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BAB II  

LANDASAN TEORI 

  Pada bab ini akan menjelaskan dan menguraikan landasan teori yang 

menjadi dasar dan pendukung dalam pembahasan sebuah masalah yang diteliti 

serta disesuaikan dengan tujuan penelitian. Adapun point-point yang akan dibahas 

pada bab ini adalah tentang definisi kualitas, pengendalian kualitas dan six sigma.  

2.1 Definisi Kualitas 

  Menurut Nastiti (2014), Kualitas suatu produk dapat memiliki peranan 

penting di dalam perusahaan, karena dapat memiliki simbol kepercayaan yang 

bernilai di mata konsumen. Usaha yang telah dilakukan perusahaan untuk 

mencapai nama baik perusahaan itu sendiri tergantung dari kualitas itu sendiri. 

  Menurut Yamit (2003), totalitas dari karakteristik suatu produk yang 

menunjang kemampuan untuk memuaskan keutuhan yang di spesifikasi atau 

diterapkan. Mutu adalah istilah relatif yang sangat bergantung pada situasi 

ditinjau dari pandangan konsumen, secara subjektif orang mengatakan kualitas 

adalah suatu yang cocok dengan selera (Fitness for use).  

  Menurut Crosby dalam Nasution (2005), kualitas merupakan 

confermance to requirement atau kesesuaian yang disyaratkan. Produk yang 

dinilai sesuai dengan standart kualitas yang ditetapkan dapat dikatakan sebagai 

produk berkualitas. Standart kualitas tidak hanya pada produk jadi tetapi juga 

pada bahan baku dan proses produksi. 

 

2.2 Pengendalian Kualitas 

2.2.1 Pengendalian Kualitas 

  Menurut Assauri dalam Darsono (2013), pengendalian kualitas adalah 

kegiatan untuk memastikan apakah suatu proses operasi dan produksi dilakukan 

sesuai dengan spesifikasi produk yang ditetapkan sehingga mencapai tujuan yang 

diharapkan.  
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  Menurut Ahyari (1985), pengendalian mutu adalah jumlah dan atribut 

atau sifat-sifat sebagaimana dideskripsikan dalam produk yang bersangkutan, 

dengan kata lain pengendalian kualitas ini adalah aktivitas untuk menjaga dan 

mengarahkan agar kualitas produk perusahaan dapat dipertahankan sebagaimana 

yang telah direncanakan. Pengendalian kualitas adalah kegiatan-kegiatan untuk 

memastikan apakah kebijaksanaan dalam hal mutu atau standar dapat tercermin 

dalam hasil akhir. Pengendalian mutu adalah usaha mempertahankan 

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 memepengaruhi kualitas yang harus dimasukkan dan 

dipertimbangkan. Secara garis besar pengendalian kualitas dikelompokkan 

menjadi: 

1. Pengendalian kualitas sebelum pengolahan atau proses yaitu pengendalian 

kualitas yang berkenaan dengan proses yang berurutan dan teratur termasuk 

bahan-bahan yang akan diproses. 

2. 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. 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.  

 Menurut Assauri (2004), pengendalian kualitas menentukan ukuran, cara 

dan persyaratan fungsional lain suatu produk dan merupakan manajemen 

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. Untuk mengurangi kerugian karena kerusakan-kerusakan 

pemeriksaan atau inspeksi tidak terbatas pada pemeriksaan akhir saja, tetapi 

perlu juga diadakan pemeriksaan pada barang yang sedang diproses.  
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2.2.2 Tujuan Pengendalian Kualitas 

Tujuan pengendalian kualitas secara umum menurut Heizer & Render (2013):  

a. Produk akhir mempunyai spesifikasi sesuai dengan standar mutu atau 

kualitas yang telah ditetapkan. 

b. Agar biaya desain produk, biaya inspeksi, dan biaya proses produksi dapat 

berjalan secara efisien. 

c. Prinsip pengendalian kualitas merupakan upaya untuk mencapai dan 

meningkatkan proses dilakukan secara terus menerus untuk dianalisis agar 

mengahasilkan informasi yang dapat digunakan untuk mengendalikan dan 

meningkatkan proses, sehingga proses tersebut memiliki kemampuan 

(kapabilitas) untuk memenuhi spesifikasi produk yang diinginkan oleh 

pelanggan. 

 

2.2.3 Pendekatan Pengendalian Kualitas 

 Dalam setiap proses produksi, setiap perusahaan dipengaruhi oleh faktor secara 

langsung maupun faktor tidak langsung. Menurut Sofyan dalam Aggraini (2015) 

terdapat 3 pendekatan untuk melakukan pengendalian kualitas yaitu sebagai 

berikut: 

1. Pendekatan bahan baku 

Dalam perusahaan salah satu faktor pengaruh karaktersitik produk adalah 

bahan baku karena sebagian besar produk bergantung pada bahan awal 

pembentuk suatu produk. Sehingga perlu adanya pengendalian saat bahan baku 

akan digunakan secara lebih teliti dan teratur. Pengendalian tersebut juga 

berguna untuk menjaga produk akhir atau produk jadi. Langkah awal yang 

digunakan dalam pengendalian ini adalah penyeleksian supplier bahan baku 

untuk perusahaan. Berikut adalah cara penyeleksian bahan baku: 

a. Seleksi sumber bahan baku 

b. Pemeriksaan dokumen pembelian 

c. Pemeriksaan penerimaan bahan baku 
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2. Pendekatan proses produksi  

Pada umumnya proses pengendalian kualitas pada proses produksi setiap 

perusahaan berbeda-beda, karena sifat dan jenis perusahaan yang tidak sama. 

