
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

KSU Brosem merupakan salah satu industri yang memproduksi 

minuman sari apel yang berasal dari buah apel segar yang ditanam di daerah 

dataran tinggi dan diproses secara higienis dengan teknologi yang canggih 

dengan menggunakan mesin produksi berkapasitas tinggi yang nantinya hasil 

proses produksi ini berupa minuman segar yaitu sari apel Brosem. KSU 

Brosem saat ini sudah menjadi salah satu industri yang memiliki kualitas 

baik, sesuai dengan standar di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. 

Perusahaan yang bergerak dibidang sentra olahan dan pemberdayaan 

masyarakat ini cukup untuk membantu masyarakat di sekitar kota Batu 

khususnya warga di sekitar perusahaan berada. Produk sari apel Brosem 

sendiri terdiri dari berbagai macam ukuran sari apel yang diproduksi oleh 

KSU Brosem, mulai dari sari apel berukuran 120ml, 200ml dan 320ml. 

Sedangkan dalam setiap kardus isinya bervariasi mulai dari isi 18 per satu 

kardus sampai dengan isi 24, 32 dan 40 buah sari apel.  

Pembuatan sari apel brosem sudah dibuat dan diproses dengan 

permesinan yang bagus. Namun pengendalian kualitas yang dilakukan oleh 

perusahaan Brosem  masih belum baik yang terbukti dengan sering 

ditemukannya produk cacat. Berdasarkan survey yang dilakukan di 

perusahaan Brosem, pada bulan 6 April – 9 Mei 2015 dari produksi 117472 

unit sari buah apel ukuran 120ml sebanyak 530 unit produk cacat atau sekitar 

0,45%,  sedangkan jenis kecacatan yang terjadi pada minuman sari buah apel 

adalah kemasan kotor layak, bocor, lendir, kotor, dan tutup cup plastik yang 

tidak sesuai.  

Berdasarkan hal tersebut, objek yang diamati adalah produk kemasan 

minuman sari apel berukuran 120ml. Dikarenakan tingkat kecacatan produk 

tersebut paling besar dibandingkan yang lainnya. Salah satu metode yang bisa 

digunakan untuk mengurangi tingkat kecacatan adalah metode Six Sigma. 
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Metode Six Sigma telah banyak digunakan untuk menyelesaikan tingkat 

kecacatan diantaranya telah dilakukan oleh Putra (2010) di CV Corning 

Sidoarjo, dimana metode Six Sigma digunakan untuk menurunkan kecacatan 

produk frypan. Berdasarkan hasil analisa yang dilakukan oleh Putra dengan 

menggunakan metode Six Sigma menunjukkan, Jumlah presentase tingkat 

kecacatan produk sebelum menetapkan target kinerja dengan menggunakan 

metode Six Sigma adalah sebesar 7,13% dari total produksi per tahun. 

Sedangkan jumlah presentase tingkat kecacatan produk setelah menetapkan 

target kinerja dengan menggunakan metode Six Sigma adalah sebesar 6,71% 

dari total produksi per tahun. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh 

Putra (2010) di CV Corning Sidoarjo, bahwasannya metode Six sigma 

merupakan metode yang berfokus pada minimasi cacat dan variansi, dimulai 

dengan mengidentifikasi unsur-unsur kritis terhadap kualitas atau sering 

disebut dengan Critical to Quality (CTQ) dari suatu proses. Six Sigma 

menganalisa kemampuan proses dan bertujuan untuk menstabilkannya 

dengan cara mengurangi atau menghilangkan variansi pada proses. Langkah 

mengurangi cacat dilakukan secara sistematis dengan mengidentifikasi 

(Define), mengukur (Measure), menganalisa (Analyze), memperbaiki 

(Improve). Dimana pada tahap Define dilakukan pemilihan produk yang akan 

ditingkatkan kualitasnya serta CTQ yang berpengaruh langsung terhadap 

kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya pada tahap Measure 

dilakukan pengukuran DPMO (Defect Per One Million Oppotunities). Pada 

tahap Analyze menerangkan penyebab terjadinya kecacatan suatu produk. 

Kemudian setelah sumber-sumber penyebab kecacatan telah terindifikasi. 

Maka pada tahap Improve tahapan tindakan perbaikan dan melakukan 

prioritas dari rencana perbaikan.  
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1.2 Perumusan Masalah 

Berdasarkan kondisi dalam perusahaan tersebut maka permasalahan 

yang diangkat adalah : “Bagaimana cara menurunkan jumlah cacat pada 

proses produksi sari apel dengan menggunakan metode Six Sigma”. 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai pada penelitian Tugas Akhir ini adalah sebagai 

berikut: 

1. Mengetahui cacat yang paling banyak terjadi pada produk minuman sari 

apel 120 ml di Ksu Brosem Batu. 

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

level 

3. Menganalisis faktor-faktor penyebab kecacatan pada produk minuman 

sari apel Brosem. 

4. Memperoleh usulan perbaikan untuk mengurangi terjadinya cacat 

produk minuman sari apel pada kemasan 120ml.  

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat yang akan diperoleh dengan melakukan penelitian ini adalah: 

1. Perusahaan memperoleh masukan berupa metode untuk mengendalikan 

kualitas produk yang dihasilkan yaitu dengan menggunakan metode Six 

Sigma. 

2. Perusahaan mengetahui tingkat kualitas produk dan faktor-faktor yang 

dapat menimbulkan terjadinya kecacatan. 

3. Dengan menggunakan usulan-usulan ini, diharapkan perusahaan dapat 

memenuhi keinginan konsumen dan mampu berkompetisi dengan 

perusahaan sari buah yang lainnya. 

4. Perusahaan dapat melakukan usaha perbaikan secara berkelanjutan 

dengan hasil yang diperoleh dari penelitian. 
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1.5 Batasan Masalah 

Dalam penelitian Tugas Akhir ini, batasan yang akan digunakan adalah: 

1. Produk yang diteliti adalah produk minuman sari apel yang berukuran 

120ml. 

2. Tidak membahas masalah biaya yang terkait temasuk biaya yang 

diakibatkan adanya produk cacat. 

3. Penelitian dimulai dari Define, Measure, Analyze, Improve tanpa 

melakukan implementasi dari usulan perbaikan. 

1.6 Asumsi 

Dengan menggunakan asumsi sebagai berikut: 

1. Kondisi kerja pada saat penelitian berjalan dengan normal. 

2. Tidak ada perubahan spesifikasi produk selama penelitian dilaksanakan. 
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