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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1. Definisi Kualitas 

 Menurut Nastiti (2014) kualitas suatu produk dapat memliki eranan penting 

di dalam perusahaan, karena dapat memiliki symbol kepercayaan yang bernilai di 

mata konsumen. Usaha yang telah dilakukan perusahaan untuk mencapat nama baik 

perusahaan itu sendiri tergantung dari kualitas itu sendiri.  

 Menurut Schroeder (1995) dalam Nastiti (2014), kualitas didefinisikan 

sebagai “kecocokan penggunaan” berarti bahwa produk atau jasa memenuhi 

kebutuhan pelanggan, artinya bahwa produk itu cocok dengan pengguna pelanggan 

yang berkaitan dengan nilai yang diterima pelanggan dan dengan kepuasan 

konsumen. Sedangkan menurut Sofyan Assáuri, (2004), kualitas adalah sebagian 

kumpulan dan sejumlah sifat-sifat yang sebagian didiskripsikan dalam bentuk 

produk atau jasa yang bersangkutan. 

 Kualitas merupakan faktor yang terdpat dalam suatu produk yang 

menyebabkan produk tersebut bernilai sesuai dengan maksud untuk apa produk 

tersebut di produksi. Menurut Kotler (1995) dalam Talaumbanua dkk (2013) 

kualitas sebagai keseluruhan ciri sifat atau sifat barang dan jasa yang berpengaruh 

pada kemampuannya memenuhi kebutuhan dan keinginan konsumen baik yang 

dinyatakan maupun yang tersirat. Dalam hal ini kualitas sepenuhnya ditentukan 

oleh konsumen sebagai pengguna produk. Jika kualitas tidak memenuhi spesifikasi 

yang diinginkan oleh konsumen akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan 

karena konsumen tidak akan membeli atau memesan produk tersebut. 

 Menurut Gasperz (2005) dalam Hariastuti (2013) adalah totalitas dari 

karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuan untuk memuaskan 

kebutuhan yang dispesifikasi atau diterapkan. Sedangkan menurut Zamit (2003), 

mutu adalah istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi ditinjau dari 

pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan kualitas adalah sesuatu 

yang cocok dengan selera (fitness for use) 
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2.2 Pengendaian Kualitas 

2.2.1   Pengendalian Kualitas  

 Pengendalian kualitas adalah (Badri & Romadhon, 2012), suatu aktivitas 

(manajemen perusahaaan) untuk  menjaga dan mengarahkan agar kualitas produk 

(dan jasa) perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana yang telah direncanakan. 

Pengendalian kualitas merupakan usaha preventif dan dilaksanakan sebelum 

kualitas produk mengalami kerusakan (Ahyari, 2000). Selain itu menurut Assauri 

(2004), pengendalian kualitas adalah kegiatan-kegiatan untuk memastikan apakah 

kebijaksanaan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin dalam hasil akhir. 

Dengan kata lain pengendalian mutu adalah usaha mempentahankan mutu/kualitas 

dan barang yang dihasilkan, agar sesuai dengan spesifikasi produk yang telah 

ditetapkan berdasarkan kebijaksanaan pimpinan perusahaan. Pengertian 

pengendalian kualitas sangat luas, dikarenakan berhubungan dengan beberapa 

unsur yang mempengaruhi kualitas yang harus dimasukkan dan dipertimbangkan. 

Secara garis besar pengendalian kualitas dikelompokkan menjadi : 

a. Pengendalian kualitas sebelum pengolahan atau proses yaitu pengendalian 

kualitas yang berkenaan dengan proses yang berurutan dan teratur termasuk 

bahan-bahan yang akan diproses. 

b. Pengendalian kualitas terhadap produk jadi yaitu pengendalian yang 

dilakukan terhadap barang hasil produksi untuk menjamin supaya produk 

jadi tidak mengalami kerusakan atau tingkat kerusakan produk sedikit. 

Assauri (1993). Teknik yang digunakan dalam pengendalian kualitas 

diantaranya dengan metode control chart. Metode tersebut digunakan untuk 

mengetahui rata-rata kerusakan produk dan besarnya penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi. 

Pengendalian kualitas menentukan ukuran, cara dan persyaratan fungsional lain 

suatu produk dan merupakan manajemen untuk memperbaiki kualitas produk, 

mempertahankan kualitas yang sudah tinggi dan mengurangi jumlah bahan yang 

rusak. Dengan adanya pengawasan kualitas maka perusahaan atau produsen 

berusaha untuk selalu memperbaiki kualitas dengan biaya rendah yang sama/tetap 

bahkan untuk mencapai kualitas yang tetap dengan biaya rendah. Untuk 
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mengurangi kerugian karena kerusakan-kerusakan pemeriksaan atau inpeksi tidak 

terbatas pada pemeriksaan akhir saja, tetapi perlu juga diadakan pemeriksaan pada 

barang yang sedang diproses. 

2.2.2 Tujuan Pengendalian Kualitas  

Pada dasarnya tujuan pengendalian kualitas adalah :  

1. Menurut Assuari (1980) dalam Ekoanindyo (2014) maksud dan tujuan 

pengendalian kualitas adalah sebagai berikut:  

a. Agar barang hasil produksi dapat mencapai standar mutu yang diharapkan. 

b. Mengusahakan agar biaya inspeksi dapat menjadi sekecil mungkin. 

c. Mengusahakan agar biaya mesin dari produk dan proses dengan 

menggunakan kualits produksi dapat ditekan sekecil mungkin. 

d. Mengusahakan agar biaya produksi dapat sekecil mungkin.  

2. Menurut Reksohadiprojo dan Sudarmo (1985) Ekoanindyo (2014) 

Pengendalian kualitas bertujuan untuk memperbaiki kualitas, mempertahankan 

kualitas dan mengurangi jumlah bahan yang rusak.  

