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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Definisi Percetakan 

Industri percetakan merupakan perusahaan industri yang akan memproduksi 

dalam skala besar dari berbagai jenis dan bentuk tulisan, gambar. Produksi 

percetakan kemasan berkualitas terbaik,mulai dari cetak label, striker, dus kotak 

dalam, dan dus luar, serta makanan dan obat-obatan. Percetakan merupakan 

menduplikasi bagian-bagian teks atau gambar yang terdapat pada suatu acuan yang 

telah ditranferkan ke media cetak. Perusahaan industri percetakan bertujuan untuk 

menyediakan sebuah kemasan yang berkualitas, sehingga sesuai dengan kebutuhan 

konsumen, seperti cetak kardus, striker dan lain-lain. Industri percetakan adalah 

sebuah proses produksi yang memproduksikan tulisan atau gambar dengan selalu 

menggunakan mesin cetak. 

2.2 Kualitas 

Pada sebuah perusahaan dalam bidang manukfaktur maupun jasa, pengertian 

kualitas adalah bagian penting dalam proses produksi agar bisa bertahan dalam 

persaingan pasar global. Konsumen dalam pemilihan produk atau layanan, 

seringkali menjadikan kualitas sebagai pertimbangan yang paling utama. Menurut 

Simamora (2008), kualitas adalah karakter dari produk yang mampu memuaskan 

kebutuhan pelanggan dalam skala banyak , sehingga harus selalu menunjang 

spesifikasi dari perusahaan yang ditetapkan. 

Pendapat para ahli ada delapan dimensi bagi perusahaan, supaya perusahaan 

dapat memberikan produk yang terbaik dalam proses produksi. Kedelapan dimensi 

itu adalah sebagai berikut: 

 Performance (Kinerja), yang berarti kaitannya dengan kesesuaian dari 

produk . 

 Durability (Ketahanan), yang berarti kaitannya berapa lama ketahanan dari 

suatu produk tersebut, sehingga dapat memuaskan pelanggan terhadap 

produk yang dibeli. 
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 Serviceability (Kemampuan layanan), yang berarti kaitannya dengan 

mudahnya tempat servis produk ataupun perbaikan dari produk tersebut. 

 Aesthetics (Keindahan), yang berarti kaitannya dengan tampilan dari 

sebuah produk. 

 Perceived Quality, yang berarti kaitannya dengan kualitas yang dirasakan 

pelanggan atau konsumen. 

 Conformance to Standards (Kesesuaian), yang berarti kaitannya tentang 

kinerja harus sesuai dengan spesifikasi dari perusahaan. 

 Reliability (Kehandalan), yang berarti mungkinnya produk berhasil 

dilakukan dengan fungsi yang seharusnya. 

 Features (fitur), yang berarti kelebihan suatu produk yang diproduksi 

dengan produk perusahaan lainnya. 

Kualitas barang atau jasa adalah hal yang sangat penting dalam mencapai produk 

yang berkualitas tinggi. Sehingga produk dianggap memiliki kualitas tinggi mampu 

membuat pelanggan merasa ingin membeli. Sebuah produk tidak sesuai spesifikasi 

kualitas perusahaan mengalami penolakan oleh konsumen yang mengakibatkan 

hilang kepercayaan konsumen terhadap produk tersebut. Perusahaan semestinya tau 

dengan pengendalian kualitas untuk mengurangi jumlah produk cacat yang 

dihasilkan. Ciri-ciri kualitas yaitu (Ekoanindiyo, 2013). 

a. Fisik, missal : panjang, berat, volume 

b. Indera, missal : warna, penampilan 

c. Orientasi, missal : keandalan (dapat dipercaya), dapat dipelihara dan dirawat 
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2.3 Pengendalian kualitas 

Dalam perkembangan industri global, kualitas harus diperhartikan dalam 

proses produksi diperusahaan dan hal yang dapat dipisahkan dalam pengendalian 

produk. Perusahaan perlu adanya pengawasan agar mempertahankan pangsa pasar 

dan kebutuhan pasar. Pengendalian kualitas adalah seuatu kegiatan dalam hal untuk 

memastikan kebijakan mutu atau standart spesifikasi yang telah ditentukan 

perusahaan dan tertulis dalam hasil akhir proses produksi. Dalam kegiatan lain 

pengendalian kualitas juga merupakan usaha dalam mempertahankan kualitas dan 

barang yang dihasikan, sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keiginan 

pelanggan yang nantinya akan menjadi prioritas produksi. Kemudian pengendalian 

kualitas yang tujuannya adalah sebahai berikut: 

a. Produk yang dihasilkan harus mencapai standart dari pimpinan perusahaan. 

