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Gambar 3.1 Diagram Alir Proses Penelitian 
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3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di percetakan CV. Aneka Grafka adalah perusahaan 

percetakan berkualitas terbaik kepada pelanggan dengan harga yang kompetitif. 

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

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

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

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

Aneka Grafika terletak di Jl. Saxofon Kav. AG-1. Malang, Jawa Timur 65141. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2018. Penelitian ini 

difokuskan pada jenis kecacatan dan cara mengurangi cacat dengan metode Six 

Sigma dan FMEA. 

3.2 Objek Penelitian 

Objek yang diteliti pada penelitian ini adalah proses produksi perusahaan 

percetakan yang sesuai survey lapangan masih ditemukan hasil produk yang 

mengalami kecacatan  seperti warna, kotoran, anleg, avalen dan blong. 

3.3 Metode Pengumpulan data 

Pada tahap ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah : 

1. Melihat catatan ataupun data-data dan dokumentasi dari perusahaan yang 

berhubungan dengan dilakukannya penelitian. 

2. Melakukan proses wawancara terhadap pekerja dan karyawan yang ada di 

bagian produksi mengenai penyebab terjadinya kecacatan. 

3. Melakukan pengamatan atau studi lapangan langsung di proses produksi. 
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3.4 Tahap Penelitian 

Pada tahapan penelitian ini diperlukan suatu tahapan-tahapan terperinci yang 

dapat membantu pengerjaan sebuah penelitian. Tahap dalam penelitian ini terdiri 

dari tahap pendahuluan, tahap pengumpulan dan pengolahan data, tahap 

pengumpulan data berupa data primer dan data sekunder, tahap analisa dan 

pembahasan serta yang terakhir adalah kesimpulan dan saran.  

3.4.1. Tahap Identifikasi Masalah 

Dalam memulai sebuah penelitian diperlukan tahap atau langkah pendahuluan 

untuk mengetahui dimana penelitian akan dilakukan dan masalah-masalah apa saja 

yang ada di tempat penelitian. Tahap pendahuluan yang bisa dilakukan adalah 

observasi awal. Observasi awal akan dilaksanakan di percetakan CV. Aneka 

Grafika yang terletak di Jl. Saxofon Kav. AG-1. Malang, Jawa Timur 65141. 

Observasi awal ini dilakukan agar mengetahui gambaran perusahaan saat itu serta 

melakukan pengamatan mengenai masalah yang terjadi perusahaan percetakan 

tersebut. Identifikasi masalah adalah tindakan yang diperlukan untuk mengetahui 

ini dari permasalahan, penyebab, sekaligus solusi untuk menyelesaikan dan 

memperbaiki masalah tersebut. 

3.4.2. Perumusan Masalah 

Perumusan masalah digunakan untuk menentukan dan menjelaskan masalah 

yang dibahas. Perumusan masalah ditentukan berdasarkan identifikasi masalah 

yang telah dilakukan, perumusan masalah penelitian dinyatakan dalam bentuk 

pertanyaan. Berdasarkan latar belakang permasalahan, maka dapat diambil 

rumusan masalah yang berkenaan dengan metode Six Sigma dan FMEA untuk 

mengurangi jumlah cacat pada percetakan CV. Aneka Grafika 
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3.4.3. Studi Lapangan 

Setelah dilakukan survey pendahuluan, mengidentifikasi masalah merupakan 

tindakan yang diperlukan untuk mengetahui inti dari permasalahan, sekaligus solusi 

yang tepat untuk memperbaiki atau menyelesaikan permasalahan tersebut. 

Berdasarkan hasil survey dapat di identifikasi bahwa terdapat beberapa 

permasalahan pada proses produksi di percetakan CV. Aneka Grafika. Masalah 

yang dibahas terkait dengan pada saat proses produksi kerdus atau label masih 

ditemukannya produk yang cacat (defect), sehingga dari cacat tersebut membuat 

perusahaan dapat menyebabkan rugi dari segi finansial dan waktu. Setelah 

dilakukan identifikasi masalah, permasalahan yang ada akan dianalisis dan diolah 

dengan menggunakan metode Six Sigma dan FMEA. 