3. Menurut Ahyari (1990) tujuan pengendalian kualitas adalah: 

a. Terdapat peningkatan keputusan konsumen.  

b. Proses produksi dapat dilaksanakan dengan biaya yang serendah mungkin.  

c. Seleksi sesuai dengan waktu yang telah dilaksanakan.  

2.2.3 Faktor-faktor Pengendalian Kualitas  

Menurut Douglas C.Montgomery (2001) dalam Darsono (2013) dan 

berdasarkan literature lain menyebutkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi 

pengendalian kualitas yang dilakukan perusahaan adalah : 

a. Kemampuan proses  

Batas-batas yang ingin dicapai haruslah disesuaikan dengan kemempuan 

proses yang ada. Tidak ada gunanya mengendalikan suatu proses dalam 

batas batas yang melebihi kemampuan atau kesanggupan proses yang ada. 

b. Spesifikasi yang berlaku 

Spesifikasi hasil produksi yang ingin dicapai harus dapat berlaku, bila 

ditinjau dari segi kemampuan proses dan keinginan atau kebutuhan 

konsumen yang ingin dicapai dari hasil produksi tersebut. Dalam hal ini 
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haruslah dapat dipastikan dahulu apakah spesifikasi tersebut dapat berlaku 

dari kedua segi yang telah disebutkan diatas sebelum pengendalian kualitas 

pada proses dapat dimulai. 

c. Tingkat ketidaksesuaian yang dapat diterima 

Tujuan dilakukan pengendalian suatu proses adalah dapat mengurangi 

produk yang ada dibawah standar seminimal mungkin. Tingkat 

pengendalian yang diberlakukan tergantung pada banyaknya produk yang 

berada dibawah standar yang dapat diterima. 

d. Biaya kualitas  

Biaya kualitas sangat mempengaruhi tingkat pengendalian kualitas dalam 

menghasilkan produk dimana biaya kualitas mempunyai hubungan yang 

positif dengan terciptanya produk yang berkualitas. 

1. Biaya pencegahan (Prevention Cost) 

2. Biaya Deteksi / Penilaian ( Detection / Appraisal Cost ) 

3. Biaya Kegagalan Internal (Internal Failure Cost) 

4. Biaya Kegagalan Eksternal (Eksternal Failure Cost) 

2.2.4 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas  

Langkah pengendalian kualitas menurut Bounds (1994) dalam Badri & 

Romadhon (2012) adalah: 

a. Menilai kinerja kualitas aktual 

b. Membandingkan kinerja dengan tujuan 

c. Bertindak berdasarkan perbedaan antara kinerja dan tujuan 

Pengendalian kualitas harus dilakukan melalui proses yang terus-menerus dan 

berkesinambungan (Hariastuti, 2013). Proses pengendalian kualitas dapat 

dilakukan melalui proses PDCA (plan, do, check, action) yang diperkenalkan oleh 

Dr. W. Edwards Deming, seorang pakar kualitas ternama yang berkebangsaan 

Amerika Serikat, sehingga siklus ini disebut siklus deming (Deming Cycle) 

menurut Fandy Tjiptono (1997) dalam Hariastuti (2013).  Siklus PDCA umumnya 

digunakan untuk mengetes dan mengimplementaskan perubahan-perubahan untuk 

memperbaiki kinerja produk, proses atau suatu sistem di masa yang akan datang. 
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    Gambar 2.1 Siklus PDCA  

Penjelasan dari tahap-tahap dalam siklus PDCA adalah sebagai berikut 

(Nasution, 2005) dalam (Sudarsono, 2013) : 

a. Mengembangkan rencana (Plan) 

 Merencanakan spesifikasi, menetapkan spesifikasi atau standar kualitas yang 

baik, memberi pengertian kepada bawahan akan pentingnya kualitas produk, 

pengendalian kualitas dilakukan secara terus-menerus dan 

berkesinambungan. 

b. Melaksanakan rencana (Do) 

Rencana yang telah disusun diimplementasikan secara bertahap, mulai dari 

skala kecil dan pembagian tugas secara merata sesuai dengan kapasitas dan 

kemampuan dari setiap personil. Selama dalam melaksanakan rencana harus 

dilakukan pengendalian, yaitu mengupayakan agar seluruh rencana 

dilaksanakan dengan sebaik mungkin agar sasaran dapat tercapai. 

c. Memeriksa atau meneliti hasil yang dicapai (Check) 

Memeriksa atau meneliti merujuk pada penetapan apakah pelaksanaannya 

berada dalam jalur, sesuai dengan rencana dan memantau kemajuan 

perbaikan yang direncanakan. Membandingkan kualitas hasil produksi 

dengan standar yang telah ditetapkan, berdasarkan penelitian diperoleh data 

kegagalan dan kemudian ditelaah penyebab kegagalannya. 

d. Melakukan tindakan penyesuaian bila diperlukan (Action) 

Penyesuaian dilakukan bila dianggap perlu, yang didasarkan hasil analisis di 

atas. Penyesuaian berkaitan dengan standarisasi prosedur baru guna 
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menghindari timbulnya kembali masalah yang sama atau menetapkan sasaran 

baru bagi perbaikan berikutnya. 

   Siklus PDCA umumnya digunakan untuk alat statistik utama, yaitu check 

sheet, histogram, control chart, diagram pareto, diagram sebab akibat, scatter 

diagram, dan stratifikasi. Alat-alat ini berguna dalam pengumpulan informasi yang 

objektif untuk dijadikan dasar pengambilan keputusan (Haning, 2007).  

1. Check Sheet  

Check sheet atau lembar pemeriksaan merupakan alat pengumpul dan 

penganalisis data yang disajikan dalam bentuk tabel yang berisi nama dan jumlah 

barang yang diproduksi dan jenis ketidaksesuaian beserta dengan jumlah yang 

dihasilkannya. 

