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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1  Latar Belakang 

Jumlah penduduk Indonesia yang diperkirakan mencapai 240 juta lebih, 

menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengusaha lokal maupun asing untuk 

masuk dan berinvestasi di sektor industri makanan dan minuman. Apabila total 

melihat data yang ada, industri makanan dan minuman perlu segera 

dikembangkan karena memiliki peranan penting dalam pembangunan sektor 

industri khususnya memberikan kontribusi tehadap Produk Domestik Bruto 

(PDB) industri non migas yang mencapai 35,43% pada tahun 2013 (Menteri 

Perindustrian, Mohamad S Hidayat, 2013: http://www.kemenperin.go.id) Salah 

satunya industri minuman susu cair. Konsumsi susu masyarakat Indonesia 

terbilang rendah atau kisaran 11,09 liter per kapita per tahun dibandingkan 

sejumlah negara di ASEAN sekira 20 liter per kapita per tahun. Dirjen Industri 

Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto mengatakan pertumbuhan 

sektor industri pengolahan susu pada tahun 2013 sebesar 12 persen atau 

meningkat dibandingkan pada tahun sebelumnya sebesar 10 persen (Dirjen 

Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, 2013: 

http://www.kemenperin.go.id) 

Sementara itu, kebutuhan bahan baku susu segar dalam negeri (SSDN) 

untuk susu olahan dalam negeri saat ini sekitar 3,3 juta ton per tahun, dengan 

pasokan bahan baku susu segar dalam negeri 690 ribu ton per tahun (21 persen) 

dan sisanya sebesar 2,61 juta ton (79 persen) masih harus diimpor dalam bentuk 

skim milk powder, anhydrous milk fat, dan butter milk powder dari berbagai 

negara seperti Australia, New Zealand, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. (Dirjen 

Industri Agro, Kementerian Perindustrian, Panggah Susanto, 2013: 

http://www.kemenperin.go.id).  

Hal ini merupakan peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku industri 

makanan dan minuman.  Salah satunya PT X merupakan perusahaan yang 

bergerak di bidang consumer goods dengan produk-produknya yaitu susu, 

http://www.kemenperin.go.id/
http://www.kemenperin.go.id/
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minuman, dan makanan dalam kemasan aseptik yang tahan lama. Perusahaan ini 

telah berdiri sejak tahun 1950 dan terus berkembang hingga menjadi perusahaan 

terkemuka di Indonesia, bahkan telah menjadi pemimpin pasar dikatagori 

minuman susu Ultra High Temperature (UHT).   Pada saat ini angka pertumbuhan 

PT X memimpin pasar dalam segmen susu cair (UHT) lebih dari 50%, dengan 

adanya pertumbuhan yang sehat sekitar 20%/tahun  ini membuktikan bahwa PT X 

sangat mendominasi. PT X memproduksi 300 juta liter susu pertahun, rata-rata 

setiap harinya perusahaan menerima sekitar 40.000 – 60.000 liter susu sapi segar 

yang di angkut oleh truk tangki. Selama 5 tahun terakhir PT X meningkatkan 

kapasitas produksi seiring dengan peningkatan demand terhadap produk PT X 

dengan rata-rata peningkatan sebesar lebih dari 15%-20%/tahun. PT X optimis 

dengan pertumbuhan masa depan, karena indonesia masih memiliki tingkat 

konsumsi susu perkapita yang relatif rendah, sehingga PT X melihat ini sebagai 

kesempatan yang luas untuk meningkatkan produk susu cair UHT. Berdasarkan 

data yang kami dapatkan mengenai peningkatan demand terhadap produk susu PT 

X , maka akan dilakukan peningkatan produksi susu.  

