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Abstrak

PT X sebagai salah satu penghasil produk talang air menghasilkan 3 produk, yaitu talang air medium,
talang air besar, dan talang air putih. Selama bulan Agustus hingga September 2012 perusahaan meng-
hasilkan produk cacat sebanyak 4,03% untuk talang air medium, 4,13% untuk talang air besar dan 3,9%
untuk talang air putih. Produk cacat yang terjadi tentunya akan merugikan pihak perusahaan. Oleh karena
penelitian ini dilakukan untuk mengurangi produk cacat dengan melakukan perbaikan kualitas. Metode
yang digunakan untuk perbaikan kualitas adalah metode Six Sigma-DMAIC (Define, Measure, Analyze,
Improve, dan Control). Metode Six Sigma-DMAIC diterapkan untuk menurunkan cacat pada ketiga produk.
Pada tahap Define dilakukan pendefinisian proses produksi dan Critical to Quality (CTQ). CTQ yang
ditemukan adalah kehalusan permukaan talang air, kerataan permukaan talang air, panjang talang air,
tingkat kelenturan, kesempurnaan bentuk talang air, kesempurnaan permukaan talang air, tidak adanya
lubang, dan kesesuaian warna. Tahap measure dilakukan pengukuran kinerja perusahaan saat ini dan
diperoleh DPMO sebesar 6259,2 dan nilai level sigma 4,016 untuk talang air medium, DPMO sebesar 6152
dan level sigma 4,017 untuk talang air besar, DPMO sebesar 6063,8 dan level sigma sebesar 4,021 untuk
talang air putih. Tahap analyze dilakukan untuk mengindentifikasi akar masalah terhadap cacat lubang, cacat
sobek dan cacat patah dengan menggunakan fishbone diagram. Tahap improve dilakukan dengan tujuan
merancang usulan perbaikan kualitas dan tahap control dilakukan untuk memantau dan mengetahui dampak
dari usulan perbaikan yang telah diterapkan. Hasil penerapan usulan perbaikan adalah terjadi peningkatan
nilai DPMO dan level sigma pada setiap produk.

Kata Kunci: kualitas, six sigma-DMAIC

1 Pendahuluan

Perkembangan industri yang semakin pesat
mengakibatkan persaingan antar perusahaan se-
makin meningkat. Perusahaan yang berge-
rak dalam bidang yang sama harus memi-
liki strategi untuk mempertahankan pasar dan
memperoleh konsumen yang baru. Oleh
karena itu, perusahaan harus dapat mempro-
duksi produk sesuai dengan kenginginan kon-
sumen. Persaingan yang ketat antar perusa-
haan sejenis menyebabkan tiap perusahaan
berlomba-lomba memberikan performansi ter-
baik kepada konsumen. Kepuasan konsumen
merupakan salah satu faktor yang dapat me-

∗Korespondensi Penulis

nunjukkan performansi perusahaan. Dengan
tersu menjaga kepuasan konsumen, maka kon-
sumen akan tetap terjaga dan dapat pula se-
makin meningkat. Salah satu faktor yang mem-
pengaruhi kepuasan konsumen adalah kualitas
produk yang dihasilkan. Oleh karena itu pe-
rusahaan harus slealu menjaga kualitas produk
yang dihasilkannya agar tidak mengecewakan
konsumen. Sedapat mungkin perusahaan harus
dapat meminimasi produk cacat agar tidak
mengecewakan konsumen dan tidak kehilangan
konsumennya. Produk cacat yang dihasilkan
tidak dapat dijual kepada konsumen karena da-
pat menurunkan kepuasan konsumen. Dengan
menurunnya kepuasan konsumen, maka da-
pat mengakibatkan menurunnya loyalitas kon-
sumen terhadap perusahaan. Selain itu, produk

152



Implementasi Six Sigma-DMAIC untuk Mengurangi Produk Cacat Talang Air di PT X

cacat juga dapat menjadi pemborosan bagi pe-
rusahaan dan dapat menurunkan keuntungan
perusahaan.

PT X merupakan perusahaan yang mempro-
duksi talang air serta komponen pelengkap lain-
nya seperti talang, bak control, talang belok,
dan penutup talang. Talang air yang dipro-
duksi juga bervariasi, yaitu talang air beruku-
ran besar, standar, medium, gantung, dan putih.
Agar dapat menjaga kepuasan konsumen, PT X
hanya menjual talang air dan berbagai kompo-
nen pelengkap yang sudah lolos inspeksi atau
tidak terdapat cacat pada produk. Cacat yang
menyebabkan produk tidak dapat digunakan
dan dijual seperti talang yang pecah, berlubang,
permukaan tidak rata, dan lain-lain. Produk
yang cacat tersebut akan didaur ulang men-
jadi bahan baku, akan tetapi hal terebut mem-
butuhkan tenaga kerja, mesin, energi, waktu
dan biaya. Oleh karena itu, jika perusahaan
tidak melakukan perbaikan dan tetap mengang-
gap produk yang cacat masih dapat digunakan,
maka pendapatan yang akan diterima akan
lebih kecil pula.

Berdasarkan data 6 bulan terakhir, terdapat 3
produk yang memiliki rata-rata persentase ca-
cat paling besar yaitu talang air medium (3,6%),
talang air besar (3,5%) dan talang air putih
(3,4%), sedangkan persentase cacat produk lain-
nya tidak mencapai 3%. Oleh karena itu, peneli-
tian difokuskan pada ketiga produk terebut.

Penelitian ini berutujuan untuk mengetahui
jenis-jenis cacat yang dihasilkan dari proses pro-
duksi pembuatan talang air, mengetahui penye-
bab munculnya cacat pada talang air, mencari al-
ternatif perbaikan dalam proses produksi untuk
mengurangi jumlah produk cacat, dan menge-
tahui perbandingan sebelum dan sesudah di-
lakukannya perbaikan. Pembatasan masalah
yang digunakan dalam penelitian adalah peneli-
tian hanya menggunakan satu siklus DMAIC.

