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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Pengendalian kualitas merupakan suatu sistem pemeriksaan, analisa dan 

tindakan yang diperlukan dalam proses produksi, sehingga dengan jalan 

pemeriksaan yang diteliti dari bahan baku, bahan dalam proses maupun 

produk jadi, suatu analisa dapat dilakukan untuk menetapkan tindakan 

pengendalian apa yang harus diambil dalam proses produksi untuk mencapai 

dan memelihara kualitas produk sesuai standar yang ditetapkan sebelumnya. 

Dengan demikian penyebab dari kegagalan suatu produk dapat diketahui 

secepat mungkin untuk dilakukan upaya penanggulangannya. 

Perusahaan royal merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak 

dalam pembuatan minuman sari buah Apel. Produk yang dibuat mempuyai 2 

ukuran volume yaitu dengan volume 120 ml dan 200 ml. Pengendalian 

kualitas yang dilakukan pada  perusahaan royal  belum baik yang terbukti 

dengan ditemukannya produk cacat pada proses pengepresan. Dalam 

penelitian ini penulis akan  meneliti pengendalian kualitas pada minuman sari 

buah Apel dengan volume 120 ml. Berdasarkan survey awal penelitian, 

diketahui bahwa produk cacat jenis minuman sari buah Apel volume 120 ml 

yang ada di Perusahaan Royal pada bulan juli 2011 adalah 36000 Unit, 

produk yang ditolak sebesar 2344 Unit , sedangkan jenis kecacatan pada 

minuman sari buah Apel adalah Cacat kemasan bocor dan tempelan stiker 

tidak sesuai. 
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Untuk menurunkan jumlah kerusakan yang terjadi pada Perusahaan 

Royal, maka akan digunakan metode six sigma dalam menganalisis dan 

memperbaiki kualitas produk. Diharapkan dengan metode ini dapat 

menurunkan jumlah produk cacat yang terjadi sehingga bisa meningkatkan 

kualitas produk pada perusahaan royal. 

1.2 Perumusan Masalah 

Berkenaan dengan deskripsi tersebut diatas, masalah dalam penelitian ini 

adalah Bagaimana cara untuk mengurangi jumlah produk cacat pada 

perusahaan royal? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sesuai permasalahan yang dihadapi, maka tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Menentukan cacat yang paling dominan pada minuman sari buah Apel 120 

ml pada Perusahaan Royal. 

2. Menganalisis faktor- faktor yang menyebabkan terjadinya produk cacat 

pada Perusahaan Royal. 

3. Memberikan usulan perbaikan untuk mengurangi jumlah produk cacat 

pada perusahaan Royal. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dengan diadakannya penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoritis  

Secara teoritis manfaat penelitian ini adalah:  
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a. Bagi pengembangan ilmu penelitian ini merupakan media belajar 

memecahkan masalah besar secara ilmiah dan memberikan sumbangan 

pemikiran berdasarkan disiplin ilmu yang diperoleh di bangku kuliah.  

b. Secara teoritik mencoba menerapkan teori six sigma yang digunakan 

sebagai pengendalian kulitas pada Perusahaan Royal.  

c. Bagi civitas akademika dapat untuk menambah informasi sumbangan 

pemikiran dan bahan kajian dalam penelitian lebih lanjut. 

2. Secara Praktis  

Secara praktis, manfaat penelitian ini adalah:  

a. Bagi perusahaan terkait, hasil penelitian ini memberikan masukan agar 

dapat mengambil langkah dan keputusan guna melakukan persiapan dan 

perbaikan demi kemajuan perusahaan tersebut serta memberikan 

gambaran dan harapan yang mantap terhadap perusahaan tersebut.  

b. Dengan konsep six sigma perusahaan dapat meningkatkan upaya / 

strategi yang efektif dalam menekan produk cacat perusahaan dan 

penekanan biaya operasi. 

1.5 Batasan Masalah 

1. Produk yang diteliti adalah produk minuman sari buah Apel dengan 

volume 120 ml 

2. Tidak membahas masalah biaya yang terkait termasuk biaya yang 

diakibatkan adanya produk cacat. 

3. Tidak ada implementasi dan control. 
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1.6 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 

1.7 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.  

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini berisi penjelasan tentang langkah-langkah yang dilakukan 

dalam pelaksanaan penelitian tugas akhir. 
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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 faktor 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. 

 

 


