
i 
 

TUGAS AKHIR 
 

USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TINTA 

KEMASAN  DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX 

SIGMA (DMAIC) PADA PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk  

 

Diajukan guna melengkapi sebagian syarat dalam mencapai gelar Sarjana Strata Satu (S1)  

 

Disusun Oleh : 

Nama   : Welly Yusup 

NIM   : 41612110045   

Program Studi : Teknik Industri   

 

 

PROGRAM STUDI TEKNIK INDUSTRI  

FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI 

UNIVERSITAS MERCUBUANA 

JAKARTA 

2016 

 



 
 

ii 

LEMBAR PERNYATAAN 

 

 

Yang bertanda tangan dibawah ini, 

Nama  : Welly Yusup 

NIM  : 41612110045 

Jurusan : Teknik Industri 

Judul Skripsi : USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK 

TINTA KEMASAN  DENGAN MENGGUNAKAN 

METODE SIX SIGMA (DMAIC) PADA PT. 

COLORPAK INDONESIA, Tbk 

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan Skripsi yang telah saya buat ini 

merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di 

kemudian hari penulisan Skripsi merupakan plagiat atau penjiplakan terhadap 

karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus 

bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Universitas Mercu 

Buana.   

 Demikian pernyataan ini saya buat dengan sungguh dalam keadaan sadar 

dan tanpa paksaan dari pihak manapun. 

Jakarta, 28 Mei 2016 

Penulis 

 

 

 

Welly Yusup 



 
 

iii 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 

USULAN PENGENDALIAN KUALITAS PRODUK TINTA 

KEMASAN  DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX 

SIGMA (DMAIC) PADA PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk 

 

 

Disusun Oleh: 

 

Nama   : Welly Yusup 

NIM   : 41612110045   

     Program Studi         : Teknik Industri 

 

 

Pembimbing, 

 

 

 

Ir. Muhammad Kholil, MT 

 

 

Mengetahui, 

Koordinator Tugas Akhir/Ketua Program Studi  

 

 

 

Ir. Muhammad Kholil, MT



 
 

iv 

3.1 ABSTRAK 

 

PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. saat ini bergerak di bidang 

manufaktur tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak 

lainnya seperti BOP Film dan PET Film. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan 

selalu berusaha untuk menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan 

produk, Sehingga dengan demikian keuntungan perusahaan menjadi lebih 

maksimal. Usulan perbaikan menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, 

Analize, Improve, Control) dalam six sigma. Data yang diperoleh dengan 

menggunakan diagram pareto jenis cacat yang ada di PT. COLORPAK 

INDONESIA, Tbk. adalah warna tidak standar sebesar 58,82 %, tinta tidak 

kompetibel sebesar 25,00 %, grind kasar sebesar 14,71 % dan visco encer sebesar 

1,47 %. Analisa dan tindakan perbaikan dilakukan untuk semua penyebab cacat 

yang ada pada FMEA dan pada tahapan improve. usulan perbaikan menyebabkan 

nilai sigma meningkat dari 4,23 menjadi 4,61. 

 

 

 

 

 

Kata kunci: Six Sigma, DMAIC, Diagram Sebab-Akibat, FMEA, Diagram Pareto 
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3.4 ABSTRACT 

 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. currently operates in the field of printing ink 

manufacturing, coating, adhesive, and other printing equipment trade such as 

BOPP Film, PET Film, Adhesive and Plastic Resin. In the production activity, the 

company is always trying to produce a good products and reduce high product 

defects. Thus company’s profits become more leverage. repairs proposed by using 

the DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, Control) dalam six sigma. Data 

obtained using Pareto diagram types of defects that exist in production process at  

PT. Colorpak Indonesia Tbk is color is not standard is 58,82%, the ink is not 

compatible is 25,00%, coarse grind is 14,71% and low visco is 1,47%. Analyze 

and corrective action has taken to all cause of defects that exist in the FMEA and 

the improve phase. recomend of improvements lead sigma value from 4,23 to 

4,61. 

. 

 

Keywords: Six Sigma, DMAIC, Cause and Effect Diagram, FMEA 
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3.1 ABSTRAK 

 

PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. saat ini bergerak di bidang manufaktur 

tinta cetak, pelapis, perekat, dan perdagangan perlengkapan cetak lainnya seperti 

BOP Film dan PET Film. Dalam kegiatan produksinya, perusahaan selalu berusaha 

untuk menghasilkan produk yang baik dan menekan kerusakan produk, Sehingga 

dengan demikian keuntungan perusahaan menjadi lebih maksimal. Usulan perbaikan 

menggunakan metode DMAIC (Define, Measure, Analize, Improve, Control) dalam 

six sigma. Data yang diperoleh dengan menggunakan diagram pareto jenis cacat yang 

ada di PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. adalah warna tidak standar sebesar 58,82 

%, tinta tidak kompetibel sebesar 25,00 %, grind kasar sebesar 14,71 % dan visco 

encer sebesar 1,47 %. Analisa dan tindakan perbaikan dilakukan untuk semua 

penyebab cacat yang ada pada FMEA dan pada tahapan improve. usulan perbaikan 

menyebabkan nilai sigma meningkat dari 4,23 menjadi 4,61. 
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3.4 ABSTRACT 

 

PT. Colorpak Indonesia Tbk. currently operates in the field of printing ink 

manufacturing, coating, adhesive, and other printing equipment trade such as BOPP 

Film, PET Film, Adhesive and Plastic Resin. In the production activity, the company 

is always trying to produce a good products and reduce high product defects. Thus 

company’s profits become more leverage. repairs proposed by using the DMAIC 

(Define, Measure, Analize, Improve, Control) dalam six sigma. Data obtained using 

Pareto diagram types of defects that exist in production process at  PT. Colorpak 

Indonesia Tbk is color is not standard is 58,82%, the ink is not compatible is 25,00%, 

coarse grind is 14,71% and low visco is 1,47%. Analyze and corrective action has 

taken to all cause of defects that exist in the FMEA and the improve phase. recomend 

of improvements lead sigma value from 4,23 to 4,61. 

. 

 

Keywords: Six Sigma, DMAIC, Cause and Effect Diagram, FMEA 

 



BAB I 

PENDAHULUAN 

 

  

1.1 Latar Belakang 

Pada dasarnya perusahaan bertujuan mendapatkan keuntungan yang 

sebesar-besarnya dengan sumber daya yang ada. Oleh karena itu perusahaan 

harus memperhatikan kualitas produknya yang merupakan bagian dari kriteria 

penting yang menjadi pertimbangan pelanggan dalam memilih produknya. Untuk 

memenangkan kompetisi dari industri yang sejenis, pelaku bisnis memberikan 

perhatian khusus terhadap kualitas produknya. Perhatian terhadap kualitas 

memberikan dampak positif kepada pelaku bisnis melalui dua cara yaitu dampak 

terhadap biaya-biaya produksi dan dampak terhadap pendapatan (Gasperszz, 

2002: 3). Dampak terhadap biaya produksi terjadi melalui proses pembuatan 

produk yang memiliki derajat konfirmasi yang tinggi terhadap standar-standar 

sehingga bebas dari tingkat kerusakan. Sedangkan dampak terhadap peningkatan 

pendapatan terjadi karena peningkatan penjualan atas produk yang berkualitas 

yang berharga tinggi.  



PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk.  adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang industry tinta cetak untuk kebutuhan kemasan yang berbahan dasar berupa 

resin, solvent, pigment, dan additive. Jenis tinta yang di hasilkan berupa waterbase 

dan solventbase. Selain itu perusahaan ini juga menjual bahan-bahan penunjangnya 

seperti BBOP dan PET Film, adhesive serta plastik resin. Untuk menghasilkan 

produk yang sesuai dengan yang di inginkan pelanggan, PT. COLORPAK 

INDONESIA, Tbk.  melakukan berbagai program pengendalian kualitas dari 

pemilihan bahan baku, proses produksi, pengecekan produk hingga produk dapat di 

terima oleh perusahaan juga oleh pelanggan.  

Namun dalam kenyataannya, dalam memproduksi produknya PT. 

COLORPAK INDONESIA, Tbk. masih mengalami kegagalan dalam proses 

produksinya yang mengakibatkan produk tersebut menjadi cacat diantaranya warna 

tidak standar, tinta tidak kompetibel, grind kasar dan visco encer yang total 

keseluruhannya sebesar 1,58% dari target kecacatan perusahaan 1%. Faktor 

kecacatan produk berasal dari faktor yang dapat di hindari maupun faktor yang tidak 

dapat di hindari. Apabila hal itu tidak segera di benahi maka perusahaan tidak akan 

mendapatkan keuntungan yang lebih maksimal. Sehingga perlu di lakukan analisa 

mengenai upaya pengendalian kualitas yang di terapkan perusahaan dan mencari 

sebab terjadinya cacat serta mencari solusi perbaikan maupun solusi terhadap produk 

cacat tersebut.  

Dengan adanya permasalahan tersebut, penulis mengusulkan kepada 

perusahaan untuk menerapkan penendalian kualitas dengan menggunakan metode 

Six Sigma. Six Sigma adalah sekumpulan konsep dan praktik yang berfokus pada 



penurunan variasi proses dan penurunan kegagalan atau kecacatan produk (Gaspersz, 

2007: 91). Six Sigma adalah bertujuan yang hampir sempurna dalam memenuhi 

persyaratan pelanggan (Pande dan Cavanagh, 2002: 9). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari uraian deskripsi di atas, masalah dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Bagaimana cara PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk meminimalisir kecacatan 

produk ? 

2. Bagaimana pengendalian kualitas dengan menggunakan metode Six sigma di 

PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Untuk mengetahui pengaruh dari kecacatan produk terhadap keuntungan 

perusahaan. 

2. Untuk mengetahui hasil perbaikan dari pengendalian kualitas di PT. 

COLORPAK INDONESIA, Tbk dengan menggunakan metode six sigma. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dalam melakukan penelitian pasti akan memberikan manfaat baik untuk diri 

penulis, perusahaan maupun orang lain yang membacanya. 

1. Bagi penulis, penelitian merupakan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana 



Teknik Industri pada Fakultas Teknik Universitas Mercubuana Jakarta, 

sekaligus bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan pengalaman penulis 

khususnya pengendalian kualitas produk. 

2. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan 

dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pengendalian kualitas 

produk. Sehingga dapat mengurangi dan mencegah terjadinya kegagalan 

produk yang lebih besar lagi. 

3. Bagi orang lain, penelitian dapat dijadikan bahan referensi guna meningkatkan 

dan memaksimalkan apa yang di kaji dalam laporan ini. 

 

1.5 Batasan Masalah 

Dalam melakukan penelitian diperlukan batasan masalah agar pembahasan dan 

penarikan kesimpulan yang akan dilakukan bisa jelas dan terarah. Hal ini 

dikarenakan kemampuan penulis yang terbatas maka penulis menentukan batasan 

masalah penelitian pada masalah berikut:  

1. Pengamatan pada produksi tinta reverse, karena tinta jenis ini memiliki tingkat 

cacat yang terbesar dibandingkan tinta jenis lainnya. 

2. Pengambilan data fokus pada data produk cacat QC pada proses yang 

mengalami kendala atau masalah pada periode Mei sampai Desember 2015. 

3. Analisa menggunakan metode Six Sigma (DMAIC) untuk mengendalikan 

kualitas produk tinta reverse. 

 



1.6 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah pemahaman atas materi-materi yang di bahas dalam 

laporan ini maka berikut ini akan di uraikan secara garis besar isi dari masing-masing 

bab sebagai berikut: 

 

BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini dikemukakan tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan, manfaat, dan batasan masalah serta sistematika penulisan dari 

laporan ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Bab ini mengemukakan secara singkat teori-teori yang berhubungan dan 

berkaitan dengan masalah yang akan dibahas untuk menunjang landasan berfikir 

dalam proses pemecahan masalah dan analisa pembahasan, yaitu mengenai Six 

Sigma. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN  

Pada bab ini berisikan penjelasan secara terperinci mengenai hal-hal yang 

terkait pelaksanaan penelitian. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Merupakan bab terakhir dari laporan ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penulisan dan saran - saran yang diberikan penulis berkaitan dengan penulisan ini. 

BAB V HASIL DAN ANALISIS 



Merupakan bab ini dianalisa hasil-hasil dari pengolahan data dan pemecahan 

masalah yang diperoleh. 

BAB VI PENUTUP 

Merupakan bab yang menyajikan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dilakukan dan juga saran-saran kepada pihak yang berkepentingan dalampenelitian. 



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

2.1 Produksi 

2.1.1 Pengertian Proses Produksi 

Kegiatan utama yang bersangkutan dengan manajemen produksi adalah 

proses produksi. Sebelum membahas proses produksi, ada baiknya kita perlu 

mengetahui arti dari proses dan produksi. Proses diartikan sebagai suatu cara, 

metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, mesin, 

bahan dan dana) yang ada diubah untuk memperoleh suatu hasil. Produksi adalah 

kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang kegunaan barang 

atau jasa (Assauri, 1995).  

Menurut Ahyari (2002) proses produksi adalah suatu cara, metode ataupun 

teknik menambah kegunaan suatu barang dan jasa dengan menggunakan faktor 

produksi yang ada. 

Melihat kedua definisi diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa proses 

produksi merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu 



barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor yang ada seperti tenaga kerja, 

mesin, bahan baku dan dana agar lebih bermanfaat bagi kebutuhan manusia. 

Pada perusahaan apapun, inti dari manajemen produksi adalah bagaiman 

gambaran dari suatu proses yang mengubah input menjadi output. Untuk 

mengevaluasi dan memperbaiki kinerja sebuah proses maka harus menguji input 

menjadi output. 

 

Gambar 2.1 Proses Produksi 

sumber: http://slideplayer.info/slide/2435787/ 

 

2.1.2 Jenis-Jenis Proses Produksi 

Jenis-jenis proses produksi ada berbagai macam bila ditinjau dari berbagai 

segi. Proses produksi dilihat dari wujudnya terbagi menjadi proses kimiawi, 

proses perubahan bentuk, proses assembling, proses transportasi dan proses 

penciptaan jasa-jasa administrasi (Ahyari,2002). Proses produksi dilihat dari arus 

atau flow bahan mentah sampai produk akhir, terbagi menjadi dua yaitu proses 

http://slideplayer.info/slide/2435787/


produksi terus menerus (Continous processes) dan produksi terputus-putus 

(Intermittent processes). 

Perusahaan menggunakan proses produksi terus-menerus apabila di dalam 

perusahaan terdapat urutan-urutan yang pasti sejak dari bahan mentah sampai 

produksi akhir. Proses produksi terputus-putus apabila tidak terdapat urutan atau 

pola yang pasti dari bahan baku sampai dengan menjadi produk akhir atau urutan 

selalu berubah (Ahyari, 2002). 

 

2.2 Produk  

2.2.1 Pengertian Produk 

Produk merupakan salah satu variabel yang menentukan dalam kegiatan 

usaha, karena tanpa produk suatu perusahaan tidak dapat melakukan kegiatan 

untuk mencapai hasil yang diharapkan. Suatu produk tidak dapat dilepaskan dari 

namanya pemuasan kebutuhan dan keinginan konsumen. Suatu produk juga tidak 

dapat dikatakan memiliki nilai jual, jika produk tersebut tidak menarik bagi 

konsumen. 

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang definisi produk, para ahli 

mempunyai gambaran tentang definisi produk itu sendiri yang antara lainnya 

adalah: 

Menurut William J. Stanton yang diterjemahkan oleh Rakhmat 

A.(1996:222), produk menurut artinya secara sempit, produk adalah sekumpulan 

atribut fisik secara nyata dan tidak nyata yang didalamnya tercakup warna, harga, 

kemasan, prestise pengecer, dan pelayanan dari pabrik serta pengecer yang 

mungkin diterima oleh pembeli sebagai sesuatu yang bisa memuaskan 

keinginannya. 



Menurut Fandy Tjiptono (1997:95) menyatakan bahwa:” Produk merupakan 

segala sesuatu yang dapat ditawarkan produsen untuk diperhatikan, diminta, 

dicari, dibeli, diguankan atau dikonsumnsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan 

atau keinginan pasar yang bersangkutan”. 

Sedangkan menurut Kotler yang diterjemahkan oleh Hendra Teguh, SE, 

Ak.(1997:53), produk memiliki pengertian yang luas yaitu segala sesuatu yang 

ditawarkan, dimiliki, dipergunakan atau dikonsumsi sehingga dapat memuaskan 

keinginan dan kebutuhan termasuk didalamnya adalah fisik, jasa, orang, tempat, 

organisasi serta gagasan. 