2 Metodologi Penelitian

Penelitian yang dilakukan menggunakan
metode Six Sigma-DMAIC yang secara garis
besar terdiri dari 5 tahap, yaitu define, measure,
analyze, improve dan control. Penelitian dilakukan
secara sistematis dengan tahapan yaitu studi
pendahuluan, identifikasi dan perumusan
masalah, studi pustaka, pengumpulan data,
define, measurement, analyze, improvement, control,
dan penarikan kesimpulan. Pada tahap define
dilakukan pendefinisian proses produksi yang
berisi langkah-langkah atau tahapan proses pro-
duksi yang berlangsung, pembuatan diagram

alir, diagram SIPOC dan pengidentifikasian
CTQ. Pada tahap measure dilakukan pembuatan
peta kendali dan perhitungan nilai kualitas
sigma sebelum dilakukan perbaikan yang diny-
atakan dalam DPMO dan level sigma. Pada tahap
analyze dilakukan pembuatan diagram pareto
untuk mengidentifikasi cacat yang menjadi
prioritas perbaikan, pembutan fishbone diagram,
dan pembuatan failure mode and effect analysis
(FMEA). Tahap improve meliputi pemberian
usulan tindakan perbaikan dari permasalahan
yang ada, kemudian diimplementasikan dalam
perusahaan. Tahap control meliputi pengambi-
lan data hasil implementasi usulan perbaikan.
Pada tahap control dibuat kembali peta kendali
dan dihitung nilai kualitas sigma dari hasil im-
plementasi. Selain itu pada tahap control juga
dilakukan perbandingan proporsi produk cacat
dan rata-rata defect per unit untuk mengetahui
pengaruh dari tindakan perbaikan.

3 Tinjauan Pustaka

Konsep Six Sigma pertama kali diterapkan oleh
Motorola pada tahun 1980 (Gasperz, 2002). Six
Sigma merupakan sebuah metodologi terstruk-
tur untuk memperbaiki proses yang difokuskan
pada usaha untuk mengurangi variasi proses
sekaligus mengurangi cacat dengan menggu-
nakan statistik dan problem solving tools secara
intensif (Pande, 2002). Konsep Six Sigma ke-
mudian semakin berkembang luas dan muncul
beberapa ahli yang mendefinisikan Six Sigma
secara berbeda-beda. Berikut ini merupakan
pengertian Six Sigma menurut beberapa sumber
:

1. Six sigma sebagai sebuah visi, dalam hal ini
Six Sigma mengharapkan tidak terjadi defect
dalam sebuah proses yang juga diharapkan
oleh semua organisasi (Welch, 2000).

2. Six Sigma adalah sistem yang komprehen-
sif dan fleksibel untuk mencapai, memper-
tahankan, dan memaksimalkan sukses bis-
nis. Six Sigma secara unik dikendalikan
olah pemahaman yang kuat terhadap fakta,
data, dan analisis statistik, serta perha-
tian yang cermat untuk mengelola, mem-
perbaiki, dan menanamkan proses bisnis
(Pande, 2002).

3. Six Sigma merupakan suatu metode atau
teknik pengendalian dan peningkatan ku-
alitas dramatik yang merupakan terobosan
baru dalam bidang manajemen kualitas
(Gaspersz, 2002).
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angka atau grafik yang akan mendorong 
kita melakukan perbaikan (Welch, 2000). 

 
Metode Six Sigma dapat membantu 

perusahaan untuk mencapai tingkat kegagalan 
nol. Siklus dalam Six Sigma sendiri merupakan 
siklus tertutup. Pada metode DMAIC (Define, 
Measure, Analyze, Improve, Control), setelah 
tahap Control dilakukan maka akan dilanjutkan 
lagi dengan tahap Define sampai tingkat 
kegagalan nol tercapai pada tahap Control. 
Tahapan ini merupakan tahapan yang 
berulang dan membentuk siklus Six Sigma, 
dapat dilihat pada Gambar 1. 

 
DEFINE

CONTROL MEASURE

IMPROVE ANALYZE  
Gambar 1. Siklus DMAIC 

(Sumber : Evans, 2005 h.3) 
 

Dari perspektif pengukuran, Six Sigma 
mempresentasikan tingkat kualitas di mana 
paling banyak terdapat 3,4 cacat dalam satu 
juta kesempatan. Tingkat kualitas Six Sigma 
berartii mengijinkan rata-rata produksi untuk 
bergeser sebesar 1,5 sigma (standar deviasi) 
dari nilai target yang ditetapkan. Besarnya 
kelonggaran yang diberikan untuk terjadinya 
pergeseran merupakan hal yang penting 
karena tidak ada proses yang selalu dapat 
berada tepat pada nilai yang diinginkan. 
Besarnya penyesuaian sebesar 1,5 sigma dari 
nilai spesifikasi target kualitas (T) yang 
diinginkan oleh pelanggan pada proses 
dengan distribusi normal dapat dilihat pada 
Gambar 2. 
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Gambar 2. Distribusi Normal dengan Pergeseran 

Sigma 

(Sumber : Gaspersz, 2002 h. 11) 

 

Define  
Tahap definisi (Define) merupakan langkah 

operasional pertama dalam program 
peningkatan kualitas Six Sigma. Pada tahap ini 
dilakukan identifikasi proses produksi yang ada 
di PT X. Setelah itu dibuat diagram SIPOC 
(Supplier-Input-Process-Output-Customers) 
secara keseluruhan dan diagram SIPOC untuk 
masing-masing proses produksi yang terjadi di 
PT X. Diagram SIPOC menggambarkan 
hubungan ketergantungan antara satu proses 
dengan proses lainnya. Setelah itu, dilakukan 
identifikasi CTQ (Critical to Quality). CTQ 
merupakan karakteristik yang diinginkan oleh 
konsumen. Berdasarkan CTQ yang ada, dicari 
jenis cacat yang muncul sehingga CTQ 
tersebut tidak terpenuhi.  
 
Pengukuran (Measure)  

Measure merupakan tindak lanjut dari 
langkah Define dan merupakan sebuah 
jembatan untuk langkah berikutnya yaitu 
Analyze. Pada tahap measure, dilakukan 5 
pembuatan peta kendali p dan peta kendali u 
untuk proses saat ini. Jika proses sudah in 
control, barulah dapat dihitung besarnya nilai 
DPMO dan level sigma untuk proses saat ini.  
 
