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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

 CV. Cool Clean merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dalam 

bidang pengemasan tissue basah yang melayani beberapa perusahaan air minum 

dalam kemasan untuk menyuplai sanitizer tissue  untuk membersihkan leher botol 

di antaranya adalah : Aqua, Vit, Club, Ades. Produk lain dari perusahaan ini 

adalah cologne tissue dan antiseptic tissue. Dengan mempergunakan peralatan dan 

teknologi tinggi yang dikelola secara higienis dan mengutamakan kebersihan 

mutu, serta harga yang dapat bersaing.  

 Pada proses produksinya perusahaan masih memiliki beberapa kendala di 

proses pengemasan yang menyebabkan banyaknya produk cacat. Berdasarkan 

data perusahaan pada bulan Januari 2016 dari 1.459.569 sachet sanitizer tissue 

terdapat cacat dengan jumlah 43.911 sachet atau sekitar 3,01% dengan kriteria 

seperti : pinggiran sachet yang belum tertutup (unseal) sebesar 91,37% dengan 

produk cacat 40.123 sachet, kebocoran pada kemasan sebesar 6,54% dengan 

produk cacat 2.873 sachet, kemasan yang tidak simetris sebesar 1,23% dengan  

produk cacat 538 sachet, dan kemasan yang tanpa isi sebesar 0,86% dengan 

produk cacat 377 sachet. Dimana dengan banyaknya produk cacat yang dihasilkan 

maka perlu dilakukan tindakan penanggulangan untuk mengurangi cacat, dampak 

berkurangnya produk cacat akan menguntungkan bagi perusahaan karena akan 

mengurangi biaya tenaga kerja yang digunakan guna mengerjakan kembali produk 

yang cacat (rework). 

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

Usulan perbaikan produk cacat dengan mengunakan six sigma dapat mengurangi 

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

Penelitian juga dilakukan oleh Dewi, (2012), didapatkan penurunan DPM sebesar 

29,87% dan terjadi peningkatan nilai sigma menjadi 3,8 setelah aplikasi konsep 

six sigma. Hasil penelitian tersebut mengindikasikan bahwa metode six sigma 

cukup tepat untuk memperbaiki kualitas produk, sehingga pada penelitian ini 

upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah kecacatan adalah dengan 
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menerapkan metode six sigma yaitu sebuah metodologi terstruktur dengan 

mengikuti siklus DMAIC (Defien, Measure, Analize, Improve, Control). 

1.2 Rumusan Malasah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat diambil rumusan 

permasalahan sebagai berikut: 

“Bagaimana upaya mengurangi cacat produk sanitizer tissue pada CV. Cool Clean 

dengan metode six sigma?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah dapat ditentukan tujuan dari penelitian 

sebagai berikut : 

1. Mengidentifikasi cacat terbesar pada sanitizer tissue.

2. Menghitung nilai DPMO dan sigma level.

3. Mengetahui penyebab cacat terbesar yang terjadi pada sanitizer tissue.

4. Memberi usulan untuk mengurangi terjadinya produk cacat.

1.4 Batasan Masalah 

Batasan untuk penelitian ini adalah : 

1. Pengamatan hanya dilakukan pada proses produksi sanitizer tissue, karena

produk tersebut adalah produk yang paling banyak diproduksi.

2. Pelaksanaan six sigma dilakukan dengan proses DMAIC tanpa melakukan

control.

3. Tidak dilakukan pembahasan maupun perhitungan terhadap biaya COPQ

(Cost Of Poor Quality).

4. Penelitian dibatasi hanya pada tahap Define (D), Measure (M), Analyze

(A) dan Improve (I).

5. Tahapan improve hanya merupakan rekomendasi untuk perbaikan proses

produksi.
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1.5 Asumsi  

 Asumsi yang dilakukan dalam penelitian adalah: 

1. Proses produksi berjalan normal yang artinya tidak terjadi perubahan alur 

proses selama dilakukan penelitian. 

 

1.6 Manfaat Penelitian  

 Manfaat yang diperoleh apabila tujuan berhasil dicapai adalah sebagai 

berikut; 

1. Dapat mengetahui tindakan yang dapat dilakukan dalam pencegahan 

terjadinya produk cacat. 

2. Sebagai bahan pertimbangan pada perusahaan dalam menentukan 

kebijakan peraturan yang menyangkut peningkatan kualitas. 

 


