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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

CV. Kharisma merupakan salah satu perusahaan yang memproduksi bola 

tolak peluru dan terletak di kota malang. Perusahaan ini memiliki sistem produksi 

bertipe job order. Saat ini perusahaan mengeluhkan tingginya jumlah cacat pada 

produknya yang menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan pelanggan. 

Dalam hal ini diperlukan sebuah solusi yang tepat untuk membantu perusahaan 

mengatasi permasalahan tersebut.  

Permasalahan yang terjadi di perusahaan saat ini adalah tingginya tingkat 

kecacatan produk bola tolak peluru. Berdasarkan observasi diketahui terdapat 

kecacatan produk bola tolak peluru yang mencapai 2% dari total produksi dalam 

satu periode. Hal ini menunjukkan jumlah cacat produk bola tolak peluru telah 

melebihi batas toleransi yang diberikan yang hanya 0,5% dari total produksi. Jika 

hal ini terjadi secara terus menerus maka akan mengakibatkan pengulangan proses 

produksi dan pemborosan material sehingga berimbas pada biaya prosuksi yang 

semakin menigkat. 

Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk membantu menyelesaikan 

masalah ini adalah dengan menerapkan metode six sigma yaitu sebuah metodologi 

terstruktur untuk memperbaiki proses yang difokuskan pada usaha mengurangi 
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variasi proses (process variances) sekaligus mengurangi cacat (produk/jasa yang 

diluar spesifikasi) dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara 

intensif (Pande, P.S., 2002:83). Dengan penerapan metode six sigma akan 

membantu mengurangi tingkat kecacatan produk sampai minimal sama atau tidak 

melebihi batas toleransi cacat yang diberikan perusahaan sehingga menghasilkan 

produk bola tolak peluru yang sesuai dengan keinginan konsumen. 

 

1.1 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

“Bagaimana mengurangi jumlah cacat pada produksi bola tolak peluru dengan 

pendekatan six sigma”. 

 

1.2 Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi dan mengetahui penyebab cacat yang terjadi pada proses 

produksi bola tolak peluru. 

2. Menghitung nilai DPMO (defect per million opportunities) dan level sigma. 

3. Menghasilkan usulan perbaikan proses untuk mengurangi jumlah cacat yang 

terjadi pada proses produksi bola tolak peluru. 
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1.3 Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-

pihak yang terkait. Adapun manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan 

penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan mengetahui tingkat kualitas produk dan penyebab yang dapat 

menimbulkan terjadinya cacat. 

2. Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai usulan perbaikan pada pembuatan 

bola tolak peluru. 

3. Perusahaan mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan metode six sigma 

sebagai alat pengendalian kualitas 

 

1.4 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, maka 

beberapa batasan dan asumsi yang dipertimbangkan, yaitu: 

1. Penelitian hanya dilakukan pada proses produksi bola tolak peluru di CV. 

Kharisma 

2. Produk yang diteliti dan dibahas hanya jenis bola tolak peluru dengan berat 

3kg. 

3. Pada penelitian ini pembahasan dan perhitungan analisa biaya tidak 

digunakan. 

4. Bola tolak peluru yang diproduksi tidak digunakan atlit olahraga professional. 

5. Tidak dilakukan implementasi terhadap hasil usulan perbaikan proses. 
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1.5  Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kondisi kerja pada saat penelitian berjalan dengan normal. 

2. Proses produksi tidak mengalami perubahan artinya tidak terjadi perubahan 

alur proses selama penelitian dilaksanakan. 

3. Tidak ada perubahan spesifikasi produk selama penelitian dilaksanakan. 

 

1.6 Sistematika Penulisan 

Penulisan laporan penelitian ini dibagi ke dalam beberapa bab, dimana 

pada masing-masing bab tersebut saling berhubungan dan beruntun. Adapun 

sistematika penulisan penelitian adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

Pada bab ini dijelaskan mengenai latar belakang dilakukannya 

penelitian ini, perumusan masalah yang ada, tujuan yang dicapai, manfaat 

yang dapat diperoleh dari hasil penelitian, batasan dan asumsi yang 

digunakan serta sistematika penulisan laporan tugas akhir. 

BAB II LANDASAN TEORI 

Pada bab ini berisi tentang dasar teori keilmuan mengenai konsep, 

fungsi, penerapan, manfaat dan alat-alat dari six sigma.  
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BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang 

dilakukan dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir. 

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan profil singkat perusahaan dan 

dua tahap dari siklus DMAIC, yaitu define dan measure. Pada tahap define, 

memaparkan tentang pemilihan obyek penelitian. Sedangkan pada tahap 

measure, berisi penentuan atribut produk yang kritis terhadap kualitas CTQ 

(Critical To Quality), pengukuran level defect dalam bentuk DPMO dan level 

sigma yang akan dijadikan landasan kinerja awal. 

BAB V ANALISA DATA  

Pada bab ini berisi tentang analisis dari hasil pengolahan data, 

merupakan kelanjutan dari siklus DMAIC, yaitu analyze dan improve. Pada 

tahap analyze berisi tentang analisis jenis cacat dan factor apa saja yang 

menjadi penyebab munculnya cacat. Dan pada tahap improve, menjelaskan 

tentang solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi jenis cacat. Solusi 

tersebut diperoleh dengan tool FMEA (Failure Mode and Effect Analysis ). 

BAB VI PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisa data dan 

memberikan saran-saran yang membangun kepada perusahaan dalam 

implementasi hasil penelitian untuk perbaikan dan pertimbangan selanjutnya. 


