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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

PT Pos Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbesar di Indonesia yang 

bergerak dalam bidang surat – menyurat dan pengiriman barang. PT Pos 

Indonesia memiliki anak perusahaan yaitu PT Pos Logistics Indonesia, yang lebih 

berkonsentrasi dalam bidang jasa pengriman barang dengan unit yang jumlah 

barang lebih banyak dan lebih besar. PT Pos Logistics Indonesia juga memiliki 

jaringan kerjasama dengan beberapa perusahaan – perusahaan besar lainnya di 

Indonesia, salah satu dari perusahaan besar yang dimaksud adalah PT Unilever 

Tbk. PT Unilever Tbk sebagai produsen es krim Wall’s yang menawarkan 

produknya dalam berbagai jenis rasa dan ukuran secara satuan. PT Unilever Tbk 

juga mensupport Cabinet es krim kepada consess atau distributor di seluruh 

Indonesia. Kerjasama yang di bangun adalah PT Unilever menyewa gudang yang 

dimiliki oleh PT Pos Logistics Indonesia untuk menyimpan hasil produksi dari PT 

Unilever yang berupa Cabinet atau kulkas untuk menyimpan es krim.  

Cabinet berasal dari supplier PT Unilever dari lokal maupun luar negeri yang 

akan dikirimkan untuk pasar modern seperti Carrefour, Hypermart, Giant, 

Indomart dan lain-lain dengan bantuan jasa pengiriman barang yaitu PT Pos 

Logistics Indonesia. Menjalin kerjasama dengan PT Unilever, membuat PT Pos 

Logistics Indonesia harus melakukan pengiriman barang untuk konsumen yang 

akan di distribusikan ke retailer mulai dari toko kecil (pedagang eceran) sampai 

Supermarket (pasar modern) ternama di setiap kota di Indonesia. Setiap hari PT 

Pos Logistics Indonesia mendapat permintaan barang dari konsumen untuk 

memesan beberapa unit cabinet yang dibutuhkan konsumen. Cabinet tersebut 

berada di dalam gudang PT Pos Logistics Indonesia yang terletak di daerah Pulo 

Gadung Jakarta Timur. Gudang PT Pos Logistics Indonesia yang berada di daerah 

Pulo Gadung Jakarta Timur memiliki luas 2700 m
2
 yang dapat memuat setiap 

bulannya 7200 unit cabinet di dalam gudang. Lokasi penyimpanan dibatasi 

dengan ukuran cabinet. 
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PT Pos Logistics Indonesia lebih sering mengirimkan barang dengan 

menggunakan moda transportasi truk. Penerimaan dan put away ke lokasi 

penyimpanan akan ter-upadate ke dalam database WMS sesuai dengan tanggal 

penerimaan. Saat pengiriman juga dilakukan scan serial number & nomor 

barcode Unilever sebagai kontrol bahwa yang di-picking adalah sesuai dengan 

order. Dalam satu hari banyak pemesanan dan pengiriman yang keluar, barang 

dari dalam gudang di keluarkan dengan menggunakan satu forklift yang 

dikemudikan hanya dengan satu operator dan operator lainnya melakukan scan 

serial number & nomor barcode sebagai pairing number inventory yang tertempel 

di luar kardus cabinet. Penempelan barcode dilakukan saat Inbound. Setelah 

penempelan barcode selesai dilakukan oleh helper, checker akan di-input sebagai 

stock dengan cara scan serial number mesin dan nomor barcode PT Unilever. 

Dengan ukuran cabinet yang berbeda – beda mulai dari yang berukuran 90 Ltr 

sampai ukuran yang paling besar 400 Ltr, lalu ada yang berukuran vertikal cabinet 

dan ukuran 230 Ltr yaitu dengan tipe susun tiga, membuat operator harus sangat 

berhati – hati saat mengeluarkan barang – barang pesanan tersebut dari dalam 

gudang.  

Penyusunan cabinet di dalam gudang tidak diberi alat penanda atau seperti 

racking untuk menandakan jenis dan ukuran dari cabinet. Cabinet di dalam 

gudang hanya boleh ditumpuk dengan batas maksimal tumpukan sebanyak dua 

tumpukan cabinet yang menggunakan kardus, sedangkan cabinet yang tidak 

menggunakan kardus tetapi hanya menggunakan wrapping tidak boleh ditumpuk 

karena akan merusak cabinet. Hal ini menyebabkan penggunaan kapasitas gudang 

menjadi kurang efisien dikarenakan ada barang yang tidak boleh ditumpuk dan 

sangat memakan banyak ruang dan jika barang tidak diletakkan dengan baik dan 

benar, maka akan terjadi kerusakan atau kecacatan barang. Setiap konsumen 

selalu menuntut produk yang memiliki kualitas baik, sehingga konsumen dapat 

memperoleh kepuasan atas produk tersebut. Setiap hari selalu ada pengiriman 

barang, baik pengiriman barang untuk customer maupun pengiriman barang dari 

pihak PT Unilever untuk melakukan persediaan barang di dalam gudang PT Pos 

Logistics Indonesia. Dalam proses loading dan unloading berada di satu jalur 

yaitu jalur Inbound, sedangkan di jalur Outbound jarang digunakan untuk 
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melakukan loading atau unloading. Di jalur outbound  hanya digunakan untuk 