Namun produk yang baik tidak hanya dilihat dari hasil, melainkan juga 

proses. Selama ini PT X telah menerapkan FSSC 22000:2011 sebagai 

standarisasinya. FSSC yaitu sertifikasi sistem manajemen keamanan pangan 

berdasarkan standar ISO, diakui secara internasional yang merupakan kombinasi 

dari standar ISO 22000 dan ISO/TS 22002-1:2009 (atau setara PAS 220), 

dikhususkan pada sektor  bisnis makanan. Akan tetapi pada kenyataannya, quality 

control yang telah dilakukan PT X masih menghasilkan waste product dalam 

proses produksi. Waste produk terjadi pada tahap mixing yaitu proses 

pencampuran bahan baku susu. Kemudian pada tahap filter papper yaitu pada 

mesin filling yang merupakan alat untuk pembuatan pack design biasanya terjadi 

defect seperti pack rusak atau robek, kemudian waste juga terjadi pada proses 

packaging yaitu penempelan sedotan kepada pack yang sudah terisi susu seperti 

penempelan yang tidak sempurna serta menempatan produk perunit pada box 

(karton coklat) untuk di kemas. PT X juga mengakui kurang baiknya sistem 

pengendalian control yang ada, dalam proses produksi defect yang dihasilkan 

tidak tercatat dengan baik dan mengakibatkan banyak sekali produk reject yang 
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dihasilkan atau terbuang. Berikut ini tabel rekapitulasi waste product susu PT X 

setiap bulannya pada tahun 2014. 
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Pada tabel rekapitulasi diatas pada setiap tahap produksi menghasilkan 

waste product  masih cukup tinggi yaitu 1-5%. Terutama pada bagian packaging 

dikarenkan tidak terdetect kemasan mana yang sebelumnya rusak atau robek, 

dengan jumlah waste yang mencapai 1-5% ini dapat mempengaruhi nilai sigma 

pada perusahaan yang juga dapat mempengaruhi kualitas perusahaan. Sehingga 

penulis mencoba menerapkan metode lean six sigma sebagai metode Quality 

Control di Perusahaan ini. 

Lean six sigma adalah metode teknik pengendalian dan peningkatan 

kualitas yang berupaya terus-menerus untuk menghilangkan pemborosan (waste) 

produk (barang atau jasa) agar dapat menekan kecacatan produk hingga level six 

sigma atau idealnya 3,4 unit cacat dari 1.000.000 unit produksi. Maka dari itu 

penulis tertarik untuk mengajukan topik Penerapan Metode Lean Six Sigma 

Guna Mengurangi Cacat Produk Pada PT X. Penerapan metode ini diharapkan 

dapat mengurangi jumlah produk cacat atau terbuang dengan signifikan sehingga 

kualitas perusahaanpun dapat meningkat dimasa yang akan datang. 

1.2  Identifikasi Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, 

permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimana penerapan Quality Control pada PT X? 

2. Apakah metode Quality Control yang diterapkan pada PT X? 

3. Apakah usulan penerapan Quality Control dengan menggunakan Metode 

Lean Six Sigma dapat diterapkan pada PT X? 

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Quality Control pada PT X 

tahun 2014. 

2. Untuk mengetahui metode Quality Control apakah selama ini 

digunakan pada PT X. 
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3. Untuk mengetahui apakah metode Lean Six Sigma  dapat diterapkan 

pada PT X. 

1.4 Kegunaan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini secara garis besar 

adalah: 

1. Bagi Perusahaan  

Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan yang dapat 

digunakan sebagai bahan pertimbangan dan pemikiran produsen 

dalam mengambil keputusan mengenai pengendalian kualitas. 

2. Bagi Masyarakat 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pengetahuan yang lebih luas mengenai pengendalian kualitas 

produk. 

3.  Bagi Penulis 

 Membuat penulis lebih memahami proses produksi dan 

pengendalian kualitas yang terdapat dalam suatu usaha produksi 

untuk mengurangi produk cacat. 

1.5 Kerangka Pemikiran 

Didalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin meningkat, 

perusahaan dituntut untuk menghasilkan berkualitas dengan cara meningkatkan 

pengendalian kontrol agar dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Oleh karena itu 

perusahaan harus mampu menghasilkan produk yang baik, sesuai dengan 

keinginan pelanggan.  