2. Histogram  

Histogram digunakan untuk memberikan kemudahan dalam membaca atau 

menjelaskan data dengan cepat, berbentuk grafik balok yang memperlihatkan 

distribusi nilai yang diperoleh dalam bentuk angka. 

3. Peta Kendali (Control Chart)  

Peta kendali atau control chart merupakan suatu teknik yang dikenal sebagai 

suatu metode grafik yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu proses 

berada dalam pengendalian kualitas secara statistika atau tidak sehingga dapat 

memecahkan masalah dan menghasilkan perbaikan kualitas. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Contoh Peta Kontrol  
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4. Diagram Pareto  

Diagram pareto adalah grafik yang menguraikan klasifikasi data secara 

menurun mulai dari kiri ke kanan. Diagram pareto digunakan untuk 

mengidentifikasi masalah dari yang paling besar sampai yang paling kecil. 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar 2.3 Diagram Pareto 

5. Diagram Sebab Akibat  

Diagram ini disebut juga diagram tulang ikan (fishbone chart) dan berguna 

untuk memperlihatkan faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan 

mempunyai akibat pada masalah utama 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 FishBone Diagram 

6. Scatter Diagram  

Pada dasarnya diagram sebar merupakan suatu alat interpretasi data yang 

digunakan untuk menguji bagaimana kuatnya hubungan antara dua variabel dan 

menentukan jenis hubungan dari dua variabel tersebut, apakah positif, negatif, atau 

tidak ada hubungan. Dua variabel yang ditunjukkan dalam diagram sebar dapat 

berupa karakteristik kuat dan faktor yang mempengaruhinya. 
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Gambar 2.5 Scatter Diagram 

7. Stratifikasi  

Stratifikasi merupakan teknik pengelompokan data ke dalam kategori-kategori 

tertentu, agar data dapat menggambarkan permasalahan secara jelas sehingga 

kesimpulan-kesimpulan dapat lebih mudah diambil. Kategori-kategori yang 

dibentuk meliputi data relatif terhadap lingkungan sumber daya yang terlibat mesin 

yang digunakan dalam proses, bahan baku dan lain-lain. 

2.2.5 Tahapan Pengendalian Kualitas 

Untuk memperoleh hasil pengendalian kualitas yang efektif, maka 

pengendalian terhadap kualitas suatu produk dapat dilaksanakan dengan 

menggunakan teknik-teknik pengendalian kualitas, karena tidak semua hasil 

produksi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Menurut Prawirosentono 

(2007) dalam Darsono (2013), terdapat beberapa standar kualitas yang bisa 

ditentukan oleh perusahaan dalam upaya menjaga output barang hasil produksi 

diantaranya: 

a. Standar kualitas bahan baku yang akan digunakan. 

b. Standar kualitas proses produksi (mesin dan tenaga kerja yang 

melaksanakannya). 

c. Standar kualitas barang setengah jadi. 

d. Standar kualitas barang jadi. 

e. Standar administrasi, pengepakan dan pengiriman produk akhir tersebut 

sampai ke tangan konsumen. 

Sedangkan Assauri (1998) menyatakan bahwa tahapan pengendalian/ 

pengawasan kualitas terdiri dari 2 (dua) tingkatan antara lain: 

a. Pengawasan selama pengolahan (proses) 

Yaitu dengan mengambil contoh atau sampel produk pada jarak waktu yang 
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sama, dan dilanjutkan dengan pengecekan statistik untuk melihat apakah proses 

dimulai dengan baik atau tidak. Apabila mulainya salah, maka keterangan 

kesalahan ini dapat diteruskan kepada pelaksana semula untuk penyesuaian 

kembali. Pengawasan yang dilakukan hanya terhadap sebagian dari proses, 

mungkin tidak ada artinya bila tidak diikuti dengan pengawasan pada bagian lain. 

Pengawasan terhadap proses ini termasuk pengawasan atas bahan-bahan yang akan 

digunakan untuk proses. 

b. Pengawasan atas barang hasil yang telah diselesaikan 

Walaupun telah diadakan pengawasan kualitas dalam tingkat-tingkat proses, 

tetapi hal ini tidak dapat menjamin bahwa tidak ada hasil yang rusak atau kurang 

baik ataupun tercampur dengan hasil yang baik. Untuk menjaga supaya hasil barang 

yang cukup baik atau paling sedikit rusaknya, tidak keluar atau lolos dari pabrik 

sampai ke konsumen/ pembeli, maka diperlukan adanyabpengawasan atas produk 

akhir. 

2.3 Six Sigma 

2.3.1 Pengertian Six Sigma 

Ada banyak pengertian mengenai Six Sigma. Six Sigma diartikan sebagai 

metode berteknologi canggih yang digunakan oleh para insinyur dan statistikawan 

dalam memperbaiki/mengembangkan proses atau produk. Six Sigma diartikan 

demikian karena kunci utama perbaikan Six Sigma menggunakan metode-metode 

statistik, meskipun tidak secara keseluruhan membicarakan tentang statistik. 

Pengertian Six Sigma yang lain adalah “tujuan yang mendekati kesempurnaan 

dalam mencapai kebutuhan pelanggan”. Ada juga yang mengartikan Six Sigma 

sebagai “usaha mengubah budaya perusahaan untuk mencapai kepuasan pelanggan, 

keuntungan dan persaingan yang jauh lebih baik”. Kunci utama pengertian di atas 

adalah pengukuran, tujuan atau perubahan budaya perusahaan. (Ekoanindiyo, 2014) 

 Sedangkan menurut Greg Brue (2002) dalam Sugiharto (2004) 

mendiskripsikan Six Sigma sebagai: a) konsep statistik untuk mengukur sebuah 

proses dimana tingkat kegagalannya sebesar 3,4 kali kemungkinan dari 1 juta 

kegiatan yang sama; b) filsafat manajemen yang memfokuskan diri pada 
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pembatasan kegagalan melalui praktek yang mengutamakan pemahaman, 

pengukuran, serta penyempurnaan proses.  