b. Perusahaan harus meminimumkan biaya sekecil mungkin dalam proses 

produksi. 

c. Perusahan juga mendesain produk dengan kualitas bagus dan biaya kecil. 

d. Biaya proses produksi dapat menjadi serendah mungkin 

2.4 Metode Six Sigma 

Six sigma merupakan suatu metodelogi permasalahan untuk memperbaiki sistem 

dari proses yang difokuskan dalam usaha untuk mengurangi variasi proses, 

kemudian sekaligus mengurangi kecacatan pada produk yang dapat merugikan 

perusahaan dengan menggunakan statistic dan penyelesaian masalah secara 

intensif. 

Menurut Gasperz (2007), six sigma didefenisikan sebagai suatu metode yang 

dapat meningkatkan proses bisnis yang tujuannya adalah untuk menemukan serta 

mengurangi faktor-faktor yang menjadi penyebab dari kecacatan dan kesalahan 

dalam proses produksi. Metode six sigma disusun berdasarkan penyelesaian 

masalah secara sederhana yaitu DMAIC, yang artinya adalah singkatan dari define 

(merumuskan), measure (mengukur), analyse (menganalisis), kemudian improve 

(meningkatkan atau memperbaiki), serta yang terakhir control (mengedalikan).  
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Six sigma dikembangkan untuk mempercepat perbaikan produk, proses dan 

kualitas layananan dengan berfokus pada pengurangan variasi dan menghilangkan 

pemborosan. Salah satu keuntungan dari metodologi six sigma adalah akurat untuk 

menghapus permasalahan dalam perusahaan dan menunjukan perbaikan dengan 

menggunakan alat statistika seperti Pareto Chart. Fokus dari six sigma adalah 

(Gaspersz, 2008): 

1. Variasi proses.  

2. Identifikasi akar-akar penyebab dari masalah.  

3. Menciptakan output  proses yang seragam bebas cacat.  

4. Sangat penting untuk meningkatkan kababilitas proses dan kualitas produk.  

2.5 Tahapan Six Sigma 

Perusahaan untuk mencapai tingkat Six Sigma utuh harus mampu 

mengimplementasikan six sigma dengan menggunakkan pendekatan DMAIC 

(Define, Massure, Analyse, Improve, Dan Control). DMAIC merupakan proses 

pemecahan masalah yang di pakai dalam masalah peningkatan kualitas dan 

perbaikan proses secara kontinu menuju target sigma. DMAIC digunakan untuk 

menghilangkan langkah-langkah proses yang tidak produktif, fokus pada 

pengukuran-pengukuran baru dan menerapkan teknologi untuk peningkatan 

kualitas menuju target sigma (Samadhi dkk, 2008). Penerapan six sigma hampir 

semua menggunakan DMAIC. 
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Gambar 2.1 Siklus Metode Six Sigma DMAIC (Ekoanindiyo, 2014). 

 

A. Define 

Define merupakan tahapan pertama dalam pendekatan Six Sigma. Dalam tahap 

ini mengidentifikasi permasalahan penting didalam proses produksi yang 

berlangsung, mengidentifikasi stasiun kerja kritis, mengidentifikasi cacat dan 

jumlah cacat. Pada tahap ini dapat dilakukan pembuatan dan proses operasi 

(Operation Proses Chart), dan dalam tahap ini juga mengetahui secara keseluruhan 

pada proses produksi yang menjadi akar masalah dari kecacatan.kemudian pada 

tahapan ini akan dijelaskan langkah-langkah dalam melakukan penyelesaian pada 

tahap define adalah sebagai berikut: 

a. Menentukan masalah 

Menentukan masalah dapat ditentukan dalam data sudah ada pada suatu 

perusahaan, kemudian juga diukur dan belum tentu dikatakan serta diasumsi 

permasalahan yang menjadi penyebab ataupun solusi. 
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b. Mengidentifikasi kebutuhan konsumen 

Dalam mengidentifikasi kebutuhan pelangaan, kita harus mulai dengan 

melakukan analisis sampel tentang kebutuhan pelanggan yang menjadi 

prioritas ditingkatkan kualitas dari suatu produk tersebut. 