Didalam proses menciptakan suatu produk yang berkualitas sesuai dengan 

standar dan selera konsumen, seringkali terjadi penyimpangan yang tidak 

dikehendaki oleh perusahaan sehingga menghasilkan produk rusak yang tentunya 

akan sangat merugikan perusahaan. untuk mengatasi hal tersebut, salah satu 

tindakan yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan suatu sistem 
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pengendalian  kualitas agar dapat meminimalisir terjadinya kerusakan produk 

(product defect) sampai pada tingkat kerusakan nol (zero defect). Pengendalian 

kualitas adalah suatu teknik atau aktivitas/tindakan yang terencana yang dilakukan 

untuk mencapai, mempertahankan, dan meningkatkan kualitas suatu produk jasa 

agar sesuai dengan standar yang telah diterapkan (Vincent Gasperz, 2005;480). 

Kegiatan ini dilakukan karena biasanya sering terjadi ketidaksesuaian atara 

standar yang diinginkan dengan hasil produksi. oleh karena ini dalam 

pengendalian kualitas perlu memperhatikan produk yang dihasilkan, agar sesuai 

dengan standar yang ditetapkan serta sesuai dengan harapan konsumen. 

Kerangka pemikiran yang digunakan dalam penelitian ini  bertujuan untuk 

menggambarkan bagaimana pengendalian kualitas yang dilakukan secara statistik 

dan dapat bermanfaat dalam mengurangi jumlah cacat produk yang dihasilkan 

guna meningkatkan tingkat produksi. hal tersebut ditelusuri agar dapat 

menghasilkan usulan/rekomendasi perbikan kualitas produksi di masa mendatang. 

Berdasarkan tinjauan teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun kerangka 

dalam penelitian ini, seperti tersaji dalam gambar berikut. 
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Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran 
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 1.6 Metode Penelitian 

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah 

metode deskriptif dengan pendekatan survey. Menurut Moh. Nazir (1988:63), 

metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, 

suatu objek, suatu situasi kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas 

peristiwa pada masa sekarang.  

Metode ini bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan 

secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta 

hubungan antara fenomena yang diselidiki. Metode survey merupakan 

penyelidikan yang dilakukan untuk memperoleh fakta-fakta dari gejala-gejala 

yang ada untuk mencari keterangan secara faktual baik tentang institusi sosial, 

ekonomi, politik dari suatu kelompok atau suatu daerah. 

1.6.1 Jenis dan Sumber Data 

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

 Jenis Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. 

Data yang diperoleh berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Data kuantitatif 

yaitu data yang berupa angka-angka berupa data mengenai jumlah produksi 

dan data kecacatan produk yang diproduksi. Data kualitatif yaitu data yang 

berupa informasi tertulis yaitu informasi mengenai jenis kerusakan produk, 

penyebab terjasinya kecacatan produk, bagan proses produksi, dan bahan baku 

yang digunakan. 

 Sumber Data 

Sumber data secara keseluruhan diperoleh dari dalam institusi yang 

menjadi tempat penelitian. Data yang bersifat kuantitatif diperoleh dari 

dokumen/ arsip bagian produksi dan bagian personalia. Sedangkan data yang 

bersifat kualitatif diperoleh dari wawancara dan pengamatan secara langsung. 
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1.6.2 Teknik pengumpulan data 

Ditinjau dari jenis masalah yang diselidiki, serta tempat dan waktu 

penilitian dilakukan, penilitian deskriptif yang dilakukan terbagi atas: 

1. Penelitian lapangan 

Penelitian lapangan merupakan penelitian yang bertujuan untuk 

memperoleh data dari perusahaan dengan cara: 

a) Wawancara; yaitu berkomunikasi secara langsung terhadap pihak-

pihak yang diperlukan keterangannya untuk mencari data. 

b) Observasi; yaitu mengunjungi secara langsung perusahaan dan 

obyek yang diteliti 

2. Studi Pustaka 

Studi Pustaka merupakan suatu penelitian dengan cara mempelajari 

literatur-literatur, buku-buku dan sumber lainnya seperti majalah, 

jurnal, internet dan Koran yang berhubungan dengan penelitian.  