menyimpan barang yang dikirimkan dari pihak PT Unilever. Permasalahan yang 

dihadapi PT Pos Logistics Indonesia mengenai kualitas produk cabinet PT 

Unilever yang berada di dalam gudang. PT Pos Logistics Indonesia berencana 

membangun lahan baru yang lebih luas untuk penyimpanan dan pengiriman 

barang dari PT Unilever dan berencana akan pindah lokasi yang jauh lebih luas 

dan strategis supaya produk dari PT Unilever akan dirawat dengan baik agar 

kualitas dari produk tersebut tetap terjaga dan terhindar dari kecacatan.  

Kecacatan pada produk atau complain dari customer sebaiknya harus 

dikurangi bahkan harus dihindari, karena menyebabkan customer akan kecewa. 

Dengan adanya permasalahnnya yang timbul di gudang PT Pos Logistics 

Indonesia, harus dievaluasi dan dikaji kembali untuk mengurangi jumlah 

permasalahan di dalam gudang PT Pos Logistics Indonesia. Untuk mengkaji 

kembali pertimbangan dari adanya kecacatan dan keluhan dari customer, agar 

menghindari hal tersebut maka dilakukan penelitian dengan menggunakan 

pendekatan metode Six Sigma yaitu pengumpulan data terjadinya kecacatan dan 

keluhan para customer lalu dianalisis dengan berbagai perhitungan dan 

perbandingan. Setelah dilakukan beberapa analisis dengan menggunakan 

pendekatan metode Six Sigma, maka dapat digunakan sebagai bahan evaluasi 

untuk perusahaan. 

 

1.2. Perumusan Masalah 

Tugas Akhir ini akan membahas tentang kecacatan barang pada saat 

pengiriman barang dengan menggunakan jasa PT Pos Logistics Indonesia. Dalam 

hal ini kendala yang dialami adalah kecacatan barang. Adapun beberapa masalah 

yang dapat dirumuskan dalam Tugas Akhir adalah: 

1. Berapa tingkat kualitas barang yang disimpan dan dikirim oleh PT Pos 

Logistics Indonesia? 

2. Bagaimana improvement untuk mengurangi terjadinya kecacatan barang 

dengan menggunakan pendekatan metode Six Sigma, Fault Tree Analysis, 

nilai Risk Priority Number (RPN) dan Failure Mode and Effect Analysis 

(FMEA)? 
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1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian dari Tugas Akhir ini adalah sebagai berikut: 

1. Mengevaluasi tingkat kecacatan produk dan kualitas barang di dalam gudang 

PT Pos Logistics Indonesia. 

2. Mengevaluasi tingkat kecacatan produk dengan menggunakan metode Six 

Sigma, Fault Tree Analysis, nilai Risk Priority Number (RPN) dan Failure 

Mode and Effect Analysis (FMEA). 

 

1.4. Batasan Masalah 

Mengingat adanya keterbatasan waktu, maka penulis membatasi masalah-masalah 

yang dibahas dalam tugas akhir ini dengan harapan tidak akan terjadi 

penyimpangan dari tujuannya : 

1. Lokasi gudang PT Pos Logistics Indonesia di daerah Pulo Gadung Jakarta 

Timur. 

2. Data yang diperoleh hasil dari wawancara dengan bagian pegawai PT Pos 

Logistics Indonesia. 

3. Data barang yang masuk ke dalam gudang PT Pos Logistics Indonesia untuk 

periode 2015. 

4. Metode six sigma DMAIC (Define, Measure, Analyz, Improve, Control)  

hanya sampai pada DMAI (Define, Measure, Analyz, Improve) saja karena 

usulan perbaikan hanya berupa konsep tanpa diimplementasikan. 

 

1.5. Statistika Penulisan 

BAB I  PENDAHULUAN 

Bab satu membahas latar belakang masalah, identifikasi masalah dari 

latar    belakang masalah, perumusan masalah, maksud dan tujuan 

penelitian, pembatasan masalah, serta sistematika penulisan. 

 

BAB II  LANDASAN TEORI 

Berisi dasar teori-teori  yang  menjadi pedoman dari penelitian ini dan 

berkaitan dengan pendekatan metode Six Sigma, menggunakan pohon 
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kesalahan yaitu Fault Tree Analysis, mencari nilai Risk Priority Number 

(RPN) dan Failure Mode and Effect Analysis (FMEA). 