 Pada tahun 1856, Motorola menerapkan Six Sigma untuk pertama kalinya 

dengan tujuan untuk melakukan peningkatan kualitas menuju tingkat kegagalan nol 

(Zero Defect). Motorola mencatat setiap kerusakandan dianalisa dengan teknologi 

statistik untuk dilakukan perbaikan. Program Six Sigma merupakan sistem 

manajemen kualitas yang memiliki target kinerja dramatik 3,4 DPMO (Defect Per 

Million Opportunities) atau tingkat kapabilitas proses 6-sigma melalui program 

implementasi program peningkatan terus-menerus (Continious Improvement 

Program). Apabila produk (barang/jasa) diproses pada tingkat kualitas Six Sigma, 

perusahaan boleh mengharapkan 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan (DPMO) 

atau mengharapkan bahwa 99,99966 persen dari apa yang diharapkan pelanggan 

akan ada dalam produk itu. (Pande dkk dalam Noviyarsi 2013).  

 Pendekatan pengendalian proses 6-sigma Motorola (Motorola’s Six sigma 

process control) mengizinkan adanya pergesaran nilai rata-rata (mean) setiap CTQ 

individual dari proses industri terhadap nilai spesifikasi target (T) sebesar ± 1,5-

sigma, sehingga akan menghasilkan 3,4 DPMO (defects per million opportunities). 

Dengan demikian berdasarkan konsep Six sigma Motorola, berlaku toleransi 

penyimpangan (mean - target) = (μ - T) = ± 1,5σ, atau μ = T ± 1,5σ. 

Proses Six sigma dengan distribusi normal yang mengizinkan nilai ratarata 

(mean) proses bergeser 1,5σ dari nilai spesifikasi target kualitas (T) yang diinginkan 

oleh pelanggan dapat dilihat pada gambar berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.6 Konsep Six Sigma Motorola dengan Normal Bergeser 1,5-Sigma 
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Perlu dicatat dan dipahami sejak awal bahwa konsep Six sigma Motorola 

dengan pergeseran nilai rata-rata (mean) dari proses yang diizinkan sebesar 1,5σ 

(1,5 standar deviasi maksimum) adalah berbeda dari konsep Six sigma dalam 

distribusi normal yang umum dipahami selama ini yang tidak mengizinkan 

pergesearan dalam nilai rata-rata (mean) dari proses. Perbedaan ini ditunjukkan 

dalam tabel berikut : 

Tabel 2.1 Perbedaan True 6-Sigma dengan Motorola’s 6-Sigma 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Menurut Gaspersz, 2002, terdapat 6 (enam) aspek kunci yang perlu 

diperhatikan dalam aspek kunci yang perlu diperhatikan dalam aplikasi konsep Six 

Sigma yaitu : 

1. Identifikasi pelanggan Anda, 

2. Identifikasi produk anda, 

3. Identifikasi kebutuhan anda dalam memproduksi produk untuk pelanggan 

anda, 

4. Defenisikan proses anda, 

5. Hindari kesalahan dalam proses anda dan hilangkan semua pemborosan 

yang ada, 

6. Tingkatkan proses anda secara terus menerus menuju target Six Sigma. 

2.3.2 Langkah-langkah Pengendalian Kualitas dengan Six Sigma 

Six Sigma memiliki langkah-langkah penerapan yaitu DMAIC, yang 

merupakan singkatan dari Define – Measure – Analyze – Improve dan Control. 

Kelima tahap tersebut selalu berulang sehingga membentuk sebuah siklus, seperti 
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yang terlihat pada Gambar 2.6 Metodologi perbaikan DMAIC ini merupakan 

langkah yang sangat terarah dan berkesinambungan, dimana antara langkah satu 

dengan langkah selanjutnya saling berkaitan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.7 Siklus Metode Six Sigma DMAIC 

Untuk lebih jelasnya, langkah-langkah Define - Measure - Analyze - 

Improve dan Control (DMAIC) dapat dijabarkan sebagai berikut (Hartoyo dkk, 

2013) : 

2.3.2.1 Define (Merumuskan) 

Tujuan dari langkah define pada pendekatan DMAIC adalah untuk 

mengidentifikasi tahap untuk menentukan pokok permasalahan, tujuan penelitian, 

dan lingkup pada proses. Untuk itu diperlukan adanya data kebutuhan pelanggan 

sehingga dapat diketahui pokok permasalahan yang harus diteliti, kemudian akan 

dilakukan aktivitas beserta deskripsi dalam suatu proses yang terkait dengan proses, 

serta inspeksi suatu produk sehingga langkah berikutnya yang dilakukan adalah 

menentukan apa yang menjadi Critical to Quality (CTQ) bagi pelanggan. 

Project Charter 

Fase ini merupakan penentuan tujuan dan ruang lingkup proyek, 

mengumpulkan informasi tentang proses dan pelanggan, dan menentukan kiriman 

kepada pelanggan (internal dan external). Beberapa elemen yang termasuk dalam 

project charter adalah sebagai berikut (Desai & Shrivastava, 2008):  

(1) problems statements – deskripsi singkat dari masalah yang perlu ditangani. 

Sebuah pernyataan masalah yang baik harus menjawab pertanyaan-pertanyaan 
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seperti apa masalahnya, siapa yang memiliki masalah (customer) dan apa saja ruang 

lingkup yang diperlukan;  

(2) project goals – proyek atau penelitian terhadap suatu masalah harus memiliki 

tujuan yang jelas yang langsung terkait terhadap solusi dari permasalahan tersebut; 

(3) project scope – memahami persyaratan dari proyek Six Sigma DMAIC sangat 

penting terhadap lingkup project. Tanpa pemahaman ini, sangat sulit untuk 

memberikan keterangan dari sebuah proyek untuk memperoleh tujuan yang jelas, 

singkat dengan batas-batas yang akan memungkinkan resolusi masalah tepat waktu. 

