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BAB I 

PENDAHULUAN  

1.1 Latar Belakang  

 Kemajuan dan perkembangan zaman merubah cara pandang konsumen 

dalam memilih suatu produk yang diinginkan. Kualitas menjadi sangat penting 

dalam memilih produk disamping faktor harga yang bersaing. Perbaikan dan 

peningkatan kualitas produk dengan harapan tercapainya tingkat cacat produk 

mendekati zero defect membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Perbaikan kualitas 

dan perbaikan proses terhadap sistem produksi secara menyeluruh harus dilakukan 

jika perusahaan ingin menghasilkan produk yang berkualitas baik dalam waktu 

yang relatif singkat. Suatu perusahaan dikatakn berkualitas bila perusahaan tersebut 

mempunyai sistem produksi yang baik dengan proses terkendali melalui 

pengendalian kualitas (quality control) diharapkan bahwa perusahaan dapat 

meningkatkan efektifitas pengendalian dalam mencegah terjadinya produk cacat, 

sehingga dapat menekan terjadinya pemborosan dari segi material maupun tenaga 

kerja yang akhirnya dapat meningkatkan produktifitas 

 PT. Kampung Coklat adalah perusahaan yang bergerak di bidang wisata 

edukasi selain itu bahwa PT. Kampung Coklat ini juga memproduksi coklat olahan 

dari hasil kebunnya sendiri. Pada PT. Kampung Coklat permintaan akan meningkat 

pada saat libur atau weekend, karena pada saat libur banyak para wisatawan atau 

konsumen yang datang untuk berwisata edukasi serta membeli oleh-oleh berupa 

olahan coklat. Dengan melihat hal tersebut maka PT. Kampung Coklat dituntut 

untuk tetap dapat memenuhi permintaan konsumen. Pada proses pembuatan coklat 

ini bagian produksi PT. Kampung Coklat terdiri dari lima proses yaitu proses 

pengadukan (mixing), proses penghalusan, proses pencetakan (molding), proses 

pengepakan (packing) dan penyimpanan. Dalam beberapa proses produksi ini 

masih terdapat cacat. Cacat yang sering terjadi adalah patah, berongga dan bentuk 

yang tidak sesuai. Produk cacat ini jumlahnya bervariasi tiap harinya, dan 

mengakibatkan terjadinya proses yang berulang untuk mencetak coklat kembali. 
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Jika dibiarkan terus menerus ini akan menambah waktu produksi dan dapat 

menimbulkan penambahan cost. 

 Untuk mengatasi permasalahan tersebut maka perlu dilakukan penelitian 

untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab kecacatan yang terjadi pada produk 

coklat dengan menggunakan metode six sigma. Six sigma adalah metode 

peningkatan proses bisnis yang bertujuan untuk menemukan dan mengurangi 

faktor-faktor penyebab kecacatan dan kesalahan, mengurangi waktu siklus dan 

biaya operasi, meningkatka produktivitas, memenuhi kebutuhan pelanggan dengan 

lebih baik, mencapai tingkat pendayagunaan asset lebih tinggi serta mendapatkan 

imbal hasil atas investasi yang lebih baik dari segi produksi maupun pelayanan. 

Metode ini disusun berdasarkan sebuah metodologi penyelesaian masalah yang 

sederhana DMAIC yang merupakan singkatan dari Defaine (merumuskan), 

Measure (mengukur), Analyze (menganalisis), Improve (meningkatkan / 

memperbaiki) dan Control (mengendalikan) yang menggabungkan bermacam-

macam perangkat statistic serta pendekatan perbaikan proses lainnya. (Evans & 

Lindsay, 2007) 

1.2 Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut : 

“Bagaimana upaya minimasi kecacatan produk pada produksi coklat di PT. 

Kampung Coklat ?” 

1.3 Tujuan Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian skripsi ini adalah : 

1. Mengidentifikasi dan mengetahui penyebab terjadinya kecacatan produk 

yang terjadi pada proses produksi coklat di PT. Kampung Coklat 

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

sigma di PT. Kampung Coklat 

3. Membuat usulan perbaikan proses untuk minimasi kecacatan produk yang 

terjadi pada proses produksi 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan informasi melaui metode six sigma dalam meningkatkan

kualitas produksi pada perusahaan

2. Menjadi bahan masukan atau pertimbangan perusahaan dalam mengambil

keputusan yang tepat dalam menangani masalah tersebut

1.5 Batasan Masalah 

Batasan-batasan yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Pengendalian kualitas dilakukan pada produksi coklat 45 gram rasa milk

2. Metode perbaikan hanya sampai tahap improve