 

2.2.2 Produk Cacat 

Produk cacat yang terjadi selama proses produksi mengacu pada produk 

yang tidak diterima oleh konsumen dan dapat dikerjakan ulang atau tidak dapat 

dikerjakan ulang. Produk cacat merupakan produk yang mempunyai kondisi yang 

tidak sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh perusahaan. Berikut adalah 

pengertian mengenai produk cacat menurut para ahli: 

Menurut Mulyadi (1993):  

“Produk cacat adalah produk yang tidak sesuai dengan standar mutu yang 

telah ditetapkan secara ekonomis tidak dapat diperbaharui menjadi produk 

yang baik.” 

 

Menurut Bastian Bustami, Nurlela (2007):  

“Produk cacat adalah produk yang dihasilkan dalam proses produksi, 

dimana produk yang dihasilkan tersebut tidak sesuai dengan standar mutu 

yang ditetapkan, tetapi secara ekonomis produk tersebut dapat diperbaiki 



dengan mengeluarkan biaya tertentu, tetapi biaya yang dikeluarkan 

cenderung lebih besar dari nilai jual setelah produk tersebut diperbaiki. 

Produk cacat ini pada umumnya diketahui setelah proses produksi selesai ” 

Menurut Assauri (1999):  

“Produk cacat adalah penciptaan hasil yang tidak memiliki nilai ekonomis 

sehingga tidak mempunyai nilai jual di pasar. Jika standar kerusakan nol 

dapat tercapai, maka perusahaan harus mananggung biaya pencegahan dan 

biaya penilaian.” 

Menurut Hansen dan Mowen (2001):  

“Produk harus sesuai dengan spesifikasinya dalam memenuhi 

kebutuhannya, untuk berfungsi sebagaimana mestinya produk dibuat. 

produk itu dinyatakan cacat apabila produk terdebut tidak memenuhi 

spesifikasinya.” 

 

2.3 Pengendalian Kualitas  

Suatu perusahaan tidak lepas dari konsumen serta produk yang 

dihasilkannya. Konsumen tentunya berharap bahwa barang yang di dapatkannya 

akan dapat memenuhi kebutuhan dan keinginannya. Oleh karena itu perusahaan 

harus melihat serta menjaga agar kualitas produk yang dihasilkan terjamin serta 

diterima oleh konsumen serta dapat bersaing dipasar. 

Mutu (kualitas) barang atau jasa yang dihasilkan oleh perusahaan akan 

menentukan performasi suatu perusahaan tersebut. Oleh karena itu setiap 

perusahaan diharuskan menghasilkan produk yang berkualitas. Namun untuk 



dapat memenuhi keinginan pelanggan harus diketahui terlebih dahulu definisi 

kualitas itu sendiri secara jelas supaya arah yang di tuju akan lebih jelas juga.  

  

2.3.1 Pengertian Kualitas  

Ditinjau dari sudut pandang konsumen, secara subjektif orang mengatakan 

kualitas adalah sesuatu yang cocok dengan selera (fitness for use). Pandangan lain 

mengatakan kualitas adalah barang atau jasa yang menaikkan status pemakai. Ada 

juga yang megatakan kualitas merupakan barang atau jasa yang memberikan 

manfaat pada pemakai (measure of utility and usefulness). Sedangkan dari sudut 

pandang produsen, kualitas adalah sebagai kesesuaian dengan spesifikasinya 

(Juran, 1962; Krajewski,1987).  

Definisi kualitas sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan apa itu 

kualitas, dan dibawah ini adalah beberapa pendapat para ahli yang mendefinisikan 

kualitas: 

 A.V. Feigenbaum (1997 : 3) : mutu merupakan keseluruhan gabungan 

karakteristik produk dan jasa yang meliputi marketing, engeneering 

manufacture, dan maintenance melalui makna produk dan jasa dalam 

pemakaian akan sesuai dengan harapan pelanggan. 

 Crosby (1997 : 3) : mutu adalah kesesuaian dengan kebutuhan yang meliputi 

availability, delivery, reliability, maintainability, dan cost effectiveness. 

 Dr. Edwards Deming (1996 : 7) : “The difficulty in defining quality is to 

translate future needs of the user into measureable characteristics, so that a 

product can be designed and turned out to give satisfaction at price that the 

user will pay”. 



 H.L. Gilmore (1997 : 6) : mutu adalah suatu kondisi dimana produk sesuai 

dengan desain dan spesifikasi tertentu. 

 Perbendaharaan istilah di ISO 8402 dan SNI 19-8402-1991 (1997 : 3) : 

mutu adalah keseluruhan ciri dan karakteristik produk atau jasa yang 

kemampuannya dapat memuaskan kebutuhan, baik yang di nyatakan secara 

tegas maupun tersamar. 

 David L. Goetch dan Stanley davis (1997 : 3) : mutu adalah suatu kondisi 

yang berkaitan dengan produk, pelayanan, orang, proses, dan lingkungan 

yang memenuhi apa yang diharapkan. 

 J.M. Juran (1997 : 6) : mutu adalah sesuai untuk digunakan. 

 Ross Johnson & William O. Winchell (1997 : 6) : mutu adalah keseluruhan 

ciri dan karakterisitik produk atau jasa yang berkaitan dengan 

kemampuannya memnuhi kebutuhan atau kepuasan. 

 William W. Scherkenbach (1997 :6) : mutu ditentukan oleh pelanggan; 

pelanggan ingin produk dan jasa, dalam kehidupannya, terpenuhi kebutuhan 

dan harapannya, pada suatu harga tertentu yang menunjukkan nilai produk 

tersebut. 

Jadi kesimpulannya akan sulit untuk menentukan definisi pasti dari kualitas 

tersebut, karena akan selalu berubah sesuai dengan karakteristik kebutuhan 

pelanggan. 

2.3.2 Dimensi Kualitas  

Setelah dipahami definisi kualitas, maka harus diketahui apa saja yang 

termasuk dalam dimensi kualitas. Multidimensi merupakan sifat khas kualitas 

suatu produk yang andal karena harus memberikan kepuasan dan nilai manfaat 



bagi yang besar bagi konsumen. Secara umum, dimensi kualitas menurut Gavin 

(dalam Gasperz, 2005:37) mengidentifikasikan delapan dimensi kualitas yang 

dapat digunakan untuk menganalisis karakteristik kualitas produk, yaitu sebagai 

berikut : 

 

1. Kinerja (performance), merupakan kesesuaian produk dengan fungsi utama 

produk itu sendiri atau karakteristik operasi dari suatu produk. 

2. Keistimewaan (features), merupakan ciri khas produk yang membedakan 

dari produk lain yang merupakan karekateristik pelengkap dan mampu 

menimbulka kesan yang baik bagi pelanggan. 

3. Keandalan (reliability), merupakan kepercayaan pelanggan terhadap produk 

karena kehandalannya atau karena kemungkinan rusak yang rendah. 

4. Konformasi (conformance), merupakan kesesuaian produk dengan syarat 

atau ukuran tertentu sejauh mana karakteristik desain dan operasi memenuhi 

standar yang di tetapkan. 

5. Daya tahan (durability), merupakan tingkan ketahanan produk atau lama 

umur produk. 

6. Kemampuan  pelayanan (service ability), merupakan kemudahan produk itu 

bila akan diperbaiki atau kemudian memperoleh komponen produk tersebut. 

7. Estetika (aesthetic), merupakan  keindahan atau daya tarik produk tersebut. 

Kualitas yang dipersepsikan (perceived quality), Bersifat subjektif, 

berkaitan dengan perasaan pelanggan dalam menkonsumsi produk, seperti 

meningkatkan harga diri. Selain itu juga dapat berupa karakteristik yang berkaitan 

dengan reputasi. Sebagai milsal: seseorang akan membeli produk elektronik merk 



sony karena memiliki persepsi bahawa produk elektronik bermerk sony adalah 

produk yang berkualitas, meskipun orang itu belum pernah menggunakan produk-

produk bermerk sony. (Nasution, 2005). 

2.3.3 Perspektif Kualitas  

Setelah diketahui dimensi kualitas, harus diketahui bagaimana perspektif 

kuliatas, yaitu pendekatan yang digunakan untuk mewujudkan kualitas suatu 

produk. 

Garvin (dalam lovelock, 1994; Ross, 1993) mengidentifikasi adanya lima 

alternatif perspektif kualitas yang biasa digunakan, yaitu:  

1. Trancendental Approach 

Menurut pendekatan ini kualitas dapat dirasakan atau diketahui, tetapi sulit 

dioperasionalkan. Sudut pandang ini biasanya diterapkan dalam seni musik, 

drama, seni tari dan seni rupa. Selain itu, perusahaan dapat mempromosikan 

produknya dengan pernyataan-pernyataan seperti tempat berbelanja yang 

menyenangkan (supermarket), elegan (mobil), kecantikan wajah (kosmetik), 

kelembutan dan kehalusan kulit (sabun mandi), dan lain-lain.dengan 

demikian, fungsi pernecanaan, produksi, dan pelayanan suatu perusahaan 

sulit sekali menggunakan definisi seperti ini sebagai dasar manajemen 

kualitas karena sulitnya mendesain produk secara tepat yang mengakibatkan 

implementasinya sulit. 

2. Product-based Approach 

Dalam pendekatan ini menganggap kulaitas sebagai karakteristik atau 

atribut yang dapat dikuantifikasikan dan dapat diukur. Perbedaan dalam 

kualitas mencerminkan perbedaan dalam jumlah untsur atau atribut yang 



dimiliki produk. Karena pandangan ini sangat objektif, maka tidak dapat 

,menjelaskan perbedaan secara selera, kebutuhan, dan preferensi individual. 

3. User-based Approach 

Pendekatan ini didasarkan pemikiran bahawa kualitas tergantung pada orang 

yang menggunkannya, dan produk yang paling memuaskan preferensi 

seseorang (misalnya perceived quality) merupakan produk yang berkualitas 

tinggi. Perspektif yang subjektif dan demand-oriented ini juga menyatakan 

bahwa pelanggan yang berbeda memiliki kebutuhan dan keinginan yang 

berbeda pula, sehingga kualitas bagi seseorang adalah sama dengan 

kepuasan maksimum yang dirasakannya. 

4. Manufacturing-based Approach 

Pendekatan ini sangat memperhatikan praktik-praktik perekayasaan dan 

pemanufakturan serta mendefinisikan kualitas sebagai sama dengan 

persyaratannya (conformance to requirements). Dalam sektor jasa, dapat 

dikatakan bahwa kualitasnya bersifat operations-driven. Pendekatan ini 

berfokus pada penyesuaian spesifikasi yang dikembangkan secara internal, 

yang sering kali didorong oleh tujuan peningkatan produktivitas dan 

penekanan biaya. Jadi, yag menentukan kualitas adalah standar-standar yang 

ditetapkan perusahaan, bukan konsumen yang menggunakannya. 

5. VAlue-based Approach 

Pendekatan ini memandang kualitas dari segi harga. Dengan 

mempertimbangkan trade-off atar kinerja produk dengan harga, kualitas 

didefinisikan sebagai “affodable excellence”. Kualitas dalam pendekatan ini 

bersifat relatif, sehingga produk yang memiliki kualitas paling tinggi belum 



tentu produk yang paling bernilai. Akan tetapi, yang paling bernilai adalah 

produk atau jasa yang paling tepat dibeli (best-buy). 

  

Perbedaan pandangan terhadap kualitas sebagaimana diuraikan diatas dapat 

bermanfaat dalam mengatasi konflik-konflik yang kadang kala timbul diantara 

para manajer dalam departemen fungsional yang berbeda. 

 

2.3.4 Pengertian Pengendalian Kualitas  

Pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas (manajemen perusahaan) 

untuk menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk (dan jasa) perusahaan dapat 

dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. Pengendalian kulaitas 

merupakan usaha preventif dan dilkasanakan sebelum kualitas produk mengalami 

kerusakan. (Agus dan Ahyari, 2000). Pengertian pengendalian kualitas sangat 

luas, dikarenakan berhubungan dengan beberapa unsur yang mempengaruhi 

kualitas yang harus dimasukkan dan dipertimbangkan. 

Menurut Vincent Gasperz (2005:480), pengendalian adalah “Kegiatan yang 

dilakukan untuk memantau aktivitas dan memastikan kinerja sebenarnya yang 

dilakukan telah sesuai dengan yang direncanakan.”  

Pengertian pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri (1998:210) adalah 

“pengawasan mutu merupakan usaha untuk mempertahankan mutu atau kualitas 

barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan.”  



Sedangkan menurut Vincent Gasperz (2005:480), pengendalian kualitas 

adalah “teknik dan aktivitas operasional yang digunakan untuk memenuhi standar 

kualitas yang diharapkan.” 

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa 

pengendalian kualitas merupakan suatu teknik dan aktivitas atau tindakan yang 

terencana yang dilakukan untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan 

kualitas suatu produk dan jasa agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

dan dapat memenuhi kepuasan konsumen. 

Secara garis besar pengendalian kualitas dikelompokkan menjadi: 

a. Pengendalian kualitas sebelum pengolahan atau proses yaitu pengendalian 

kualitas yang berkenaan dengan proses yang berurutan dan teratur termasuk 

bahan-bahan yang akan diproses. 

b. Pengendalian kualitas terhadap produk jadi yaitu pengendalian yang 

dilakukan terhadap barang hasil produksi untuk menjamin supaya produk 

jadi tidak mengalami kerusakan produk sedikitpun.(Assauri,1993). Teknik 

yang digunakan dalam pengendalian kualitas diantaranya dengan metode 

control chart. Metode tersebut digunakan untuk mengetahui rata-rata 

kerusakan produk dan besarnya penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. 

 

2.3.5 Tujuan Pengendalian Kualitas  

Tujuan utama pengendalian kualitas adalah untuk mendapatkan jaminan 

bahwa kualitas produk atau jasa yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas 

yang telah ditetapkan dengan mengeluarkan biaya yang ekonomis atau serendah 

mungkin. 



Adapun tujuan dari pengendalian kualitas menurut Sofjan Assauri 

(1998:210) adalah: 

1. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar kualitas yang telah 

ditetapkan. 

2. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

3. Mengusahakan agar biaya desain dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualitas produksi tertentu dapat menjadi sekecil mungkin. 

4. Mengusahakan agar biaya produksi dapat menjadi serendah mungkin. 

Pengendalian kualitas tidak lepas dari pengendalian produksi, karena 

pengendalian kualitas merupakan bagian dari pengendalian produksi. 

Pengendalian produksi baik secara kualitas maupun kuantitas merupakan kegiatan 

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

produksi yang dilaksanakan akan dikendalikan, supaya barang atau jasa yang 

dihasilkan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, dimana penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi diusahakan diperkecil. 

2.3.6 Faktor-faktor Pengendalian Kualitas  

Menurut Douglas C. Montgomery (2001:26) dan berdasarkan beberapa 

literature yang lainnya menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah: 

1. Kemampuan proses, batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan 

dengan kemampuan proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan 

suatu proses dalam batas-batas yang melebihi kemampuan dan kesanggupan 

proses yang ada. 



2. Spesifikasi yang berlaku, spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus 

dapat berlaku, bila ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau 

kebutuhan konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam 

hal ini haruslah dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat 

berlaku dari segi yang telah disebutkan di atas sebelum pengendalian 

kualitas pada proses dapat dimulai. 

 

Untuk melaksanakan pengendalian di dalam suatu perusahaan, maka 

menajemen perusahaan perlu menerapkan melaui apa pengendalian kualitas 

tersebut akan dilakukan. Hal ini disebabkan faktor yang menentukan atau 

berpengaruh terhadap baik atau tidaknya kualitas produk perusahaan terdiri dari 

beberapa macam, yaitu: 

 

A. Pendekatan Bahan Baku 

Baik dan buruknya kualitas bahan baku mempunyai pengaruh yang cukup 

besar terhadap kualitas produk jadi, bahkan beberapa jenis perusahaan pengaruh 

kualitas bahan baku yang digunakan untuk pelaksanaan proses produksi 

sedemikian besar sehingga kualitas produk jadinya ditentukan oleh bahan baku 

yang digunakan. Berikut adalah beberapa hal yang sebaiknya dikerjakan oleh 

manajemen perusahaan agar bahan baku yang diterima dapat dijaga kualitasnya: 

1. Seleksi Pemasok Bahan baku 

Pelaksanaan seleksi sumber bahan baku dapat dilakukan dengan cara 

melihat pengalaman hubungan perusahaan pada waktu yang lalu atau 



mengadakan evaluasi pada perusahaan pemasok dengan melakukan 

penelitian kualitas perusahaan pemasok. 

2. Pemeriksaan Dokumen Pembelian 

Hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah pemeriksaan dokumen 

pembeliaan yang ada yang nantinya akan di jadikan referensi dari pembelian 

yang akan datang. Beberapa yang perlu diperiksa meliputi tingkat harga, 

bahan baku, tingkat kualitas bahan, waktu pengiriman bahan, pemenuhan 

spesifikasi bahan. 