Penentuan CTQ (Critical to Quality) 

CTQ adalah atribut-atribut yang sangat penting untuk diperhatikan karena 

berkaitan langsung dengan kebutuhan dan kepuasan pelanggan. CTQ merupakan 

elemen dari suatu produk, proses, atau spesifikasi lain yang berhubungan langsung 

kepada kepuasan pelanggan. Sebelum melakukan pengukuran terhadap CTQ, perlu 

dilakukan evaluasi terhadap sistem pengukuran yang ada agar menjamin efektivitas 

sepanjang waktu (Gaspersz, 2002). 

SIPOC Diagram 

Identifikasi langkah-langkah aktivitas beserta deskripsinya dalam suatu 

proses yang terkait dapat pula menggunakan proses flowchart, yang menjelaskan 

proses suatu produk serta inspeksi yang dilakukan. Alat yang berguna dan paling 

banyak digunakan dalam manajemen dan peningkatan proses adalah SIPOC, yang 

menjelaskan:  

(1) supplier – orang atau kelompok yang memberikan informasi, material, atau 

sumber daya kepada proses; 

(2) input – segala sesuatu yang diberikan suppliers kepada proses;  

(3) process – langkah-langkah yang mentransformasikan dan mengubah input 

menjadi sebuah output;  

(4) customer – orang atau kelompok orang yang menerima outputs berdasarkan 

tingkat kebutuhan yang telah ditentukan. 
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Gambar 2.8 Diagram SIPOC 

2.3.2.2 Measurement (Mengukur) 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output. Karena proyek peningkatan 

kualitas Six Sigma yang ditetapkan akan difokuskan pada upaya peningkatan 

kualitas menuju ke arah zero defect sehingga memberikan kepuasan total kepada 

pelanggan, maka sebelum proyek dimulai, kita harus mengetahui tingkat kinerja 

yang sekarang atau dalam terminologi Six Sigma disebut sebagai baseline kinerja, 

sehingga kemajuan peningkatan yang dicapai setelah memulai proyek Six Sigma 

dapat diukur selama berlangsungnya proyek Six Sigma. Baseline kinerja dalam Six 

Sigma ditetapkan dengan menggunakan satuan pengukuran DPMO (Defect per 

Million Opportunities) dan tingkat kapabilitas Sigma (Sigma Level). 

Measure merupakan tindak lanjut dari langkah define dan merupakan sebuah 

jembatan untuk langkah selanjutnya. Langkah measure memiliki dua sasaran 

utama, yaitu :  

a. Mendapatkan data untuk memvalidasi dan mengkuantifikasi masalah.  

b. Mulai menyentuh fakta dan angka–angka yang memberikan petunjuk tentang 

akar masalah.  

Tahap measure merupakan langkah operasional dalam program peningkatan 

kualitas Six Sigma. Terdapat tiga hal pokok yang harus dilakukan dalam tahap ini, 

yaitu:  

1. Memilih dan menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang 

berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik customers;  

2. mengembangkan suatu rencana pengumpulan data melalui pengukuran yang 

dapat dilakukan pada tingkat proses, input, dan output;  
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3. Mengukur kinerja pada tingkat proses, input dan output (Gaspersz, 2002). 

Pengukuran pada Tingkat Output 

Pengukuran pada tingkat output dilakukan untuk mengetahui sejauh mana 

output dari suatu proses dalam memenuhi kebutuhan customers. Hasil pengukuran 

pada tingkat output dapat berupa data variabel dan data atribut, yang akan 

ditentukan kinerjanya berdasarkan pengukuran sebagai 

berikut: (1) DPMO (defect per million opportunities) – ukuran kegagalan dalam 

program peningkatan kualitas Six Sigma, yang menunjukkan kegagalan per sejuta 

kesempatan. Target dari pengendalian kualitas Six Sigma Motorola sebesar 3,4 

DPMO tidak diintepretasikan sebagai 3,4 unit output yang cacat dari sejuta unit 

output, tetapi sebagai dalam satu unit produk tunggal terdapat rata-rata kesempatan 

untuk gagal dari suatu CTQ adalah 3,4 kegagalan per satu juta kesempatan. 

2.3.2.3 Analyze (Analisis) 

Tujuan tahap analyze adalah untuk menggunakan data atau informasi pada 

tahap pengukuran (measure) untuk memulai menentukan hubungan sebab akibat 

pada proses dan untuk memahami perbedaan dari variabilitas. Dengan kata lain, 

bahwa pada tahap ini, kita akan menentukan penyebab paling utama dari defect, 

masalah kualitas, masukan dari pelanggan, waktu siklus, dan lain-lain (Gaspersz, 

2002). Pada tahap ini perlu melakukan beberapa hal yaitu : 

a. Menentukan stabilitas (stability) dan kapabilitas/kemampuan (capability) 

dari proses. 

b. Menetapkan target-target kinerja dari karakteristik kualitas kunci (CTQ) 

yang akan ditingkatkan pada proyek Six sigma. 

c. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab kecacatan atau 

kegagalan. 

Mengkonversi banyak kegagalan ke dalam biaya kegagalan kualitas (cost of 

poor quality). 

2.3.2.4 Improve (Perbaikan) 

Tahap inprove bertujuan untuk mengoptimasi solusi yang ditawarkan akan 

memenuhi atau melebihi tujuan perbaikan dari proyek. Selama fase improve, tim 
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proyek merencanakan optimasi proses melalui design of experiment (Wijaya & 

Kusuma, 2008). 

Pada dasarnya, rencana – rencana tindakan akan mendeskripsikan tentang 

alokasi sumber –sumber daya serta prioritas dan alternatif yang akan dilakukan 

dalam implementasi dari rencana itu. Bentuk pengawasan dan usaha – usaha untuk 

mempelajari melalui pengumpulan data dan analisis ketika implementasi dari suatu 

rencana juga harus direncanakan pada tahap ini (Gaspersz, 2002). 