Analisis (Analyze)  

Analyze merupakan langkah operasional 
ketiga dalam program peningkatan kualitas Six 
Sigma. Pada tahap ini, dilakukan pencarian 
akar penyebab dengan menggunakan 
fishbone diagram untuk cacat yang dominan. 
Untuk menentukan cacat dominan 
menggunakan diagram pareto di mana 
memiliki prinsip 80% akibat disebabkan oleh 
20% penyebab. Setelah diperoleh akar 
penyebab, dilakukan pengurutan akar 
penyebab dari akar penyebab yang memiliki 
tingkat resiko tertinggi menggunakan FMEA. 
Dari urutan tersebut menentukan urutan 
prioritas perbaikan yang dilakukan.  
 
Perbaikan (Improve)  

Setelah diperoleh urutan akar penyebab 
dari akar penyebab yang memiliki resiko 
tertinggi hingga terendah, kemudian dilakukan 
tindakan perbaikan yang diterapkan pada 
perusahaan. Dengan dilakukan tindakan 
perbaikan tersebut, diharapkan dapat 
meminimasi cacat yang terjadi akibat akar 
penyebab tersebut. Tentunya tindakan 
perbaikan yang dilakukan harus memperoleh 
izin dari pihak perusahaan dan juga dari 

Gambar 1: Siklus DMAIC (Sumber : Evans, 2005
h.3)

4. Six Sigma adalah sebuah pengukuran, di-
mana dilakukan penghitungan defect-defect
yang terjadi di dalam sebuah proses dan
hasilnya ditampilkan dalam bentuk angka
atau grafik yang akan mendorong kita
melakukan perbaikan (Welch, 2000).

Metode Six Sigma dapat membantu perusa-
haan untuk mencapai tingkat kegagalan nol.
Siklus dalam Six Sigma sendiri merupakan sik-
lus tertutup. Pada metode DMAIC (Define, Mea-
sure, Analyze, Improve, Control), setelah tahap
Control dilakukan maka akan dilanjutkan lagi
dengan tahap Define sampai tingkat kegagalan
nol tercapai pada tahap Control. Tahapan ini
merupakan tahapan yang berulang dan mem-
bentuk siklus Six Sigma, dapat dilihat pada
Gambar 1.

Dari perspektif pengukuran, Six Sigma mem-
presentasikan tingkat kualitas di mana paling
banyak terdapat 3,4 cacat dalam satu juta kesem-
patan. Tingkat kualitas Six Sigma berarti mengi-
jinkan rata-rata produksi untuk bergeser sebe-
sar 1,5 sigma (standar deviasi) dari nilai target
yang ditetapkan. Besarnya kelonggaran yang
diberikan untuk terjadinya pergeseran meru-
pakan hal yang penting karena tidak ada proses
yang selalu dapat berada tepat pada nilai yang
diinginkan. Besarnya penyesuaian sebesar 1,5
sigma dari nilai spesifikasi target kualitas (T)
yang diinginkan oleh pelanggan pada proses de-
ngan distribusi normal dapat dilihat pada Gam-
bar 2.

3.1 Define

Tahap definisi (Define) merupakan langkah op-
erasional pertama dalam program peningkatan
kualitas Six Sigma. Pada tahap ini dilakukan
identifikasi proses produksi yang ada di PT
X. Setelah itu dibuat diagram SIPOC (Supplier-
Input-Process-Output-Customers) secara keselu-
ruhan dan diagram SIPOC untuk masing-
masing proses produksi yang terjadi di PT X. Di-
agram SIPOC menggambarkan hubungan keter-
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Tabel 1: CTQ dan Cacat yang Terjadi

No CTQ Cacat 
1 Kehalusan permukaan 

talang air 
Cacat gores 

2 Kerataan permukaan talang 
air 

Cacat 
gelombang  

3 Panjang talang air Cacat ukuran 

4 Tingkat kelenturan Cacat getas 

5 Kesempurnaan bentuk 
talang air 

Cacat patah 

6 Tidak adanya lubang pada 
talang air 

Cacat lubang 

7 Kesesuaian warna Cacat warna 

8 Kesempurnaan permukaan 
talang air 

Cacat sobek 

 

gantungan antara satu proses dengan proses
lainnya. Setelah itu, dilakukan identifikasi
CTQ (Critical to Quality). CTQ merupakan
karakteristik yang diinginkan oleh konsumen.
Berdasarkan CTQ yang ada, dicari jenis cacat
yang muncul sehingga CTQ tersebut tidak ter-
penuhi.

3.2 Pengukuran (Measure)

Measure merupakan tindak lanjut dari langkah
Define dan merupakan sebuah jembatan untuk
langkah berikutnya yaitu Analyze. Pada tahap
measure, dilakukan 5 pembuatan peta kendali p
dan peta kendali u untuk proses saat ini. Jika
proses sudah in control, barulah dapat dihitung
besarnya nilai DPMO dan level sigma untuk
proses saat ini.

3.3 Analisis (Analyze)

Analyze merupakan langkah operasional ketiga
dalam program peningkatan kualitas Six Sigma.
Pada tahap ini, dilakukan pencarian akar penye-
bab dengan menggunakan fishbone diagram un-
tuk cacat yang dominan. Untuk menentukan ca-
cat dominan menggunakan diagram pareto di
mana memiliki prinsip 80% akibat disebabkan
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oleh 20% penyebab. Setelah diperoleh akar
penyebab, dilakukan pengurutan akar penye-
bab dari akar penyebab yang memiliki tingkat
resiko tertinggi menggunakan FMEA. Dari uru-
tan tersebut menentukan urutan prioritas per-
baikan yang dilakukan.

3.4 Perbaikan (Improve)

Setelah diperoleh urutan akar penyebab dari
akar penyebab yang memiliki resiko tertinggi
hingga terendah, kemudian dilakukan tindakan
perbaikan yang diterapkan pada perusahaan.
Dengan dilakukan tindakan perbaikan tersebut,
diharapkan dapat meminimasi cacat yang ter-
jadi akibat akar penyebab tersebut. Tentunya
tindakan perbaikan yang dilakukan harus mem-
peroleh izin dari pihak perusahaan dan juga dari
karyawan yang bersangkutan. Tanpa adanya
kerjasama tersebut, tindakan perbaikan yang su-
dah direncakan tidak akan terlaksana dengan
baik. Selain itu, perlu pengawasan yang lebih
untuk pertama kali penerapan tindakan per-
baikan ini. Tindakan perbaikan yang diterapkan
di PT X dilakukan selama 1,5 bulan sebelum di-
lakukan tindakan kontrol, tetapi tindakan per-
baikan ini akan terus dilakukan secara terus-
menerus dan tidak terbatas pada penelitian saja.

