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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

PT. Mitra Kemas Paperindo yang bergerak dalam bidang pembuatan kardus 

dan percetakan sablon berusaha memberikan hasil yang baik bagi konsumen, 

khususnya dalam hal kualitas produk yang dihasilkan. Proses produksi pabrik ini 

hanya mencetak kardus dan sablon tidak mengelolah bahan kardus sendiri, bahan 

kardus diambil dari supplier kemudian di cetak dan dipotong sesuai ukuran yang 

dipesan, kemudian di sablon dan di staples barang yang sudah jadi dimasukan 

digudang dan dikirim. PT. Mitra Kemas Paperindo memiliki empat bagian dalam 

perusahaannya yaitu bagian produksi, bagian pemasaran, bagian keuangan dan 

personalia. Saat ini perusahaan belum memiliki suatu sistem pengendalian yang 

baik bagi barang yang dihasilkan. Peningkatan kualitas masih ditekankan pada 

pemeriksaan terhadap produk akhir yang masih dilakukan secara manual.    

Kualitas produksi yang kurang baik menyebabkan perusahaan kesulitan untuk 

mengidentifikasi berbagai penyebab yang menimbulkan masalah produk cacat 

seperti warna sablon kurang tajam, kardus tidak sesuai ukuran, staples tidak rapi. 

Tahun 2015 PT. Mitra Kemas Paperindo mengalami kecacatan 156.566 kg atau 

3,88% (berdasarkan rekapitulasi PT. Mitra Kemas Paperindo periode januari-

desember).  Akibatnya perusahaan menghadapi kendala dalam usaha mencari solusi 

dari masalah yang terjadi. Peningkatan kualitas melalui proses dari pengendalian 

kualitas terpadu yang dilengkapi dengan peralatan statistik untuk menurunkan  

produk cacat.  

 Untuk menanggulangi masalah tersebut perlu dilakukan usaha menurunkan 

produk cacat dengan didukung metode sig sixma. Metode ini merupakan suatu 

teknik pengendalian dan peningkatan kualitas dan mengurangi variasi proses kritis 

untuk mendapatkan perbaikan yang bersifat terobosan dan terus-menerus. Program 

pendekatan six sigma dapat dilaksanakan menggunakan pendekatan DMAIC 

(define, measure, analyze, improve and control), diharapkan dapat menemukan 

penyebab serta  solusi yang tepat sehingga terjadi  penurunan produk cacat.   
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1.2 Rumusan Masalah Penelitian 

Rumusan masalah pada penelitian ini adalah : 

“Bagaimana cara memperbaiki produksi di PT. Mitra Kemas Paperindo 

guna menurunkan produk cacat dengan metode six sigma?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah : 

1. Mengetahui level sigma dan DPMO (defect per million opportunities)

proses produksi kardus di PT. Mitra Kemas Paperindo.

2. Menganalisis faktor – faktor yang menyebabkan kecacatan produk kardus

di PT. Mitra Kemas Paperindo

3. Memberikan usulan perbaikan proses produksi di PT. Mitra Kemas

Paperindo.

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat Penelitian pada penelitian ini adalah : 

1. Dapat digunakan sebagai usulan bagi perusahaan untuk menurunkan

prosentase produk cacat.

2. Dapat digunakan ukuran target kinerja sistem industri tentang bagaimana

baiknya suatu kualitas produk.

1.5 Batasan Masalah Penelitian 

1. Penelitian dilakukan pada PT. Mitra Kemas Paperindo.

2. Pada tahap improve, hanya sampai memberi usulan perbaikan


