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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Mi instan adalah salah satu makanan yang menjadi konsumsi utama masyarakat 

Indonesia. Pembuatan mi instan sendiri terdiri atas beberapa proses. Mi instan 

yang berkualitas adalah mi instan yang memperhatikan cita rasanya serta proses 

pembuatannya. Parameter yang memperlihatkan proses produksi berjalan dengan 

baik adalah tingkat cacat yang dihasilkan sedikit. Sedikitnya tingkat cacat yang 

dihasilkan menjadikan mi yang dihasilkan berkualitas. Cacat yang dihasilkan dari 

proses mi instan biasanya berupa mi salah formulasi, kemasan mi yang bocor, mi 

salah kodefikasi, mi cemaran bumbu. Cacat mi ini tentu dipengaruhi oleh faktor 

baik dari faktor manusia, mesin ataupun metode yang apabila tidak dilakukan 

perbaikan terhadap faktor penyebab cacat mi ini akan sangat merugikan 

perusahaan dari segi finansial dimana akan banyak barang yang cacat yang secara 

tidak langsung tidak dapat dijual kepada konsumen di pasaran karena kualitas 

produk yang cacat. Fenomena inilah yang membuat tingkat cacat ini menjadi 

critical point yang harus diperhatikan pada proses pembuatan mi karena akan 

berhubungan langsung dengan tingkat kualitas mi instan yang dihasilkan.  

PT ABC President adalah salah satu perusahaan yang bergerak di bidang 

pembuatan mi instan. Perusahaan ini sedang menghadapi fenomena pada proses 

produksinya yaitu tingginya tingkat cacat yang dihasilkan. Fenomena ini tentu 

sangat merugikan dari segi finansial apabila tidak dilakukan perbaikan. Kerugian 

finansial ini terjadi karena barang yang cacat tersebut tidak dapat dijual kepada 

pihak konsumen. Cacat terbesar yang dihasilkan adalah berupa kemasan mi yang 

bocor. Kemasan mi instan yang bocor dapat menyebabkan mi berjamur dan tidak 

dapat dikonsumsi, sehingga merugikan perusahaan dari segi finansial juga 

merugikan perusahaan dari segi kepercayaan konsumen karena akan adanya 

costumer complaint. Bocor kemasan mi ini disebabkan oleh mesin sealer yang 

bekerja kurang sesuai antara standar suhu yang telah ditetapkan dengan suhu yang 
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diberikan oleh mesin sealer tersebut, sehingga mesin sealer memberikan suhu 

yang terlalu tinggi yang menyebabkan kemasan mi menjadi keriput yang secara 

tidak langsung akan menyebabkan kemasan mi menjadi bocor atau pengeluaran 

suhu dari mesin sealer yang terlalu rendah akan menyebabkan kemasan mi 

menjadi tidak menempel sehingga kemasan mi akan mengalami kebocoran. 

Tingginya tingkat cacat produksi pembuatan mi instan ini dapat dilihat pada Tabel 

1.1 

Tabel 1.1 Jumlah Produk Cacat Kemasan Agustus 2017 – Oktober 2017 

Periode Jumlah Kemasan Mi Instan Rusak % Cacat 

Agustus 2017 1198 8,30 

September 2017 1299 9,00 

Oktober 2017 1117 7,74 

 (Sumber: Quality Control PT ABC President Indonesia, 2018) 

Data pada Tabel 1.1 menjadi acuan jika selama periode 3 bulan persentase cacat 

kemasan berkisar diangka 8,34 %, sementara angka cacat kemasan mi instan yang 

diperbolehkan oleh perusahaan adalah sebesar 2 %. Fakta inilah yang membuat 

bahwa perbaikan harus segera dilakukan agar produk cacat yang dihasilkan 

menjadi berkurang yang tentunya akan meningkatkan kualitas kemasan mi yang 

dihasilkan. Perbaikan hanya akan dilakukan untuk fenomena kemasan mi yang 

bocor saja, hal ini karena fenomena ini menjadi fenomena dengan persentase yang 

paling tinggi serta sangat critical jika dibandingkan dengan fenomena lainnya 

karena apabila kemasan mi ini bocor serta produk beredar dipasaran maka akan 

menyebabkan costumer complaint berupa mi yang berbau apek yang tentunya 

akan merugikan perusahaan dari segi kepercayaan serta kepuasan kosumen. 

Periode Januari 2018 – Juni 2018 telah terjadi 6 kali costumer complain. 

Fenomena diatas tentu harus segera dilakukan tindakan perbaikan agar cacat 

kemasan dapat berkurang. Perbaikan seharusnya dilakukan tidak hanya pada 

bagian produksinya saja, melainkan kepada seluruh elemen baik yang terlibat 

langsung maupun tidak langsung pada proses pengemasan mi instan ini. 

