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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dunia industri manufaktur sekarang sudah semakin berkembang. Hal ini

ditandai salah satunya dengan banyaknya produk-produk yang bervariasi dijual

dipasaran, dengan produk yang sama namun berbeda kualitas dan tampilan.

Semakin banyak kebutuhan konsumen maka semakin bermacam-macam pula

industri menghasilkan produk yang bervariasi. Menghasilkan sebuah produk yang

disukai dan banyak diminati oleh konsuman tidak pula terlepas dari pengecekan

kualitas produk tersebut, dengan maksud dapat membuat konsumen puas dengan

produk yang telah dihasilkan oleh sebuah perusahaan industri manufaktur. Hal ini

tidak terlepas dari pengecekan kualitas sebelum produk dipasarkan ke konsumen.

Produk yang baik adalah produk yang memiliki kualitas yang sesuai

dengan keinginan pelanggan dengan tingkat kecacatan seminimal mungkin.

Pengendalian kualitas dan perbaikan kualitas berusaha untuk menekan produk

yang cacat, menjaga produk yang dihasilkan memenuhi standar kualitas dari

perusahaan dan menghindari produk yang cacat lolos ketangan konsumen secara

terus-menerus. Salah satu metode yag digunakan untuk mengetahui suatu

kecacatan produk yang dihasilkan perusahaan yaitu dengan menggunakan metode

Six Sigma (Hasanah, 2013).

Aplikasi Six Sigma berfokus pada meminimalisasi cacat dan variasi,

dimulai dengan mengidentifikasi unsur-unsur kritis terhadap kualitas atau bisa

disebut sebagai Critical to Quality (CTQ) dari suatu proses. Six Sigma

menganalisa kemampuan proses dan bertujuan menstabilkannya dengan cara

mengurangi atau menghilangkannya variasi-variasi pada proses. Langkah

mengurangi cacat dan variasi dilakukan secara sistematis dengan mendefinisikan

(Define), mengukur (Measure), menganalisa (Analyze), memperbaiki (Improve),

dan mengendalikan (Control). Langkah kerja Six Sigma ini dikenal dengan

DMAIC (Hidayat, 2011).
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PT. Indah Kiat Pulp and Paper (IKPP) Perawang bergerak dalam bidang

manufaktur yang memproduksi pulp dan kertas. Perusahaan ini berada di kota

industri Perawang. Perusahaan yang bergerak dalam bidang industri kertas ini

meskipun telah melakukan pengendalian kualitas, namun hasilnya belum mencapai

yang diharapkan seperti motto yang digunakan diperusahaan tersebut yaitu “Zero

Defect”.

Berikut adalah tabel perbandingan produksi perbulan dan jumlah cacat yang
terjadi pada produksi Paper Machine 6 selama bulan Januari-Desember 2014 :

1.1 Tabel  Produksi di Paper Machine 6

NO Bulan
Jumlah

Produksi (Ton)
Jumlah Cacat

(Ton)

1 Januari 24.755.091,04 2.114.522,24

2 Februari 23.370.239,02 390.660,32

3 Maret 29.318.333,99 570.647,51

4 April 22.498.229,72 704.505,52

5 Mei 26.382.934,68 1.184.300,82

6 Juni 25.954.769,40 1.585.416,07

7 Juli 28.539.180,76 4.290.015,75

8 Agustus 28.196.474,93 6.659.486,96

9 September 25.261.839,16 6.784.769,09

10 Oktober 26.622.820,66 5.946.294,24

11 November 26.439.245,63 3.910.400,84

12 Desember 26.723.805,06 6.042.188,13

Total 314.062.964,05 40.183.207,49

Rata-rata 26.171.914 3.348.601

Sumber : IKPP, (2014)

Perusahaan telah menjalani berbagai macam program untuk menghasilkan

produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan untuk pembuatan produk

kertas, namun hakikatnya defect ini masih tejadi sekitar 3.348.601 ton dari total

rata-rata total produksi per tahun. Hal ini tentu jauh dari harapan perusahaan yang

mengharapkan Zero Defect. Untuk itu diperlukan alat pengendalian kualitas yang

sesuai, salah satunya yaitu menerapkan Six Sigma.