Berikut adalah tindakan umum yang digunakan pengendalian proses produksi: 

a. Tahap persiapan 

b. Tahap pengendalian proses 

c. Tahap pemeriksaan akhir 

3. Pendekatan produk akhir 

Pengendalian produk akhir dilakukan untuk mengetahu apakah kualitas produk 

yang dihasilkan sesuai dengan rencana atau tidak. Selain itu, pengendalian 

produk akhir juga sebagai upaya perusahaan untuk mempertahankan kualitas 

suatu produk yang dihasilkannya. Melakukan inspeksi pada produk akhir 

sebelum dikirim ke distributor merupakan cara untuk pengendalian kualitas 

pada pendekatan produk akhir. Jika terdapat cacat atau kualitas produk 

dibawah standart maka perusahaan akan memisahkan produk tersebut dengan 

memperbaiki atau menggantinya. 

 

2.3 Six Sigma 

 Six Sigma adalah upaya yang kontinu untuk minimasi pemborosan, meminimasi 

variansi dan mencegah defect. Six sigma adalah sebuah ide bisnis yang berupaya 

untuk mejawab customer demand terhadap kualitas yang paling baik dan proses 

bisnis yang tanpa cacat. Customers satisfaction dan pengembangannya menjadi 

pengutamaan paling tinggi dan six sigma berupaya meniadakan keraguan 

pencapaian tujuan bisnis. Menurut Dewi (2012), konsep six sigma yaitu kegiatan 

untuk meminimalisasi variasi dan mengurangi cacat yang terjadi pada proses 

produksi dengan cara melakukan perbaikan secara terus menerus (continuous 

improvement).  

 Menurut Valles dkk (2006), tujuan dari six sigma dikelompokkan menjadi 3 

kategori yaitu peralatan pengukuran, analisa kegagalan dan perbaikan proses: 
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1. Peralatan pengukuran 

Peralatan pengukuran bertujuan untuk memastikan adanya pengukuran saat 

ini apakah sistem pengukuran tersebut memberikan penilaian yang dapat 

menjamin jumlah dan jenis cacat dapat dikurangi serta untuk menilai 

perbaikan proses. 

2. Analisa kegagalan 

Terdapat beberapa tujuan ditetapkan dalam menganalisa kegagalan yaitu: 

a. Mengevaluasi standarisasi kriteria kegagalan teknis. 

b. Mengembangkan prosedur dan rencana untuk komponen yang rusak. 

c. Mengajukan metode alternative untuk analisis yang cacat. 

d. Mengidentifikasi dan mengukur tingkat cacat. 

3. Perbaikan proses 

Terdapat beberapa tujuan dalam perbaikan proses yaitu: 

a. Mengidentifikasi faktor atau proses yang mempengaruhi fitur kualitas. 

b. Mengetahui tingkat parameter dimana pengaruh sumber variasi mejadi 

minimal. 

c. Mengembangkan proposal untuk perbaikan. 

d. Menerapkan dan memantau usulan perbaikan. 

 

  Menurut Vincent (2007), konsep six sigma  diawali oleh perusahaan 

Motorola pada tahun 1980-an. Kemudian pada tahun 1995 General electric (GE) 

menetapkan untuk mengaplikasikan konsep six sigma. Konsep six sigma yang 

ditetapkan GE dapat memberikan penghematan biaya sebesar $320 juta pada dua 

tahun pertama dan lebih dari $1 miliar pada tahun 1990. Six sigma  Motorola 

merupakan suatu metode atau teknik pengelolaan dan pengembangan mutu 

dramatik yang dilakukan oleh perusahaan Motorola sejak tahun 1986, yang 

merupakan inovasi baru dalam bidang manajemen kualitas. Beberapa ahli 

manajemen kualitas mengungkapkan bahwa metode six sigma Motorola 

dikembangkan dan diperoleh secara luas oleh dunia industri, sebab manajemen 

industri frustasi terhadap proses-proses manajemen kualitas yang tersedia, yang 
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tidak sanggup melakukan peningkatan kualitas secara dramatik menuju zero 

defect. Terdapat 6 langkah fokus yang dilakukan oleh Motorola: 

1. Mengidentifikasi produk yang dibuat atau layanan yang diberikan. 

2. Mengidentifikasi pelanggan apa yang mereka inginkan yang juga dianggap 

sebagai hal yang penting dalam produk maupun jasa. 

3. Mengidentifikasi produk atau layanan yang dibutuhkan oleh konsumen 

sehingga konsumen dapat merasa puas dengan produk atau layanan yang 

didapatkan. 

4. Mendefinisikan alaur atau proses dalam menghasilkan produk maupun jasa. 

5. Melakukan kegiatan evaluasi untuk menghilangkan usaha yang dianggap 

tidak perlu atau tidak menghasilkan apa-apa sehingga terlihat pula adanya 

kesalahan pada proses. 

6. Melakukan perbaikan secara terus menerus yang dilakukan dengan cara 

mengukur, menganalisa dan mengendalikan proses perbaikan.   