1.6.3 Metode Analisis data  

Dalam melakukan pengolahan data yang didapatkan, proses yang kami 

lakukan yaitu pelaksanaan DMAIC ( Define, measure, analyze, improvment, 

control) adalah sebagai berikut : 

1. Define  

Mengidentifikasi pemborosan dan kegagaan yang terjadi pada PT Ultra 

Jaya dengan formulir E-DOWNTIME. E-DOWNTIME adalah 

akronim untuk memudahkan perusahaan mengidentifikasi 9 jenis 

pemborosan yang selalu ada dalam bisnis dan industry, yaitu :  

- Enviromental, haealth and safety 

- Defects 

- Over production 

- Waiting 

- Not utilizing employess knowledges, skills, and abilities 

- Transportation 

- Inventories  

- Motion 

- Excess processing 
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2. Measure  

Ada dua langkah yang harus dilakukan pada tahap ini, yaitu 

menetapkan kinerja kunci yang berfokus pada QCSDM dan 

menghitung kapabilitas proses (nilai sigma).  

Menghitung kapabilitas proses (nilai sigma) saat ini dengan 

menggunakan rumus : 

 

DPU =  

 

DPO =  

 

DPMO =  DPO x 10
6 

 

Kemudian hasil DPMO di konversi ke nilai sigma.  

 

3. Analyze  

Sebelum melakukan analisis pada tahap ini, harus ditentukan tema 

proyek LSS berdasarkan prioritas masalah dan manfaat yang akan di 

dapatka. Penetapan temaini berupa pernyataan yang jelas dan 

mencakup 5 W. Kemudian dipakai metode USE PDSA sebagai 

pendekatan DMAIC 

 

- Understand quality improvment needs  

Pada langkah ini perusahaan sudah meutuskan masalah-masalah utama 

yang ingin diselesaikan. Utamakan masalah yang berkaitan dengan 

QCSDM (quality, cost, service and safety, delivery, morale) karena hal 

ini berkaitan langsung dengan stakeholders organisasi. Perusahan dapat 

melakukan penilaian prioritas berdasarkan Pareto Priority Index (PPI) 

dengan rumus sebagai berikut : 
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PPI =  

 

- State the quality problem  

Masalah-masalah utama pada tahap 1 perlu dirumuskan dalam suatu 

pertanyaan yang SMART ( Spesific, measurable, achievable, relevant 

to goals, timely) dan harus terkait dengan KPIs yang telah ditentukan 

oleh perusahaan. 

 

- Evaluate the root cause  

Perusahaan harus menganalisis dan menevalusi akar penyebab masalah 

dengan bertanya “mengapa’ beberapa kali. Kemudian setiap akar 

penyebab masalah dimasukan ke dalam diagram sebab-akibat 

berdasarkan katagorinya. 

 

- Plan the solution  

Langkah keempat dari metode USE PDSA adalah merencanakan solusi 

masalah. Rencana ini harus fokus pada tindakan untuk mengihilangkan 

akar penyebab masalah yang berada dalam lingkup tanggung jawab 

organisasi (controllabe causes) dan mengantisipasi penyebab-penyebab 

tidak terkendali tetapi dapay di prediksi (uncintrollable causes but 

predictable causes) 

 

- Do or implement the solutions 

Pada tahap ini, perusahaan dapat mengimplementasikan dan 

melakukan verifikasi untuk menjamin bahwa tindakan perbaikan yang 

dilakukan benar-benar efekif untuk mengatasi masalah yang terjadi. 

Untuk memantaunya, perusahaan dapat menggunakan tabel 

pemantauan dan pengukuran pencapaian target kinerja.  

 

- Study the solutions results  

Setelah implementasi, perusahaan perlu melakukan studi dan evaluasi 

berdasarkan data yang dikumpulkan selama tahap pelaksanaan proyek 
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peningkatan kualitas guna mengetahui apakah jenis masalah yang ada 

telah hilang atau berkurang. 

- Act standardize the best practice 

Pada langkah ini perusahaan harus menstandarisasikan solusi masalah 

yang terbukti efektif dan efesien. Hal ini dimaksudkan agar seluruh 

pegawaikonsisten untuk menerapkan solusi masalah tersebut sehingga 

masalah terdahulu yang telah terselesaikan tidak terulang kembali.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