I-3

Data perhitungan Six Sigma bulanan ditampilkan dalam grafik sebagai

berikut :

Gambar 1.1 Grafik Nilai Sigma Proses Produksi kertas Periode Januari -
Desember 2014

Sumber: Pengolahan Data, 2015

Dari data bulanan menunjukkan bahwa rata-rata nilai sigma masih sangat

bervariasi. Berikut ini adalah perhitungan DPMO dan konversi level sigma pada

produk cacat selama satu tahun.

 DPO =
40.183.207,49

314.062.964.05
= 0,127946

 CTQ = 16

 DPMO =
0,127946

16
X 1.000.000 = 7.997

 Konversi nilai sigma = 3,9
Sumber : (Gaspersz, 2006)

Keterangan :

DPO : Defect Per Opportunities

CTQ : Critical To Quality

DPMO: Defect per Million Opportunities
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Berdasarkan hasil perhitungan DPMO dari perhitungan diatas dapat

diketahui bahwa rata-rata Defect Per Million Opportunities (DPMO) yang

dihasilkan selama bulan Januari-Desember 2014 memiliki peluang muncul produk

cacatnya adalah sebesar 7.997 cacat dan CTQ adalah 16 dengan Level Sigma

sebesar 3,9 Sigma. Hal ini berarti Level Sigma pada Divisi Production Quality

Department, Quality Control 1 Section tersebut masih belum memenuhi standar

kualitas untuk mencapai target Six Sigma yang berada pada level 6 sigma (3,4

cacat per sejuta kesempatan) maupun standar yang ditetapkan oleh perusahaan

yaitu level 4 sigma.

Pendekatan Six Sigma digunakan untuk menurunkan variasi, pengendalian

proses dan continous improvement. Berdasarkan latar belakang di atas, maka perlu

dilakukan identifikasi, pengukuran, penganalisaan serta perbaikan terus menerus

terhadap aliran proses produksi yang ada pada perusahaan guna mendapatkan

kondisi  proses produksi yang lebih baik lagi. Sehingga akan diperoleh usulan

perbaikan terhadap upaya perbaikan kualitas produksi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat dirumuskan yaitu bagaimana

memperbaiki dan meningkatkan kualitas produksi paper menggunakan metode

Six Sigma di PT. Indah Kiat Pulp and Paper Perawang?

1.3 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah, tujuan penelitian ini dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi jenis defect mana yang dominan terjadi.

2. Mengetahui akar penyebab defect atau kecacatan produk yang

Terjadi di PPM 6.

3. Memberikan usulan perbaikan dengan mengembangkan pendekatan Six

Sigma.
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1.4 Manfaat Penelitian

Kegunaan serta manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Bagi Jurusan Teknik Industri

Hasil penelitian dapat digunakan sebagai referensi bagi dunia keteknikan

yakni dengan mengaitkan ilmu teoritis dengan aplikasinya di perusahaan.

2. Bagi Perusahaan

Manfaat penelitian ini bagi perusahaan adalah sebagai bahan referensi

perusahaan dalam menyusun serta mengambil kebijakan terkait dengan

proses produksi Paper.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat tetap konsisten dan tetap berada di ruang lingkup

yang sesuai dengan permasalahan, maka batasan penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. Data yang digunakan adalah data bulan Januari 2013 sampai dengan Agustus

2015.

2. Produksi kertas hanya pada produksi kertas dari Paper machine 6 sampai

rewinder.

3. Jenis produk kertas adalah kertas PPT 70.

4. Jenis defect yang akan diteliti selanjutnya hanya pada jenis defect terkritis

yaitu hasil identifikasi defect yang paling berpengaruh atau dominan yaitu

wrinkle >1 cm from core, lesssize/less widht, shadevariation, out of standard

roughtness, wrinkle from rewinder, Core Projection >5mm, less length,

wrinkle from paper machine, uneven edge, out of standard curling, line mark,

shade variation  by visual check, joint less, 0ut of standard dirt count, Dirty

paper, wavy.