3. Pemeriksaan Penerimaan Bahan 

Beberapa permasalahan yang perlu diketahui dalam hubungannya dengan 

kegiatan pemeriksaan bahan baku di dalam gudang perusahaan antara lai 

rencana pemeriksaan, pemeriksaan dasar, pemeriksaan contoh bahan, 

catatan pemeriksaan dan penjagaan gudang. 

 

B. Pendekatan Proses Produksi 

Pengendalian kualitas produk yang dihasilkan perusahaan tersebut lebih 

baik bila dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan proses produksi yang di 

selesaikan dengan pelaksanaan proses produksi di dalam perusahaan. Pada 

umumnya pelaksanaan pengendalian kualitas proses produksi di dalam 

perusahaan dibagi menjadi 3 bagian, yaitu : 

1. Tahap persiapan 

Pada tahap ini akan dipersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan 

pelaksanaan pengendalian proses tersebut.  

2. Tahap Pengendalian Proses 



Dalam tahap ini, upaya yang dilakukan adalah mencegah agar jangan 

sampai terjadi kesalahan proses yang dapat mengakibatkan terjadinya 

penurunan kualitas produk. Apabila terjadi kesalahan proses produksi maka 

dengan secepat mungkin kesalahan tersebut diperbaiki sehingga tidak 

mengakibatkan kerugian yang lebih besar atau barang dalam proses tersebut 

dikeluarkan dari proses produksi dan diperlakukan sebagai produk yang 

gagal. 

3. Tahap Pemeriksaan Akhir 

Tahap ini merupakan pemeriksaan terakhir dari produk yang ada dalam 

proses produksi sebelum dimasukkan ke gudang barang jadi.  

 

C. Pendekatan Barang Jadi 

Upaya perusahaan untuk mempertahankan kualitas produk yang 

dihasilkannya dengan melihat produk akhir yang menjadi hasil dari perusahaan 

tersebut yaitu pendekatan produk akhir. Pelaksanaan pengendalian kualitas 

dengan pendekatan produk akhir dapat dilakukan dengan cara memeriksa seluruh 

produk akhir yang akan dikirimkan kepada para konsumen. 

Untuk masalah produk cacat, perusahaan harus mengambl tindakan yang 

tepat bagi peningkatan kualitas produk akhir serta kelangsungan hidup perusahaan 

tersebut. Oleh sebab itu perusahaan harus mengumpulkan informasi tentang 

berbagai faktor penyebab produk menjadi cacat. Kemudian diadakan analisa 

tentang cara menanggulangi masalah tersebut. 

 

 

 



2.4 Six Sigma 

2.4.1 Pengertian Six Sigma 

Sigma ( ) adalah sebuah simbol abjad Yunani yang menunjukkan standar 

deviasi dari suatu proses. Standar deviasi mengukur variasi atau jumlah 

persebaran suatu rata-rata proses. Nilai Sigma dapat diartikan seberapa sering 

cacat yang mungkin terjadi.  

Six Sigma adalah sekumpulan konsep dan praktik yang berfokus pada 

penurunan variasi proses dan penurunan kegagalan atau kecacatan produk 

(Gaspersz, 2007: 91). Six Sigma adalah bertujuan yang hampir sempurna dalam 

memenuhi persyaratan pelanggan (Pande dan Cavanagh, 2002: 9). Menurut 

Vincent Gaspersz (2007: 37), apabila produk (barang dan/atau jasa) diproses pada 

tingkat kinerja kualitas Six Sigma, perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan 

per sejuta kesempatan (DPMO) atau bahwa 99,99966 persen dari apa yang di 

harapkan pelanggan akan ada dalam produk (barang dan/atau jasa) itu. Menurut  

Gaspersz (2003: 310) terdapat enam aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam 

aplikasi konsep Six Sigma, yaitu : 

1. Identifikasi pelanggan 

2. Identifikasi produk 

3. Identifikasi kebutuhan dalam memproduksi produk untuk pelanggan 

4. Definisi proses 

5. Menghindari kesalahan dalam proses dan menghilangkan semua 

pemborosan yang ada 

6. Tingkatkan proses secara terus-menerus menuju target Six Sigma 

 



Pada dasarnya pelanggan akan merasa puas apabila mereka menerima nilai 

yang mereka harapkan. Six Sigma adalah usaha yang terus menerus untuk 

mengurangi dan menurunkan variance dan mencegah defect. Tujuan dari metode 

peningkatan kualitas Six Sigma  dapat di lihat dari dua kategori, yaitu tujuan 

umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari metode Six Sigma  adalah untuk 

memperbaiki sistem manajemen suatu perusahaan atau instansi lain yang terkait 

dengan pelanggan. Hal ini berarti Six Sigma  membantu perusahaan atau instansi 

dalam suatu proses guna memiliki dukungan tinggi terhadap produk dan layanan 

yang bebas cacat. Sedangkan tujuan khusus dari metode Six Sigma  ini adalah 

untuk memperbaiki proses produksi yang di fokuskan pada usaha mengurangi 

variasi proses sekaligus mengurangi cacat, sedemikian sehingga dapat 3,4 DPMO.  

Metode Six Sigma  dapat di jelaskan dalam dua perspektif, yaitu:  

1. Perspektif Statistik  

sigma dalam statistik di kenal sebagai standar deviasi yang menyatakan nilai 

simpangan terhadap nilai tengah. Suatu proses di nyatakan baik apabila berjalan 

pada suatu rentang yang di sepakati. Rentang tersebut memiliki batas, batas atas 

atau USL (Upper Specification Limit) dan batas bawah atau LSL (Lower 

Specification Limit) proses yang terjadi di luar rentang di sebut cacat. Proses Six 

Sigma adalah proses yang menghasilkan 3,4 DPMO (defect permillion 

opportunity). 

 

 

 

 



 

Tabel 2.1 Konversi Yield (hasil) ke DPMO dan Sigma 

Yield DPMO 

Sigma 
(probabilitas tanpa cacat) 

(defect permillion 

opportunity) 

30.9% 690 1 

69.2% 308 2 

93.3% 66,8 3 

99.4% 6,21 4 

99.98% 320 5 

999997% 3,4 6 

 

Six Sigma sesuai dengan arti sigma, yaitu distribusi atau penyebaran 

(variasi) dari rata-rata (mean) suatu proses atau prosedur. Six Sigma di terapkan 

untuk memperkecil variasi (sigma). Six Sigma sebagai pengukuran Defect 

Permillion Opportunity (DPMO) sebagai satuan pengukuran. DPMO merupakan 

ukuran yang baik bagi kualitas produk maupun proses, sebab berkolerasi langsung 

dengan cacat, biaya dan waktu yang terbuang. Dengan menggunakan tabel 

konversi ppm dan sigma pada lampiran, akan dapat di ketahui tingkat sigma. Cara 

menentukan DPMO adalah sebagai berikut: 

 

Defect Per Unit (DPU): 

DPU = 
            

              
                       (2.1) 

 

Defect Per Million Opportunity (DPMO): 

DPMO = 
               

                     
       (2.2) 



2. Perspektif Metodologi 

Six Sigma merupakan pendekatan menyeluruh untuk menyelesaikan 

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

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

voice of customer berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang di 

hasilkan memuaskan pelanggan. 

 

2.4.2 Metodologi Six Sigma 

Menurut Pete dan Holpp (2002:45-58), tahap-tahap implementasi 

peningkatan kualitas dengan Six Sigma terdiri dari lima langkah yaitu 

menggunakan metode DMAIC atau define, Measure, Analyze, Improve, and 

Control.  

1. Define 

Pada tahap ini bertujuan untuk penetapan dari aktivitas peningkatan kualitas 

Six Sigma. Langkah ini untuk mendefinisikan rencana-rencana tindakan yang 

harus dilakukan untuk melaksanakan peningkatan dari setiap tahap proses bisnis 

kunci (Gaspersz, 2005: 322). Pada tahap ini di tentukan proporsi defect yang 

menjadi penyebab paling signifikan terhadap adanya kerusakan yang merupakan 

sumber kegagalan produksi. Cara yang ditempuh adalah: 

1. Mendefinisikan masalah standar kualitas dalam menghasilkan produk yang 

telah ditentukan perusahaan. 

2. Mendefinisikan rencana tindakan yang harus dilakukan berdasarkan hasil 

observasi dan analisis penelitian. 



3. Menetapkan sasaran dan tujuan peningkatan kualitas Six Sigma berdasarkan 

hasil observasi. 

2. Measure 

Langkah pertama yang di lakukan dalam pengendalian kualitas secara 

statistik adalah membuat check sheet yang berguna untuk mempermudah proses 

pengumpulan data serta analisis. Selain itu juga berguna untuk mengetahui area 

permasalahan berdasarkan frekuensi dari jenis atau penyebab mengambil 

keputusan untuk melakukan perbaikan atau tidak. Tahap pengukuran dilakukan 

melalui 2 tahap dengan pengambilan sampel pada perusahaan selama tahun 2015 

sebagai berikut: 

1. Analisa diagram kontrol ( P-Chart ) 

Diagram kontrol P digunakan untuk atribut yaitu sifat-sifat barang yang 

didasarkan atas proporsi jumlah suatu kejadian seperti diterima atau ditolak 

akibat proses produksi. Diagram ini dapat disusun dengan langkah sebagai 

berikut: 

a) Pengambilan populasi dan sampel 

Populasi yang diambil untuk analisis P Chart adalah jumlah tinta yang 

dihasilkan dalam kegiatan produksi PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. 

pada tahun 2015. 

b) Pemeriksaan karakteristik dengan menghitung mean. 

Rumus mencari nilai mean  adalah: 

 Menghitung mean (CL) atau rata-rata produk akhir yaitu: 

 CL = 
∑  

∑ 
 



 Menghitung persentase kerusakan 

 p = 
  

 
 

Dimana: 

n   : Jumlah Sampel 

np   : Jumlah Kecacatan 

p  : rata-rata proporsi kecacatan 

 

c) Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL). Untuk 

menghitung batas atas atau UCL di lakukan dengan rumus: 

UCL = CL + √
         

 

 
  

  

Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) untuk 

menghitung batas kendali bawah atau LCL di lakukan dengan rumus: 

LCL = CL - √
         

 

 
  

Dimana: 

UCL : Upper Control Limit 

LCL : Lower Control Limit 

p  : rata-rata proporsi kecacatan 

n   : Jumlah Sampel 

 

2. Menganalisis tingkat sigma dan Defect For Million Opportunitas (DPMO) 

perusahaan. 



Untuk mengukur tingkat Six Sigma dari hasil produksi PT. Colorpak 

Indonesia, Tbk. dapat di lakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

 Menghitung DPU (Defect Per Unit) 

DPU = 
            

              
 

 Menghitung DPMO (Defect Per Million Opportunities) 

DPMO = 
             

              
 x 1.000.000 

 Mengkonvesikan hasil perhitungan DPMO dengan label Six Sigma 

untuk mendapatkan hasil Sigma. 

3. Analyze 

Pada tahap ini bertujuan untuk menganalisis, megidentifikasi sumber-

sumber dan faktor-faktor penyebab masalah kualitas. Untuk mengidentifikasi 

masalah dan menemukan sumber penyebab masalah kualitas, digunakan alat: 

1. Diagram Pareto 

Setelah melakukan measure dengan diagram P-Chart, maka akan diketahui 

apakah pengendalian kualitas berada di luar batas kontrol atau tidak. Jika 

ternyata diketahui ada produk cacat yang berada diluar batas konrol, maka 

produk tersebut akan dianalisis dengan menggunakan diagram pareto untuk 

diurutkan berdasarkan tingkat proporsi kerusakan terbesar samapi terkecil. 

Diagram pareto berfungsi untuk memfokuskan pada masalah kerusakan 

produk yang lebih sering terjadi, yang artinya masalah tersebut harus di 

selesaikan terlebih dahulu. 

2. Diagram Sebab-Akibat 



Diagram sebab akibat digunakan sebagai pedoman teknis dari fungsi-fungsi 

operasional proses produksi untuk memaksimalkan nilai-nilai kesuksesan 

tingkat kualitas produk sebuah perusahaan pada waktu bersamaan dengan 

memperkecil risiko-risiko kegagalan. 

4. Improve 

Pada tahap ini bertujuan untuk meningkatkan perbaikan dalam rangka 

peningkatan Six Sigma. Pada tahap ini peneliti akan memberikan rekomendasi 

perbaikan dengan menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA). Tim peningkatan kualitas Six Sigma harus memutuskan target yang 

harus dicapai, mengapa rencana tindakan tersebut dilakukan, dimana rencana 

tindakan itu akan dilakukan, bagaimana rencana itu akan dilakukan, siapa 

penanggung penanggungjawab rencana tindakan itu, bagaimana melaksanakan 

rencana tindakan itu dan berapa besar biaya pelaksanaannya serta manfaat positif 

dari implementasi rencana tindakan itu.  

Seyogyanya setiap rencana tindakan yang diimplementasikan harus 

dievaluasi tingkat efektivitasnya melalui pencapaian target kinerja dalam program 

peningkatan kualitas Six Sigma yaitu menurunkan DPMO menuju target 

kegagalan nol (zero defect oriented) atau mencapai kapabilitas proses pada tingkat 

lebih besar atau sama dengan 6-Sigma, serta mengkonversikan manfaat hasil-hasil 

kedalam penurunan persentase biaya kegagalan kualitas. 

5. Control  

Pada tahap ini bertujuan untuk menyusun reaksi yang berkelanjutan, 

menyampaikan hasil proses perbaikan kepada up management, membuat system 

dan melakukan monitoring untuk mempertahankan hasil. Menurut Susetyo 



(2011: 61-53), Control merupakan tahap terakhir dalam upaya peningkatan 

kualitas berdasarkan Six Sigma. Pada tahap ini hasil peningkatan kualitas di 

dokumentasikan dan di sebarluaskan, praktik-praktik terbaik yang sukses dalam 

peningkatan proses distandarisasi dan disebarluaskan, prosedur 

didokumentasikan dan dijadikan sebagai pedoman standar, serta kepemilikan 

atau tanggung jawab ditransfer dari tim kepada pemilik atau penanggung jawab 

proses. 

 

2.4.3 Pihak-Pihak Pelaksana Six Sigma 

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

pelaksanaan six sigma di dalam perusahaan. Pihak-pihak tersebut meliputi: 

a. Executive Leaders 

Pimpinan pucak perusahaan yang komit untuk mewujudkan six sigma, 

memulia dan memasyarakatkannya diseluruh bagian, divisi, departemen dan 

cabang-cabang perusahaan. 

b. Champions 

Yaitu orang-orang yangb menentukan keberhasilan atau kegagalan proyek 

six sigma. Mereka merupakan pendukung utama yang berjuang demi 

terbentuknya black belts dan berupaya meniadakan berbagai rintangan dan 

hambatan baik yang bersifat fungsional, actoral, ataupun pribadi agar black 

belts sebagaimana mestinya.  

c. Master Black Belts 

Orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasehat (mentor) dan 

pemandu. Master Black Belts adalah orang-orang yang sangat menguasai 

alat-alat dan taktik six sigma, dan merupakan sumber daya yang secara 



teknik sangat berharga. Mereka memusatkan seluruh perhatian dan 

kemampuannya kepada penyempurnaan proses. Aspek-aspek kunci dari 

peranan Master Black Belts terletak pada kepiawanannya untuk 

memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa mengambil alih proyek atau tugas 

pekerjaan. 

d. Black Belts 

Dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan six 

sigma, mengingat mereka adalah: 

 Orang-orang yang memimpin proyek perbaikan kinerja peusahaan. 

 Dilatih untuk menemukan masalah, penyebab beserta penyelesaiannya. 

 Menunjukkan faktor-faktor potensial yang menimbulkan masalah 

produkstivitas serta probabilitas. 

 Bertanggung jawab mewujudkan six sigma. 

 

2.4.4 Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) 

Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) merupakan salah satu teknik 

yang sistematis untuk menganalisa kegagalan. Teknik ini dikembangkan pertama 

kali sekitar tahun 1950-an oleh para insinyur kehandalan yang sedang 

mempelajari masalah yang ditimbulkan oleh peralatan militer yang mengalami 

malfungsi. 

Secara umum, Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) merupakan 

sebagai sebuah teknik yang mengidentifikasi tiga hal, yaitu: 

1. Penyebab kegagalan yang potensial dari sistem, desain produk, dan proses 

selama siklus hidupnya. 



2. Efek dari kegagalan tersebut. 

3. Tingkat kekritisan efek kegagalan terhadap fungsi sistem, desain produk, 

dan proses. 