3.5 Kontrol (Control)

Pada tahap terakhir dari proyek peningkatan
kualitas Six Sigma, dilakukan perhitungan kem-
bali besarnya nilai DPMO dan level sigma
dari proses setelah perbaikan. Dilakukan
pula perbandingan antara peta kendali sebelum
dan sesudah perbaikan dan perbandingan ni-
lai DPMO dan level sigma-nya. Selain itu,
dilakukan pengujian secara statistik dengan
melakukan pengujian proporsi cacat dan uji
rata-rata defect per unit.

4 Hasil dan Pembahasan

4.1 Define

Pada tahap define dilakukan hal-hal sebagai
berikut:

1. Identifikasi proses produksi untuk mem-
buat produk talang air

2. Pembuatan diagram SIPOC untuk menge-
tahui keseluruhan proses pembuatan pro-
duk talang air.

3. Penentuan Critical to Quality (CTQ) pada
produk talang air.
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kerjasama tersebut, tindakan perbaikan yang 
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Define 
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2. Pembuatan diagram SIPOC untuk 

mengetahui keseluruhan proses 
pembuatan produk talang air. 

3. Penentuan Critical to Quality (CTQ) pada 
produk talang air. 
 
Talang air medium, besar dan putih 

memiliki proses produksi yang sama. Jumlah 
material dan campuran bahan baku yang 
membedakan ketiga produk tersebut. Gambar 
3 merupakan diaram alir proses produksi 
talang air. Untuk mengetahui proses secara 
lengkap, mulai dari supplier, input, process, 
output dan customers digunakan diagram 
SIPOC. Diagram SIPOC digambarkan pada 
setiap proses sehingga terlihat jelas proses 
yang terjadi pada setiap stasiun. Gambar 4 
menunjukkan proses mixing dimulai dari 
penerimaan barang dari supplier hingga dikirim 
kepada customer. 
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Talang air medium, besar dan putih memiliki
proses produksi yang sama. Jumlah material
dan campuran bahan baku yang membedakan
ketiga produk tersebut. Gambar 3 merupakan
diaram alir proses produksi talang air. Untuk
mengetahui proses secara lengkap, mulai dari
supplier, input, process, output dan customers digu-
nakan diagram SIPOC. Diagram SIPOC digam-
barkan pada setiap proses sehingga terlihat jelas
proses yang terjadi pada setiap stasiun. Gam-
bar 4 menunjukkan proses mixing dimulai dari
penerimaan barang dari supplier hingga dikirim
kepada customer.

Gambar 5 dan 6 menunjukkan proses Ek-
strusi dan Pemotongan dimulai dari pener-
imaan barang dari supplier hingga dikirim
kepada customer.

Gambar 7 sampai dengan 9 menunjukkan
proses inspeksi, penghancuran dan packing dim-
ulai dari penerimaan barang dari supplier hingga
dikirim kepada customer.
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karyawan yang bersangkutan. Tanpa adanya 
kerjasama tersebut, tindakan perbaikan yang 
sudah direncakan tidak akan terlaksana 
dengan baik. Selain itu, perlu pengawasan 
yang lebih untuk pertama kali penerapan 
tindakan perbaikan ini. Tindakan perbaikan 
yang diterapkan di PT X dilakukan selama 1,5 
bulan sebelum dilakukan tindakan kontrol, 
tetapi tindakan perbaikan ini akan terus 
dilakukan secara terus-menerus dan tidak 
terbatas pada penelitian saja.  
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dan uji rata-rata defect per unit. 
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Gambar 7. Diagram SIPOC Proses Inspeksi 
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Critical to Quality (CTQ) merupakan 

karakteristik yang terdapat pada sebuah 
produk dan harus dimiliki oleh sebuah produk. 
CTQ sangat berhubungan dengan spesifikasi 
dari produk yang diinginkan oleh konsumen. 
Apabila produk tidak memenuhi CTQ, dapat 
disebutkan bahwa produk tersebut merupakan 
produk cacat. CTQ ini sukit didefinisikan 
karena konsumen tidak sepenuhnya 
mendefinisikan kualitas yang mereka inginkan. 
Konsumen hanya menginginkan produk 
dengan kualitas yang baik, maka perusahaan 
harus bisa mendefinisikan CTQ dengan benar 
agar produk yang diterima oleh konsumen 
sesuai dengan keinginan dari konsumen. 

 Untuk itulah perlu diketahui 
karakteristik apa yang penting atau yang 
diinginkan ada dalam produk talang air. 
Kualitas talang air yang diproduksi oleh PT X 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebuah talang 
air memiliki kualitas yang baik apabila tidak 
terdapatnya lubang, memiliki kelenturan yang 
sempurna dan lain-lain. 

 Berdasarkan cacat-cacat yang 
terdapat pada produk talang air, dapat 
ditentukan beberapa Critical to Quality (CTQ). 
Penting bagi sebuah talang air untuk 
memenuhi CTQ yang telah ditetapkan ini 
karena talang air dinyatakan berkualitas atau 
tidak memiliki cacat, apabila memenuhi semua 
CTQ yang telah ditetapkan. Daftar dari CTQ 
dan jenis cacat yang terjadi dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Measure 

Pada tahap measure dilakukan beberapa 
hal, yaitu pengumpulan data produk yang 
cacat  dan data defect, pembuatan peta 
kendali, dan perhitungan DPMO & level sigma 
proses saat ini. 