1.6 Posisi Penelitian

Penelitian-penelitian sebelumnya yang memiliki karakteristik serupa

dengan penelitian ini diantaranya adalah :
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Tabel 1.2 Posisi Penelitian Tugas Akhir
Nama Achmad Faizal Muttaqien Ahmad Sabri Fitri Wahyuni

Judul
Analisis Pengurangan Kualitas

Produk Cacat pada Mesin Decorative
Tiles Dengan Metode Six Sigma

Perbaikan Kualitas pada Proses
Produksi Minyak Kelapa Sawit

dengan Menggunakan Metode Six
Sigma

Usulan Perbaikan dan
Peningkatan Kualitas Produk

Dengan Menggunakan
Pendekatan Six Sigma di Paper
Machine 6 pada PT. Indah Kiat

Pulp and Paper (IKPP) Perawang
Universitas Universitas Diponegoro Semarang UIN SUSKA RIAU UIN SUSKA RIAU
Tahun 2014 2014 2015
Jenis Produk Mesin Decorative Tiles Minyak Kelapa Sawit Kertas

Metode dan Alat
Analisis

- Metode yang digunakan six sigma,
- Alat Analisi DMAIC, diagram

sebab akibat, Flow Chart,
DPMO, Pareto, FMEA,

- Metode yang digunakan
Six Sigma
- Alat Analisa DMAIC,SIPOC, 7

Tools, Peta Kendali, 5W 1H,
Spening Tree.

- Metode yang digunakan Six
Sigma,

- Alat Analisis DMAIC, SIPOC,
Identifikasi CTQ, Diagram
Pareto, Peta Kendai, RCA
(Fishbone Diagram dan
Interrelationship Diagram),
AHP.

Tujuan

- Untuk mengetahui pencapaian
target penjualan tanpa produk
rusak serta mengetahui sebab
cacat itu terjadi dengan
menggunakan pendekatan metode
six sigma

- Mengidentifikasi, mengukur dan
menganalisa cacat yang terjadi
pada produk CPO melalui
serangkaian tahapan yang ada
pada metode Six Sigma

- Memberikan usulan perbaikan
kualitas proses produksi serta
menetapkan prosedur
pengendalian kualitas.

-Mengidentifikasi,mengukur jenis
defect mana yang paling banyak
terjadi.

- Mengetahui akar penyebab defect
atau kecacatan produk

-Memberikan usulan perbaikan
dengan mengembangkan
pendekatan six sigma
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1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulisan lebih banyak mengutarakan latar belakang serta

hal-hal yang dianggap menjadi penyebab penelitian ini dirasa perlu

dilakukan. Selain berisi latar belakang masalah, bab ini juga berisi

rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, batasan masalah,

posisi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini berisi referensi serta teori-teori yang mendukung penelitian ini.

Referensi tersebut meliputi pengertian Six Sigma, new seven tools dan

teori-teori yang mendukung lainnya.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Merupakan bab berisi pemaparan langkah-langkah dalam melakukan

penelitian. Dimulai dari studi pendahuluan, studi literatur sampai

dengan penyusunan laporan dan pengambilan kesimpulan serta saran.

Dalam bab ini metodologi penelitian juga ditampilkan dalam bentuk

flowchart.

BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA

Berisi data-data yang telah dikumpulkan baik data primer maupun data

sekunder. Selain itu, bab ini juga berisi pengolahan atau pembahasan

dari penelitian.

BAB V ANALISA

Bab ini meliputi analisa dari peneliti sesuai dengan kajian empiris dan

berdasarkan referensi dan literatur tertentu. Dengan kata lain, analisa

yang disampaikan adalah pemaparan dari hasil pengolahan bab

sebelumnya.

BAB VI PENUTUP

Bab ini terdiri dari kesimpulan yakni hasil akhir dari penelitian dan

saran yang merupakan sumbangan pemikiran untuk penelitian

selanjutnya.