3.4.4. Studi Literatur 

Setelah mengetahui topik penelitian yang diambil, penulis melakukan studi 

literatur mengenai topik penelitian tersebut agar pembahasan dan penelitian dapat 

dilakukan lebih mendalam. Tahap ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang 

mendukung mengenai penelitian skripsi ini dan digunakan untuk memecahkan 

permasalahan yang ada. Adapun studi literatur ini dilakukan dengan membaca 

beberapa referensi seperti buku-buku, jurnal ilmiah maupun penelitian-penelitian 

yang berkaitan dengan kualitas dengan metode Six Sigma dan FMEA. 

3.4.5. Tahap Pengumpulan Data 

Pada tahap pengumpulan data merupakan teknik yang dilakukan oleh 

peneliti untuk mengumpulkan data. Mengumpulan data dilakukan untuk 

memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam mencapai tujuan penelitian. Pada 

penelitian ini terdapat beberapa variabel yang diperoleh berdasarkan data dari 

perusahaan untuk perhitungan Six sigma. Variabel-variabel tersebut adalah sebagai 

berikut. 
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1. Variabel bebas : yaitu variabel yang mempengaruhi variasi perubahan nilai 

variabel terkait, meliputi: 

a. Jumlah output produk 

Jumlah output produk yang dihasilkan pada proses produksi setiap 

harinya. 

b. Jumlah defect produk 

Jumlah defect produk yang ada pada produk selama proses produksi 

berlangsung dalam satu hari. 

c. Karakteristik kualitas (CTQ) 

Parameter-parameter yang dapat mempengaruhi suatu kualitas produk 

antara lain sebagai berikut: 

2. Variabel terkait: yaitu variabel yang nilainya tergantung dari variasi 

perubahan variabel bebas. Adapun variabel terikat pada penelitian ini adalah 

DPMO yaitu nilai yang dicapai dalam perhitungan defect (cacat) yang 

kemudian dikonversikan dengan ukuran-ukuran Six Sigma. 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Observasi 

Observasi dilakukan dengan cara pengamatan secara langsung di percetakan 

CV. Aneka Grafika yang meliputi pengamatan proses penyelesaian, system 

kerja karyawan, produk cacat serta hal-hal yang berkaitan pada pengendalian 

kualitas.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai permasalahan yang akan diteliti melalui 

komunikasi langsung. Metode wawancara dalam penelitian ini dilakukan 

dengan cara menanyakan secara langsung kepada pembimbing lapangan serta 

keryawan terkait permasalahan yang terjadi pada CV. Aneka Grafika. 
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3. Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif 

dengan cara melihat dokumen-dokumen yang dibuat oleh perusahaan. Data 

pada dokumen bisa berbentuk tulisan, angka, tabel, gambar atau kerya dari 

seseorang. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian. 

3.4.6. Pengolahan Data 

Pada penelitian ini metode yang digunakan peneliti untuk pengolahan data 

adalah metode Six Sigma. Tahapan Six Sigma yang dilakukan meliputi define, 

measure, analyze, dan improve. Tahapan penerapan Six Sigma adalah sebagai 

berikut : 

1. Tahap Define 

Tahap pertama yang dilakukan dalam metode Six Sigma adalah tahap 

pendefinisian (define). Tahap define digunakan untuk mendefinisikan 

masalah yang ada di CV. Aneka Grafika Malang. Pada tahap define, 

dilakukan pengumpulan informasi terkait permasalahan yang dialami oleh 

perusahaan melalui proses observasi dan wawancara dengan pihak terkait. 

Permasalahan terkait produk cacat (defect) yang sering dialami oleh CV. 

Aneka Grafika adalah pada proses cetak. Oleh karena itu, penelitian ini 

berfokus pada proses produksi dan di lingkungan mesin produksi percetakan. 

Pada proses penyelesaian produk yang tidak sesuai standart yaitu avalen, 

blong, kotor, anleg dan warna. 