Failure Mode and Effect Analyze (FMEA) merupakan salah satu alat untuk 

menganalisa kandalan suatu sistem dan penyebab kegagalannya untuk mencapai 

persyaratannya keandalan dan keamanan sistem, desain dan proses. Terdapat lima 

tipe FMEA yang bisa diterapkan dalam sebuah industri manufaktur, yaitu: 

1. System, berfokus pada fungsi sistem secara global 

2. Design, berfokus pada desain produk 

3. Process, berfokus pada proses produksi, dan perakitan 

4. Service, berfokus pada fungsi jasa 

5. Software, berfokus pada fungsi software 

Metode FMEA mengenal apa yang disebut dengan Risk Priority Number 

(RPN), yaitu angka yang bakal menggambarkan area mana yang perlu jadi 

prioritas perhatian kita. RPN diukur berdasarkan pertimbangan rating dari ketiga 

faktor berikut : 

1. Severity, yakni rating yang mengacu pada besarnya dampak serius dari suatu 

potential failure mode. 

2. Occurance, yaitu mengacu oada berapa banyak frekuensi potential failure 

terjadi. 

3. Detection, mengacu pada kemungkinan metode deteksi yang sekarang dapat 

mendeteksi potential failure mode sebelum produk tersebut dirilis untuk 

produksi. 

 



RPN = rating Severity x rating Occurance x rating Detection 

2.5 Alat-alat Untuk Analisa Proses dan Data 

Alat-alat bantu khusus sangat diperlukan untuk mempermudah menganalisa 

output yang dihasilkan dari sebuah proses. Begitu juga dengan data-data yang 

dikumpulkan, diperlukan suatu alat yang dapat mengubah data-data tersebut 

menjadi informasi yang berguna. Alat-alat yang digunakan adalah sebagai berikut: 

1. Run Chart 

Chart ini digunakan untuk melakukan monitoring process. Run Chart dapat 

digunakan untuk menggambarkan pola pergerakan dari tingkat cacat. Dari 

pola pergerakan dapat dilakukan analisa lebih lanjut tentang penyebab-

penyebab yang muncul pada saat tertentu. 

2. Control Chart (Peta Kendali) 

Control Chart adalah suatu alat secara grafis digunakan untuk memonitor 

apakah suatu aktivitas dapat diterima sebagai suatu proses yang terkendali. 

Grafik pengendali juga kadang disebut dengan Shewart Control Chart, 

karena grafik ini pertama kali dibuat oleh Walter A Shewart. Nilai dari 

karakteristik kualitas yang dimonitor digambarkan sepanjang sumbu y, 

sedangkan sample atau subgroup dari karakteristik kualitas tersebut 

digambarkan dengan sumbu x. 

 

Dalam grafik pengendali terdapat tiga garis yaitu:  

a. Center line. Yang merupakan garis yang menunjukkan rata-rat dari 

karakteristik kualitas yang diplot pada grafik. 

b. Upper limit control. Merupakan batas pengendali atas 



c. Lower limit control. Digunakan untuk membuat keputusan mengenai 

proses. 

Jika terdapat data yang berbeda diluar batas pengendali atas dan batas 

pengendali bawah serta pada pola data tidak acak atau random maka dapat 

diambil kesimpulan bahwa data berada di luar kendali statistik. 

2.6 Ishikawa Diagram 

Diagram sebab-akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan 

antara sebab dan akibat. Menurut Gaspersz (1998) diagram sebab-akibat ini sering 

di sebut sebagai diagram tulang ikan (fishbone diagram) karena bentuknya yang 

mirip dengan kerangka ikan, atau diagram Ishikawa (Ishikawa diagram) karena 

pertama kali di perkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa. 

Diagram sebab-akibat berguna untuk memperlihatkan factor-faktor utama 

yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada masalah yang kita 

pelajari. Selain kita juga dapat melihat factor-faktor yang lebih terperinci yang 

berpengaruh dan mempunyai akibat pada factor utama tersebut yang dapat kita 

lihat dari panah-panah yang berbentuk tulang ikan pada diagram fishbone tersebut. 

Faktor-faktor penyebab utama dapat digolongkan dalam: 

1. Material / Bahan baku 

2. Machine / Mesin 

3. Man / Manusia 

4. Method / Metode 

5. Environment / Lingkungan 

Menurut Gaspersz (1998) pada dasarnya diagram sebab-akibat ini dapat di 

gunakan untuk kebutuhan berikut: 



1. Membantu mengidentifikasi akar penyebab suatu masalah 

2. Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah 

3. Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 

 

2.7 Pareto Diagram 

Pareto diagram pertama kali di perkenalkan dan di gunakan oleh Joseph 

Juran. Diagram pareto adalah grafik balok dari grafik baris yang menggambarkan 

perbandingan masing-masing jenis data terhadap keseluruhan. sangat membantu 

untuk menggambarkan permasalahan yang di jadikan sebagai prioritas perhatian. 

Diagram ini menggambarkan frekuensi dari cacat yang di urutkan berdasarkan 

urutan terbesar. Prinsipnya adalah dengan menggambarkan problem besar/kritis 

yang di sebabkan oleh penyebab kecil. Pada faktanya di sebut sebagai aturan 

80/20 rule – 80% dari kesalahan/kerusakan disebabkan oleh 20% penyebab. 

Sumbu axis pada diagram tersebut menunjukkan cumulative dari persentase.  

Dengan  memakai diagram pareto dapat dilihat masalah mana yang dominan 

sehingga dapat mengetahui prioritas penyelesaian masalah. Fungsi diagram pareto 

adalah untuk mengidentifikasi atau menyeleksi masalah utama untuk peningkatan 

dari yang paling besar ke yang paling kecil. 

Kegunaan diagram pareto adalah: 

1. Menunjukkan masalah utama dengan menunjukkan urutan prioritas dari 

beberapa masalah. 

2. Menyatakan perbandingan masing-masing persoalan terhadap keseluruhan. 

3. Menunjukkan tingkat perbaikan setelah tindakan perbaikan pada daerah 

yang terbatas. 



4. Menunjukkan perbandingan masing-masing persoalan sebelum dan setelah 

perbaikan. 

 

2.8 Penelitian terdahulu 

Penelitian-penelitain terdahulu yang mempunyai hubungan dengan 

pengendalian kualitas dan menjadi bahan referensi penulisan penelitian ini dapat 

dilihat pada tabel berikut ini. 

 

Tabel 2.5 Penelitian terdahulu 

No Judul 
Variabel 

penelitian 
Alat Analisis Kesimpulan 

1 “Penerapan metode Six Sigma 

dengan dengan metode taguchi 

untuk menurunkan cacat” Oleh 

Shabrina Rahma Permatasari 

dan tri Wijaya Kusuma (2010) 

 Six Sigma  

 Metode 

Taguchi 

 Produk Cacat 

 Kualitas 

 Six Sigma  

 DMAIC 

 Taguchi 

 Experime

nt 

 COQ 

 

Menganalisa kapabilitas 

proses yang dinilai dari nilai 

defect dan level sigma dari 

proses produksi. Dan dengan 

analisis Taguchi terjadi 

peningkatan kapabilitas 

proses yaitu nilai 

2 “Analisis Six Sigma untuk 

mengurangi jumlah jumlah 

cacat di stasiun kerja sablon” 

Oleh Ibrahim Ghifari dan 

Ambar Harsono (2013) 

 Six Sigma 

 Jumlah 

Kecacatan 

 

 Six Sigma 

 Sigma 

Level 

 DPMO 

 

Bahwa dengan penerapan 

metode Six Sigma mampu 

mengurangi nilai DPMO dan 

metode Six Sigma mampu 

mengurangi biaya akibat 

kualitas rendah. 

3 “Penggunaan metode Six 

Sigma  dalam perencanaan 

kualitas” Oleh Marchella 

Sudianto (2008) 

 Pengendalian 

kualitas 

 Metode Six 

Sigma 

 Diagram 

Pareto 

 

 Six Sigma 

 Analisis 

Diagram 

Pareto 

Menunjukkan ada hubungan 

positif antara biaya 

pencegahan dan penilaian 

terhadap penjualan. 



No Judul 
Variabel 

penelitian 
Alat Analisis Kesimpulan 

4 “Application if Six Sigma 

methodology in an engineering 

educational institution” Oleh 

G. Padmavathi dan K. Ventaka 

Subbaiah (2007) 

 Six Sigma 

method 

 Quality 

Control 

 

 Six Sigma 

method 

 Fisbone 

Diagram 

 Pareto 

Diagram 

 

Pendekatan Six Sigma  

merupakan alat analisis yang 

kuat dalam memberikan 

kontribusi terhadap 

kepuasan konsumen dengan 

memberikan proses di segala 

system. 

5 “Anlisis Six Sigma untuk 

mengurangi jumlah cacat di 

stasiun kerja sablon” Oleh 

Ibrahim Ghifarindan Ambar 

Harsono (2013) 

 Six Sigma  

 Jumlah 

Kecacatan 

 

 Six Sigma  

 Sigma 

Level 

 DPMO 

 

Penerapan metode Six Sigma 

mampu mengurangi nilai 

DPMO dan metode Six 

Sigma mampu mengurangi 

biaya akibat kualitas rendah. 

 



3.1 BAB III 

3.2 METODOLOGI PENELITIAN 

 

 

Metode penelitan dapat diartikan suatu cara untuk melakukan kegiatan 

ilmiah untuk memperoleh pengetahuan yang benar tentang suatu masalah. Ada 

dua macam model penelitian, ada yang menggunakan model kualitatif dan model 

kuantitatif. Dalam penelitian ini menggunakan kedua model tersebut yaitu 

kualitatif dan kuantitatif atau yang disebut dengan metode penelitian campuran. 

Penelitian metode campuran mencangkup metode pengumpulan dan analisis data 

kualitatif sekaligus kuantitatif di dalam sebuah penelitian (Cresswell, 1999). 

3.1 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel 

3.1.1 Variabel Penelitian 

Variable penelitian merupakan sutau atribut atau sifat yang mempunyai 

variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik 

kesimpulannya (Sugiyono, 2004). Pengukuran ini menggunakan 2 macam 

variable penelitian yaitu pengendalian kualitas yang diteliti yaitu pengukuran 



secara atribut yang digunakan untuk menentukan tingkat ketidaksesuaian yang 

terjadi terhadap produk yang dihasilkan perusahaan. Menurut Cooper dan 

Schinder (2008) menyatakan, bahwa variabel penelitian adalah simbol dari suatu 

peristiwa, perbuatan, karakteristik, sifat atau atribut yang diukur. Variable yang 

akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Produk Cacat. Produk cacat atau produk adalah produk yang memiliki 

ketidaksesuaian dan ketidaksempurnaan spsesifikasi sehingga produk 

tersebut tidak diterima konsumen. 

2. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas adalah proses kegiatan untuk meminimalkan 

keberadaan produk cacat. 

3. Six Sigma 

Six Sigma merupakan suatu metode yang berfokus kepada peningkatan 

kualitas menuju target zero defect. Six Sigma bertujuan untuk mengurangi 

terjadinya kacacatan dalam produksi dan mengurangi atau memperbaiki 

cacat sehingga tidak melebihi dari 6 sigma difokuskan untuk mencapai 

kepuasan pelanggan.  

 

3.1.2 Definisi Operasional Variabel 

A. Pengendalian Kualitas 

Pengendalian kualitas untuk mencapai tingkat kualitas produk yang 

distandarkan oleh perusahaan sesuai dengan pedoman kualitas yang ditetapkan 

oleh perusahaan maupun pelanggan. Adapun beberapa pengendalian kualitas yang 

dilakukan meliputi 3 (tiga) tahapan, yaitu: 



1. Pengendalian terhadap bahan baku/ material produksi. Bahan baku 

merupakan bahan yang  digunakan dalam membuat produk dimana bahan 

tersebut secara menyeluruh tampak pada produk jadinya. Sehingga bahan 

baku akan menentukan apakah nantinya produk akhirnya akan berkualitas 

atau tidak. Oleh sebab itu pengendalian kualitas akan bahan baku sangat 

penting untuk menjaga kualitas produk yang akan dihasilkan. 

2. Pengendalian terhadap proses produksi. Proses diartikan sebagai suatu cara, 

metode dan teknik bagaimana sesungguhnya sumber-sumber (tenaga kerja, 

mesin, bahan dan uang) yang diubah untuk memperoleh suatu hasil. 

Produksi adalah kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan 

barang atau jasa (Assauri, 1995). 

3. Pengendalian terhadap produk jadi. Pengendalian produk jadi dilakukan 

dengan melihat kemasan, tempat penyimpanan dan lamanya penyimpanan. 

 

B. Pengukuran Kualitas Secara Atribut 

Pegukuran kualitas yang digunakan dalam melaksanakan pengendalian 

kualitas di PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. Dilakukan secara atribut yaitu 

pengukuran kualitas terhadap karakteristik produk yang tidak atau sulit diukur. 

Nantinya dengan menggunakan pengukuran metode ini akan dapat diketahui 

karaketristik kualitas produk yang baik atau buruk.  

Berikut adalah empat karakteristik produk (tinta) yang dianggap cacat: 

1. Visco encer 

2. Grind kasar 

3. Tinta tidak kompetibel 



4. Warna tidak standar 

3.2 Populasi dan Sampel 

Pengertian Populasi menurut Ferdinand (2011) adalah gabungan dari 

seluruh elemen yang berbentuk peristiwa, hal atau orang yang memiliki 

karakteristik yang serupa menjadi pusat perhatian seorang peneliti karena itu 

dipandang sebagai sebuah semesta penelitian. Sedangkan sampel adalah sebset 

dari populasi, terdiri dari beberapa anggota populasi (Ferdinand, 2011). Populasi 

yang diambil dalam penelitian ini adalah jumlah kuantitas produk cacat, maka 

sampel yang diambil adalah produk yang mengalami kecacatan pada saat itu. 

Obyek dalam penelitian ini adalah tinta jenis reverse di PT. COLORPAK 

INDONESIA, Tbk. yang ditemukan mengalami cacat dan terdata oleh bagian 

Qualitiy Control selama Tahun 2015 sehingga tidak sampai ketangan konsumen. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.2 Jenis data  

Jenis data dalam penelitian ini berupa: 

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berupa informasi tertulis yaitu informasi 

mengenai jenis produk cacat, penyebab terjadinya cacat, bagian proses 

produksi, dan bahan baku yang digunakan selama tahun 2015. 

2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berupa angka-angka mengenai jumlah 

produksi dan data produk cacat. 

 

3.3.2 Sumber data  

Sumber data dalam penelitian ini berupa: 

 



1. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung. Data yang dibutuhkan 

dalam penelitian ini yaitu data penyebab terjadinya tinta menjadi cacat di PT. 

COLORPAK INDONESIA Tbk. yang di dapat dengan cara observasi dan 

wawancara dengan pegawai yang bersangkutan dengan penelitian ini. 

2. Data Sekunder 

Menurut Munawaroh (2012) data sekunder adalah data yang diperoleh secara 

tidak langsung atau melalui perantara. Data sekunder untuk menunjang data 

primer. Data sekundernya berupa dokumen atau arsip mengenai mengenai 

tinta cacat. 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Dengan melakukan pengamatan langsung di perusahaan yang menjadi objek 

penelitian adalah metode pengumpulan data dalam penelitian ini. Teknik 

pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut:  

1. Wawancara  

Adalah suatu cara untuk mendapatkan data atau informasi dengan cara tanya 

jawab secara langsung pada orang yang berkaitan dengan penelitian ini. 

Dalam hal ini adalah dengan pihak produksi dan Quality Control yaitu data 

mengenai jenis-jenis produk cacat dan penyebabnya. 

2. Observasi  

Adalah pengamatan atau peninjauan secara langsung di tempat penelitian 

yaitu di PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. dengan mengamato system 

atau cara kerja pegawai yang ada, mengamati proses produksi dari awal 

sampai akhir, dan pengendalian kualitas yang ada. 



3. Dokumentasi  

Adalah dengan mempelajari dokumen-dokumen perusahaan yang berupa 

laporan kegiatan produksi, laporan jumlah produksi dan jumlah tinta cacat, 

rencana kerja, serta dokumen kepegawaian. 

3.5 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Tahapan yang dilakukan dalam pengendalian kualitas adalah metode 

DMAIC yang terdiri dari Define, Measure, Analyze, Improve dan Control. Pada 

tahap pengumpulan dan pengolahan data ini dilakukan dengan pendekatan Define 

dan Measure. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Tahapan akhir dari tugas akhir ini adalah merangkum/membuat penarikan 

kesimpulan hasil penelitian yang diawali dengan tahapan rumusan masalah \, studi 

literature, pengumpulan dan pengolahan data, hingga analisa dan hasil berupa 

kesimpulan-kesimpulan yang memberikan gambaran secara keseluruhan dari 

objek permasalahan yang diteliti. 

3.7 Kerangka Pemikiran 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini untuk 

menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan secara statistik 

dapat menganalisis tingkat kerusakan produk yang dihasilkan oleh PT. 