2.3.2.5 Control (Pengendalian) 

Control adalah tahap operasional terakhir dalam proyek peningkatan kualitas 

six sigma. Pada tahap ini hasil – hasil peningkatan kualitas didokumentasikan, 

prosedur – prosedur yang baik didokumentasikan dan dijadikan pedoman kerja 

standar, serta kepemilikan atau tanggung jawab ditransfer kepada pemilik atau 

penanggung jawab proses (Donald, Suzanne, & Elaine, 2003). 

Standardisasi diperlukan sebagai tindakan pencegahan untuk memunculkan 

kembali masalah kualitas yang pernah ada. Pendokumentasian praktek – praktek 

kerja standar juga bermanfaat sebagai bahan dalam proses belajar yang terus – 

menerus, baik bagi karyawan baru maupun karyawan lama, serta menjadikan 

informasi yang berguna dalam mempelajari masalah – masalah kualitas di masa 

mendatang sehingga tindakan peningkatan yang efektif dapat dilakukan (Gaspersz, 

2002). 

Pada tahap control, dilakukan integrasi yang bertujuan mengintegrasikan 

metode – metode standar dan proses ke dalam siklus desain, dimana salah satu 

prinsip dari design for Six Sigma adalah bahwa proses desain harus menggunakan 

komponen – komponen dan proses – proses yang ada. Integrasi juga penting untuk 

mengintegrasikan Six Sigma ke dalam praktek bisnis yang dikelola (Mehrjerdi, 

2011). 

2.3.3 Pihak-Pihak Pelaksana 

Brue (2002) dalam Sugiharto (2004) mencatat pihak-pihak yang harus 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan six sigma di dalam perusahaan. Pihak-

pihak tersebut meliputi: 

a. Executive Leaders 
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Pimpinan puncak perusahaan yang komit untuk mewujudkan six sigma, 

memulai dan memasyarakatkannya di seluruh bagian, divisi, departemen dan 

cabang-cabang perusahaan. 

b. Champions 

Yaitu orang-orang yang sangat menentukan keberhasilan atau kegagalan 

proyek six sigma. Mereka merupakan pendukung utama yang berjuang demi 

terbentuknya black belts dan berupaya meniadakan berbagai 

rintangan/hambatan baik yang bersifat fungsional, finansial, ataupun pribadi 

agar black belts berfungsi sebagaimana mestinya. Bisa dikatakan Champions 

menyatu dengan proses pelaksanaan proyek, para anggotanya berasal dari 

kalangan direktur dan manajer, bertanggung jawab terhadap aktivitas proyek 

sehari-hari, wajib melaporkan perkembangan hasil kepada executive leaders 

sembari mendukung tim pelaksana. Sedangkan tugas-tugas lainnya meliputi 

memilih calon-calon anggota black belt, mengidentifikasi wilayah kerja 

proyek, menegaskan sasaran yang dikehendaki, menjamin terlaksananya 

proyek sesuai dengan jadwal, dan memastikan bahwa tim pelaksana telah 

memahami maksud/tujuan proyek. 

c. Master Black Belt 

Orang-orang yang bertindak sebagai pelatih, penasehat (mentor) dan pemandu. 

Master black belt adalah orang-orang yang sangat menguasai alat-alat dan 

taktik six sigma, dan merupakan sumber daya yang secara teknis sangat 

berharga. Mereka memusatkan seluruh perhatian dan kemampuannya pada 

penyempurnaan proses. Aspek-aspek kunci dari peranan master black belt 

terletak pada kepiawaiannya untuk memfasilitasi penyelesaian masalah tanpa 

mengambil alih proyek/tugas/pekerjaan. 

d. Black Belts 

Dipandang sebagai tulang punggung budaya dan pusat keberhasilan six sigma, 

mengingat mereka adalah orang-orang yang: memimpin proyek perbaikan 

kinerja perusahaan; dilatih untuk menemukan masalah, penyebab beserta 

penyelesaiannya; bertugas mengubah teori ke dalam tindakan; wajib memilah-

milah data, opini dengan fakta, dan secara kuantitatif menunjukkan faktor-
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faktor potensial yang menimbulkan masalah produktivitas serta profitabilitas; 

bertanggung jawab mewujudnyatakan six sigma. Para calon anggota black 

belts wajib memenuhi syarat-syarat seperti: memiliki disiplin pribadi; cakap 

memimpin; menguasai ketrampilan teknis tertentu; mengenal prinsip-prinsip 

statistika; mampu berkomunikasi dengan jelas; mempunyai motivasi kerja 

yang memadai. 

e. Green Belts 

Adalah orang-orang yang membantu black belts di wilayah fungsionalnya. 

Pada umumnya green belts bertugas: secara paruh waktu di bidang yang 

terbatas; mengaplikasikan alat-alat six sigma untuk menguji dan 

menyelesaikan problema-problema kronis; mengumpulkan/menganalisis data, 

dan melaksanakan percobaan-percobaan; menanamkan budaya six sigma dari 

atas ke bawah. 

2.3.4 Alat-Alat Six Sigma 

Dalam pengendalian kualitas dengan Six Sigma, terdapat banyak peralatan 

(tools) yang digunakan dan cukup luas. Gambar di bawah ini menunjukkan metode-

metode apa saja dan alat-alat yang digunakan dalam Six Sigma tetapi tidak secara 

keseluruhan menurut Pande, dkk dalam Ekoanindyo (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.9 Metode dan Alat-alat (Tools) Penting Six Sigma 

Beberapa peralatan Six Sigma yang digunakan dalam penelitian ini antara lain : 
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1. Diagram Pareto  

Diagram pareto digunakan untuk menemukan masalah atau penyebab yang 

merupakan kunci dalam penyelesaian masalah dan perbandingan terhadap 

keseluruhan. 

