steel diproses di 

steel making plant.Pada tahap ini temperature molten steel menjadi poin penting 

untuk selalu diperhatikan sampai tahap casting dimulai. Karena jika temperature 

tidak sesuai dengan standart yang ada maka akan memicu defect yang telah 

dibahas sebelumnya. Sedangakn untuk tahap pengontrolan lainnya adalah kondisi 

nozzle selama casting.Agar kondisi nozzle selalu dalam keadaan baik maka 

dilakukan pengecekan sebelum atau sesudah casting.Tujuannya agar jika ada 

masalah bisa segera ditindak lanjuti.Ini dikarenakan nozzle-nozzlepada mesin 

casting bertindak sebagai pendingin. 

 Setelah dilakukan perbaikan dan beberapa pengujian akhirnya pada casting 

selanjutnya diperoleh data defect seperti berikut : 
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Tabel 5.11 : Defect yang ditemukan pada Slab M1 

No  Tanggal 
Jumlah  

Produksi 

Jenis defect Total  

Defect 

Sigma 

Level PH BH LC CC TC 

1 4/16/2016 283 0 0 0 3 1 4 3.69 

2 4/17/2016 251 0 2 0 0 0 2 3.91 

3 4/18/2016 303 2 0 0 2 0 4 3.72 

4 4/19/2016 351 0 0 0 5 0 5 3.69 

5 4/20/2016 330 0 1 3 0 0 4 3.75 

6 4/21/2016 367 1 0 0 3 0 4 3.79 

7 4/22/2016 328 0 0 3 1 0 4 3.75 

8 4/23/2016 278 0 2 0 2 0 4 3.69 

9 4/24/2016 335 0 0 1 3 0 4 3.76 

10 4/25/2016 358 3 0 2 4 0 9 3.46 

TOTAL 3184 6 5 9 23 1 44 3.72 
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BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1  Kesimpulan 

  Setelah pengumpulan, pengolahan data dan analisa data yang penulis lakukan 

pada bab sebelumnya, akhinrya pada bab terakhir ini penulis akan mencoba 

menyimpulkan dari apa yang penulis analisa/teliti megenai defect yang terjadi 

pada slab M1 saat proses casting di PT. XYZ. Adapun kesimpulan itu antara lain : 

1. Jenis defect yang ditemukan pada slab M1 adalah  pinhole, blowhole, 

longitudinal crack, transversal crack, dan corner crack. 

2. Penyebab defect pada slab M1 sangat beragam, salah satu penyebab utama 

adalah corner water amount  yang terjadi saat proses casting. Tidak 

sesuainya keluaran air dari nozzle-nozzle megakibatkan tidak merata nya 

cooling  di area corner slab, sehingga menimbulkan defect corner crack.. 

3. Setelah diketahui penyebab defect yang terjadi dengan dilakukan penelitian 

menggunakan  metode six sigma ini, maka  pengontrolan dalam proses 
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casting jadi lebih mudah dan terfokus. Sehingga jumlah defect yang terjadi 

berkurang dari sebelumnya. 

 

6.2 Saran  

  Setelah penulis melakukan penelitian mengenai defect pada slab M1 dengan 

metode six sigma di PT.XYZ, ada beberapa saran yang mungkin dapat berguna 

untuk kemajuan dan perkembangan perusahaan. Saran tersebut antara lain : 

1. Sebaiknya perusahaan melakukan sedikit perubahan SOP saat casting khusus 

produksi slab M1. Seperti perubahan kapan pengecekan nozzle-nozle dan 

ketinggian roll gapdilakukan. 

2. Sebaiknya perusahaan mengatur jadwal casting dengan lebih seksama terkait 

produksi slab M1, Agar penanganan defect yang terjadi dapat dilakukan 

dengan lebih baik. 
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Current Status of Spray Cooling Nozzle Clogging 

 

 

 

 

 



 

APPENDIX C 

Grade Classification of Defects 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Classification Item 
Grade Classification 

Grade 1 Grade 2 Grade 3 Grade 4 Grade 5 

Surface defect 

Cross-

sectional 

crack 

Each 

compositi

on 

0 ≤ index ≤ 

20 

20 < index ≤ 

50 

50 < index ≤ 

100 

100 < index ≤ 

200 

200 < 

index 

Not each 

compositi

on 

0 ≤ index ≤ 

50 

50 < index ≤ 

100 

100 < index 

≤ 200 

200 < index ≤ 

400 

400 < 

index 

Longitudinal surface 

crack 

0 ≤ index ≤ 

20 

20 < index ≤ 

50 

50 < index ≤ 

250 

250 < index ≤ 

500 

Exceeding 

500 

Transversal surface 

crack 

0 ≤ index ≤ 

1.0 

1.0 < index ≤ 

2.0 

2.0 < index ≤ 

5.0 

5.0 < index ≤ 

10 

Exceeding 

10.0 

Corner crack 
0 ≤ index ≤ 

0.5 

0.5 < index ≤ 

1.0 

1.0 < index ≤ 

3.0 

3.0 < index ≤ 

7.0 

Exceeding 

7.0 

Surface Inclusion 
0 ≤ index ≤ 

0.3 

0.3 < index ≤ 

0.8 

0.8 < index ≤ 

1.6 

1.6 < index ≤ 

3.2 

Exceeding 

3.2 

Pin Hole 
0 ≤ index ≤ 

2.0 

2.0 < index ≤ 

5.0 

5.0 < index ≤ 

15.0 

15.0 < index ≤ 

30.0 

Exceeding 

30.0 

Star Crack 
0 ≤ index ≤ 

2.0 

2.0 < index ≤ 

5.0 

5.0 < index ≤ 

15.0 

15.0 < index ≤ 

30.0 

Exceeding 

30.0 

 Pin Hole 
0 ≤ index ≤ 

2.0 

2.0 < index ≤ 

5.0 

5.0 < index ≤ 

15.0 

15.0 < index ≤ 

30.0 

Exceeding 

30.0 



 

Classification of Defects 

 

Pinhole  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blowhole 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Longitudinal Crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transversal Crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Corner Crack 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