COLORPAK INDONESIA, Tbk. yang melebihi batas toleransi serta 

mengidentifikasi penyebab masalah tersebut untuk kemudian ditelusuri sehingga 

menghasilkan usulan/rekomendasi perbaikan kualitas produksi dimasa mendatang.  



PT. COLORPAK INDONESIA, Tbk. merupakan perusahaan yang bergerak 

di bidang industri tinta cetak. Tinta cetak untuk kemasan harus memiliki kontrol 

kualitas yang baik karena produk yang dihasilkan harus memiliki kualitas yang 

baik dan sesuai dengan spesifikasi yang diminta oleh pelanggan seperti viscositas, 

arah warna pada tinta, bonding, grinding, adhesion. Salah satu cara untuk 

mengurangi jumlah cacat produk yang dapat dengan otomatis meningkatkan 

kualitas produk yaitu metode Six Sigma (DMAIC). Berikut adalah gambar dari 

kerangka pemikiran dengan menggunakan metode Six Sigma (DMAIC) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gambar 3.1 Kerangka Pemikiran 

 



3.1 BAB IV 

3.2 PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

 

4.1 Tinjauan Umum Perusahaan  

PT. Colorpak Indonesia, Tbk di dirikan di Indonesia sebagai perusahaan 

Penanaman Modal Asing (PMA) pada tanggal 15 september 1988. Sejak di 

dirikan, PT. Colorpak Indonesia, Tbk telah bekerja sama dengan Inkcolor 

Australia dan Inkcolor Cina untuk meningkatkan kualitas produk yang di hasilkan 

dan memperluas bisnisnya. 

Pada awal didirikan pada tahun 1988 PT. Colorpak Indonesia, Tbk ini 

adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang manufaktur khususnya tinta 

cetak dan pelapis untuk kemasan. Lalu pada tahun 2004, PT. Colorpak Indonesia, 

Tbk ini melakukan ekspansi dengan menambah lini bisnis pada perdagangan 

berbagai perlengkapan percetakan seperti: BOPP Film, PET Film, Adhesive dan 

Plastik Resin untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. 

PT. Colorpak Indonesia, Tbk pada awal berdiri memiliki kantor pusat di Jl. 

Cideng Barat No. 15, Jakarta Pusat dan pabrik seluas 6.205 m
2 

di Jl. Industri II 

Blok F No. 7, Pasir Jaya,Jatiuwung,Tangerang,Banten. Sejak PT. Colorpak 



Indonesia, Tbk menjadi perusahaan publik, penjualan perusahaan mengalami 

pertumbuhan hampir Sembilan kali lipat. Lalu perusahaan melakukan perluasan 

pabrik menjadi 13.125 m
2 

dan menambah kapasitas produksi dari 6000 ton per-

tahun menjadi 10.000 ton per-tahun guna memenuhi pertumbuhan penjualan. 

Produk yang di hasilkan oleh PT. Colorpak Indonesia, Tbk meliputi: 

1. Manufaktur, meliputi tinta untuk Flexible packaging, Cigarette, PVC 

leathercoating, dan Environmental friendly ink. 

2. Perdagangan, meliputi Film (BOPP, PET, Nylon, MPET, dll), adhesive 

(Solvent base, Solvent less, dll), dan plastik resin. 

Daerah pasar PT. Colorpak Indonesia, Tbk meliputi pasar domestik maupun 

regional. Pasar domestik tersebar di daerah DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa 

Tengah, Jawa Timur, dan Medan. Sedangkan pasar regional meliputi Australia 

dan China, dan akan terus melebarkan pasar ke daerah-daerah potensial lainnya 

baik domestic maupun regional di Asia Fasifik sesuai visi perusahaan. 

1.1.1 Visi dan Misi serta Nilai-nilai Perusahaan 

Setiap perusahaan pasti memiliki visi dan misi serta nilai-nilai perusahaan 

dalam menjalankan aktivitasnya begitu pula dengan PT. Colorpak Indonesia, Tbk. 

PT. Colorpak Indonesia, Tbk selalu berpegang teguh pada visi, misi dan nilai-nilai 

perusahaan yang telah ada. Berikut adalah visi, misi dan nilai-nilai dasar 

perusahaan PT. Colorpak Indonesia, Tbk : 

a) Visi  

Menjadi perusahaan manufaktur tinta cetak fleksibel terkemuka di Indonesia 

dan secara regional di Asia Fasific, dengan memberikan nilai tambah 

kepada seluruh stakeholder. 



b) Misi 

1. Memberikan produk berkualitas yang menyeluruh. 

2. Memberikan nilai lebih bagi pelanggan. 

 

c) Nilai-nilai dasar 

1. Memegang teguh standar internasional dan etika yang tinggi dalam 

melayani para pelanggan. 

2. Akan terus-menerus meningkatkan kemampuan dan kreatifitas kerja. 

3. Secara konsisten melakukan penelitian dan pengembangan produk untuk 

memenuhi kebutuhan para pelanggan saat ini dan di masa depan. 

4. Bekerja sebagai satu tim untuk tujuan bersama. 

5. Memperlakukan setiap individu dengan penuh hormat 

1.1.2 Proses Produksi 

Produksi adalah transformasi dari faktor – faktor produksi (bahan mentah, 

tenaga kerja, modal, serta teknologi) menjadi hasil produksi atau produk. Produksi 

merupakan kegiatan untuk menciptakan atau menambah kegunaan barang atau 

jasa (Assauri, 1995). Sedangkan menurut Ahyari (2002) proses produksi adalah 

suatu cara, metode atau  teknik menambah kegunaan suatu barang atau jasa 

dengan menggunakan faktor produksi yang ada. 

Dilihat dari proses produksinya, PT Colorpak Indonesia, Tbk. menghasilkan 

produk berupa tinta special dan tinta proses dimana memiliki proses yang berbeda 

dalam produksinya. 

 



a) Tinta Spesial 

Tinta spesial adalah jenis tinta yang memiliki proses produksi yang singkat 

namun yang memiliki spesifikasi khusus dan biasanya memiliki kesulitan 

yang tinggi. Oleh sebab itu tinta jenis ini juga memiliki nilai jual yang tinggi 

pula. Biasanya tinta spesial merupakan hasil perpaduan dua warna atau lebih 

sehingga warna menyerupai dengan standar warna yang konsumen 

inginkan. Contohnya untuk warna dark green, komposisinya terdiri dari 

biru, kuning dan orange atau hitam.   

b) Tinta Proses  

Tinta proses merupakan jenis tinta yang memiliki proses produksi yang 

lebih panjang dari tinta special dan memiliki tingkat kesulitan yang rendah 

karena warna yang dihasilkan adalah warna - warna dasar. Contohnya 

seperti Cyan, Magenta, Yellow dan Balck (CMYK). Dalam pembuatan tinta 

proses memerlukan beberapa tahap yaitu premix, milling dan adjustment.  

 

1.1.3 Hal-hal yang Diperlukan Dalam Proses Produksi Tinta  

Untuk menghasilkan produknya, PT Colorpak Indonesia, Tbk. memiliki 

beragam istilah dalam proses produksinya yaitu: 

a) Batch ticket  

Batch ticket adalah sebuah kertas yang berisikan instruksi kerja dalam 

pembuatan tinta. Dengan demikian operator produksi dapat melakukan 

pekerjaannya dengan mengikuti instruksi kerja yang tertilis didalamnya. 



 

Gambar 4.1  Batch Ticket 

 

b) Mixer 

Mixer adalah alat yang sangat penting yang digunakan untuk mencampur 

komponen – komponen pembentuk tinta, sehingga tinta dapat tercampur 

dengan baik. Untuk ukuran mixer dibagi menjadi tiga yaitu; 

1. Ukuran besar, digunakan untuk kuantiti 500 kg – 3.000 kg 

2. Ukuran sedang, digunakan untuk kuantiti 50 kg – 500 kg 

3. Ukuran kecil, digunakan untuk kuantiti 10 kg – 50 kg 

 



 

Gambar 4.2  Medium Mixer  

 

c) Premix  

Premix adalah suatu proses pencampuran raw material dengan 

menggunakan mixer. Mixer yang digunakan haruslah sesuai dengan ukuran 

tangki dan kuantiti tinta yang akan di produksi, sehingga tinta dapat 

tercampur dengan baik. 

 



 

Gambar 4.3  Premix  

d) Milling  

Milling adalah suatu proses produksi tinta yang bertujuan untuk 

mendapatkan tingkat kehalusan tinta yang diinginkan. Setiap tinta memiliki 

ukuran yang berbeda untuk mendapatkan kehalusannya dan biasanya 

disebut pass. Glass meter dan stop watch adalah alat yang digunakan untuk 

mengukur pengeluaran tinta. 



 

Gambar 4.4  Milling 

 

e) Adjustment  

Adjustment adalah suatu proses setelah proses milling dengan 

menambahkan beberapa raw material sehingga tinta sesuai dengan standar 

yang ada.  

 

Gambar 4.5  Mixing Ink 

 

4.1.4 Jenis Tinta  

Tinta adalah cairan yang memiliki warna yang berguna untuk melapisi suatu 

permukaan bahan. Di lihat dari jenis pelarutnya tinta dibedakan menjadi dua yaitu 

solvent base dan water base. Solvent base adalah jenis tinta yang pelarutnya 

adalah solvent, sedangkan water base adalah jenis tinta yang pelarutnya adalah 

air. Dalam perusahaan ini, keduanya di produksi didalamnya.  



4.1.5 Bahan Dasar Tinta  

Pada umumnya tinta memiliki komponen-komponen dasar seperti: 

1. Pigment (colorant) 

Pigment berfungsi untuk pemberi warna pada tinta. Lebih dari 90% dari 

tinta adalah tinta untuk printing (cetak) yang mana pemakaian pewarnanya 

menggunakan pigment daripada dye. Pigment pada tinta berupa pigment 

organic dan anorganic. Perkembangan terhadap pemahaman tentang bahan 

yang beracun dari logam berat telah mendorong pergeseran pigment organic 

seperti chrome yellow, molybdenum orange dan cadmium red ke arah 

pigment organic yang mempunyai sifat yang lebih tahan dan kurang 

beracun. 

2. Resin polimer (binder) 

Polimer mempunyai fungsi yang sangat jamak dalam menentukan sifat dan 

karakter tinta. Salah satu fungsi utama resin dalam pembuatan tinta adalah 

menyebarkan partikel pewarna tinta agar merata di seluruh bagian. Resin 

juga berfungsi untuk mengatur viscositas (kekentalan). Fungsi lain dari resin 

ini adalah untuk membantu pembentukan film dan menaikkan sifat mekanis 

dan sifat khusus dari tinta seperti kemampuan pembasahan dan ketahanan 

abrasi. 

3. Solvent (pelarut) 

Solvent adalah cairan yang mudah menguap yang merupakan bahan yang 

berfungsi untuk melarutkan resin dan untuk memodifikasi viscositas bahan. 

Untuk memenuhi hal itu, secara efektif solvent harus memenuhi kriteria: 

a) Harus sesuai dengan jenis solvent yang ada di material lainnya. 



b) Tidak berracun. 

 

Bahan pelarut organic terbagi menjadi beberapa kelas, diantaranya: 

a) Hidrokarbon (white spirit, toluene, xylene, benzene). 

b) Ketone (Acetone,MEK,MIBK) 

c) Ester (ethyl acetate, amyl acetate, butyl acetat ) 

d) Glycol ether (methyl cellosolve, cellosolve, carbitol) 

e) Alcohol (ethyl alcohol, IPA, butyl alcohol) 

 

4. Additive (bahan tambahan) 

Additive adalah zat tambahan yang di campur dengan komponen tinta 

lainnya agar tinta tersebut dapat sesuai dengan kita inginkan. Berikut adalah 

beberapa contoh additive beserta fungsinya: 

a. Surfactan  

Surfaktan adalah surface aktif agent (agen aktif permukaan) berguna 

untuk menurunkan tegangan permukaan dari pelarut (solvent) di mana 

surfaktan di larutkan. Surfaktan memiliki fungsinseperti: 

 Sebagai agen stabilisasi untuk penyebaran pigment. 

 Wetting agent (agen pembasah) untuk water base  menjaga agar 

tegangan permukaan air tetap rendah sehingga tinta dapat beraksi 

lebih leluasa dengan substrate. 

Dengan perpaduan antara polimer dan surfaktan menyerap partikel 

pigmen yang membentuk lapisan film dari berbagai macam komposisi 

dan ketebalan. Menghasilkan permukaan partikel yang termodifikasi 

yang mana dapat menarik atau mendorong satu dengan yang lain, 



mengontrol penggumpalan atau menyetabilkan. Penggumpalan 

menghambat penyebaran dan daya stabilitasi maka adalah penting untuk 

menjaga partikel pigmen yang halus agar tidak mengendap. 

b. Plasticizer  

Zat pemlastis pada umumnya mempunyai berat molekul yang rendah, 

merupakan cairan yang tidak mudah menguap yang mana secara ideal 

sangat compatible dengan lapisan komponen polimer, menaikkan 

fleksibilitas dan melunakkan polimer. 

c. Wetting agent dan dispersing agent 

Agen pembasah dan agen penyebar mendorong penyebaran cairan 

sampai permukaan. Lechitin soya adalah agen pembasah dan agen 

penyebar yang secara umum telah di gunakan di industry tinta. Lechitin 

soya sangat efektif pada kasus pewarna Prussian blue, ultra marine blue 

atau pigmen titanium dioksida dalam varnish linseed oil. 

d. Anti Skinning agent 

Anti Skinning agent untuk memperlambat oksidasi. Selama proses 

oksidasi ada pembentukan radikal bebas dan hidro peroksida.  

e. Anti Settling agent 

Laju pengendapan partikel meningkatkan sebanding dengan ukuran dan 

grafitasi, tetapi menurun apabila viskositas meningkat. Pigmen akan 

cenderung untuk mengendap dan membentuk sedimen dari partikel 

pigmen yang menyatu sehingga sulit membuatnya menyebar kembali. 

 

 



f. Defoaming agent 

Foaming (pembusaan) sering muncul oleh adanya dalam bahan coating 

cairan yang berguna untuk menurunkan tegangan permukaan cairan dan 

mempunyai efektifitas kerja permukaan sebagai bahan untuk defoaming 

adalah kelas alcohol, keton yang menyebabkan busa terjebak di dalam 

tanpa bisa keluar dari permukaan dan mengontrol foaming. 

 

4.1.6 Jenis Produk Tinta  

Dalam pembuatan laporan Tugas Akhir ini di butuhkan data terkait dengan 

berbagai jenis tinta cetak sesuai dengan kebutuhan penggunaannya. Berikut 

adalah beberapa jenis tinta cetak untuk keperluan kemasan yang di produksi oleh 

PT. Colorpak Indonesia, Tbk.: 

1. PFX 

Tinta cetak jenis ini biasa di gunakan untuk melapisi kemasan yang 

berbahan (substrate) plastik OPP. PFX merupakan jenis tinta reverse yang 

artinya tinta berada di bawah substratenya. Biasanya jenis reducer solvent 

yang di gunakan adalah kombinasi dari toluene dengan methyl ethyl kethone 

atau ethyl acetate. reducer solvent adalah solven yang di gunakan untuk 

menurunkan viscositas tinta sesuai dengan yang kita inginkan. 

Berikut adalah gambar dari salah satu produk kemasan yang menggunakan 

tinta PFX. 

 



 

Gambar 4.6. Contoh Produk Menggunakan Tinta PFX 

 

2. CIX 

Tinta cetak jenis ini di gunakan untuk melapisi kemasan yang berbahan 

(substrate) plastik PET. CIX memiliki proses yg hampir sama dengan PFX 

merupakan jenis tinta referse yang artinya tinta berada di bawah 

substratenya. Jenis tinta di bagi menjadi dua jenis yaitu: 

a. Toluene base, yaitu base yang mengandung toluene. Biasanya jenis 

reducer solvent yang di gunakan adalah kombinasi dari toluene dengan 

methyl ethyl kethone serta IPA (iso prophyl alcohol). 

b. Non Toluene base, yaitu base yang tidak mengandung toluene. Biasanya 

jenis reducer solvent yang di gunakan adalah kombinasi dari EA (ethyl 

acetate) dengan methyl ethyl kethone serta IPA (iso prophyl alcohol). 

 

Berikut adalah gambar dari salah satu produk kemasan yang menggunakan 

tinta CIX. 

 



 

Gambar 4.7. Contoh Produk Menggunakan Tinta CIX 

3. CXH 

Tinta cetak jenis ini di gunakan untuk melapisi kemasan yang berbahan 

(substrate) seperti Board, Litho, Art paper, dan lain-lain. CXH merupakan 

jenis tinta surface yang artinya tinta berada di atas substratenya. Biasanya 

jenis reducer solvent yang di gunakan adalah N-PAC. 