 

 

 

 

  

 Gambar 2.10 Pareto Diagram 

2. Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer ) 

SIPOC digunakan untuk menunjukkan aktifitas mayor atau subproses dalam 

sebuah proses bisnis bersama-sama dengan kerangka kerja dari proses yang 

disajikan dalam Supplier, Input, Proces, Output, Customer. Sedangkan persyaratan 

input harus terkait langsung dengan kebutuhan proses (process requirements). 

 

 

 

 

 

 

 

     Gambar 2.11 Diagram SIPOC 

3. Peta Kontrol 

Dalam proses produksi akan bisa dijumpai adanya penyimpangan-

penyimpangan ukuran yang dihasilkan. Peta kontrol pada dasarnya merupakan alat 

analisis yang dibuat mengikuti metode statistik, dimana data yang berkaitan dengan 

kualitas produk akan diplotkan dalam sebuah peta kontrol. Di sini akan dipakai peta 

kontrol untuk jenis data atribut (Attribute control chart) yaitu p-chart. Data yang 
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diperlukan di sini hanya diklasifikasikan sebagai data kondisi baik atau rusak 

(cacat). Perumusan untuk penghitungan peta kontrol p (p- chart) adalah sebagai 

berikut : 

a. Proporsi kesalahan (p) 

𝑝 =
𝑛𝑝

𝑛
  

keterangan ∶ 

np: banyaknya kesalahan setia kali pengamatan 

n : jumlah sampel setiap kali pengamatan 

b. Garis pusat (�̅�) 

 �̅�
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 

c. Batas bawah peta control (LCL = Lower Control Limit) 

LCLi = �̅� - 3 √
�̅� (1−�̅�)

𝑛𝑖 
 

d. Batas atas control (UCL = Upper Control Limit) 

LCLi = �̅� + 3 √
�̅� (1−�̅�)

𝑛𝑖 
 

4. Grafik Pengendali (Control Chart) 

Grafik pengendali adalah alat untuk menggambarkan dengan cara yang tepat 

apa yang dimaksud dengan pengendalian statistik. Grafik pengendali dapat juga 

digunakan sebagai alat pengendali manajemen guna mencapai tujuan tertentu 

berkenaan dengan kualitas proses. Fungsi penggunaan grafik pengendalian kualitas 

adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

  

Gambar 2.12 Control Chart 
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5. Brainstorming 

Brainstorming (sumbang saran) dikenal sebagai salah satu alat/ sarana yang 

dapat digunakan untuk mencari faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan 

kerja. Sumbang saran merupakan suatu pengungkapan bottom up manajemen 

karena memberikan kebebasan untuk menyampaikan ide dan masukan. Suatu 

masalah dengan brainstorming adalah setiap orang menganggap bahwa apa yang 

mereka lontarkan adalah hal baik, atau mereka memberikan gagasan untuk tampak 

baik dimata orang lain. 

6. Diagram Sebab-akibat (Fishbone Diagram) 

Diagram sebab-akibat yang dikenal dengan diagram tulang ikan (fish bone 

diagram) diperkenalkan oleh Prof. Kaoru Ishikawa pada tahun 1943. Diagram ini 

berguna untuk menganalisa dan menemukan faktor-faktor yang berpengaruh secara 

signifikan didalam menentukan karakteristik kualitas output kerja. Untuk mencari 

faktor-faktor penyebab terjadinya penyimpangan hasil kerja ada lima faktor 

penyebab utama yang perlu diperhatikan yang dikenal dengan 4 MIE, yaitu:  

a. Manusia (Man)  

b. Metode kerja (Method)  

c. Mesin (Machine)  

d. Bahan baku (Materials)  

e. Lingkungan kerja (Environment)  

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.13 Diagram Sebab-akibat 
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2.3.5 Manfaat Six Sigma  

Menurut Brue (2002) dalam Sugiharto (2004) manfaat yang diperoleh 

perusahaan yang menggunakan six sigma, 

a. Dana  

Dana berhubungan dengan biaya dan penghasilan yang didapatkan perusahaan. 

Penyimpangan-penyimpangan dalam proses aktivitas perusahaan yang 

dipandang “wajar” rawan menimbulkan biaya/pengorbanan untuk: pengerjaan 

ulang; bertambahnya cycle times & delays, yaitu waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan kegiatan dari awal hingga akhir termasuk saat-saat penantian 

(waiting time); berkurangnya laba perusahaan sebagai akibat ketidakpuasan 

pelanggan; sirnanya peluang bisnis karena hilangnya keunggulan bersaing; 

total cost of poor quality (COPQ), yaitu timbulnya biaya-biaya ekstra karena 

output yang dihasilkan kurang memenuhi persyaratan seperti biaya 

pemeriksaan ulang, perbaikan, penggandaan tugas, penggantian produk, 

membayar ganti rugi, melayani keluhan, hilangnya pelanggan, rusaknya 

reputasi, dll. Sig sigma membatasi terjadinya COPQ. 

b. Kualitas 

Merupakan tujuan utama penggunaan six sigma mengingat mutu mengandung 

keunggulankeunggulan sebagai: pembangkit hasrat kerja karyawan; unsur 

yang menanamkan sikap dan kebiasaan yang positif; pencipta gagasan di pasar 

dan masyarakat; pemikat investor. Six sigma bukan sekedar kualitas, melainkan 

jenjang kualitas yang hampir sempurna (tingkat akurasinya 99, 9997%). 

c. Adalah perasaan senang/gembira/bahagia/lega atau sebaliknya yang ada pada 

diri pelanggan setelah membandingkannya dengan yang diharapkannya. 