2.3.1 Dasar Statistik Six Sigma 

  Menurut Evans dan Lindasy (2007), konsep dari perspektif pengukuran 

six sigma yaitu kesalahan yang terjadi paling banyak berjumlah 3,4 cacat per juta 

kemungkinan. Terwujudnya sebuah spesifikasi desain di bidang manufaktur yang 

sesuai serta tercapainya kemampuan proses merupakan akar dari konsep six sigma 

yang meliputi tingkatan kualitas six sigma. “Tingkatan kualitas six sigma adalah 

kesetaraan tingkat dengan variasi proses dengan setengah jumlah dari toleransi 

yang ditentukan oleh tahap desai dan dalam waktu yang sama memberi 

kesempatan agar rata-rata produksi bergeser sebanyak 1,5 deviasi standart dari 

target.  
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Gambar 2.1 Six Sigma Motorola 

  Data diatas  adalah data kegagalan yang ada di lapangan menunukan 

rata-rata proses yang meleset pada perusahaan Motorola. Pentingnya hal tersebut 

dianggap dapat digunakan untuk memberikan kesempatan pada kurva distribusi 

untuk bergeser karena tidak ada proses yang bisa dipertahankan pada tahap 

sempurna. Selain itu, pada gambar diatas wilayah dibawah ekor kurva yang 

bergeser diluar wilayah sigma enam (baik diatas maupun dibawah batas toleransi) 

hanya berkurang seluas 0,0000034 atau 3,4 per satu juta. Artinya peluang untuk 

tingkat kecacatan hanya terjadi sejumlah 3,4 per satu juta kejadian (angka yang 

diharapkan), apabila rata-rata proses dapat dikontrol agar bergeser paling banyak 

1,5 standart deviasi. Adanya kemungkinan cacat di wilayah luar pada sigma enam 

kedua ekor hanyalah satu per satu miliar kejadian yang dapat terjadi jika rata-rata 

tersebut dapat dijaga tepat sesuai target.  

2.3.2 Metodelogi Six Sigma 

  Menurut Park (2003), DMAIC (define-measure-analyze-improve-

control) adalah metodelogi yang ada pada manajemen six sigma. Proses DMAIC 

dijadikan sebagai pondasi dari konsep six sigma serta menjadi strategi terobosan 

proses perbaikan. Tahapan DMAIC tersebut saling berkaitan antara satu dengan 

yang lainnya seperti pada gambar 2.2 
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Gambar 2.2 Six Sigma Proses 

  (Sumber: Gasperz, 2007) 

DMAIC merupakan inti dari analisis Six Sigma yang menjamin voice of 

konsumen (VOC) berjalan dalam keseluruhan proses sehingga produk yang 

dihasilkan memuaskan dan sesuai dengan keinginan pelanggan. Dalam 

metodelogi six sigma ada 3 tingkat tujuan yang luas yaitu: 

1. Penyelesaian masalah, ini adalah perbaikan dari are spesifik. 

2. Perbaikan strategis, ini adalah target kelemahan atau peluang strategis atau 

operasional. 

3. Transformasi bisnis, ini adalah perubahan besar dalam cara organisasi 

bekerja (yaitu, prubahan budaya). 

 

2.3.2.1 Define 

  Pada metodologi six sigma langkah awal adalah tahap define. Tahap ini 

berkaitan dengan identifikasi masalah proses atau produk yang mengalami 

kesalahan atau kegagalan sehingga perlu dilakukan perbaikan. Define juga dapat 

diartikan sebagai pendefinisian sebuah masalah (Evand dan Lindasy, 2007). 
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Tujuan tahap ini adalah untuk menentukan masalah-masalah yang terjadi dengan 

mengidentifikasi pihak-pihak yang terkait dengan masalah. Berikut langkah-

langkah yang harus diambil untuk menyelesaikan tahap define: (Stamatis, 2004) 

1. Tentukan masalah, tujuan dan kriteria. Penentuan sebuah masalah dapat dilihat 

dari data yang tersedia yang dapat diukur dengan penjelasan masalah yang 

spesifik serta tidak melibatkan asumsi-asumsi yang tidak jelas kebenarannya 

mengenai kemungkinan penyebab kesalahan atau solusi masalah. 

2. Identifikasi pelanggan, ini menuntut kita memulai proses analisis secara 

sistematis. Kita harus mengidentifikasi siapa yang secara langsung kena 

dampak masalah dan berapa biayanya. Kita mulai dengan melakukan analisis 

sampel acak untuk mengidentifikasi keseluruhan dampak dan kemudian kita 

lanjutkan analisis rinci tentang biaya kualitas rendah. Fokus tim disini adalah 

mengidentifikasi basis besar orang yang dipengaruhi oleh kualitas yang buruk. 

3. Peta proses atau Operation Process Chart (OPC). Penggambaran ini 

merupakan alur proses produksi produk dapat dilihat dengan menggunakan 

OPC. 

4. Identifikasi Critical to Quality (CTQ). CTQ merupakan karakterisitik-

karakteristik kunci yang dapat menyebabkan cacat pada sebuah produk 

sehingga tidak memenuhi harapan pelanggan atau konsumen. Jenis CTQ pada 

produk yang diteliti ditentukan berdasarkan jenis cacat kritis. Dalam 

mengidentifikasi CTQ, salah satu penelitian terdahulu membuktikan bahwa 

semua hasil dari identifikasi CTQ (berjumlah 5 CTQ) dapat digunakan untuk 

bahan penunjang sebuah penelitian.  

 CTQ merupakan atribut yang harus diperhatikan sebab berhubungan langsung 

dengan customer needs dan customer satisfaction. 

 

2.3.2.2 Measure 

  Setelah mengidentifikasi masalah pada tahap define, langkah selanjutnya 

adalah tahap measure (pengukuran). Menurut Stamatis (2004), measure adalah 

tahap mengumpulkan data yang meliputi data kinerja saat ini, data kecacatan, data 
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kesalahan yang sering terjadi saat proses produksi dengan tahapan-tahapan 

sebagai berikut: 

1. Identifikasi pengukuran variasi. Pengukuran variasi dapat dilakukan dengan 

menentukan jenis dan sumber variasi serta dampak variasi pada kinerja proses. 