Di bawah ini adalah gambar dari salah satu produk kemasan yang 

menggunakan tinta CXH. 

 

 

Gambar 4.8. Contoh Produk Menggunakan Tinta CXH 

4. UTX 

Tinta cetak jenis ini di gunakan untuk melapisi kemasan yang berbahan 

(substrate) seperti PE dan sejenisnya. UTX merupakan jenis tinta surface 



juga. Biasanya jenis reducer solvent yang di gunakan adalah kombinasi dari 

toluene, EA (ethyl acetate) dan IPA (iso prophyl alcohol). 

 

Gambar 4.9. Contoh Produk Menggunakan Tinta UTX 

 

5. PX 

Tinta cetak jenis ini di gunakan untuk melapisi kemasan yang berbahan 

(substrate) corktipping yang ada di batang rokok. PX merupakan jenis tinta 

surface. Biasanya jenis reducer solvent yang di gunakan adalah EA (Ethyl 

Acetate). 

 

 

Gambar 4.10 Contoh Produk Menggunakan Tinta PX (corktipping) 



Sebenarnya masih banyak jenis tinta yang di produksi PT. Colorpak 

Indonesia, Tbk. setiap harinya. Namun, kelima jenis tinta di atas merupakan 

jenis tinta yang sering di order oleh konsumen. 

 

4.1.7 Pengendalian kualitas produksi tinta cetak 

Pengendalian kualitas merupakan suatu usaha untuk meminimalisir produk 

cacat. Berikut adalah  langkah-langkah pengendalian kualitas yang di lakukan 

oleh divisi QC sebagai penentu apakah produk layak untuk di kirim ke konsumen 

atau tidak: 

1. Viscosity  

Langkah ini adalah pengecekkan pertama yang di lakukan oleh QC. Karena 

dengan mengukur viscosity tinta dapat di ketahui apakah harus di lakukan 

penambahan solven atau tidak.  Pengukuran visco tidak berlaku untuk 

mengukur base, karena base memiliki flow yang kental. Alat ukur yang di 

gunakan adalah Zahn cup dan Stop Watch di mana Zahn cup di gunakan 

untuk mengukur keluaran tinta dan Stop Watch untuk mengukur waktunya. 

Untuk tinta proses dan special alat untuk mengukur viscosity menggunakan 

3 Righosa dan 2. Sedangkan untuk concentrate dan varnish menggunakan 4 

Righosa.  

 



 

Gambar 4.11 Pengukuran Viscositas 

2. Color (warna) 

Setelah pengecekkan visco, langkah selanjutnya adalah dengan mengecek 

warna. Penambahan base di lakukan jika warna kurang dari standar yang di 

inginkan. Untuk tinta proses, sebagian besar tidak membutuhkan 

penambahan base untuk matching warna. Standar uji kualitas warna dapat di 

tentukan dengan alat ukur yang bernama spectrophotometer. Standar QC 

terhadap akurasi warna sebesar ≤ 1. Namun, jika terjadi nilai dari 

spectrophotometer susah untuk mencapai nilai ≤ 1 maka pengujian di 

lakukan secara visual.  

 



 

Gambar 4.12 Compare Warna 

3. Grind test 

Pengecekkan ini di lakukan untuk mengetahui apakah partikel dari 

komponen tinta telah tergiling dengan sempurna atau tidak. Jika tinta masih 

kasar maka hal yang harus di lakukan pertama adalah dengan mengecilkan 

ukuran literan keluaran tinta di mesin milling. Jika tidak ada peningkatan 

maka tinta tersebut mesti di giling ulang. Alat uji untuk mengukur 

kehalusan, QC menggunakan Grind gauge atau dengan Black bar. 

 

4. Adhesion  

Adhesion adalah uji kualitas tinta yang berupa daya lekat tinta pada 

substrate. Pengecekkan ini di lakukan dengan cara menempelkan cellotipe di 

atas permukaan tinta yang sudah melekat ke substrate, lalu menariknya 

keatas. Jika tidak ikut denga solatape tadi, maka adhesion tinta di nyatakan 

bagus. Begitupun sebaliknya, jika tinta ikut terbawa dengan solatape 

tersebut maka adhesion tinta di nyatakan tidak bagus. Pengecekan ini 

biasanya di lakukan pada saat tinta di nyatakan “OK” oleh QC. 



 

5. Blocking 

Blocking adalah suatu keadaan dimana tinta menempel pada substrate. 

Biasanya hal ini terjadi karena perbandingan resin dengan additive anti 

blocking tidak sesuai. Pengujian blocking di lakukan dengan cara melipat 

kedalam substrate menjadi lebih kecil dan menekannya. Jika tinta tampak 

lengket dan ikut terbawa, maka tinta dinyatakan tidak baik atau disebut 

blocking. 

 

6. Solid content  

Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui kepadatan pada tinta. Jika nilai 

solid lebih kecil dari standar maka hal itu berarti kelebihan solvent atau 

kurangnya resin pada tinta tersebut. Dengan mengukur solid content maka 

penyebab cacat dengan masalah tinta encer dapat terdeteksi. 

 

4.2 Pengumpulan Data 

Data yang diambil dalam penelitian ini adalah tinta cacat. Tinta cacat 

merupakan tinta yang tidak sesuai dengan standar yang telah di tentukan sehingga 

tidak lulus uji. Tinta dikatakan cacat ketika masih dalam proses produksi atau 

setelah sampai ketangan konsumen. Tinta cacat akan merugikan perusahaan itu 

sendiri yang di antaranya adalah bertambahnya biaya kualitas. Biaya kualitas 

merupakan biaya yang timbul karena adanya produk cacat. 



Tinta cacat yang ada di PT. Colorpak Indonesia, Tbk. memiliki beberapa 

kategori sesuai dengan akar penyebabnya. Dari data yang penulis peroleh, didapat 

data produk tinta cacat untuk periode Mei sampai Desember tahun 2015, yaitu: 

Tabel 4.1 Data Total Produksi dan Tinta Cacat Tahun 2015 

BULAN 

TOTAL 

PRODUKSI 

( Unit ) 

Jenis Cacat Total 

Cacat 

( Unit ) 

% 

Cacat Kasar Uncompetible 
Tdk 

Standar 
Encer 

MEI 1.070 10 4 6 - 20 0,93 

JUN 1.173 - 8 2 - 10 0,43 

JUL 1.138 2 4 2 - 8 0,35 

AGU 1.008 4 - 22 - 26 1,29 

SEP 1.128 - 8 18 - 26 1,15 

OKT 1.218 - 2 14 - 16 0,66 

NOV 983 2 8 14 2 26 1,32 

DES 1.156 2 - 2 - 4 0,17 

TOTAL 8.874 20 34 80 2 136 
 

 

Tabel 4.2 Empat Jenis Tinta Cacat Tahun 2015 

No JENIS cacat 
TOTAL 

cacat 
% cacat Akumulasi % 

1 Warna tidak standar 80 58,82 58,82 

2 Tinta tidak kompetibel 34 25,00 83,82 

3 Grind kasar 20 14,71 98,53 

4 Visco encer 2 1,47 100,00 

∑ 68 100,00 
 

 



4.3 Pengolahan Data  

Dalam kesempatan ini penulis ingin menganalisa pengendalian kualitas 

menggunakan pendekatan yang disebut dengan metode DMAIC. Pendekatan ini 

terdiri dari lima tahap, yaitu : define, measure, analyze, improve, dan control. 

Berikut adalah penjabaran dari masing-masing tahapan tersebut. 

4.3.1 Tahap Define 

Tahap define merupakan tahap awal dalam metode DMAIC. Pada tahap ini 

peneliti mendefinisikan rencana-rencana, tindakan yang harus dilakukan untuk 

melaksanakan pengendalian kualitas. Tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi 

dan permasalahan secara lebih mendalam dari sisi proses yang sudah ada. 

A. Pendefinisian Metode DMAIC 

Pendefinisian metode DMAIC yang akan dilakukan adalah metode 5W + 

1H. Penjabarannya adalah sebagai berikut: 

1. What (apa tujuan dari metode DMAIC dan apa targetnya?) 

Tujuan dari metode ini adalah mengendalikan kualitas produk tinta jenis 

reverse (lamiop dan unicom) dengan meminimalisir kemungkinan 

terjadinya cacat saat proses produksi dikemudian hari. 

2. Why (mengapa proyek tersebut terpilih?) 

Proyek tersebut dipilih karena pengendalian kualitas produk merupakan 

salah satu prioritas perusahaan untuk mengedepankan mutu yang bertujuan 

untuk meningkatkan kepuasan konsumen. 

3. Where (dimana proyek tersebut dilaksanakan?) 



Pelaksanaan proyek tersebut akan dilaksanakan di PT. Colorpak Indonesia, 

Tbk pada proses produksi pembuatan produk tinta jenis reverse (lamiop dan 

unicom). 

4. When (kapan proyek tersebut akan dilaksanakan?) 

Proyek ataupun penelitian ini akan dilaksanakan pada tahun 2016, namun 

data yang diperoleh oleh penulis adalah data produksi produk tinta jenis 

reverse (lamiop dan unicom) pada tahun 2015. Namun hasil analisa tetap 

bisa dipakai sebagai bahan pertimbangan tahun berikutnya, karena 

perusahaan belum menerapkan metode six sigma untuk pengendalian 

kualitas sehingga proyek ini hanya sebagai acuan dan usulan. 

5. Who (siapa yang harus bertanggung jawab untuk proyek ini?) 

Metode DMAIC khususnya untuk six sigma melibatkan banyak pihak mulai 

dari Executive Leader (Unit Head of VAM), Champions (Manager), Master 

Black (penasihat tim), Black belts (tim six sigma), hingga Green Belts 

(operator). Namun kunci keberhasilan ada pada Black Belts maka harus 

disusun sebuah tim yang berasal dari orang-orang yang profesional dan 

memahami metode DMAIC khususnya six sigma. 

6. How (bagaimana proyek tersebut akan dilaksanakan) 

Pelaksanaan akan dimulai dengan perhitungan kinerja saat ini yang meliputi 

control chart (peta kendali P), DPMO, SQL, dan Yield. Kemudian 

dilakukan perbaikan pada CTQ yang paling dominan muncul dengan 

menggunakan fishbone dan FMEA. Diharapkan setelah perbaikan ada 

peningkatan pada control chart (peta kendali P), DPMO, SQL, dan Yield. 

 

 



B. Pemetaan Proses 

Pada pemetaan proses penulis menggunakan alat bantu yaitu diagram 

SIPOC atau peta tingkat tinggi. Tujuan pembuatan diagram ini adalah untuk 

mengidentifikasi atau memahami proses yang sedang diamati yang relevan dalam 

suatu proses improvement sebelum proses dilakukan mulai dari input, proses, dan 

output tersebut, serta supplier dan customer. Diagram SIPOC untuk produk tinta 

reverse dapat dilihat pada tabel berikut. 

 

Tabel 4.3 Diagram SIPOC 

Supplier Input Process Output Customer 

Gudang 

Bahan Baku 

Resin 

Piigment 

Solvent 

Additive 

Pencampuran 

Mixing 

Pengecekan 

Packing Produk 

Tinta Spesial 

Tinta Proses 

Gudang Produk 

Jadi 

Gudang 

Peralatan 

Pail 

Kaleng 

   

 

 

Berikut adalah penjelasan dari diagram SIPOC di atas: 

1. Supplier, merupakan orang atau kelompok yang memberikan informasi 

kunci, material,ataupun sumber lain. 

2. Input, merupak segala sesuatu yang dikirim supplier kepada proses. 

3. Process, merupakan sekumpulan perangkat yang mentransformasi input 

menjadi output yang diinginkan oleh customers. 

4. Output, merupakan suatu produk yang dihasilkan dari sebuah proses. 

5. Customer, merupakan orang atau kelompok yang menerima output. 



C. Pendefinisian Jenis Cacat dan CTQ 

Dalam produk tinta reverse masih sering terjadi beberapa jenis cacat yang 

menjadi masalah dalam proses produksinya, oleh karena itu disini penulis 

mendefinisikan jenis apa saja yang terdapat pada produk tinta reverse, dan jenis 

cacat tersebut kemudian disusun dalam diagram CTQ tree berikut: 

 

1. CTQ Tree 

 

Gambar 4.13 CTQ Tree Produk Tinta Reverse 

 

2. Pendefinisian Jenis Cacat dan Penyebabnya 

a. Warna tidak standar 

Warna tidak standar artinya warna tinta tersebut tidak sesuai dengan 

standar warna yang sudah ada. Warna tidak standar di bagi menjadi 

beberapa kriteria, yaitu: 

 Warna terlalu opaque dan Matt  

Warna terlalu opaque di sebabkan oleh gilingan yang kurang 

sempurna di mesin milling dan additive anti blocking dan matting 

CTQ Tinta 
Reverse 

Warna Tidak 
Standar 

Tinta Tidak 
Kompetibel 

Grind Kasar 

Visco Encer 



agent yang terlalu banyak. Pergantian pigment yang lebih opaque 

dari standar sebelumnya. 

 Warna over (over redish, over bluish, over yellowish, dan lain-

lain) 

Warna over di sebabkan oleh penambahan Base/RM melebihi yang 

di perintahkan dalam batch ticket. Selain itu salah penulisan kode 

atau persentase Base/RM oleh technical juga merupakan factor 

penyebab masalah ini. 

 Warna lemah  

Warna lemah di sebabkan oleh kelebihan medium atau varnish, 

selain itu di lihat dari faktor mesin yaitu kurang sempurna 

gilingannya. 

b. Tita tidak kompetibel 

Tinta yang tidak kompetibel adalah tinta yang mengalami perubahan 

fisik atau kimia yang di sebabkan adanya ketidak cocokkan antar 

senyawa komponen tinta. Beberapa contoh tinta yang tidak compatible 

di antaranya seperti gelling, bolong-bolong, adhesion lepas, dan lain-

lain. Tinta tidak compatible di sebabkan oleh pencampuran base, varnish 

atau solven yang tidak senyawa (beda system). Gelling juga di sebabkan 

oleh masuknya air kedalam tinta dengan sistem solven base baik air 

yang berasal dari air hujan maupun dari chimber mesin milling yang 

bocor. 

 

 



c. Grind Kasar 

Pada tinta reject jenis ini di sebabkan oleh gilingan mesin milling yang 

kurang sempurna sehingga partikel partikel pigment belum tertumbuk 

sempurna. Adanya komponen yang tidak cocok dengan komponen 

lainnya mengakibatkan pigment tidak mudah hancur. Selain itu dari 

factor lingkungan, adanya debu yang masuk kedalam tinta 

mengakibatkan tinta kasar. 

d. Visco Encer 

Kelebihan solven dan timbangan rusak merupakan faktor yang paling 

dominan penyebab terjadinya reject dengan tinta visco encer. Metode 

hold solven yang terkadang lupa di terapkan juga merupakan faktor 

visco menjadi encer. 

4.3.2 Tahap Measure 

Tahap ini adalah tahap pengukuran kinerja saat ini sebagai acuan awal 

sebelum melakukan perbaikan pengukuran dan untuk mengetahui kondisi proses 

produksi perusahaan pada saat ini yang meliputi perhitungan peta kendali P, 

DPMO, SQL, dan Yield. 

 

1. Perhitungan dengan Peta Kendali P 

Pengukuran di lakukan Statistical Qualty Control jenis P-Chart terhadap 

total produksi selama tahun 2015. Total produksi selama bulan mei sampai 

desember tahun 2015 adalah sebesar 8.874 Unit dan di temukan produk cacat 

sebesar 68 Unit. dari data tersebut dapat di buat peta kendali P-Chart adapun 

langkah-langkahnya sebagai berikut: 

1. Menghitung mean (CL) atau rata-rata produk akhir yaitu: 



 

CL = 
∑  

∑ 
 

CL = 
   

     
  =  0,0158 

 

2. Menghitung persentase kerusakan 

p = 
  

 
 

Bulan Mei   : p = 
  

     
  = 0,01869 

Bulan Juni   : p = 
  

     
  = 0,00853 

Bulan Juli   : p = 
 

     
  = 0,00701 

Dan seterusnya. 

3. Menghitung batas kendali atas atau Upper Control Limit (UCL). Untuk 

menghitung batas atas atau UCL di lakukan dengan rumus: 

UCL = CL + √
         

 

 
  

UCL = 0,01577 + √
                   

     

 
  = 0,01680 

4. Menghitung batas kendali bawah atau Lower Control Limit (LCL) untuk 

menghitung batas kendali bawah atau LCL di lakukan dengan rumus: 



LCL = CL - √
         

 

 
  

LCL = 0,01577  - √
                    

     

 
  = 0,01385 

Untuk perhitungan peta kendali P selengkapnya selama tahun 2015 dapat 

dilihat dalam tabel 4.16 di bawah ini. 