Perbaikan yang mungkin dilakukan terhadap seluruh manajemen pada produksi 
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mi instan ini adalah dengan menggunakan pendekatan six sigma. Six sigma adalah 

suatu konsep dari kineja proses yang sama dengan memproduksi 3,4 produk cacat 

dari 1 juta produk. Konsep ini sangat cocok dengan fenomena yang terjadi di PT 

ABC President Indonesia. Kesesuaian antara konsep dan fenomena inilah yang 

menjadi acuan jika metode yang dapat diambil untuk memperbaiki fenomena 

tersebut adalah dilakukannya konsep six sigma (DMAIC) dan failure mode and 

effect analysis (FMAE). Penelitian sejenis untuk mesin yang berhubungan dengan 

food manufacturing mi instan telah dilakukan oleh Rohami, dkk (2013). Penelitian 

ini adalah usulan perbaikan kualitas produksi mi instan dengan konsep six sigma 

(DMAIC) dan failure mode and effect analysis (FMAE) di PT. XY. Hasil 

penelitian tersebut adalah didapatkannya rekomendasi untuk settingan mesin pada 

long sealer sebesar 215
0 

C dan kecepatan pada mesin cutter 650 rpm serta 

temperature end sealer 164
0 

C. 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan konsep six sigma (DMAIC) dan 

failure mode and effect analysis (FMAE). Penelitian dilakukan untuk menurunkan 

tingkat cacat kemasan mi bocor yang dihasilkan selama proses produksi mi instan. 

Konsep six sigma ini dilakukan dengan tahapan DMAIC (Define, Measure, 

Analyze, Improve, Control) digunakan sebagai proses disiplin tinggi yang 

membantu dalam megembangkan dan menghantarkan produk mendekati 

sempurna. FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) digunakan sebagai 

pendekatan rekomendasi perbaikan kualitas untuk mencari prioritas perbaikan 

utama (Tjiptono, dan Diana, 2003). 

1.2 Rumusan Masalah 

Fenomena tingginya cacat kemasan mi instan yang dihasilkan tentu perlu 

dilakukan perbaikan. Perbaikan dilakukan tidak hanya pada bagian prosesnya saja 

melainkan terhadap seluruh elemen manajerial yang terlibat didalam proses 

produksi. Perbaikan ini dilakukan guna menimbulkan budaya organisasi yang 

peduli terhadap kualitas. Six sigma adalah pendekatan yang mampu memperbaiki 

fenomena diatas karena berhubungan dengan budaya organisasi mengenai 

kualitaas, sehingga diharapkan dengan penerapan six sigma ini akan menimbulkan 
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budaya organisasi yang peduli terhadap kualitas (build of quality) yang secara 

langsung akan mampu mengurangi angka cacat kemasan mi instan yang 

dihasilkan. 

Perumusan masalah pada penelitian ini adalah “Bagaimana cara mengurangi cacat 

kemasan mi instan dengan menggunakan konsep six sigma ?” 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian pada penelitian ini meliputi: 

1. Mengetahui jenis cacat kemasan paling dominan pada proses pengemasan mi 

instan di PT ABC President Indonesia. 

2. Menganalisis sebab akibat yang dapat menyebabkan cacat kemasan pada 

proses pengemasan mi instan di PT ABC President Indonesia. 

3. Menghasilkan usulan perbaikan untuk mengurangi produk cacat kemasan mi  

pada proses pengemasan mi instan di PT ABC President Indonesia. 

1.4 Ruang Lingkup Penelitian 

Ruang lingkup penelitian pada penelitian ini meliputi: 

1. Penelitian hanya dilakukan untuk cacat yang berhubungan dengan kemasan mi 

instan jenis bag saja. 

2. Penelitian hanya dilakukan pada mesin pengemasan line 5 saja. 

3. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data bagian proses produksi 

periode November 2017 – April 2018. 

4. Penelitian ini hanya sampai tahap improve tanpa dilanjutkan ke langkah 

control. 

5. Tahap improve hanya dilakukan pada failure mode yang memiliki nilai risk 

priority number terbesar saja. 

6. Penelitian hanya akan memberikan usulan yang bersifat maintenance proses 

tidak menghitungkan biaya yang digunakan untuk perbaikan. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian pada penelitian ini meliputi: 

1. Penulis mampu memberikan kontribusi khususnya untuk bidang keilmuan 

teknik industri yang berhubungan dengan konsentrasi manajemen kualitas 

dengan pendekatan six sigma. 