Terdapat 2 jenis sebab variasi: 

a. Penyebab umum. Yaitu penyebab yang bersifat general dan keseluruhan 

yang berkaitan pada proses, kemudian menghasilkan variasi melalui 

interaksi 5M (mesin, material, metode, pengukuran, tenaga kerja) dan 1E 

(lingkungan). Adanya penyebab umum dapat mempengaruhi hasil proses 

juga setiap pekerja yang berada pada lantai produksi. 

b. Penyebab khusus. Yaitu penyebab yang tidak dapat diprediksi atau bisa 

dianggap juga sebagai penyebab dari dalam (bersifat pribadi). Hasil variasi 

pada penyebab ini berkaitan dengan salah satu 5M atau 1E. Biasanya 

penyebab khusus tidak selalu dapat mempengaruhi semua orang yang 

bekerja. 

2. Menentukan tipe data. Penentuan tipe data dilakukan dengan menentukan 

karakteristik proses atau produk. Terdapat dua tipe data yaitu : 

a. Data atribut. Mengumpulkan data atribut seperti data jumlah produksi, data 

kecacatan, banyaknya produk gagal. Data atribut biasanya bersifat diskrit. 

b. Data variabel. Mengumpulkan data secara langsung misal mengenai seluk 

beluk perusahaan, proses produksi produk dll. 

3. Pengukuran performa produk. Yaitu hasil dari pengembangan rencana 

pengumpulan data. Berkaitan performa produk saat ini dengan digambarkan 

dengan melalui grafik pengendali. 

4. Analisis sistem pengukuran. Memverifikasi pengumpulan data biasa dengan 

measurement system analysis (MSA). MSA bertujuan untuk melihat apakah 

variasi yang diukur berasal dari proses atau alat ukur. Dalam proses produksi 

produk, MSA dijadikan sebagai alat kuantitatif yang digunakan untuk 

melakukan pengamatan pada data. 
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5. Perhitungan tingkat sigma. Perhitungan tingkat sigma mempunyai beberapa 

langkah yaitu sebagai berikut : 

a. Defect per Unit (DPU), kegiatan merefleksikan jumlah rata-rata dari defect, 

semua jenis, terhadap jumlah total unit dari unit untuk dijikan rumus. 

Dengan rumus : 

  DPU = 
jumlah defective

jumlah unit
 

b. Defect Per Oppurtunity (DPO) yaitu proporsi cacat atas jumlah total 

peluang dalam sebuah peluang. Dengan rumus : 

  DPO = 
𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑥 𝑝𝑒𝑙𝑢𝑎𝑛𝑔
 

c. Defect Per Million Oppurtunity (DPMO) yaitu banyaknya cacat yang akan 

muncul jika terdapat satu juta peluang. Dimana: 

  DPMO = DPO x 106 

  DPMO = 
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑢𝑛𝑖𝑡 𝑖𝑛𝑠𝑝𝑒𝑘𝑠𝑖 𝑥 𝑥𝐶𝑇𝑄
 𝑥 1.000.000 

  level sigma = NORMSIV  (
1.000.000−𝐷𝑃𝑀𝑂

1.000.000
) + 1,5 

 

2.3.2.3 Analysis 

  Tahap selanjutnya setelah tahap measure adalah tahap analyze. Menurut 

Stamatis (2004), analyze yaitu hasil dari tahap pengukuran. Hasil tersebut berupa 

pokok masalah yang diperhatikan dengan menargetkan adanya peluang perbaikan 

dengan mengidentifikasi akar penyebab atau sumber kegagalan pada suatu 

produk. Pengujian hipotesis merupakan aspek pada tahap analyze dengan 

menggunakan data atribut. Pada tahap analyze juga berupa capability analysis 

yaitu proses yang bertujuan untuk memverifikasi perbaikan dan pengendalian 

dengan acara menetapkan tingkat kinerja saat ini dari prosesnya. Hasil yang 

didapatkan dari tahap ini yaitu adanya target sumber variasi tertentu. Ada 

beberapa hal yang dilakukan pada tahap anlayze, yaitu: 
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1. Memastikan kestabilan dan kinerja proses 

 Target six sigma bertujuan supaya suatu proses industri mempunyai 

kestabilan dan kinerja sampai memperoleh zero defect. Dalam memastikan 

apakah suatu proses terdapat pada keadaan stabil dan bisa akan dibutuhkan alat 

– alat statistik sebagai alat analisis. Pemahaman tentang metode – metode 

statistik dan integritas proses industri dapat meningkatkan kemampuan sistem 

industri secara berkelanjutan menuju zero defect. 

2. Memilih target-target kemampuan dari karakteristik kualitas kunci. 

 Pemilihan target kemampuan dalam proyek peningkatan kualitas six 

sigma merupakan hal yang utama dan terdapat prinsip-prinsip yang wajib 

diikuti, antara lain: 

a. Jelas dalam target kemampuan proyek peningkatkan kualitas six sigma 

b. Perlu diukur menggunakan indikator pengukuran (matrik) yang sesuai 

c. Harus mampu diperoleh melalui upaya – upaya yang menantang 

d. Berfokus pada hasil – hasil berupa peningkatan kinerja yang sudah 

dijelaskan dan ditentukan 

e. Memastikan batas waktu pencapaian target kemampuan dari setiap 

karakteristik kualitas 

3. Mengidentifikasi sumber-sumber dan akar pemicu masalah kualitas.   

 

2.3.2.4 Improve 

  Setelah tahap analyze selanjutnya tahap improve (perbaikan). Menurut 

Stamatis (2004), pada umumnya tahap improve adalah tahap perbaikan. Tujuan 

dari tahap improve adalah untuk menghasilkan gagasan, desain dan implementasi 

perbaikan dan memvalidasi perbaikannya. Terdapat beberapa item pada tahap 

improve yaitu Brainstroming, Failure Mode and Effect Analysis dan Desain Of 

Eksperimen (DOE). Namun, DOE bisa menjadi alat yang sulit digunakan di luar 

lingkungan manufaktur, dimana penyesuaian kecil dapat dipantau secara real time. 