Tabel 4.4 Perhitungan Peta Kendali P Produk Tinta Reverse 

NO Bulan 
Total 

Produksi 
Total Cacat % Cacat CL UCL LCL 

1 MEI 1,070 20 0.01869 0.01533 0.01680 0.01385 

2 JUN 1,173 10 0.00853 0.01533 0.01676 0.01389 

3 JUL 1,138 8 0.00703 0.01533 0.01677 0.01388 

4 AGU 1,008 26 0.02579 0.01533 0.01683 0.01382 

5 SEP 1,128 26 0.02305 0.01533 0.01678 0.01388 

6 OKT 1,218 16 0.01314 0.01533 0.01674 0.01391 

7 NOV 983 26 0.02645 0.01533 0.01684 0.01381 

8 DES 1,156 4 0.00346 0.01533 0.01676 0.01389 

TOTAL 8,874 136 0.01577 0.01533 
  

*Sumber: Pengolahan Data 

 

Berdasarkan hasil dari  perhitungan batas kendali atas (UCL) dan batas 

kendali bawah (LCL), maka data di atas dapat digambarkan dengan grafik peta 

kendali P sebagai berikut: 



 

Gambar 4.14 Grafik Peta Kendali P Produk Tinta Reverse 

 

Berdasarkan gambar peta kendali di atas dapat di lihat bahwa data yang di 

peroleh seluruhnya berada di luar batas kendali yang di tetapkan. Hal ini 

menunjukkan pengendalian dan kerusakan yang tidak stabil. Hal ini juga 

menyatakan bahwa pengendalian kualitas di PT Colorpak Indonesia, Tbk 

memerlukan adanya perbaikan untuk menurunkan tingkat kecacatan sehingga 

tingkat reject dapat di minimalisir. 

 

2. Perhitungan DPMO dan SQL 

Deffect Per Million Opportunities (DPMO) merupakan ukuran yang 

menunjukan kegagalan per sejuta kesempatan, sedangkan Sigma Quality Level 

(SQL) merupakan indicator yang menggambarkan tingkat performance proses.  

Untuk mengukur tingkat Six Sigma dari hasil produksi PT Colorpak 

Indonesia, Tbk dapat di lakukan langkah-langkah sebagai berikut: 

*Untuk bulan pertama 

 Menghitung DPO (Defect Per Opportunities) untuk bulan pertama 

 -
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DPO = 
   

             
 

DPO = 
  

         
 = 0,00467 

Setelah mendapat nilai DPO, kemudian mencari nilai DPMO. DPMO 

produksi tinta Reverse. 

 Menghitung DPMO (Defect Per Million Opportunities)  

DPMO = DPO x 1.000.000 

DPMO = 0,00467 x 1.000.000 

DPMO = 4672,8972 

 Mencari nilai SQL  

SQL = 0,8406 + √                         

SQL = 0,8406 + √                              

SQL = 4,11 

 Dan seterusnya hingga bulan Desember 2015. 

Mengkonvesikan hasil perhitungan DPMO dengan label Six Sigma untuk 

mendapatkan hasil Sigma. 

Tabel 4.5 Nilai DPMO dan SQL Produk Tinta Reverse 

No Bulan 
Total 

Produksi 

Total 

Cacat 
CTQ DPO DPMO SQL 

1 MEI 1,070 20 4 0.004673 4672.89720 4.11 

2 JUN 1,173 10 4 0.002131 2131.28730 4.37 

3 JUL 1,138 8 4 0.001757 1757.46924 4.43 

4 AGU 1,008 26 4 0.006448 6448.41270 4.00 

5 SEP 1,128 26 4 0.005762 5762.41135 4.04 

6 OKT 1,218 16 4 0.003284 3284.07225 4.23 

7 NOV 983 26 4 0.006612 6612.41099 3.99 

8 DES 1,156 4 4 0.000865 865.05190 4.64 

TOTAL 8,874 136 4 0.00394 3,941.752 4.23 

 



*Sumber: Pengolahan data 

Dari perhitungan nilai sigma di atas, diperoleh nilai sigma produk tinta 

reverse untuk periode Mei sampai Desember 2016 adalah sebesar 4,23.  

 

 

 

Gambar 4.15 Grafik Nilai DPMO dan SQL produk Tinta Reverse 

 

Berdasarkan grafik di atas diketahui bahwa produksi tinta reverse sempat 

mengalami penurunan di bulan pertama dan kedua, kemudian naik kembali di 

bulan berikutnya. Namun sempat turun drastis di bulan terakhir dan dapat dilihat 

pula sepanjang bulan Mei sampai Desember 2015 produksi terlihat tidak stabil 

atau fluktuatif. 

 

3. Perhitungan Yield Proses 

Yield merupakan besarnya probabilitas produk yang tidak cacat pada proses 

yang diinspeksi, perhitungan dimulai dengan mencari nilai defect per unit (DPU). 

 Untuk bulan pertama 

DPU = 
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DPU = 
  

     
 

DPU = 0,018692 

Selanjutnya mencari nilai yield, yaitu : 

Yield =       

Yield =                  

Yield = 0,98522 

 

Tabel 4.6 Nilai Yield Produk Tinta Reverse 

No Bulan 
Total 

Produksi 

Total 

Cacat 
DPU Yield % Yield 

1 MEI 1,070 20 0.018692 0.98522 98.52 

2 JUN 1,173 10 0.008525 0.99323 99.32 

3 JUL 1,138 8 0.007030 0.99441 99.44 

4 AGU 1,008 26 0.025794 0.97966 97.97 

5 SEP 1,128 26 0.023050 0.98180 98.18 

6 OKT 1,218 16 0.013136 0.98959 98.96 

7 NOV 983 26 0.026450 0.97915 97.91 

8 DES 1,156 4 0.003460 0.99725 99.72 

TOTAL 8,874 136 0.01577 0.98754 98.75 

 

*Sumber: Pengolahan data 

 

 

Gambar 4.16 Grafik Nilai Yield Produk Tinta Reverse 
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Tingkat yield proses pada produksi tinta reverse untuk tahun 2015 adalah 

sebesar 98,75 %. Jika diperhatikan lebih teliti, nilai sigma yang menurun 

dipengaruhi oleh nilai yield yang juga mengalami penurunan. 

 



3.1 BAB V 

3.2 ANALISA HASIL 

 

1.1 Analisa Data 

Analisis hasil penelitian menggunakan metode Six Sigma yang terdiri tiga 

tahap yaitu analyze, improve, dan control pada PT. Colorpak Indonesia, Tbk. 

sebagai berikut: 

5.1.1 Analyze   

Dalam tahap ini peneliti akan menganalisa penyebab-penyebab yang 

memungkinkan terjadinya cacat pada tahap proses produksi pembuatan tinta 

reverse. Langkah yang ditempuh untuk mempermudah melakukan analisa adalah 

dengan menggunakan diagram pareto yang tujuannya untuk mengetahui jenis 

cacat yang terbesar atau yang paling dominan. Kemudian langkah selanjutnya 

adalah dengan membuat diagram sebab akibat atau fishbone. 

1. Analisa Diagram Pareto 



Diagram pareto digunakan karena dapat berguna untuk menentukan 

permasalahan utama yang dihadapi dan mengetahui jenis cacat mana yang paling 

dominan atau paling sering terjadi sehingga penyelesaiannya lebih efektif dan 

efesien. Data diolah untuk mengetahui persentase jenis cacat dalam satu tahun dan 

persentase dalam setiap jenis cacat dapat dihitung dengan rumus: 

% Jumlah defect = 
             

              
 x 100% 

Perhitungan jenis cacat pada setiap jenis cacat produk tinta reverse dapat dilihat 

pada tabel 5.1 

Tabel 5.1 Tabel Persentase Jenis Cacat 

 

No JENIS cacat 
TOTAL 

cacat 
% cacat Akumulasi % 

1 Warna tidak standar 80 58,82 58,82 

2 Tinta tidak kompetibel 34 25,00 83,82 

3 Grind kasar 20 14,71 98,53 

4 Visco encer 2 1,47 100,00 

∑ 136 100 
 

*Sumber: Pengolahan data 



 

Gambar 5.1 Grafik Diagram Pareto Tinta Reverse 

Diagram pareto di atas menggambarkan empat jenis cacat yang ada di PT. 

Colorpak Indonesia, Tbk. yaitu warna tidak standar, tinta tidak kompetibel, grind 

kasar, dan visco encer. Penyebab paling utama cacat yaitu warna tidak standar 

dengan persentase 58,82 %, kemudian 25,00% adalah cacat karena tinta tidak 

compatible, 14,71% adalah cacat karena grind kasar, dan 1,47% adalah cacat 

karena visco encer. Dengan demikian peneliti akan memfokuskan untuk hanya 

meneliti dua jenis kecacatan yang paling dominan persentase tingkat kecacatannya 

yaitu warna tidak standard dan tinta tidak kompetibeL, dikarenakan nilai 

persentase kecacatannya cukup besar dan membutuhkan perhatian khusus 

sehingga diharapkan jenis kecacatan tersebut tidak terjadi kembali atau dapat 

diminimalisir di kemudian hari. 

2. Analisis Diagram sebab-akibat 

Diagram sebab-akibat adalah suatu diagram yang menunjukkan hubungan 

antara sebab dan akibat. Menurut Gaspersz (1998) diagram sebab-akibat ini sering 
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di sebut sebagai diagram tulang ikan (fishbone diagram) karena bentuknya yang 

mirip dengan kerangka ikan, atau diagram Ishikawa (Ishikawa diagram) karena 

pertama kali di perkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa. Adapun penggunaan 

diagram sebab akibat untuk menelusuri jenis masing-masing cacat yang terjadi 

adalah sebagai berikut: 

 

 

 

A. Warna tidak standar  

 

 

Gambar 5.2 Fishbone Warna Tidak Standar 

Warna tidak standar artinya warna tinta tersebut tidak sesuai dengan 

standar warna yang telah ada. Warna tidak standar di bagi menjadi beberapa 

kriteria, yaitu: 

a. Warna terlalu opaque dan Matt  



Warna terlalu opaque di sebabkan oleh gilingan yang kurang sempurna di 

mesin milling dan additive anti blocking dan matting agent yang terlalu 

banyak. Pergantian pigment yang lebih opaque dari standar sebelumnya. 

b. Warna over (over redish, over bluish, over yellowish, dan lain-lain) 

Warna over di sebabkan oleh penambahan Base/RM melebihi yang di 

perintahkan dalam batch ticket. Selain itu salah penulisan kode atau 

persentase Base/RM oleh technical juga merupakan factor penyebab 

masalah ini. 

 

c. Warna lemah  

Warna lemah di sebabkan oleh kelebihan medium atau varnish, selain itu di 

lihat dari faktor mesin yaitu kurang sempurna gilingannya. 

d. High viscosity, dan lain-lain. 

High viscosity di sebabkan tercampurnya Base/RM dengan beda system dan 

base yang di gunakan lemah dan kental, sehingga mempengaruhi pada saat 

di jadikan tinta. 

 

Berikut adalah keterangan dari analisa dengan metode fishbone di atas : 

Faktor Metode (method) 

1. Penyebab cacat pertama dari faktor metode adalah kurangnya sosialisasi 

kepada operator khususnya kepada operator baru mengenai IK, SOP dan 

pengenalan produk. 



2. Penyebab cacat kedua dari faktor metode adalah formula atau batch tiket 

suatu produk tidak beraturan, sehingga pada saat di campur mempengaruhi 

warna tinta. 

Faktor Manusia (men) 

1. Penyebab cacat pertama dari faktor manusia adalah operator teledor dan 

tidak memperhatikan IK yang ada di Batch Ticket, sehingga dapat 

menyebabkan salah campur RM yang mengakibatkan tinta menjadi tidak 

standar. Contohnya seperti salah memasukkan base, solvent, dan lain-lain. 

2. Penyebab cacat kedua dari faktor manusia adalah operator kelebihan pada 

saat menambahkan atau mencampur medium atau varnish sehingga warna 

menjadi lemah dan cacat. 

3. Penyebab cacat ketiga dari faktor manusia adalah operator tidak  melakukan 

penimbangan pada saat mencampur atau menambahkan RM, sehingga 

warna tidak sesuai dengan standar yang telah ada. 

Faktor Lingkungan (environment) 

1. Penyebab cacat dari faktor lingkungan adalah masuknya debu kedalam tinta 

yang mengakibatkan tinta menjadi kotor dan kasar. 

Faktor Mesin (machine) 

1. Penyebab cacat pertama dari faktor mesin adalah bocor chimber pada mesin 

milling, sehingga air masuk dan bercampur dengan tinta pada saat 

penggilingan. 



2. Penyebab cacat kedua dari faktor mesin adalah mesin rusak yang 

dikarenakan pengontrolan dan perawatan mesin tidak berkala. 

Faktor Material (material) 

1. Penyebab cacat dari faktor material adalah adanya pergantian RM produk 

sebelum diuji terlebih dahulu, sedangkan RM tersebut memiliki karakter 

yang berbeda dengan standar yang ada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Tinta Tidak Kompetibel  

 

 

Gambar 5.3 Fishbone Tinta Tidak Compatible 



Tinta yang tidak compatible adalah tinta yang mengalami perubahan fisik 

atau kimia yang di sebabkan adanya ketidak cocokkan antar senyawa komponen 

tinta. Beberapa contoh tinta yang tidak compatible di antaranya seperti gelling, 

bolong-bolong, adhesion lepas, dan lain-lain.  

Berikut adalah keterangan dari analisa tinta tidak kompetibel dengan metode 

fishbone di atas : 

Faktor Metode (method) 

1. Penyebab cacat dari faktor metode adalah formula atau batch tiket suatu 

produk tidak beraturan atau salah input data, sehingga pada saat di campur 

mempengaruhi warna tinta. 

Faktor Manusia (men) 

1. Penyebab cacat pertama dari faktor manusia adalah operator teledor dan 

tidak memperhatikan IK yang ada di Batch Ticket, sehingga dapat 

menyebabkan salah campur RM yang mengakibatkan tinta menjadi tidak 

standar. Contohnya seperti salah memasukkan base, solvent, dan lain-lain. 

2. Penyebab cacat kedua dari faktor manusia adalah operator tidak konsentrasi 

sehingga mengakibatkan kelebihan pada saat menambahkan atau 

mencampur RM yang memiliki beda system, sehingga tidak kompetibel dan 

cacat. 

Faktor Lingkungan (environment) 

1. Penyebab cacat dari faktor lingkungan adalah masuknya air dari hujan atau 

kedalam tinta atau RM, dan kelembaban ruangan yang mempengaruhi 

kualitas pigment.  



Faktor Mesin (machine) 

1. Penyebab cacat pertama dari faktor mesin adalah bocor chimber pada mesin 

milling, sehingga air masuk dan bercampur dengan tinta pada saat 

penggilingan. 

2. Penyebab cacat kedua dari faktor mesin adalah mesin rusak yang 

dikarenakan pengontrolan dan perawatan mesin tidak berkala. 

Faktor Material (material) 

Penyebab cacat dari faktor material adalah adanya pergantian RM produk 

sebelum diuji terlebih dahulu, sedangkan RM tersebut memiliki karakter yang 

berbeda dengan standar yang ada. 

 

5.1.2 Improve    

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

Effect Analysis). Keuntungan dari FMEA seperti meningkatkan ketahanan 

(Quality-red) yang menyangkut proses untuk menghasilkan suatu produk, 

Mengidentifkasi tahapan-tahapan proses (station-station) dimana resiko kegagalan 

yang tinggi dapat terjadi, Bertindak sebagai sarana untuk mendiskusikan sebab-

sebab suatu bentuk kegagalan dan akibat yang ditimbulkannya. 

Dengan menggunakan tools FMEA juga akan dapat diketahui masalah potensial 

yang harus diatasi dengan menghitung Risk Priority Number (RPN) sehingga 

rekomendasi perbaikan dapat dilakukan. Tabel FMEA untuk dua jenis persentase 



cacat terbesar yaitu warna tidak standard tinta tidak kompetibel dapat dilihat pada 

tabel 5.2 dibawah ini. 



 

Tabel 5.2 FMEA Jenis Cacat Warna Tidak Standar dan Tinta Tidak Kompetibel 
 

Process 

Step/Input 

Potential Failure 

Mode 

Potential Failure 

Effects 

S 

E 

V 
E 

R 

I 
T 

Y 

Potential Causes 

O 
C 

C 

U 
R 

R 

E 
N 

C 
E 

Current Control 

D 

E 

T 

E 

C 
T 

I 
O 

N 

R 

P 

N 

Action 

Recommended 
Resp Action Taken 

S 

E 

V 

E 

R 
I 

T 

Y 

O 

C 

C 

U 

R 

R 
E 

N 

C 
E 

D 
E 

T 

E 
C 

T 

I 
O 

N 

R 

P 

N 

Warna tidak 

standar 

Tidak Hafal Kode 

Base/RM setiap 

sistem 

Salah mencampurkan 

base/RM 
7 

Warna tidak 

sesuai dengan 

standar 

(menyimpang) 

6 

Memperjelas 

pengkodean, 

dan 

penyimpanan 

base/RM . 