 

c. Mengidentifikasi karakteristik CTQ  

CTQ yang berarti suatu atribut yang harus diperhatikan dalam tahap define, 

karena kaitannya secara langsung sangat butuh dalam kebutuhan atau 

keinginan dari pelanggan.  

 

B.  Measure 

Setelah berhasil mengidentifikasi pemasalahan (Define Process) maka langkah 

selanjutnya adalah melakukan pengukuran (Measurement Process). Pada tahap 

measure ini dilakukan pengumpulan data mengenai tipe dan jumlah defect yang 

sering muncul. Sehingga pada proses measure dilakukan perhitungan DPMO dan 

level sigma, keduanya nya akan dilakukan perhintungan pada tahap ini. Terdapat 

tiga hal pokok yang dapat dilakukan dalam meningkatkan kualitas adalah sebagai 

berikut: 

1. Menentukan serta memilih karakteristik kulitas CTQ. Dalam melakukan 

pengukuran terhadap karakteristik kualitas, seharusnya lebih memperhatikan 

aspek dari berbagai internal maupun eksternal. Aspek internal meliputi 

tingkat kecacatan pada produk, rework. Sedangkan pada aspek eksternal 

meliputi kepuasan dari pelanggan terhadap produk yang diproduksi. 

2. Menentukan pengumpulan data dari ukuran tingkatan input, proses, dan 

output. Ketika dilakukan pengukuran pada data, seharusnya memeriksa data 

yang akan digunakan dalam perhitungan, sehingga data dapat bersifat 

variabel atau data atribut. Contoh dari data variabel ini adalah diameter, 

tinggi, tebal, dan yang lainnya. Sedangkan data atribut dijelaskan data 

kualitatif dapat dihitung, contohnya dari data atribut adalah banyaknya jenis 
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kecacatan pada produk, kemudian kesalahan proses, dan yang lain 

sebagainya. 

C. Analyse 

Pada tahap analyse ini akan membahas permasalahan yang terjadi secara detail, 

dalam langkah analyse proses produksi harus meneliti proses dan masalah yang 

sering terjadi pada perusahaan tersebut, sehingga membuat metode six sigma pada 

kasus ini dapat mempelajari akar dari permasalahan yang sering timbul. Menurut 

Hariri dkk, 2013. Ditahap analysis pada DMAIC ini dilakukan analisa dari 

penyabab masalah yang sering menjadi kendala dalam proses produksi dengan 

menggunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram). Pada diagram sebab 

akibat tersebut dianalisa penyabab permasalahan dari segi manusia, mesin, metode, 

material, dan lingkungan. Hasil dari tahap analyze dijelaskan nantinya sebagai 

dasar tahap improve. Langkah-langkah tahap analyse adalah (Pratidina dkk, 2015): 

a. Mengembangkan hipotesis 

b. Identifikasi penyebab utama 

c. Validasi hipotesis 

D. Improve 

Pada tahap ini analyse telah diukur dengan cermat dan dianalisa situasinya, maka 

langkah berikutnya adalah improve. Tahap Improve digunakan untuk memperbaiki 

proses atau output guna menyelesaikan masalah pada tahap ini, diutarakan ide-ide 

dari permasalahan dan segera memberikan solusi dari masalah yang terdapat pada 

perusahaan dan akan dilasanakan. Langkah langkah improve adalah (Arif, 2016) 

a. Menghasilkan solusi potential 

b. Mamilih solusi terbaik dengan menggunakan data 

c. Manila resiko 

d. Uji solusi yang diusulkan  

e. Manerapkan solusi yang dipilih dan dikonfirmasikan dengan data 
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E. Control 

Tahap control bertujuan untuk melakukan pengendalian proses sehingga variasi 

yang pada kemampuan proses dapat di eliminasi atau dapat benar-benar 

dikendalikan. Dengan begitu hasil produksi memiliki konsistensi mutu 0,00034% 

pada tahap control ini dilakukan pemeliharaan kinerja produktivitas yang telah 

dicapai, melakukan perbaikan dan peningkatan untuk mengantisipasi penurunan 

kemampuan proses produk dengan mutu yang konsisten. 

