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BAB I 

  PENDAHULUAN 

1.1  Latar Belakang 

CV. Aneka Grafika merupakan pabrik percetakan kertas dan dus, didirikan 

tahun 1989. Aneka Grafika juga pemasok kemasan berbasis kertas berkualitas 

ekspor. Tujuan pabrik Percetakan Aneka Grafika adalah untuk menyediakan 

kemasan berkualitas terbaik kepada pelanggan dengan harga yang kompetitif. 

Spesialisasi dari pabrik Aneka Grafika adalah label, stiker, dus dalam (inner 

box/display box), dan dus luar (outer colorbox) untuk makanan (lokal dan ekspor) 

seperti obat-obatan & infus; kosmetik; elektronika; tisu; jam tangan mewah; 

peralatan rumah tangga; makanan ringan & makanan beku (jamur, ikan, udang). 

Jumlah karyawan pada percetakan CV. Aneka Grafika sebanyak 90 orang, yang 

terdiri dari 3 shift pagi, siang dan malam. Perusahaan CV. Aneka Grafika memiliki 

standart kualitas cetak dari warna yaitu warna yang minimum, standart, dan 

maximum. 

Dari survey lapangan pada perusahaan percetakan CV. Aneka Grafika saat 

ini banyak produk yang cacat, hal ini dikarenakan masih adanya produk pada proses 

percetakan yang tidak sesuai dengan keinginan costumer. Seperti warna yang 

kurang terang dan masih kotor pada proses cetak.  Sedangkan pada kondisi 

lingkungan disekitar mesin masih ada produk yang sudah dicetak tidak ada ruang 

atau lokasi untuk penempatan hasil percetakan tersebut. Sehingga masih adanya 

produk percetakan yang sudah jadi diletakkan disamping mesin percetakan dan 

membuat barang sering jatuh dan berdebu. Jika dilihat dari data histori yang 

dimiliki perusahaan jumlah cacat pada perusahaan percetakan tersebut cukup 

tinggi. Cacat yang sering terjadi pada mesin percetakan adalah berbentuk cacat 

atribut, yang terbagi menjadi lima (5) jenis cacat yaitu avalen yang terjadi pada 

setting mesin, blong tidak tercetak pada kertas, kotor pada kertas, anleg potongan 

garis yang tidak lurus, dan warna. Persentase jumlah cacat pada bulan Januari 

0.52% dengan produksi 373.400, Februari 0.95% dengan produksi 241.970, Maret 
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0.55% dengan produksi 262.090, April 0.73% dengan produksi 435.830, Mei 

0.62% dengan produksi 195.530. Tolak ukur pada kualitas yang merupakan jika 

suatu produk dapat terpenuhinya kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Suatu produk 

yang akan diproduksi harus memenuhi apa saja yang menjadi keinginan pelanggan 

untuk mencapai kepuasan pada percetakan tersebut. Maka dari pada itu sangat 

pentingnya kualitas hasil percetakan yang menjadi tolak ukur pelanggan untuk 

mengkonsumsi produk yang selalu mengedepankan kualitas dari hasil produk agar 

tercapainya keinginan pelanggan. Oleh karena itu CV. Aneka Grafika harus 

menjaga kualitas dari warna tinta hasil dari percetakan agar kepuasan pelanggan 

yang harus diutamakan. Dengan meningkatnya jumlah permintaan, maka CV. 

Aneka Grafika perlu memberikan produk percetakan dengan kualitas kepuasan 

pelanggan agar dapat bersaing dengan percetakan yang lainnya.  

Pengendalian kualitas pada CV Aneka Grafika adalah menggunakan metode 

Six Sigma. Metode perbaikan kualitas dan berbasis statistika untuk memperbaiki 

proses dangan memfokuskan untuk mengurangi cacat. Penggunaan metode Six 

Sigma pada pabrik percetakan ini digunakan untuk mengetahui jenis cacat, faktor-

faktor penyebab cacat, dan dapat merekomendasikan metode untuk menyelesaikan 

masalah kecacatan. Kemudian tahap Improve Six Sigma akan dilakukan konsep 

FMEA untuk membantu alternatif usulan perbaikan yang diberikan. Yenny Sari 

(2013), melakukan penelitian tentang kualitas penyamblonan dalam metode Six 

Sigma. Dari penelitian yang telah dikerjakan tersebut didapatkan hasil/kesimpulan 

bahwa terdapat tiga jenis cacat pada penelitian tersebut, sehingga cacat yang di 

analisis merupakan cacat yang terbesar dari keseluruhan jenis cacat yang timbul. 

Analisis pada penelitian ini dilakukan dengan diagram Ishikawa dan FMEA untuk 

mengetahui penyebab cacat yang seringkali muncul pada proses produksi.  
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1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang dijelaskan dan diuraikan, maka masalah yang 

dirumuskan yaitu: Bagaimana Mengurangi Jumlah Cacat Dengan Metode Six 

Sigma dan FMEA Percetakan CV. Aneka Grafika ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Dari rumusan masalah diatas. Maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Mengidentifikasi jenis cacat dominan pada proses produksi. 

2. Menghitung nilai DPMO dan level Six Sigma untuk kondisi saat ini. 

3. Menganalisa penyebab kecacatan pada proses produksi. 

4. Mengusulkan perbaikan pada proses produksi. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Dari penelitian ini, harapannya memberikan manfaat bagi perusahaan antara lain 

sebagai berikut: 

1. Memberikan hasil analisa berupa faktor-faktor penyebab yang mempengaruhi 

terjadinya kecacatan, sehingga dapat dilakukan evaluasi bagi perusahaan dan 

mempertimbangkan untuk mengambil keputusan untuk perusahaan.  

2. Memberikan saran perbaikan dan perhitungan mengenai pengendalian kualitas 

menggunakan pendekatan six sigma pada produk, sehingga dapat mengurangi 

jumlah kecacatan. 
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1.5 Batasan Masalah dan Asumsi 

Batasan masalah akan dilakukan untuk ruang lingkup permasalahan yang 

dibahas lebih terperinci. Adapun batasan permasalahan pada penelitian ini adalah : 

1. Pelaksanaan penelitian pada produksi pada CV. Aneka Grafika. 

2. Analisis data dilakukan pada jenis kecacatan dan jumlah kecacatannya.  

3. Pada tahap Improve  akan dilakukan analisa menggunakan metode FMEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