8 336 

Memberikan 

usulan 

penggunaan 

Dispense System 

Welly 

Yusup, 

28 mei 

2016  

Pemakaian 

Dispense 

System dalam 

proses produksi 

3 2 3 18 

Mesin Mill Rusak 
GIlingan Tidak 

sempurna 
6 

Warna menjadi 

lebih opaque 

dan matt 

6 

Melakukan 

pengecekan 

ampere, pompa, 

DEG, dll  

7 252 

Melakukan 

pengecekan 

berkala pada 

mesin 

Welly 

Yusup, 

28 mei 

2016 

Membuat cek 

list untuk 

perawatan 

mesin 

3 2 1 6 

Tinta tidak 

kompetibel 

Operator teledor 

Salah memasukkan 

Base/RM yg beda 

sistem 

8 
Tinta jadi 

gelling 
5 

Memberikan 

Surat teguran 

agar kerja lebih 

konsentrasi 

5 200 

Memberikan 

penjelasan 

mengenai bahaya 

dan kerugian jika 

teledor dalam 

bekerja 

Welly 

Yusup, 

28 mei 

2016 

Memberikan 

Surat 

peringatan jika 

tetap 

mengulangi 

kesalahan yang 

sama 

2 3 2 12 

Chimber Mill 

Bocor 

Air bercampur 

dengan tinta 
7 

Tinta jadi 

bolong-bolong 

dan gelling 

5 

Melakukan 

pengecekan 

berkala 

4 140 

Melakukan 

pengecekan 

berkala pada 

mesin 

Welly 

Yusup, 

28 mei 

2016 

Membuat cek 

list untuk 

perawatan 

mesin 

3 2 2 12 



 



Dalam tabel FMEA yang telah dibuat diatas diketahui bahwa pada proses 

pembuatan tinta reverse, masalah terbesar adalah warna tidak standar dengan 

penyebabnya karena salah mencampurkan base atau raw material dengan nilai 

RPN sebesar 336. Kondisi seperti dapat diatasi dengan penggunaan mesin 

dispense yang dioperasikan secara system, sehingga salah campur hingga 

kelebihan dalam menambahkan base/RM dapat di minimalisir. 

 Menentukan nilai dari severity, Occurrence dan Detection dapat dilihat 

pada tabel di bawah ini. 

Tabel 5.3 Kriteria Evaluasi dan Sistem Peringkat untuk severity of Effect 

dalam Proses FMEA 

Effect Severity Of Effect For FMEA Rating 

Tidak ada 
 Bentuk kegagalan tidak memiliki 

pengaruh 
1 

Sangat Minor 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Fit & Finish atau squeak & rattle produk     

tidak sesuai. 

 Sebagian kecil produk harus dikerja ulang 

ditempat 

 Pelanggan yang jeli menyadari cacat 

tersebut 

2 

Minor 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Fit & Finish atau squeak & rattle produk     

tidak sesuai. 

 Sebagian kecil produk harus dikerja ulang 

online ditempat 

 Sebagian Pelanggan menyadari cacat 

tersebut 

3 



Effect Severity Of Effect For FMEA Rating 

Sangat 

Rendah 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Fit & Finish atau squeak & rattle produk     

tidak sesuai. 

 Produk harus dipilih dan sebagian 

dikerjakan ulang  

 Pelanggan secara umum menyadari cacat 

tersebut. 

4 

Rendah 

 Gangguan minor pada lini produksi 

 100% produk harus dikerjakan ulang 

 Produk dapat beroperasi, tetapi sebagian 

item tambahan beroperasi dengan performansi 

yang berkurang 

5 

Sedang  

 Gangguan minor pada lini produksi 

 Produk harus dikerjakan ulang tanpa ada 

pemilihan 

 Produk dapat beroperasi, tetapi sebagian 

item tambahan beroperasi tidak dapat berfungsi 

6 

Tinggi 

 Gangguan minor pada lini produksi. 

 Produk harus dipilih dan sebagian 

dibongkar ulang 

 Produk dapat beroperasi, tapi 

performansinya berkurang 

7 

Sangat Tinggi 

 Gangguan major pada lini produksi 

 100% Produk harus dibongkar  

 Produk tidak dapat dioperasikan dan 

kehilangan fungsi utamanya. 

8 

Berbahaya 

dengan 

peringatan 

 Dapat membahayakan operator mesin 

 Kegagalan dapat mempengaruhi 

keamanan operasional produk atau tidak sesuai 

dengan peraturan 

 Kegagalan akan terjadi didahului 

peringatan 

9 

 



Severity adalah langkah pertama untuk menganalisa resiko yaitu 

menghitung seberapa besar dampak/intensitas kejadian mempengaruhi output 

proses. Dampak tersebut diranking mulai dari skala 1 sampai 10, dimana 10 

merupakan dampak terburuk. 

 

Tabel 5.4 Occurrence rating 

Degree 
Berdasar kepada 

frekuensi kejadian 
Rating 

Remote 0,01 per 1000 item 1 

Low 
0,1 per 1000 item 2 

0,5 per 1000 item 3 

Moderate  

1 per 1000 item 4 

2 per 1000 item 5 

5 per 1000 item 6 

High 
10 per 1000 item 7 

20 per 1000 item 8 

Very High  
50 per 1000 item 9 

100 per 1000 item 10 

 

Occurrence adalah kemungkinan bahwa penyebab tersebut akan terjadi 

dan menghasilkan bentuk kegagalan selama masa penggunaan produk. 

 

Tabel 5.5 Detection Rating 

Rating Kriteria 

Berdasarkan 

pada frekuensi 

kejadian 

1 Metode pencegahan sangat efektif,tidak ada 

kesempatan bahwa penyebab mungkin muncul 

0,001 / 1000 

item 

2 Kemungkinan penyebab terjadi sangat rendah 0,1 / 1000 item 



3 0,5 / 1000 item 

Rating Kriteria 

Berdasarkan 

pada frekuensi 

kejadian 

4 
Kemungkinan penyebab terjadi bersifat moderat. 

Metode pencegahan kadang memungkinkan 

penyebab itu terjadi 

1 / 1000 item 

5 2 / 1000 item 

6 5 / 1000 item 

7 Kemungkinan penyebab terjadi masih tinggi. 

Metode pencegahan kurang efektif , penyebab 

masih berulang kembali 

10 / 1000 item 

8 20 / 1000 item 

9 Kemungkinan penyebab terjadi sangat tinggi 

metode pencegahan tidak efektif, penyebab selalu 

berulang kembali 

50 / 1000 item 

10 100 / 1000 item 

 

Dispense Color System 

Dispense Color System adalah Suatu alat atau mesin yang dapat 

dioperasikan secara sistem/komputerisasi yang berguna untuk mengganti kegiatan 

manual dalam persiapan produksi khususnya dalam mencampur dan menimbang 

base atau RM yang bersifat liquid.  

A. Komputer Dispense, berfungsi menyimpan data base dan memberikan 

perintah ke mesin yang akan di integrasikan melalui panel untuk menggerakan 

mesin tersebut. 



 

Gambar 5.4 Komputer Dispense 

 

B. Mesin Dispense, mesin dispense akan bekerja secara otomatis sesuai perintah 

yang masuk. 

 

Gambar 5.5 mesin dispense 

 

C. Timbangan, base/RM yang keluar sesuai perintah yang di input. 



 

Gambar 5.6 timbangan dispense. 



 Setelah melakukan improvement dengan menggunakan metode six sigma, 

, maka didapat pengendalian kualitas lebih terukur. Untuk perhitungan peta 

kendali P selengkapnya selama periode bulan mei samapi desember tahun 2015 

dapat dilihat dalam tabel 5.6 di bawah ini  

Tabel 5.6 Peta Kendali P setelah Perbaikan Periode Mei-Desember 2015 

NO BULAN 
Total 

Produksi 

Total 

Cacat 
% Cacat CL UCL LCL 

1 MEI 1,070 4 0.00374 0.00383 0.00420 0.00346 

2 JUN 1,173 5 0.00426 0.00383 0.00419 0.00347 

3 JUL 1,138 4 0.00351 0.00383 0.00420 0.00347 

4 AGU 1,008 4 0.00397 0.00383 0.00421 0.00345 

5 SEP 1,128 4 0.00355 0.00383 0.00420 0.00346 

6 OKT 1,218 5 0.00411 0.00383 0.00419 0.00347 

7 NOV 983 4 0.00407 0.00383 0.00422 0.00345 

8 DES 1,156 4 0.00346 0.00383 0.00420 0.00347 

TOTAL 8,874 34 0.00383 0.00383 
  

 

Berdasarkan hasil dari  perhitungan batas kendali atas (UCL) dan batas kendali 

bawah (LCL), maka data di atas dapat digambarkan dengan grafik peta kendali P 

sebagai berikut: 

 

 

Gambar 5.7 Grafik Peta Kendali P setelah perbaikan 
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Berdasarkan gambar peta kendali di atas dapat di lihat bahwa data yang di 

peroleh seluruhnya berada di dalam batas kendali yang di tetapkan. Hal ini 

menunjukkan pengendalian dan kerusakan yang lebih stabil. 

Setelah itu mengkonvesikan hasil perhitungan DPMO dengan label Six 

Sigma untuk mendapatkan hasil Sigma dan dapat dilihat pada tabel 5.7 di bawah 

ini. 

 

Tabel 5.7 Perhitungan DPMO setelah perbaikan 

No Bulan Total Produksi 
Total 

Cacat 
CTQ DPO DPMO 

ln 

DPMO 
SQL 

1 MEI 1,070 4 4 0.000935 934.57944 6.840 4.62 

2 JUN 1,173 5 4 0.001066 1065.64365 6.948 4.58 

3 JUL 1,138 4 4 0.000879 878.73462 6.778 4.63 

4 AGU 1,008 4 4 0.000992 992.06349 6.899 4.60 

5 SEP 1,128 4 4 0.000887 886.52482 6.787 4.63 

6 OKT 1,218 5 4 0.001026 1026.27258 6.934 4.59 

7 NOV 983 4 4 0.001017 1017.29400 6.925 4.59 

8 DES 1,156 4 4 0.000865 865.05190 6.763 4.64 

TOTAL 8,874 34 4 0.00096 958.271 
 

4.61 

 

Dari perhitungan nilai sigma di atas, diperoleh penurunan DPMO dari 

3.941,752 menjadi 958,271 dan peningkatan nilai sigma produk tinta reverse 

menjadi 4,61 dari sebelum menggunakan metode six sigma yang sebesar 4,23.  

 

 

 

 

 

 

Tabel 5.8 Perhitungan DPMO setelah perbaikan 



No Bulan 
Total 

Produksi 

Total 

Cacat 
DPU Yield % Yield 

1 MEI 1,070 4 0.003738 0.99703 99.70 

2 JUN 1,173 5 0.004263 0.99661 99.66 

3 JUL 1,138 4 0.003515 0.99720 99.72 

4 AGU 1,008 4 0.003968 0.99684 99.68 

5 SEP 1,128 4 0.003546 0.99718 99.72 

6 OKT 1,218 5 0.004105 0.99673 99.67 

7 NOV 983 4 0.004069 0.99676 99.68 

8 DES 1,156 4 0.003460 0.99725 99.72 

TOTAL 8,874 34 0.00383 0.99695 99.70 

 

 

Gambar 5.8 Grafik Yield setelah perbaikan 

 

5.1.3 Control     

Control merupakan tahap analisis terakhir dari DMAIC yang bertujuan 

untuk mengendalikan proses sehingga berjalan sesuai dengan tujuan awal 

menekankan pada pendokumentasian dan penyebarluasan dari tindakan yang telah 

di lakukan meliputi: 

1. Melaporkan hasil pendataan produk cacat berdasarkan tipe produk cacat 

kepada manajer produksi dengan melampirkan data sebelum dan sesudah 

menggunakan metode six sigma 

2. Memastikan pengendalian kualitas sudah berjalan dengan baik dan benar. 

99,62
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3. Memastikan perawatan dan perbaikan mesin dan timbangan telah di lakukan 

secara berkala dengan membuatkan chek list perawatan mesin. 

 



BAB VI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

 

6.1 Kesimpulan 

Dari hasil pengolahan data dan analisa dari pembahasan yang telah 

dilakukan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Berdasar pada perhitungan diagram pareto maka dapat dilihat jenis cacat 

yang paling dominan pada produk tinta reverse adalah jenis cacat warna 

tidak standar dengan tingkat persentase sebesar 58,82% dan tinta tidak 

kompetibel sebesar 25,00%. Sehingga kedua cacat tersebut harus di tangani 

terlebih dahulu. 

2. Melalui perhitungan FMEA didapatkan jenis cacat warna tidak standar 

dengan penyebab karena salah mencampurkan base atau raw materialdengan 

nilai RPN sebesar 336 adalah penyebab kecacatan dengan RPN terbesar. 

3. Nilai DPMO dan Sigma Quality Level sebelum perbaikan dengan metode 

six sigma untuk proses pembuatan produk tinta jenis reverse periode mei 

sampai desember 2015 adalah 3.941 dan untuk nilai sigmanya adalah 4,23. 

Namun, setelah perbaikan nilai DPMO dan Sigma Quality Levelnya adalah 



4. 958 dan nilai sigmanya 4,61. Artinya nilai sigma dipengaruhi oleh nilai 

DPMO. Bila DPMO menurun, maka nilai sigmanya akan naik dengan 

sendirinya. 

5. Berdasarkan hasil dari Yield menyatakan bahwa Yield mengalami 

peningkatan dari 98,75% menjadi 99,70%. Itu artinya dengan berkurangnya 

produk cacat, maka keuntungan perusahaan menjadi lebih maksimal. 

 

6.2 Saran 

Berdasar kepada kesimpulan dari hasil analisa, berikut beberapa saran dari 

peneliti yang mungkin dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan antara lain 

adalah : 

1. Pengaplikasian metode (DMAIC) dan FMEA sebaiknya dapat diterapkan 

pada proses produksi pembuatan tinta jenis reverse di PT. Colorpak 

Indonesia, Tbk untuk mengurangi terjadinya kecacatan produk dikemudaian 

hari. 

2. Operator harus diberi pelatihan atau training supaya mengerti Standard 

Operating Procedure (SOP) pekerjaan tersebut dan agar lebih teliti, 

terutama untuk operator yang baru. 

3. Melakukan perbaikan dan penambahan SOP yang lebih baik dan mudah 

dipahami oleh operator, dan juga penempatan SOP ditempat yang sering 

dilalui oleh operator. 

4. Pemeliharaan mesin secara rutin dan berkala dan mengganti komponen-

komponen yang sudah lam dengan yang baru agar performa mesin tetap 



terjaga, sehingga dapat mengurangi masalah pada saat produksi sedang 

berjalan. 

5. Penggunaan Dispense color system untuk all liquid base, agar penimbangan 

dan penuangan lebih cepat dan tepat, sehingga kemungkinan terjadinya tinta 

cacat sangat minim sekali. 

6. Mengadakan review sesudah bekerja agar pekerjaan yang sudah 

diselesaikan dapat terkontrol secara kontinu sehingga bila terjadi kesalahan 

dapat ditanggulangi dengan secepatnya. 
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LAMPIRAN 

 

LAMPIRAN 1 PENGENALAN KODE PRODUK TINTA 

KODE WARNA ARTI 

0   MEDIUM 

1   WHITE 

2     YELLOW & CREAM 

3     RED & ORANGE 

4   TONER 

5     BLUE & VIOLET 

6   GREEN 

7     BLACK & GREY 

8   BROWN 

9     GOLD & SILVER 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LAMPIRAN II SCHEDULE PEMELIHARAAN MESIN MILL DAN MIXER 

M/C 
DATE 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 

B-1 
Plan O 

       
O 

       
O 

       
O 

      
Actual 

 
√ 

       
√ 

       
√ 

       
√ 

     

B-2 
Plan 

 
O 

       
O 

       
O 

       
O 

     
Actual 

  
√ 

       
√ 

       
√ 

       
√ 

    

B-3 
Plan 

  
O 

       
O 

       
O 

       
O 

    
Actual 

   
√ 

       
√ 

       
√ 

        
√ 

  

B-4 
Plan 
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O 

       
O 

        
O 

  
Actual 

    
√ 

       
√ 

        
√ 

       
√ 

 

B-5 
Plan 

    
O 
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O 

       
O 

 
Actual 

     
√ 

        
√ 

       
√ 
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B-6 
Plan 
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O 
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Actual 
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Note : o = Plan 

 √ = Actual 

 