Di non-manufaktur, metode kreatif lainya sering diminta untuk menemukan dan 

mevalidasi perbaikan. Pada dasarnya rencana-rencana dalam suatu tindakan akan 
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menggambarkan mengenai alokasi sumber daya serta prioritas atau alternatif yang 

dapat dilakukan dalam implementasi dari rencana tersebut.  

 

2.3.2.5 Control 

  Control memiliki tujuan untuk melangsungkan pengawasan terhadap 

proses secara berkelanjutan untuk meningkatkan kinerja proses menuju target six 

sigma (Vincent, 2007). Standarisasi dibutuhkan sebagai tindakan pelindungan 

untuk menimbulkan kembali persoalan kualitas yang pernah ada. Pada langkah ini 

hasil peningkatan kualitas diabadikan dan di sebarluaskan, praktik – praktik 

terbaik yang berhasil dalam peningkatan proses parameter dan disebarluaskan, 

kebijakan diabadikan dan dijadikan sebagai dasar, serta kepemilikan atau 

tanggung jawab ditransfer dari tim kepada pemilik atau penanggung jawab proses. 

Terdapat beberapa alasan dalam melakukan standarisasi, yaitu: 

1. Apabila tindakan kualitas itu tidak di standarisasikan, maka pada periode 

waktu tertentu terdapat kemungkinan bahwa manajemen dan karyawan bisa 

saja kembali ke cara kerja yang lama sehingga dapat kembali memunculkan 

masalah yang telah terselesaikan itu. 

2. Apabila tindakan peningkatan kualitas itu tidak di standarisasikan dan di 

dokumentasikan, maka terjadi suatu pergantian manajemen dan karyawan 

setelah periode waktu tertentu, orang-orang baru akan menggunakan cara kerja 

yang dapat memunculkan kembali masalah yang sudah pernah terselesaikan 

oleh manajemen dan karyawan sebelumnya. 

 

2.3.3 Istilah dalam Konsep Six Sigma Motorola 

1. Variation 

    Variasi disebut sebagai keberagaman. Menurut Stamatis (2004), variasi atau 

variabilitas adalah penyebab munculnya kecacatan. 

2. Critical to Quality 
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     Yaitu kegiatan mengidentifikasi kualitas produk untuk keinginan atau 

kebutuhan  pelanggan, sehingga memenuhi rasa kepuasan pelanggan (Evand 

dan Lindasy, 2007) 

3. DPO 

     DPO (Defect per Oppurtunity) yaitu cacat per peluang. Maksudnya adalah 

proporsi ketidaksesuain (cacat) dalam jumlah total peluang di unit tertentu 

sehingga rumus DPO adalah banyaknya cacat atau kegagalan yang ditemukan 

dibagi dengan banyaknya unit yang diperiksa dikalikan dengan banyaknya 

CTQ potensial yang menyebabkan cacat atau kegagalan. (Statmatis, 2004) 

4. DPMO 

     DPMO (Defect per Million Oppurtunity) adalah metodologi six sigma yang 

menunjukkan berapa banyak cacat yang akan timbul jika ada satu juta peluang 

sehingga rumus 

     DPMO = 1.000.000 x ( jumlah cacact / jumlah kemungkinan kesalahan) 

     (Statmatis, 2004) 

5. Capability Prosess 

     Yaitu kemampuan proses dalam produksi yang berupa output produk untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Terdapat dua metrik yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan proses yaitu indeks kemampuan proses potensial (Cp) 

dan indeks kemampuan proses (Cpk) (Park, 2003) 

6. DFSS 

     DFSS (Design for Six Sigma) adalah sebuah rancangan untuk mencegah 

terjadinya kesalahan. Pada umumnya DFSS berkaitan dengan kebutuhan 

pelanggan yaitu digunakan untuk mendesain produk dan proses. 

 

2.3.4.  Oganisasi Six Sigma 

  Menurut Stamatis (2004), terdapat tingkatan tanggung jawab dalam 

organisasi six sigma: 

1. Executive Leaders 
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Pimpinan perusahaan yang mempunyai wewenang dan dapat menindak lanjuti 

program yang dapat mewujudkan six sigma dengan memulai dan 

memasyarkatkan diseluruh bagian pada perusahaan. 

2. Champions 

Merupakan sekumpulan orang-orang yang ikut menjalankan proyek six sigma. 

Orang-orang tersebut berasal dari kalangan direktur, manajemen dan executive 

leader. Mereka jugalah yang memperkasai adanya black belt. 

3. Master Black Belt 

Orang yang sudah berpengalaman dalam metodologi six sigma serta memiliki 

tanggung jawab terhadap organisasi six sigma. 