2.6 Tingkat Sigma (Sigma Level) 

 Wahyani dkk, 2007. Pada perhitungan six sigma, defect adalah kegagalan atau 

kesalahan mengenai apa yang diininkan oleh pelanggan Defect Per Oppurtunities 

(DPO) merupakan ukuran kegagalan yang dihitung dalam program peningkatan 

kualitas six sigma DPO apabila dikalikan dengan konstanta 1.000.000 akan menjadi 

formula yaitu DPMO = DPO*1.000.000 tingkat sigma sering dihubungkan dengan 

kapabilitas proses yang dihitung dalam Defect Per Million Oppurtunities. 

Perhitungan sigma level dapat dilakukan dengan beberapa metode. Adapun metode 

tersebut adalah sebagai berikut (Putri, 2010): 

1. Dengan menggunakan microsoft excel, maka perhitungan sigma level dapat 

dilakukan dengan rumus: Normsinv (1.000.000-DPO/1.000.000)+1.5 

2. Menggunakan tabel konversi nilai DPMO kenilai sigma berdasarkan konsep 

Motorola. 

DPMO (Defect Per Million Oppurtunities) berarti suatu ukuran untuk kegagalan 

untuk meningkatkan metode six sigma yang menunjukan kegagalan per satu juta 

kesempatan. Target pengendalian six sigma motorrola adalah 3,4 DPMO, 

diinterprentasikan dalam 3,4 unit output yang seharusnya tidak di jelaskan cacat 

dari sejuta unit output diproduksi pada perusahaan tersebut, kemudian akan 

diinterprentasikan dalam satuan unit tunggal, sehingga terdapat rata-rata 

kesempatan untuk gagal dari suatu karakteristik CTQ. CTQ (Qritical To Quality) 

adalah hanya 3,4 kegagalan dalah satu juta kesempatan (DPMO). Atau dengan kata 
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lain hampir seluruh (99.99966%) bagian dalam produk tinggal tidak terjadi 

kegagalan (Gaspresz, 2007). Six sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja proses 

industry. Semakin tinggi target sigma yang dicapai semakin baik kinerja proses 

industry. Nilai sigma yang tinggi menunjukan bahwa suatu proses akan 

menghasilkan barang cacat yang sedikit karena mutu yang baik telah dicapai 

(Pearce dan Richard, 2008). Sehingga 6 sigma otomatis lebih baik dari pada 4 sigma 

dan 3 sigma. Konversi tingkat six sigma dengan jumlah cacat produk persatu juta 

produk. 

 

Gambar 2.2 Persentase yang Memenuhi Spesifikasi Level Sigma. 
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2.7 Potential Failure Mode and Analysis (PFMEA) 

Failure mode and analysis (FMEA) merupakan sebuah sistematika yang 

aktivitasnya mengidentifikasi dan evaluasi tingkatan kegagalan/failure potensial 

yang ada pada sistem, desain, proses dan servis. Dalam metode failure mode and 

analysis (FMEA) kemungkinan kegagalan akan terjadi dan identifikasi untuk dibuat 

prioritas dan melakukan analisa risiko – risiko yang akan terjadi dari kesalahan, 

sehingga akan dievaluasi. Kemudian failure mode and analysis (FMEA) memiliki 

tujuan untuk mengembangkan serta meningkatkan kesalahan – kesalahan, dan nilai 

– nilai probabilitas dari kesalahan yang mungkin terdeteksi dari sumber kesalahan 

dan juga akan mereduksi gejala – gejala yang timbul dari kesalahan tersebut. 

Berikut ini adalah langkah – langkah dalam membuat dan menyusun tabel failure 

mode and analysis (FMEA) : 

a. Menentukan dan identifkasi proses produksi diperusahaan tersebut. 

b. Menentukan serta menjelaskan masalah – masalah potensial yang terjadi 

diperusahaan tersebut. 

c. Memberikan penilaian atas masalah dari kerumitan (severity), probabilitas 

kejadian (occurance), dan terakhir detectabilitas (detection). 

d. Melakukan perhitungan risk priority number (RPN), dalam kasus ini harus  

pengkalian severity, occurance, dan detection. 

e. Terakhir memberikan tindakan masalah atas resiko dan harus mengurangi 

masalah tersebut. 