Harapan pelanggan terhadap kinerja barang/jasa yang akan dibeli bermula dari 

harga jual produk, pengorbananpengorbanan waktu, energi dan psikis + 

berbagai promosi yang diterimanya baik oleh aktivitas perusahaan maupun dari 

pengalaman orang lain yang dikenalnya. Apabila: 

- Persepsi atas kinerja barang/jasa yang dibeli melebihi harapannya, 

pelanggan merasa sangat puas/kagum. 
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- Persepsi atas kinerja barang/jasa yang dibeli sama dengan harapannya, 

pelanggan merasa puas 

- Persepsi atas kinerja barang/jasa yang dibeli di bawah harapannya, 

pelanggan merasa tidak puas/kecewa. 

Pelanggan terdiri dari: konsumen/pemakai akhir, yaitu orang 

orang/perusahaan/organisasi yang menggunakan sendiri barang dan jasa yang 

telah dibeli, dan penyalur, yaitu orangorang/ perusahaan yang membeli barang 

dan jasa untuk dijual lagi. Six sigma membantu perusahaan untuk senantiasa 

menyempurnakan kinerja proses, barang dan jasa yang dihasilkan, agar 

persepsi pelanggan sama dengan harapannya. 

d. Dampak bagi Karyawan 

Jika manajemen perusahaan komit/bersepakat melaksanakan six sigma guna 

menyempurnakan proses, memenuhi harapan pelanggan, menghemat biaya, 

dll, maka dapat dipastikan bahwa para karyawan akan terdorong untuk 

menopang sepenuhnya. Six sigma meningkatkan moral kerja dan kebanggaan 

karyawan. Walaupun tidak semua karyawan harus terlibat langsung pada 

kegiatan six sigma, namun setiap individu mendapatkan peluang untuk 

berkontribusi secara signifikan mengingat peranan tiap-tiap anggota organisasi 

untuk menyediakan/menopang input yang diperlukan dalam proses tertentu. 

e. Pertumbuhan Bisnis 

Jika manajemen berhasil mewujudkan six sigma sehingga mampu memenuhi 

harapan pelanggan secara efektif, dan kepuasan mereka bertambah-tambah, 

pada gilirannya penghasilan perusahaan akan meningkat; akibatnya tersedia 

dana yang memadai untuk mengembangkan perusahaan. 

f. Keunggulan Kompetitif 

Six sigma menjanjikan kepada perusahaan-perusahaan pengguna untuk 

memperoleh keunggulan bersaing antara lain melalui: penghematan biaya 

operasional yang memungkinkan penetapan harga jual produk lebih bersaing; 

memenuhi harapan dan kepuasan pelanggan secara efektif dan efisien; 

memperoleh reputasi di bidang kualitas; mengembangkan budaya dan 

kebanggaan berdedikasi pada pelanggan. 
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2.4 Cause and Effect Matrix   

 Cause and Effect Matrix  merupakan hubungan antara langkah proses 

untuk input dan korelasi untuk proses output.  

 Persyaratan konsumen adalah ranking dari kepentingan permintaan, lalu 

input dan output adalah dinilai dari dampak interaksi 

 Keterkaitan antara kunci input dank kunci output (persyaratan konsumen) 

menggunakan peta proses dan Cause and Effect Matrix sebagai sumber 

utama  

2.4.1 Tujuan Cause and Effect Matrix   

 Untuk menentukan kunci variabel input harus mendapatkan perhatian 

yang lebih, seperti kinerja perbaikan terbaik akan bertemu kunci 

persyaratan variabel output  

 Untuk mengidentifikasi variabel input (sebab) yang paling berpengaruh 

pada kunci proses variabel output (akibat) 

2.4.2 Metode Cause and Effect Matrix   

 Mengidentifikasi kunci persyaratan pelanggan dari peta proses dan analisa 

VOC / VOB  

 Output diberi prioritas skor meneurut kepentingan pelanggan (biasanya 

dari skala 1 sampai 10, dengan 10 yang paling penting) 

 Mengidentifikasi intut penting dari diagram SIPOC, detailed process map, 

value stream map dan cause and effect diagram. 

 input dinilai didasarkan oleh kuat tidaknya hubungan dengan variabel 

output dan skor dari hubungan tersebut adalah : 

0 = tidak ada korelasi   

1 = sedikit korelasi  

3 = sedang korelasi  

9  = kuat korelasi  

 Mengalikan seberang skor hubungan dengan prioritas skor dan 

tambahkan dari satu sisi ke sisi lainnya untuk setiap input  
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Gambar 2.14 Cause and effect Matrix 

2.4.3  Langkah membuat XY Matrix 

1. Tempatkan proses output (CTS) karakteristik dari satu sisi ke sisi lainnya 

di atas dari matrix dan peringkatkan 

2. Tempatkan proses input disisi bawah dari matrix 

3. Hubungkan proses input ke output 

4. Jumlah proses skor input 

5. Ranking dari proses tersebut  

6. Membuat pareto chart 

Berikut contoh dari rangking penilaian kopi : 
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Gambar 2.15 Contoh pembuatan matrix kopi step 1 dan 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.16 Contoh pembuatan matrix kopistep 3 dan 4 
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Gambar 2.17 Contoh pareto chart pembuatan matrix kopi 

2.5 Metode 5W-1H 

Metode 5 Why merupakan suatu teknik untuk mencari penyebab masalah 

secara sistematik yang terus menerus mendalami dalam mencari penanggulangan. 

Terdapat 3 hal utama untuk menggunakan metode 5 Why (Serrat, 2009 dalam 

Soneryo dkk, 2015), yaitu : 

1. Selesaikan permasalahan secara akurat.

2. Selesaikan permasalahan dengan jawaban yang sebenarnya.

3. Kebulatan tekat untuk mengetahui akar penyebab permasalahan dan

memperbaikinya.

Metode 5W-1H merupakan suatu metode yang digunakan untuk

mengetahui pemborosan apa yang terjadi (what), sumber terjadinya pemborosan 

(where), penanggung jawab (who), dan alasan terjadi (why) berdasarkan hasil 

analisis dari 5 why dan saran perbaikan yang perlu dilakukan (how). 