4. Black Belt 

Dikatakan sebagai manajer proyek six sigma yang dapat bertindak sebagai 

instruktur, mentor dan ahli green belt. Black belts harus memiliki keahlian: 

▪ SPC tingkat lanjut 

▪ Taguchi dan design eksperimen clasic 

▪ Penilaian sistem pengukuran tingkat lanjut 

▪ Dasar-dasar manajemen proyek 

▪ SPC jangka pendek 

▪ Lean manufacturing 

5. Green Belt 

Greeen Belt adalah pelaksana six sigma yang membantu black belt dalam 

lingkungan kerja. Pada umumnya green belts harus memahami konsep: 

▪ Pendekatan six sigma. 

▪ Dasar SPC (Statistical Process Control) 

▪ Design Eksperimen Clasic 

▪ Penilaian sistem pengukuran dasar 

▪ Analisis statistik untuk proses peningkatan 

▪ FMEA 

▪ Biaya kualitas 
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2.3.5. Tools Pada Six Sigma  

2.3.5.1 Check Sheet (Lembar Pemeriksaan) 

  Check sheet  adalah suatu formulir yang didesain untuk mencatat data. 

Pencatatan dilakukan sehingga pada saat data diambil pola dapat dilihat dengan 

mudah. Lembar pengecekan membantu analisis menentukan fakta atau pola yang 

mungkin dapat membantu analisis selanjutnya. Data yang diambil dan di tulis 

pada check sheet bisa bersifat kuantitatif atau kualitatif. Bila informasinya 

kuantitatif, lembar cek terkadang disebut lembar perhitungan. Dalam bentuk yang 

paling sederhana, daftar peeriksaan adalah alat-alat yang digunakan agar proses 

pengumpulan data lebih mudah dengan meyediakan penjelasan pra-tertulis dari 

kejadian yang mungkin terjadi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.3 Check Sheet 

 

2.3.5.2  Diagram SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer) 

  Diagram SIPOC adalah merupakan alat yang digunakan untuk 

melakukan identifikasi semua elemen yang relevan dari proyek peningkatan 

proses sebelum pekerjaan dimulai. Diagram ini membantu menentukan proyek 
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yang kompleks dan biasanya tools ini digunakan pada tahap measure (mengukur) 

metodelogi Six Sigma DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, Control). 

SIPOC merupakan variasi model dari supplier, input, process, output dan 

customer (Stamatis, 2004). 

 

Gambar 2.4 Operation Process Chart 

 

  Dalam diagram SIPOC terdapat alat-alat yang berguna dan yang paling 

banyak dilakukan oleh manajemen dan peningkatan proses, yaitu: 

a. Supplier 

Merupakan orang atau kelompok yang memberikan suatu informasi, 

berupa material atau sumber daya kepada proses. 

b. Input 

Merupakan segala sesuatu yang diberikan kepada supplier kepada proses 

c. Process 

Merupakan suatu langkah-langkah yang mentransformasikan dan 

mengubah masukan menjadi sebuah keluaran 

d. Output 

Merupakan segala sesuatu yang dihasilkan dari proses 
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e. Customer  

Merupakan orang atau kelompok orang yang menerima output 

2.3.5.3 Diagram Pareto 

  Diagram pareto diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Alfredo 

Pareto. Diagram pareto merupakan suatu diagram yang menguraikan klasifikasi 

data secara menurun mulai dari kiri ke kanan. Menurut Evans & Lindsay (2014) 

diagram pareto adalah diagram yang mengurutkan kejadian yang disusun 

berdasarkan ukurannya, dari yang paling besar di sebelah kiri ke yang paling 

kecil di sebelah kanan. Urutan tersebut akan membantu kita dalam menentukan 

pentingnya atau prioritas kategori kejadian-kejadian atau sebab-sebab kejadian 

yang dikaji untuk mengetahui masalah utama dalam prosesnya. Bagan Pareto 

adalah grafik batang. Panjang batang mewakili frekuensi atau biaya (waktu atau 

uang), dan disusun dengan palang terpanjang di sebelah kiri dan terpendek ke 

kanan. Dengan cara ini bagan menggambarkan secara visual situasi mana yang 

lebih signifikan. Diagram pareto digunakan dalam menentukan langkah mana 

yang harus diambil berdasarkan masalah yang paling potensial sebagai upaya 

menyelesaikan suatu masalah. 

 

Gambar 2.5 Diagram Pareto 
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Sumbu horizontal merupakan sebuah variabel yang bersifat kualitatif yang 

menunjukkan suatu jenis cacat, sedangkan pada sumbu vertikal menunjukkan 

banyaknya cacat dan prosentase cacat. Kapan saat menggunakan diagram pareto : 

a. Saat menganalisis data tentang frekuensi masalah atau sebab dalam sebuah 

proses 

b. Ketika terjadi banyak masalah atau penyebab dan ingin fokus pada masalah 

yang paling signifikan 

c. Pada saat menganalisis penyebab yang luas dengan melihat komponen yang 

spesifik 

d. Pada saat berkomunikasi dengan orang lain mengenai data kita 

 

2.3.5.4 Diagram Sebab-Akibat (Cause Effect Diagram) 

  Menurut Heizer & Render (2009), diagram ini juga disebut dengan 

diagram tulang ikan (fishbone diagram) dan berguna untuk memperlihatkan 

faktor-faktor utama yang berpengaruh pada kualitas dan mempunyai akibat pada 

masalah yang kita pelajari. Selain itu, kita juga dapat melihat faktor-faktor yang 

lebih terperinci yang berpengaruh dan mempunyai akibat pada faktor utama 

tersebut yang dapat kita lihat pada panah-panah yang berbentuk tulang ikan.  