Tabel 1. CTQ dan Cacat yang Terjadi 
No CTQ Cacat 
1 Kehalusan permukaan 

talang air 
Cacat gores 

2 Kerataan permukaan 
talang air 

Cacat 
gelombang  

3 Panjang talang air Cacat ukuran 
4 Tingkat kelenturan Cacat getas 
5 Kesempurnaan bentuk 

talang air 
Cacat patah 

6 Tidak adanya lubang 
pada talang air 

Cacat lubang 

7 Kesesuaian warna Cacat warna 
8 Kesempurnaan 

permukaan talang air 
Cacat sobek 

 
Setiap produk dilakukan pengambilan data 

mengenai jumlah defect selama 24 hari. Jika 
terdapat lebih dari 1 cacat yang sejenis pada 1 
produk cacat, maka dianggap sebagai 1 
defect. Sebagi contoh, jika pada satu talang air 
terdapat 2 lubang, maka akan dianggap 
sebagai 1 defect  yaitu cacat lubang. 

Peta kendali merupakan gambaran grafis 
yang digunakan untuk memonitor bagaimana 
suatu proses berjalan. Pembuatan peta kendali 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 
produksi yang saat ini sedang dijalankan 
berada di dalam kontrol atau tidak. Peta 
kendali yang akan digunakan yaitu peta 
kendali atribut karena menggunakan data yang 
tidak dapat diukur (data atribut).  

Peta kendali atribut yang digunakan adalah 
peta kendali yang menggunakan data 
nonconforming dan peta kendali yang 
menggunakan data nonconformities. Peta 
kendali yang digunakan untuk data 
nonconforming yaitu peta kendali p. 
Sedangkan peta kendali untuk data 
nonconformities menggunakan peta kendali u. 

Peta kendali p adalah jenis peta kendali 
yang digunakan untuk memantau proporsi 
produk cacat dalam sampel, dimana proporsi 
cacat didefinisikan sebagai rasio jumlah cacat 
dengan ukuran sampel. Peta ini digunakan 
untuk mengendalikan proporsi nonconforming 
item. Peta kendali p yang dibuat dengan 
menggunakan 24 sampel data yang telah 
diambil..  

Selain menggunakan peta kendali p, 
digunakan juga peta kendali u. peta kendali u 
digunakan untuk mengendalikan jumlah 
nonconformities per unit. Data yang digunakan 
dalam peta kendali u ini sebanyak 24 buah 
sampel yang telah diambil. 
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Gambar 8. Diagram SIPOC Proses Penghancuran 
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Gambar 9. Diagram SIPOC Proses Packing 

 
Critical to Quality (CTQ) merupakan 

karakteristik yang terdapat pada sebuah 
produk dan harus dimiliki oleh sebuah produk. 
CTQ sangat berhubungan dengan spesifikasi 
dari produk yang diinginkan oleh konsumen. 
Apabila produk tidak memenuhi CTQ, dapat 
disebutkan bahwa produk tersebut merupakan 
produk cacat. CTQ ini sukit didefinisikan 
karena konsumen tidak sepenuhnya 
mendefinisikan kualitas yang mereka inginkan. 
Konsumen hanya menginginkan produk 
dengan kualitas yang baik, maka perusahaan 
harus bisa mendefinisikan CTQ dengan benar 
agar produk yang diterima oleh konsumen 
sesuai dengan keinginan dari konsumen. 

 Untuk itulah perlu diketahui 
karakteristik apa yang penting atau yang 
diinginkan ada dalam produk talang air. 
Kualitas talang air yang diproduksi oleh PT X 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebuah talang 
air memiliki kualitas yang baik apabila tidak 
terdapatnya lubang, memiliki kelenturan yang 
sempurna dan lain-lain. 

 Berdasarkan cacat-cacat yang 
terdapat pada produk talang air, dapat 
ditentukan beberapa Critical to Quality (CTQ). 
Penting bagi sebuah talang air untuk 
memenuhi CTQ yang telah ditetapkan ini 
karena talang air dinyatakan berkualitas atau 
tidak memiliki cacat, apabila memenuhi semua 
CTQ yang telah ditetapkan. Daftar dari CTQ 
dan jenis cacat yang terjadi dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Measure 

Pada tahap measure dilakukan beberapa 
hal, yaitu pengumpulan data produk yang 
cacat  dan data defect, pembuatan peta 
kendali, dan perhitungan DPMO & level sigma 
proses saat ini. 

Tabel 1. CTQ dan Cacat yang Terjadi 
No CTQ Cacat 
1 Kehalusan permukaan 

talang air 
Cacat gores 

2 Kerataan permukaan 
talang air 

Cacat 
gelombang  

3 Panjang talang air Cacat ukuran 
4 Tingkat kelenturan Cacat getas 
5 Kesempurnaan bentuk 

talang air 
Cacat patah 

6 Tidak adanya lubang 
pada talang air 

Cacat lubang 

7 Kesesuaian warna Cacat warna 
8 Kesempurnaan 

permukaan talang air 
Cacat sobek 

 
Setiap produk dilakukan pengambilan data 

mengenai jumlah defect selama 24 hari. Jika 
terdapat lebih dari 1 cacat yang sejenis pada 1 
produk cacat, maka dianggap sebagai 1 
defect. Sebagi contoh, jika pada satu talang air 
terdapat 2 lubang, maka akan dianggap 
sebagai 1 defect  yaitu cacat lubang. 

Peta kendali merupakan gambaran grafis 
yang digunakan untuk memonitor bagaimana 
suatu proses berjalan. Pembuatan peta kendali 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 
produksi yang saat ini sedang dijalankan 
berada di dalam kontrol atau tidak. Peta 
kendali yang akan digunakan yaitu peta 
kendali atribut karena menggunakan data yang 
tidak dapat diukur (data atribut).  

Peta kendali atribut yang digunakan adalah 
peta kendali yang menggunakan data 
nonconforming dan peta kendali yang 
menggunakan data nonconformities. Peta 
kendali yang digunakan untuk data 
nonconforming yaitu peta kendali p. 
Sedangkan peta kendali untuk data 
nonconformities menggunakan peta kendali u. 

Peta kendali p adalah jenis peta kendali 
yang digunakan untuk memantau proporsi 
produk cacat dalam sampel, dimana proporsi 
cacat didefinisikan sebagai rasio jumlah cacat 
dengan ukuran sampel. Peta ini digunakan 
untuk mengendalikan proporsi nonconforming 
item. Peta kendali p yang dibuat dengan 
menggunakan 24 sampel data yang telah 
diambil..  