 

 

 

 

 

 



 

15 

 

Berikut ini adalah contoh tabel PFMEA : 

Tabel 2.1 Contoh PFMEA 
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Tabel 2.2 Rangking nilai severity 

Degree  Costumer effects Effect next process 

& local process 

Rating 

None Tidak 

mempermasalahkan 

Tidak ada efek 1 

Very minor Sedikit kurang puas 

(<25% dari 

konsumen) 

Jika kurang dari 

100%, maka proses 

memerlukan rework 

tanpa scarp,  

2 

Minor Pelanggan kurang 

puas (50% dari 

pelanggan) 

Jika kurang dari 

100%, maka produk 

memerlukan rework 

tanpa scarp,  

3 

Very low Tidak puas (>75% 

dari konsumen) 

Produk tanpa scarp 

dan <100% 

memerlukan rework 

4 

Low Tidak puas 

performance produk 

menurun 

100% produk 

memerlikan 

rewark/repair yang 

cukup banyak 

5 

Moderate Tidak puas & 

performance 

menurun 

<100% produk 

scarp tanpa di sortir 

6 

High Konsumen kecewa Mengakibatkan 

produk scarp 

(100% dari produk) 

7 

Very high Mengakibatkan pada 

subsistem yang 

membuat pelanggan 

kecewa 

Mengakibatkan 

produk scarp 

(100% dari produk 

8 
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Hazardous 

with warning 

Membahayakan 

keselamatan dan 

ketidaksesuaian 

dengan peraturan 

pemerintah 

Yang sering 

mengakibatkan 

gangguan pada 

mesin.  

9 

Hazardous 

without 

warning 

  10 
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Kemungkinan atau (Occurance)  

Tabel 2.3 Rangking nilai occurance 

Rating Degree Berdasarkan frekuensi kejadian 

 

1 Remote Kurang 1 per 1.500.000 item 

2 Very low 1 per 1.500.000 item 

3 Low 1 per 15.000 item 

4 Moderate 1 per 2.000 item 

5  1 per 400 item 

6  1 per 80 item 

7 High 1 per 20 item 

8  1 per 8 item 

9 Very high 1 per 3 item 

10  Lebih 1 per 2 item 
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Efektifitas (detection)  

Tabel 2.4 Rangking nilai detection 

Degree Description Rating 

Certain Process control yang sudah pasti dapat mendeteksi 

suatu kegagalan. 

1 

Very high  Process control yang sangat mampu mendeteksi 

suatu mode kegagalan. 

2 

High Kesalahan yang dapat dideteksi pada proses 

setempat atau pada proses berikutnya dengan 

banyaknya tahap penerimaan. 

3 

Moderately 

high 

Kesalahan yang mungkin dapat di deteksi 

berdasarkan kesalahan 

4 

Moderate Control yang berdasarkan suatu variabel atau 

menggunakan aturan good/ no good pada proses 

berikutnya. 

5 

Low Process control yang dapat menggunakan grafik, 

Exp: SCP (statistical Process control). 

6 

Very low Process control menggunakan suatu metode 

pengecekan visual sebanyak dua kali. 

7 

Remote Process control yang hanya menggunakan suatu 

metode pengecekan visual sebanyak dua kali. 

8 

Very remote Process control dengan pengecekan produk secara 

acak. 

9 

Almost 

imposible 

Tidak bisa mendeteksi kesalahan keseluruhan. 10 
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2.8 Penelitian Terdahulu 

Rifan Hariri dkk (2013), melakukan penelitian yang berjudul Penerapan Metode Six 

Sigma Sebagai Upaya Perbaikan Untuk Mengurangi Pack Defect Susu Greenfields 

(Studi Kasus Pada Pt Greenfield, Malang). Pada penelitian tersebut menggunakan 

metode six sigma. Metode six sigma yang dibatasi pada tahap define, measure, 

analyze, dan improve. Pada tahap improve digunakan salah satu alat untuk 

mengusulkan penyebab cacat yang terjadi pada proses produksi yaitu Fmea (failure 

mode and effect analyze). Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa jenis 

cacat terbesar pada Mec Damage soggy. Pada perusahaan tersebut 

permasalahannya adalah pack defect susu. Greenfields ESL yang merupakan 

kebocoran pada pack. Sehingga faktor-faktor yang sering sekali menyebabkan 

kebocoran pada pack meliputi masalah pada mesin filling, dan jenis masalah yang 

lainnya yang membuat produk tidak sesuai spesifikasi perusahaan. Kemudian dari 

beberapa faktor yang sering timbul perlu adanya perbaikan yang ditujukan pada 

masalah mesin filling. Setelah dilakukan perbaikan terhadap proses produksi 

dengan menggunakan metode six sigma, dan telah paham jenis cacat, sehingga 

dilakukan analisa dengan failure mode effect analysis. 

 