2. Perusahaan dapat melakukan perbaikan secara proses guna menghasilkan 

kemasan mi instan yang bekualitas dan sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika Penulisan adalah sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Bab ini memaparkan secara garis besar berupa fenomena besarnya 

persentase cacat kemasan bocor serta kerugian yang dapat ditimbulkan 

apabila fenomena ini tidak segera diperbaiki. Tujuan serta perumusan 

masalah pun dibuat untuk dapat menumbuhkan budaya organisasi yang 

peduli terhadap kualitas (build of quality) sehingga diharapkan akan 

mengurangi nilai cacat kemasan mi instan yang dihasilkan. Tujuan itulah 

yang menyebabkan penelitian ini menggunakan pendekatan konsep six 

sigma  DMAIC yang memiliki konsep untuk mengubah budaya organisasi. 

BAB II STUDI PUSTAKA 

 Bab ini berisi dasar – dasar teori untuk mendukung penelitian yang akan 

dilakukan. Teori yang diberikan pada bab ini meliputi keseluruhan teori 

yang menggunakan pendekatan six sigma. Dasar teori yang diberikan 

adalah berupa tools  yang mungkin digunakan untuk setiap tahap DMAIC. 

Diagram pareto menjadi tool yang digunakan pada tahap define, tahap 

measure menggunakan process metrics throughtput yield, control chart 

np. Tahap analyze menggunakan tool failure mode and effect analysis 

(FMEA). Tahap improve dengan teori mengenai pembuatan jadwal 

maintenance dan standard operating procedure (SOP) perawatan untuk 

mesin pengemasan tersebut. 
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 BAB III METODE PENELITIAN 

Bab ini akan memaparkan jenis penelitian yang bersifat kuantitatif  dengan 

tahapan berupa desain penelitian yang menjelaskan desain mengenai 

penelitian mengenai manajemen kualitas ini, responden yang menjelaskan 

mengenai objek serta tempat penelitian dilakukan yaitu di PT ABC 

President Indonesia, populasi dan sampel penelitian ini adalah didapat dari 

data sekunder yang akan diteliti merupakan data mi instan bag periode 

November 2017 – April 2018, Instrument penelitian dengan menggunakan 

tool pada metode DMAIC yang sebelumnya telah dijelaskan pada BAB II. 

bagaimana analisis data dilakukan akan dijelaskan secara komperhensif 

dengan melihat sebab akibat terjadinya masalah dengan menggunakan 

tools FMEA. Bab ini pun akan memuat diagram alir penelitian yang akan 

menjadi patokan langkah – langkah penelitian, serta berisikan tentang 

sistematika penulisan penelitian yang akan dilakukan. 

        BAB IV PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

Bab ini menguraikan tentang cara pengumpulan data dan bagaimana  

pengolah data penelitiannya, data yang diapakai adalah berupa data 

sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan data 

berupa karakteristik kualitas (CTQ), data kecacatan mi instan dengan 

periode November 2017 – April 2018). Pengolahan data dilakukan dengan 

melihat kemampuan proses menggunakan tool process metrics throughtput 

yield, dan kestabilan proses menggunakan tool control chart np. Analisis 

dan hasil yang diperoleh dari penelitian yang dilakukan. Bab ini 

merupakan acuan untuk pembahasan hasil yang akan ditulis pada BAB V 

yaitu pembahasan. 

 

        BAB V ANALISIS 

Bab ini berisi mengenai pembahasan hasil yang diperoleh selama 

penelitian dan kesesuaian antara tujuan penelitian dan hasil penelitiannya 

sehingga dapat menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan 
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pada objek penelitian. Rekomendasi masuk kedalam tahap improve pada 

DMAIC. Penggunaan tool FMEA dilakukan guna melihat mode kegagalan 

dan pengaruh yang ditimbulkan oleh sesuatu kondisi yang pada penelitian 

ini ditekankan pada bagian mesin berupa upper dan lower yang akan 

dilakukan perbaikan. 

        BAB VI PENUTUP 

Bab ini berisi kesimpulan terhadap analisis yang telah dibuat pada BAB V 

serta memaparkan saran atas hasil yang telah dicapai selama penelitian 

guna menghasilkan perbaikan atau rekomendasi untuk para peneliti 

lainnya guna melanjutkan dan mengembangkan penelitian yang telah 

dilakukan ini. Perbaikan atau improve yang diberikan adalah pembuatan 

jadwal maintenance terhadap mesin pengemasan yang digunakan dan 

membuat standard operating procedure (SOP) perawatan untuk mesin 

pengemasan tersebut. 

        DAFTAR PUSTAKA 

        LAMPIRAN 

 

  