Selain menggunakan peta kendali p, 
digunakan juga peta kendali u. peta kendali u 
digunakan untuk mengendalikan jumlah 
nonconformities per unit. Data yang digunakan 
dalam peta kendali u ini sebanyak 24 buah 
sampel yang telah diambil. 

Gambar 8: Diagram SIPOC Proses Penghancu-
ran
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Gambar 7. Diagram SIPOC Proses Inspeksi 
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Gambar 9. Diagram SIPOC Proses Packing 

 
Critical to Quality (CTQ) merupakan 

karakteristik yang terdapat pada sebuah 
produk dan harus dimiliki oleh sebuah produk. 
CTQ sangat berhubungan dengan spesifikasi 
dari produk yang diinginkan oleh konsumen. 
Apabila produk tidak memenuhi CTQ, dapat 
disebutkan bahwa produk tersebut merupakan 
produk cacat. CTQ ini sukit didefinisikan 
karena konsumen tidak sepenuhnya 
mendefinisikan kualitas yang mereka inginkan. 
Konsumen hanya menginginkan produk 
dengan kualitas yang baik, maka perusahaan 
harus bisa mendefinisikan CTQ dengan benar 
agar produk yang diterima oleh konsumen 
sesuai dengan keinginan dari konsumen. 

 Untuk itulah perlu diketahui 
karakteristik apa yang penting atau yang 
diinginkan ada dalam produk talang air. 
Kualitas talang air yang diproduksi oleh PT X 
dipengaruhi oleh banyak faktor. Sebuah talang 
air memiliki kualitas yang baik apabila tidak 
terdapatnya lubang, memiliki kelenturan yang 
sempurna dan lain-lain. 

 Berdasarkan cacat-cacat yang 
terdapat pada produk talang air, dapat 
ditentukan beberapa Critical to Quality (CTQ). 
Penting bagi sebuah talang air untuk 
memenuhi CTQ yang telah ditetapkan ini 
karena talang air dinyatakan berkualitas atau 
tidak memiliki cacat, apabila memenuhi semua 
CTQ yang telah ditetapkan. Daftar dari CTQ 
dan jenis cacat yang terjadi dapat dilihat pada 
Tabel 1. 

 
Measure 

Pada tahap measure dilakukan beberapa 
hal, yaitu pengumpulan data produk yang 
cacat  dan data defect, pembuatan peta 
kendali, dan perhitungan DPMO & level sigma 
proses saat ini. 

Tabel 1. CTQ dan Cacat yang Terjadi 
No CTQ Cacat 
1 Kehalusan permukaan 

talang air 
Cacat gores 

2 Kerataan permukaan 
talang air 

Cacat 
gelombang  

3 Panjang talang air Cacat ukuran 
4 Tingkat kelenturan Cacat getas 
5 Kesempurnaan bentuk 

talang air 
Cacat patah 

6 Tidak adanya lubang 
pada talang air 

Cacat lubang 

7 Kesesuaian warna Cacat warna 
8 Kesempurnaan 

permukaan talang air 
Cacat sobek 

 
Setiap produk dilakukan pengambilan data 

mengenai jumlah defect selama 24 hari. Jika 
terdapat lebih dari 1 cacat yang sejenis pada 1 
produk cacat, maka dianggap sebagai 1 
defect. Sebagi contoh, jika pada satu talang air 
terdapat 2 lubang, maka akan dianggap 
sebagai 1 defect  yaitu cacat lubang. 

Peta kendali merupakan gambaran grafis 
yang digunakan untuk memonitor bagaimana 
suatu proses berjalan. Pembuatan peta kendali 
ini bertujuan untuk mengetahui apakah proses 
produksi yang saat ini sedang dijalankan 
berada di dalam kontrol atau tidak. Peta 
kendali yang akan digunakan yaitu peta 
kendali atribut karena menggunakan data yang 
tidak dapat diukur (data atribut).  

Peta kendali atribut yang digunakan adalah 
peta kendali yang menggunakan data 
nonconforming dan peta kendali yang 
menggunakan data nonconformities. Peta 
kendali yang digunakan untuk data 
nonconforming yaitu peta kendali p. 
Sedangkan peta kendali untuk data 
nonconformities menggunakan peta kendali u. 

Peta kendali p adalah jenis peta kendali 
yang digunakan untuk memantau proporsi 
produk cacat dalam sampel, dimana proporsi 
cacat didefinisikan sebagai rasio jumlah cacat 
dengan ukuran sampel. Peta ini digunakan 
untuk mengendalikan proporsi nonconforming 
item. Peta kendali p yang dibuat dengan 
menggunakan 24 sampel data yang telah 
diambil..  

Selain menggunakan peta kendali p, 
digunakan juga peta kendali u. peta kendali u 
digunakan untuk mengendalikan jumlah 
nonconformities per unit. Data yang digunakan 
dalam peta kendali u ini sebanyak 24 buah 
sampel yang telah diambil. 

Gambar 9: Diagram SIPOC Proses Packing

Critical to Quality (CTQ) merupakan karak-
teristik yang terdapat pada sebuah produk dan
harus dimiliki oleh sebuah produk. CTQ san-
gat berhubungan dengan spesifikasi dari pro-
duk yang diinginkan oleh konsumen. Apabila
produk tidak memenuhi CTQ, dapat disebutkan
bahwa produk tersebut merupakan produk ca-
cat. CTQ ini sukit didefinisikan karena kon-
sumen tidak sepenuhnya mendefinisikan kua-
litas yang mereka inginkan. Konsumen hanya
menginginkan produk dengan kualitas yang
baik, maka perusahaan harus bisa mendefin-
isikan CTQ dengan benar agar produk yang di-
terima oleh konsumen sesuai dengan keinginan
dari konsumen. Untuk itulah perlu diketahui
karakteristik apa yang penting atau yang di-
inginkan ada dalam produk talang air. Kuali-
tas talang air yang diproduksi oleh PT X dipen-
garuhi oleh banyak faktor. Sebuah talang air
memiliki kualitas yang baik apabila tidak terda-
patnya lubang, memiliki kelenturan yang sem-
purna dan lain-lain. Berdasarkan cacat-cacat
yang terdapat pada produk talang air, dapat
ditentukan beberapa Critical to Quality (CTQ).
Penting bagi sebuah talang air untuk memenuhi
CTQ yang telah ditetapkan ini karena talang air
dinyatakan berkualitas atau tidak memiliki ca-
cat, apabila memenuhi semua CTQ yang telah
ditetapkan. Daftar dari CTQ dan jenis cacat
yang terjadi dapat dilihat pada Tabel 1.

