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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

PT Daeyang Rollent  Indonesia merupakan perusahaan manufacture 

yang memproduksi beberapa macam roller conveyor, stand, dan pulley yang 

terletak di Kota Industri Gresik, Jawa Timur. Perusahaan ini memiliki sistem 

produksi bertipekan Job Order  atau Make  to Order. Adapun konsumen PT 

Daeyang  Rollent  Indonesia  merupakan  perusahaan  besar  yang  bergerak 

dalam  industri  supplier  energi  dan  beberapa  jenis  bahan  kimia  contohnya 

Petro Kimia Gresik, PT Bukit Asam, PT Semen Gresik dan masih banyak lagi 

perusahaan lainnya yang bergerak dalam bidang industri. 

Masalah  yang dihadapi perusahaan saat  ini adalah berkaitan dengan 

mutu  kualitas  produk  Roller.  Pengendalian  kualitas  di  perusahaan  PT 

Daeyang Rollent Indonesia sudah tergolong memenuhi standar dan ketetapan 

yang  telah  ditentukan  oleh  manajemen  perusahaan  maupun  oleh  standar 

kebijakan  perusahaan.  Dalam  hal  ini  Departemen  Quality  Control  yang 

dibantu  oleh  Inspektor  bagian  produksi  melakukan  mekanisme  kontrol, 

pengawasan, menindaklanjuti  kegiatan  proses  produksi mulai dari  incoming 

material  hingga  proses  packing.  Tumpuan  utama  yang  menjadi  perhatian 

adalah pada saat ini hampir setiap kali produksi dideteksi muncul defect yang 

timbul  pada  produksi  Carrier  Roller  pada  tipe  CR  450.  Pada  tahun  2009 

hingga 2010 tercatat oleh perusahaan,  total defect yang terjadi dari produksi
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total sebesar 4876 produk carrier roller yang diproduksi, terdeteksi sebanyak 

466  produk  cacat  yang  terjadi.  Hal  ini  berarti  bahwa  terjadi  penurunan 

kualitas produk roller  yang ditandai dengan peningkatan jumlah produk yang 

cacat sebesar 10 %. Dalam produksi roller di PT. Daeyang Rollent Indonesia, 

cacat didefinisikan sebagai produk yang tidak memenuhi standar kualitas baik 

dari  perusahaan maupun  dari  konsumen.  Produk  yang  cacat  dilihat melalui 

parameter  yang  telah  ditetapkan  oleh  perusahaan  dan  diharapkan  sebelum 

diterima  konsumen  produk  sudah  dalam kondisi  terbebas  dari  cacat. Dalam 

hal  ini  cacat  dapat  dikategorikan  berdasarkan  2  kondisi  yaitu  kondisi  yang 

masih  layak  (evaluasi)  dan  kondisi  tidak  layak  sehingga  harus  dibuang 

(reject).  Defect  yang  terjadi  baik  itu  pada  tipe  CR  450  saat  ini  berupa 

kesalahan  pada  toleransi  pengukuran  (out  of  tolerance),  kesalahan  pada 

proses  machining  maupun  assembly.  Pada  saat  ini  operator  mesin  selain 

melakukan  pekerjaan  yang sudah  terbagi  dengan  rata  sesuai  job description 

masingmasing,  operator  juga  diperlukan  untuk  memperhatikan  kelayakan 

dan  kondisi  produk  yang  sedang  dikerjakan.  Apabila  terjadi 

ketidaksempurnaan dalam hasil pekerjaan, ini menuntut pihak operator untuk 

menghubungi  inspektor  untuk  tindak  lanjut  penanganan  produk  tersebut. 

Dilihat  dari  kondisi  tersebut  perusahaan  berusaha  menekan  terjadinya  efek 

defect yang terjadi dengan mengadakan inspeksi pada setiap lini produksi dan 

membuat prosedur kerja untuk bagian Departemen Quality Control. 