Pada tahap ini juga dilakukan penentuan jenis cacat dan menghitung 

frekuensi setiap jenis cacat yang ada pada proses produksi 

a. Menghitung frekuensi dari setiap CTQ yang kemudian hasilnya 

dituliskan kedalam tabel 3.1 
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Jenis Cacat Frekuensi Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

dari Total % 

Persentase dari 

Kumulatif % 

..... ….. ….. ….. ….. 

….. ….. ….. ….. ….. 

Total Jumlah 

Frekuensi 

….. 100% ….. 

Sumber : Gaspersz (2005) 

b. Menggambarkan dan menganalisa hasil perhitungan kedalam diagram 

pareto. Contoh diagram pareto dapat dilihat pada gambar 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.2 Contoh diagram Pareto (Hariri dkk, 2013). 

 

c. Pada tahap identifikasi CTQ, perusahaan percetakan harus mampu 

untuk mengetahui jenis cacat yang timbul agar perusahaan dapat 

mengetahui informasi yang berhubungan dengan persepsi pelanggan 

terhadap defect produk. Untuk mengetahui CTQ maka harus diketahui 

frekuensi cacat pada tiap proses untuk mencegah produk cacat masuk 

ke proses berikutnya. Hasil inspeksi dari jenis-jenis cacat yang 

teridentifikasi diatas dibuat diagram pareto untuk mengetahui jenis 

cacat yang sering muncul. Dengan demikian dapat diketahui jenis 

cacat yang menjadi masalah utama CTQ (Critical To Quality). 
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2. Tahap Measure 

Tahap kedua yang dilakukan dalam metode Six Sigma adalah tahap 

pengukuran (Measure). Pada tahap measure langkah yang dilakukan adalah 

pengambilan sampel, melakukan perhitungan DPMO dan level sigma, dan 

menghitung kapabilitas proses penyelesaian. Tahap pengukuran (measure) 

dilakukan dengan tahap-tahap sebagai berikut. 

a. Pengambilan Sampel 

Pada penelitian ini sampel yang diambil berupa produk percetakan 

pada CV. Aneka Grafika. Pengambilan sampel dilakukan setiap hari 

Senin-Sabtu selama 30 hari bulan November 2018. Sampel yang diambil 

untuk tiap kali pengamatan jumlahnya bervariasi bergantung jumlah 

output produk cetakan tersebut.  

b. Perhitungan Nilai DPMO (Defect Per Million Oppurtunities) dan Level 

Sigma 

Dalam menentukan nilai sigma dilakukan dengan beberapa 

perhitungan yang sudah baku, perhitungan tersebut adalah sebagai 

berikut. 

1. Defect Per Opputurnities (DPO) 

Merupakan suatu ukuran kegagalan yang menunjukkan 

banyaknya cacat atau kegagalan per satu kesempatan. Nilai DPO 

dapat dihitung menggunakan rumus : 

 

DPO = 
𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝐶𝑇𝑄)
 

 

2. Defect Per Million Opportunities (DPMO) 

Perhitungan nilai DPMO dilakukan dengan tujuan untuk 

mengetahui nilai cacat per satu juta produk yang 

dihasilkan/diproduksi. Tahapan penentuan nilai DPMO dapat 

dilihat pada tabel 3.2. nilai DPMO dapat dihitung menggunakan 

persamaan : 
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DPMO = 𝐷𝑃𝑀𝑂 𝑥 1.000.000 

Atau 

DPMO= 
 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 (𝐶𝑇𝑄)
 𝑥 1.000.000 

3. Level Sigma 

Penentuan level Six Sigma digunakan setelah diketahui nilai 

DPMO. Nilai DPMO tersebut dikonversikan ke dalam nilai sigma 

dengan cara melihat tabel konvensi DPMO ke nilai sigma 

berdasarkan konsep Motorola oleh Vincent Gaspersz. Tabel 

konvensi DPMO ke level sigma dapat dilihat pada Lampiran 1. 