4.2 Measure

Pada tahap measure dilakukan beberapa hal,
yaitu pengumpulan data produk yang cacat dan
data defect, pembuatan peta kendali, dan perhi-
tungan DPMO & level sigma proses saat ini.

TABEL 1
Setiap produk dilakukan pengambilan data

mengenai jumlah defect selama 24 hari. Jika
terdapat lebih dari 1 cacat yang sejenis pada 1
produk cacat, maka dianggap sebagai 1 defect.
Sebagi contoh, jika pada satu talang air terda-
pat 2 lubang, maka akan dianggap sebagai 1
defect yaitu cacat lubang. Peta kendali meru-
pakan gambaran grafis yang digunakan untuk
memonitor bagaimana suatu proses berjalan.
Pembuatan peta kendali ini bertujuan untuk
mengetahui apakah proses produksi yang saat
ini sedang dijalankan berada di dalam kontrol
atau tidak. Peta kendali yang akan digunakan
yaitu peta kendali atribut karena menggunakan
data yang tidak dapat diukur (data atribut).
Peta kendali atribut yang digunakan adalah peta
kendali yang menggunakan data nonconforming
dan peta kendali yang menggunakan data non-
conformities. Peta kendali yang digunakan un-
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Implementasi Six Sigma-DMAIC untuk Mengurangi Produk Cacat Talang Air di PT XPeta kendali untuk talang air medium dapat 
dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Medium 
 

 
Gambar 11. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Medium 
 

Peta kendali untuk talang air besar dapat 
dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. 

 

 
Gambar 12. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Besar 
 

 
Gambar 13. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Besar 
 

Peta kendali untuk talang air putih dapat 
dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. 

 

 
Gambar 14. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Putih 

 
Gambar 15. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Putih 
 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa 

nilai rata-rata DPMO untuk talang air ukuran 
medium adalah sebesar 6259,2. Dapat 
dikatakan juga bahwa saat ini, peluang 
terjadinya talang air ukuran medium yang 
cacat masih cukup besar, yaitu 6259,2 dari 
satu juta kesempatan. Nilai DPMO sebesar 
6259,2 menunjukkan bahwa proses yang 
berlangsung saat ini masih belum mencapai 
target yang diinginkan yaitu 3,4 DPMO.  

Nilai level sigma yang diperoleh adalah 
sebesar 4,016. Level Sigma yang diinginkan 
adalah 6, sehingga masih level sigma masih 
harus ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
frekuensi terjadinya cacat masih tinggi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perbaikan pada proses 
talang air ukuran medium, agar peluang 
terjadinya cacat pada talang air ukuran 
medium dapat berkurang. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh pula 
bahwa nilai rata-rata DPMO untuk talang air 
ukuran besar dan talang air putih berturut-turut 
adalah sebesar 6151,9 dan 6063,8. 
Sedangkan Nilai level sigma yang diperoleh 
adalah sebesar 4,0173 dan 4,021.  Level 
Sigma ini belum mencapai target yang 
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Gambar 10: Grafik Peta Kendali p Produk Ta-
lang Air Medium

Peta kendali untuk talang air medium dapat 
dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Medium 
 

 
Gambar 11. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Medium 
 

Peta kendali untuk talang air besar dapat 
dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. 

 

 
Gambar 12. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Besar 
 

 
Gambar 13. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Besar 
 

Peta kendali untuk talang air putih dapat 
dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. 

 

 
Gambar 14. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Putih 

 
Gambar 15. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Putih 
 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa 

nilai rata-rata DPMO untuk talang air ukuran 
medium adalah sebesar 6259,2. Dapat 
dikatakan juga bahwa saat ini, peluang 
terjadinya talang air ukuran medium yang 
cacat masih cukup besar, yaitu 6259,2 dari 
satu juta kesempatan. Nilai DPMO sebesar 
6259,2 menunjukkan bahwa proses yang 
berlangsung saat ini masih belum mencapai 
target yang diinginkan yaitu 3,4 DPMO.  

Nilai level sigma yang diperoleh adalah 
sebesar 4,016. Level Sigma yang diinginkan 
adalah 6, sehingga masih level sigma masih 
harus ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
frekuensi terjadinya cacat masih tinggi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perbaikan pada proses 
talang air ukuran medium, agar peluang 
terjadinya cacat pada talang air ukuran 
medium dapat berkurang. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh pula 
bahwa nilai rata-rata DPMO untuk talang air 
ukuran besar dan talang air putih berturut-turut 
adalah sebesar 6151,9 dan 6063,8. 
Sedangkan Nilai level sigma yang diperoleh 
adalah sebesar 4,0173 dan 4,021.  Level 
Sigma ini belum mencapai target yang 
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Gambar 11: Grafik Peta Kendali u Produk Ta-
lang Air Medium

tuk data nonconforming yaitu peta kendali p. Se-
dangkan peta kendali untuk data nonconformi-
ties menggunakan peta kendali u. Peta kendali p
adalah jenis peta kendali yang digunakan untuk
memantau proporsi produk cacat dalam sampel,
dimana proporsi cacat didefinisikan sebagai ra-
sio jumlah cacat dengan ukuran sampel. Peta ini
digunakan untuk mengendalikan proporsi non-
conforming item. Peta kendali p yang dibuat de-
ngan menggunakan 24 sampel data yang telah
diambil.. Selain menggunakan peta kendali p,
digunakan juga peta kendali u. peta kendali
u digunakan untuk mengendalikan jumlah non-
conformities per unit. Data yang digunakan
dalam peta kendali u ini sebanyak 24 buah sam-
pel yang telah diambil. Peta kendali untuk ta-
lang air medium dapat dilihat pada Gambar 10
dan Gambar 11.