 

BAB III  METODOLOGI PENELITIAN 

Bab ini menguraikan langkah-langkah dari awal sampai akhir yang 

dilakukan untuk menyelesaikan masalah dan mengenai pendekatan dan 

model masalah.  

Penelitian pertama yang harus dilakukan adalah memahami Studi 

Literatur dilakukan selama masa kuliah dari semester satu hingga 

delapan untuk mempelajari apa saja yang dibutuhkan dalam 

memecahkan masalah ketika melakukan tugas akhir. Kedua melakukan 

Observasi awal, dilakukan pengamatan langsung pada perusahaan yang 

akan diteliti yaitu berupa cabinet milik PT Unilever yang di kelola di 

gudang milik PT Pos Logistics Indonesia. Ketiga melakukan Perumusan 

Masalah, masalah apa saja yang timbul yang akan diamati maka 

dilakukan pembatasan-pembatasan masalah yang terjadi di 

perusahaanPerumusan masalah yang menjadi fokus penelitian adalah 

mengenai kualitas gudang dari kecacatan barang. Keempat menentukan 

tujuan dari penelitian untuk tugas akhir ini adalah melakukan 

pengamatan di dalam gudang PT Pos Logistik Indonesia mengenai 

kecacatan barang di dalam gudang hingga mulai dari pengiriman barang 

ke dalam gudang sampai pengiriman barang ke konsumen. Kelima 

melakukan pengumpulan data, keenam melakukan pengolahan data.  

Ketujuh adalah melakukan analisis hasil data yang telah diolah. Dan 

yang kedelapan adalah memberi kesimpulan dan saran dari hasil 

keseluruhan data yang teah diolah dan dianalisis sesuai dengan tujuan 

 

BAB IV  PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA 

   Bab ini berisi data hasil pengamatan dan hasil wawancara yang diperoleh 

   dari observasi yang pada akhirnya akan digunakan sebagai dasar 

   pembuatan analisis. 
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Adapun metode penelitian yang digunakan untuk memperoleh data 

dalam penulisan tugas akhir ini adalah :  

a. Penelitian lapangan (Field Research) yakni suatu bentuk 

penelitian yang dilakukan dengan cara observasi, wawancara 

untuk mendapatkan data yang lebih tepat dan bisa dipercaya 

sesuai kebutuhan yang diperlukan untuk mendukung penulisan 

tugas akhir ini. Data tersebut berupa data primer dan data 

sekunder. 

b. Data Primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung di 

lapangan. Dalam penelitian ini, data primer didapatkan dengan 

metode wawancara dengan kepala bagian Warehouse dan 

pengukuran langsung. Adapun data yang dibutuhkan adalah 

sebagai berikut:  

1. Data jumlah persediaan barang 

2. Data jumlah barang yang dikirim atau dikeluarkan setiap hari 

3. Data jumlah barang yang datang ke dalam gudang setiap hari 

4. Data Asumsi untuk jumlah kecacatan barang setiap hari  

c. Data sekunder, yaitu data yang telah diolah sebelumnya, penulis 

hanya mengutip dari data yang telah ada berdasarkan 

dokumentasi perusahaan. Dalam penelitian ini data sekunder 

yang dibutuhkan adalah :  

1. Data persediaan barang periode tahun 2015. 

2. Data pengiriman barang periode tahun 2015. 

d. Pengolahan data menggunakan metode six sigma DMAIC 

(Define, Measure, Analyz, Improve, Control)  hanya sampai pada 

DMAI (Define, Measure, Analyz, Improve) saja karena usulan 

perbaikan hanya berupa konsep tanpa diimplementasikan 

 

BAB V  ANALISIS  

Pada bab ini membahas analisis hasil dari pengolahan data yang telah 

dilakukan. Data yang telah selesai diolah kemudian dianalisis berdasarkan  

metode yang digunakan. Penelitian ini menganalisis berapa banyak barang 
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yang mengalami kerusakan atau kecacatan pada saat dibutuhkan atau 

dipesan di dalam gudang. Cara menganalisis dari hasil pengolahan data 

tersebut adalah dengan cara melihat hasil akhir yang diteliti lalu 

dikembangkan dengan cara melihat prospek kedepannya agar gudang 

tersebut memiliki kualitas yang lebih baik lagi untuk mengurangi dan 

menghindari terjadinya kecacatan produk.  

 

BAB VI  KESIMPULAN DAN SARAN 

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan dan 

usulan yang diberikan bagi perusahaan yang mungkin dapat digunakan     

sebagai bahan pertimbangan dan sebagai bahan evaluasi. 

 