Perhitungan level sigma juga dapat dilakukan dengan Software 

Microsof Excel dengan rumus : 

Normsinv = (
1.000.000−𝐷𝑃𝑀𝑂

1.000.000
) + 1,5 

4. Perhitungan Nilai Kapabilitas Proses 

Perhitungan kapabilitas proses dilakukan untuk mengetahui 

kemampuan proses dalam menghasilkan output sesuai dengan 

spesifikasi yang diterapkan oleh manajemen berdasarkan 

kebutuhan dan keinginan pelanggan. Penentuan nilai kapabilitas 

proses untuk sampel dengan data atribut dapat dinilai dari % final 

yield dan indeks Cp yang dihasilkan oleh proses. Penentuan % 

final yield dihitung dengan rumus : 

% final yield = 100% -  (
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖
) x 100% 

Perhitungan indeks kapabilitas proses untuk data atribut dapat 

dihitung dengan rumus : 

Cp = 
𝑙𝑒𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎

3
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3. Tahap Analyze 

Tahap analyze merupakan tahap ketiga dalam penerapan metode Six 

Sigma. Data yang telah ditetapkan pada tahap measure kemudian diolah pada 

tahap analyze untuk mengetahui penyebab terjadinya cacat (defect). Tujuan 

dari tahap analyze adalah untuk mengidentifikasi faktor penyebab timbulnya 

variasi warna dalam proses percetakan. Pada tahap analyze dilakukan analisis 

terhadap jenis cacat yang mempengaruhi kualitas dari hasil cetak, analisis 

dapat dilakukan dengan pembuatan diagram sebab akibat. Data yang telah 

didapatkan pada tahap measure kemudian diolah pada tahap analyze untuk 

mengetahui penyebab terjadinya cacat (defect) menggunakan diagram sebab 

akibat dan metode RCA (root cause analyze). Diagram sebab akibat akan 

menunjukkan hubungan antara masalah dengan faktor-faktor yang menyebab 

terjadinya cacat. Melalui diagram sebab akibat suatu permasalahan dapat 

diindentifikasi melalui faktor yaitu Man, Material, Machine, Method, dan 

Environment. Contoh diagram sebab akibat dapat dilihat pada gambar 3.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Contoh Diagram Sebab Akibat (Hariri dkk, 2013) 
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4. Tahap Improve 

Tahap perbaikan (improve) merupakan tahap ke empat didalam metode six 

sigma. Tahap improve dilakukan setelah diketahui akar-akar permasalahan 

dari diagram sebab akibat dan prioritas usulan perbaikan, kemudian akan 

diberikan usulan perbaikan terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Prinsip 

dasar pemecahan masalah menggunakan FMEA dimana melakukan 

perencanaan tindakan perbaikan untuk mengatasi atau mencegah defect 

dengan melihat nilai RPN tertinggi pada FMEA. Maka dapat diketahui 

prioritas tindakan perbaikan yang akan dilaksanakan, sehingga bertujuan 

untuk mengembangkan dan menjadi masukan perusahaan untuk menurunkan 

nilai DPMO dan meningkatkan level sigma. Pada tahap improve diharapkan 

mampu mengurangi defect pada proses produksi. 

Tabel 3.2 Identifikasi Mode Kegagalan dan Tindakan Perbaikan dengan FMEA 

No  Proses Model 

Kegagalan 

Potensial 

Efek 

Potensial 

Sev  Penyebab 

Potensial 

Occ Tindakan 

Saat Ini 

Det RPN Tindakan 

Rekomendasi 

1 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

2 .... .... .... .... .... .... .... .... .... .... 

3           

4           
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3.5 Hasil dan Pembahasan 

Tahap selanjutnya setelah dilakukan pengolahan data adalah tahap hasil dan 

pembahasan. Pada tahap ini hasil dari proses pengolahan data akan diuraikan lebih 

rinci. Pembahasan berisi mengenai hasil analisis dari data-data yang telah 

diperoleh. Pada dasarnya pembahasan dilakukan dengan mengaitkan antara hasil 

penelitian dengan referensi yang digunakan. 

3.6 Kesimpulan dan Saran 

Kesimpulan digunakan untuk memberikan informasi kepada pembaca mengenai 

hasil akhir yang diperoleh dari penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban atas 

pertanyaan pada bagian rumusan masalah untuk memenuhi tujuan penelitian. 

Sedangkan saran ditujukan untuk memberikan masukan kepada pihak perusahaan 

terkait dengan hasil penelitian dalam  

 

 

 

 

 

 