Berdasarkan  hal  tersebut, maka dalam penelitian  ini akan mengkaji 

mengenai  pengendalian  kualitas  produksi  Roller  tipe  CR  450  untuk
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mengurangi  jumlah  defect  produk  yang  terjadi.  Metode  yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan metode Six Sigma. Six 

sigma merupakan metode perbaikan secara  terusmenerus untuk mengurangi 

cacat,  salah  satu  cara  pengendalian  kualitas  yang ada dengan menggunakan 

siklus  DMAIC  (define,  measure,  analyze,  improve,  control).  Dalam  hal  ini 

tidak  dilakukan  implementasi  terhadap  rencana  usulan  pengurangan  defect 

sehingga tidak sampai tahapan control. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan  latar  belakang masalah diatas maka  dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana  mengurangi  defect  pada  produksi  Carrier  Roller  dengan 

pendekatan metode Six Sigma”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ditinjau  dari  permasalahan  yang  ada,  maka  dalam  penelitian  ini 

tujuan yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1.  Mengidentifikasi  dan  mengetahui  penyebab  terjadinya  defect  yang 

terjadi  pada  proses  produksi  Carrier  Roller  di  PT.  Daeyang Rollent 

Indonesia 

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

sigma di PT. Daeyang Rollent Indonesia
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3.  Menghasilkan  usulan  perbaikan  proses  untuk  mengurangi  terjadinya 

defect yang terjadi pada proses produksi 

1.4 Manfaat Penelitian 

Hasil  penelitian  ini  diharapkan  dapat  memberikan manfaat  kepada 

pihakpihak  yang  terkait.  Adapun  manfaat  yang  akan  diperoleh  dengan 

melakukan penelitian ini adalah: 

1.  Perusahaan  mengetahui  tingkat  kualitas  produk  dan  penyebab  yang 

dapat menimbulkan terjadinya defect 

2.  Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai keterangan dalam melakukan 

usaha perbaikan yang berkesinambungan 

3.  Hasil  penelitian  dapat  dijadikan  masukan  kepada  inspector  dalam 

menganalisa dan mengevaluasi kegiatan proses produksi 

4.  Perusahaan mendapatkan informasi mengenai pemanfaatan metode six 

sigma sebagai alat pengendalian kualitas 

1.5 Batasan Masalah 

Agar pembahasan masalah tidak menyimpang dari yang diharapkan, 

maka beberapa batasan dan asumsi yang dipertimbangkan, yaitu: 

1.  Penelitian  hanya  dilakukan  pada  department  quality  control  pada 

proses produksi di PT. Daeyang Rollent Indonesia 

2.  Produk yang diteliti dan dibahas hanya jenis Carrier Roller bertipekan 

CR 450 

3.  Data yang digunakan adalah data tahun 2009 dan 2010
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4.  Tidak  dilakukan  implementasi  terhadap  rencana  usulan  pengurangan 

defect yang telah dilakukan sehingga tidak sampai tahapan control 

5.  Pada  penelitian  ini  pembahasan  dan  perhitungan  analisa  biaya  tidak 

digunakan 

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 masingmasing 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
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Pada  bab  ini  berisi  tentang dasar  teori  keilmuan mengenai  konsep, 

fungsi, penerapan, manfaat dan alatalat dari six sigma. 

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 

Pada  bab  ini  berisi  penjelasan  tentang  langkahlangkah  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,  mengidentifikasi  jenis 

defect,  dan  flowchart  proses  produksi.  Sedangkan  pada  tahap  measure, 

menentukan  atribut  produk  yang  kritis  terhadap  kualitas  CTQ  (Critical  To 

Quality), mengukur  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 defect yang menjadi tumpuan utama 

masalah dalam upaya peningkatan kualitas dan faktor apa saja yang menjadi 

penyebab  munculnya  defect  dengan  menggunakan  fishbone  diagram.  Dan 

pada  tahap  improve, dengan menggunakan  failure mode  and  effect analysis
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(FMEA)  menjelaskan  dan  menentukan  rekomendasi  perencanaan  tindakan 

berdasarkan perbaikan yang dapat diterapkan untuk mengurangi level defect. 

BAB VI PENUTUP 

Pada  bab  ini  berisi  kesimpulan  dari  hasil  analisa  data  dan 

memberikan  saransaran  yang  membangun  kepada  perusahaan  dalam 

implementasi hasil penelitian untuk perbaikan dan pertimbangan selanjutnya.