  Diagram sebab-akibat ini pertama kali dikembangkan pada tahun 1950 

oleh seorang pakar kualitas dari Jepang yaitu Dr. Kaoru Ishikawa yang 

menggunakan uraian grafis dari unsur-unsur proses untuk menganalisa sumber-

sumber potensial dari penyimpangan proses.   

 

Diagram sebab-akibat dapat dipergunakan untuk: 

▪ Membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. 

▪ Membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. 

▪ Membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta lebih lanjut. 
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Gambar 2.6 Fishbone Diagram 

(Sumber: Sutrisno, 2014) 

Ada 6 faktor yang mempengaruhi penyebab terjadinya suatu penyimpangan dalam 

suatu proses, yaitu: (Heizer & Render, 2009) 

▪ Machine 

Berkaitan dengan tidak ada sistem perawatan preventif terhadap mesin 

produksi, termasuk fasilitas dan peralatan lain tidak sesuai dengan spesifikasi 

tugas, tidak dikalibrasi, terlalu complicated, terlalu panas, dll. 

▪ Method 

Berkaitan dengan prosedur atau metode kerja yang tidak ada pada perusahaan, 

tidak jelas, tidak diketahui, tidak terstandarisasi, tidak cocok, dll 

▪ Material 

Berkaitan dengan ketidaktahuan mengenai spesifikasi, kualitas dari bahan baku 

dan bahan penolong, tidak ada penanganan yang efektif terhadap bahan baku 

dan bahan penolong itu, dll. 

▪ Environment 

Berkaitan dengan keadaan lingkungan sekitar, kondisi ruangan, suhu dalam 

tempat produksi, dll. 

▪ Measurement 

Berkaitan dengan kesalahan dalam pengukuran, dll. 
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▪ Man  

Berkaitan dengan kurangnya pengetahuan dan keterampilan dasar yang 

berkaitan dengan mental dan fisik, kelelahan, stress, ketidakpedulian, dll. 

 

2.3.5.5 Diagram Kontrol 

  Diagram kontrol merupakan salah satu metode dalam pengawasan 

kualitas. Diagram kontrol pertama kali diperkenalkan oleh Walter Shewhart 

(1924), yang dapat mengukur kinerja kualitas. Diagram kontrol digunakan untuk 

mengukur mean, variabel dan atribut. Terdapat 4 macam diagram kontrol, yaitu: 

▪ Diagram kontrol p untuk jenis cacat defective 

▪ Diagram kontrol np untuk jenis cacat defective 

▪ Diagram kontrol c untuk jenis cacat defect 

▪ Diagram kontrol u untuk jenis cacat defect 

 

2.3.5.6 Grafik Pengendali 

  Menurut Sifak (2017), grafik pengendali merupakan suatu alat untuk 

menggambarkan apa yang dimaksud dengan pengendalian statistik. Grafik 

pengendali dikembangkan oleh Dr. Walter Andrew Shewter dari Bell Telephone  

 

Gambar 2.7 Grafik Pengendali 

(Sumber: Utomo, 2016) 
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Laboratories Amerika Serikat pada tahun 1924 dengan tujuan untuk mengurangi 

terjadinya variasi.  

2.3.5.7 Brainstroming 

  Brainstroming merupakan salah satu sarana yang dapat digunakan untuk 

mencari faktor-faktor penyebab terjadinya suatu penyimpangan. Brainstroming ini 

bisa berupa sesuatu dalam meyampaikan ide-ide dan masukan. Setiap orang 

menganggap bahwa apa yang mereka ungkapkan adalah sesuatu hal yang baik 

atau mereka memberikan gagasan-gagasan untuk tampak baik dimata orang lain. 

2.3.5.8  5W-1H 

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

dalam Sifak, 2017), yaitu : 

a. Selesaikan permasalahan secara akurat 

b. Selesaikan permasalahan dengan jawaban yang sebenar-benarnya 

c. Kebulatan tekat untuk mengetahui akar penyebab dari permasalahan dan 

memperbaikinya 

  Metode 5W-1H merupakan suatu metode untuk mengetahui masalah apa 

yang terjadi (what), sumber terjadinya masalah (where), penanggung jawab 

terjadinya masalah (who), alasan dari timbulnya masalah (why) dan kapan 

masalah itu terjadi (when). Berdasarkan alasan dari 5W tersebut maka dilakukan 

suatu saran perbaikan (how). 

2.3.5.9 New Seven Tools 

  New seven tools pertama kali diperkenalkan oleh para ilmuwan-ilmuwan 

Jepang yang tergabung dalam JUSE (Union of Japanese Scientists and Engineers) 

pada tahun 1972. New seven tools merupakan suatu alat bantu yang memudahkan 

dalam pengendalian kualitas untuk memetakan suatu permasalahan yang terjadi 

diperusahaan, mengorganisasian data agar mudah dipahami, serta mencari 

berbagai kemungkinan penyebab permasalahan (Wisnubroto, 2015). 
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1. Interrelationship Diagram 

Digunakan untuk mengklarifikasi problem atau masalah yang kopleks dengan 

mempertimbangkan sejumlah penyebab yang mungkin dan menyusun strategi 

untuk setiap masalah yang berbeda. Interrelationship diagram menganalisis 

hubungan sebab-akibat yang terjadi pada berbagai masalah. Hal ini membantu 

untuk menguraikan dan menemukan hubungan logis yang saling terkait antara 

sebab dan akibat.  

