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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang  

CV. Anggi Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang 

pembuatan Shuttle cock yang berlokasi di JL.Masjid Barat, Ds Biru Kab Malang. 

Bahan baku utama pembuatan Shuttle cock adalah bulu angsa yang dipesan dari 

Surabaya dan untuk bahan baku pendukung seperti lem, tali, gabus, dll didapatkan 

dari sekitar Kabupaten Malang.  Perusahaan memperkerjaakan 23 orang karyawan 

dalam melakukan proses produksi, yang masing-masing ditempatkan disetiap 

proses produksi. Wilayah pemasaran produk Shuttle cock meliputi beberapa kota 

besar di Indonesia antara lain Jakarta, Makasar, dan Banjarmasin. Kapasitas 

produksi dalam satu hari menghasilkan 3600 buah Shuttle cock yang berarti dalam 

satu bulan perusahaan menghasilkan 90000 buah Shuttle cock. 

Semakin berkembangnya dunia industri saat ini mengakibatkan 

persainggan dengan kompetitor semakin ketat. Para pelaku industri harus 

melakukan berbagai hal agar tetap bisa bertahan dalam ketatnya persainggan. 

Permasalahan yang terjadi di CV. Anggi Jaya saat ini adalah tingginya tingkat 

kecacatan produk Shuttle cock yang mencapai 5% dari total produksi dalam satu 

hari. Hal ini menunjukkan jumlah cacat produk Shuttle cock telah melebihi batas 

toleransi yang diberikan yang hanya 2% dari total produksi. Berdasarkan 

observasi diketahui terdapat cacat produk Shuttle cock, setelah dilakukan inspeksi 

akhir pengerjaan yaitu, bulu patah, jahitan putus, Gabus Mengelupas, 

Keseimbangan Laju Shuttle cock goyah Sehingga berdampak kepada sumberdaya.  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Ghiffari, dkk (2013), 

Usulan perbaikan produk cacat dengan mengunakan six sigma dapat mengurangi 

keacatan produk sebesar 50,78% dari total kecacatan produksi sebelumnya. Hasil 

penelitian tersebut mengindikasikan bahwa metode six sigma cukup tepat untuk 
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memperbaiki kualitas produk, sehingga pada penelitian ini upaya yang  dilakukan 

untuk menyelesaikan masalah kecacatan adalah dengan menerapkan metode six 

sigma yaitu sebuah metodologi terstruktur dengan mengikuti siklus DMAIC 

(Defien, Measure, Analize, Improve,control).  

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut:  

Bagaimana mengurangi jumlah cacat pada produksi Shuttle cock dengan 

pendekatan six sigma. 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Ditinjau dari permasalahan yang ada, maka dalam penelitian ini tujuan 

yang ingin dicapai adalah sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi cacat kritis CTQ yang terjadi pada proses produksi Shuttle 

cock. 

2. Menghitung nilai DPMO (Defect per milion oppurtunities) dan sigma level 

3. Menghasilkan usulan perbaikan proses untuk mengurangi jumlah cacat yang 

terjadi pada proses produksi Shuttle cock. Bedasarkan Nilai Rpn tertinggi 

dengan mengunakan FMEA 

  

1.4 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 

Shuttle cock. 
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3. 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. Pada penelitian ini pembahasan dan perhitungan analisa biaya tidak digunakan 

 

     1.6 Asumsi 

Asumsi yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Proses produksi tidak mengalami perubahan artinya tidak terjadi perubahan 

alur proses selama penelitian dilaksanakan. 

2. Tidak ada perubahan standart spesifikasi produk selama penelitian 

dilaksanakan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