 

Gambar 2.8 Interrelationship Diagram 

(Sumber: Permatasari, 2013) 

2. Affinity Diagram 

Membantu dalam mengidentifikasi dan mendorong ide-ide yang kreatif dalam 

penyelesaian suatu masalah dan memberikan tindak lanjut. Affinity diagram 

digunakan untuk mengumpulkan dan mengorganisir sejumlah fakta, opini dan 

ide. Selain itu juga mengacu kreativitas yang mendorong pengungkapan batas 

fakta dan opini serta kondisi yang ada melalui pengelompokan elemen-elemen 

informasi tersebut sesuai dengan kesamaannya. Penentuan masalah dilakukan 

secara akurat dalam situasi yang kacau dan diharapkan dapat memberikan 

solusi penyelesaian masalah.  
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Gambar 2.9 Affinity Diagram 

(Sumber: Permatasari, 2013) 

3. Tree Diagram 

Digunakan untuk memetakan tugas-tugas yang perlu dilakukan agar mencapai 

tujuan utama. Tree diagram ini dimulai dengan satu item utama yang 

bercabang menjadi 2 atau lebih, lalu cabang-cabang tersebut akan membentuk 

cabang baru dan seterusnya hingga membentuk sebuah pohon. Demikian juga 

dengan suatu permasalahan yang ingin dibahas menggunakan diagram pohon, 

yaitu terdiri dari satu kategori atau item besar yang kemudian dibagikan 

menjadi 2 cabang atau lebih yang lebih terperinci. Hal ini dapat membantu 

menyederhanakan permasalahan yang kompleks. 
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Gambar 2.10 Tree Diagram 

(Sumber: Permatasari, 2013) 

4. Matrix Diagram 

Menunjukkan hubungan diantara dua atau tiga atau empat kelompok informasi. 

Diagram matrix menggambarkan suatu hubungan antara baris dan kolom  

untuk mendapatkan informasi dalam pemecahan suatu masalah yang ada. Ini 

akan membantu untuk sampai pada ide utama dan menganalisis hubungan atau 

tidak adanya dipersimpangan dan menemukan cara yang efektif untuk 

mengejar metode pemecahan masalah. 

 

Gambar 2.11 Matrix Diagram 

(Sumber: Permatasari, 2013) 
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5. Matrix Data Analysis 

Menganalisis data numerik yang berbentuk matriks untuk mendapatkan 

komponen-komponen utama yang bisa mewakili seluruh data dalam 

memberikan informasi. Analisis data matriks juga dapat mengatasi kesulitan 

atau kelemahan regresi multi variabel melalui penggunaan komputer. 

 

Gambar 2.12 Matrix Data Analysis 

(Sumber: Permatasari, 2013) 

 

6. Arrow Diagram 

Menunjukkan urutan dari tugas-tugas yang diperlukan dalam suatu proses, dan 

potensi sumber daya penjadwalan masalah dan solusi. Diagram panah 

digunakan untuk melakukan perencanaan jadwal aktivitas secara grafis dan 

pengontrolan pelaksanaannya. Pada diagram panah ini apa saja jenis kegiatan 

dan durasi pengerjaan kegiatan dapat diketahui. 
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Gambar 2.13 Arrow Diagram 

(Sumber: Permatasari, 2013) 

7. PDPC (Process Decision Program Chart) 

PDPC adalah diagram untuk memetakan rencana kegiatan beserta situasi yang 

mungkin terjadi. PDPC digunakan untuk mengidentifikasi masalah-masalah 

yang berpotensi muncul dan mengidentifikasi tindakan-tindakan pencegahan 

dalam suatu rencana. PDPC dapat menanggulangi resiko masalah yang terjadi. 

 

Gambar 2.14 PDPC 

(Sumber: Permatasari, 2013) 
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2.4 Manfaat Six Sigma 

 Manfaat yang diperoleh perusahaan yang menggunakan six sigma (Sugiharto, 

2004). 

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, bertambah cycle time (CT) dan delay yaitu waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan kegiatan dari awal hingga akhir termasuk saat-saat penantian 

(waiting time), berkurangnya laba perusahaan akibat ketidakpuasan pelanggan. 

b. Kualitas 

Merupakan tujuan utama penggunaan six sigma mengingat mutu mengandung 

keunggulan sebagai pembangkit hasrat kerja karyawan, unsur yang 

menanamkan sikap kebiasaan yang positif, pemikat investor. Six sigma  bukan 

sekedar kualitas, melainkan jenjang kualitas yang hampir sempurna dengan 

tingkat akurasinya 99,9997%. 

 

c. Dampak bagi Karyawan 

Jika manajemen perusahaan bersepakat melaksanakan six sigma guna 

menyempurnakan proses, memenuhi harapan pelanggan, menghemat biaya dsb 

maka dapat dipastikan bahwa para karyawan akan terdorong untuk menopang 

sepenuhnya. Six sigma akan meningkatkan moral kerja dan kebanggan 

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 

menyediakan input yang diperlukan dalam proses tertentu. 
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d. Pertumbuhan Bisnis 

Jika manajemen berhasil mewujudkan six sigma sehingga mampu memenuhi 

harapan pelanggan  secara efektif dan kepuasan mereka bertambah dan 

penghasilan perusahaan meningkat yang nanti dana tersedia untuk 

mengembangkan perushaan. 

e. Keunggulan Kompetitif 

Six sigma menjanjikan kepada perusahaan-perusahaan pengguna untuk 

memperoleh keunggulan bersaing melalui: penghematan biaya operasional 

yang memungkinkan pendapatan harga jual produk lebih bersaing, memenuhi 

harapan dan kepuasan pelanggan secara efektif dan efisien, memperoleh 

reputasi di bidang kualitas, mengembangkan budaya dan kebanggan 

berdedikasi pada pelanggan. 

 

 

 