Peta kendali untuk talang air besar dapat dili-
hat pada Gambar 12 dan Gambar 13.

Peta kendali untuk talang air putih dapat dili-
hat pada Gambar 14 dan Gambar 15.

Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa
nilai rata-rata DPMO untuk talang air uku-
ran medium adalah sebesar 6259,2. Dapat
dikatakan juga bahwa saat ini, peluang ter-
jadinya talang air ukuran medium yang ca-
cat masih cukup besar, yaitu 6259,2 dari satu
juta kesempatan. Nilai DPMO sebesar 6259,2

Peta kendali untuk talang air medium dapat 
dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Medium 
 

 
Gambar 11. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Medium 
 

Peta kendali untuk talang air besar dapat 
dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. 

 

 
Gambar 12. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Besar 
 

 
Gambar 13. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Besar 
 

Peta kendali untuk talang air putih dapat 
dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. 

 

 
Gambar 14. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Putih 

 
Gambar 15. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Putih 
 
Berdasarkan perhitungan, diperoleh bahwa 

nilai rata-rata DPMO untuk talang air ukuran 
medium adalah sebesar 6259,2. Dapat 
dikatakan juga bahwa saat ini, peluang 
terjadinya talang air ukuran medium yang 
cacat masih cukup besar, yaitu 6259,2 dari 
satu juta kesempatan. Nilai DPMO sebesar 
6259,2 menunjukkan bahwa proses yang 
berlangsung saat ini masih belum mencapai 
target yang diinginkan yaitu 3,4 DPMO.  

Nilai level sigma yang diperoleh adalah 
sebesar 4,016. Level Sigma yang diinginkan 
adalah 6, sehingga masih level sigma masih 
harus ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
frekuensi terjadinya cacat masih tinggi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perbaikan pada proses 
talang air ukuran medium, agar peluang 
terjadinya cacat pada talang air ukuran 
medium dapat berkurang. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh pula 
bahwa nilai rata-rata DPMO untuk talang air 
ukuran besar dan talang air putih berturut-turut 
adalah sebesar 6151,9 dan 6063,8. 
Sedangkan Nilai level sigma yang diperoleh 
adalah sebesar 4,0173 dan 4,021.  Level 
Sigma ini belum mencapai target yang 
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Gambar 12: Grafik Peta Kendali p Produk Ta-
lang Air Besar

Peta kendali untuk talang air medium dapat 
dilihat pada Gambar 10 dan Gambar 11. 

 

 
Gambar 10. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 
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Gambar 11. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 
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Peta kendali untuk talang air besar dapat 
dilihat pada Gambar 12 dan Gambar 13. 

 

 
Gambar 12. Grafik Peta Kendali p Produk Talang 

Air Besar 
 

 
Gambar 13. Grafik Peta Kendali u Produk Talang 

Air Besar 
 

Peta kendali untuk talang air putih dapat 
dilihat pada Gambar 14 dan Gambar 15. 
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nilai rata-rata DPMO untuk talang air ukuran 
medium adalah sebesar 6259,2. Dapat 
dikatakan juga bahwa saat ini, peluang 
terjadinya talang air ukuran medium yang 
cacat masih cukup besar, yaitu 6259,2 dari 
satu juta kesempatan. Nilai DPMO sebesar 
6259,2 menunjukkan bahwa proses yang 
berlangsung saat ini masih belum mencapai 
target yang diinginkan yaitu 3,4 DPMO.  

Nilai level sigma yang diperoleh adalah 
sebesar 4,016. Level Sigma yang diinginkan 
adalah 6, sehingga masih level sigma masih 
harus ditingkatkan. Hal ini menunjukkan bahwa 
frekuensi terjadinya cacat masih tinggi. Oleh 
karena itu, dibutuhkan perbaikan pada proses 
talang air ukuran medium, agar peluang 
terjadinya cacat pada talang air ukuran 
medium dapat berkurang. 

Berdasarkan perhitungan diperoleh pula 
bahwa nilai rata-rata DPMO untuk talang air 
ukuran besar dan talang air putih berturut-turut 
adalah sebesar 6151,9 dan 6063,8. 
Sedangkan Nilai level sigma yang diperoleh 
adalah sebesar 4,0173 dan 4,021.  Level 
Sigma ini belum mencapai target yang 
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menunjukkan bahwa proses yang berlangsung
saat ini masih belum mencapai target yang di-
inginkan yaitu 3,4 DPMO. Nilai level sigma yang
diperoleh adalah sebesar 4,016. Level Sigma
yang diinginkan adalah 6, sehingga masih level
sigma masih harus ditingkatkan. Hal ini menun-
jukkan bahwa frekuensi terjadinya cacat masih
tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan
pada proses talang air ukuran medium, agar
peluang terjadinya cacat pada talang air uku-
ran medium dapat berkurang. Berdasarkan per-
hitungan diperoleh pula bahwa nilai rata-rata
DPMO untuk talang air ukuran besar dan ta-
lang air putih berturut-turut adalah sebesar
6151,9 dan 6063,8. Sedangkan Nilai level sigma
yang diperoleh adalah sebesar 4,0173 dan 4,021.
Level Sigma ini belum mencapai target yang di-
inginkan yaitu 6 Level Sigma. Hal ini menun-
jukkan bahwa frekuensi terjadinya cacat masih
tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan
pada proses talang air ukuran besar dan putih,
agar peluang terjadinya cacat pada talang air
ukuran besar dan putih juga dapat berkurang.

4.3 Analyze

Pada tahap ini dilakukan pencarian akar
masalah dengan pengidentifikasian penyebab-
penyebab masalah. Diagram Pareto digunakan
untuk menunjukkan sejumlah kecil faktor yang
berpengaruh secara signifikan terhadap ter-
jadinya suatu kejadian. Pada tahap analyze ini,
diagram pareto digunakan untuk mengidenti-
fikasi CTQ yang paling berpengaruh terhadap
banyaknya produk cacat dalam perusahaan.
Prinsip yang digunakan pada diagram pareto
adalah sebagian besar kejadian dihasilkan
oleh sebagian kecil penyebab. Berdasarkan
diagram Pareto diperoleh tiga jenis cacat yang
paling mendominasi, yaitu cacat lubang, patah,
dan sobek pada ketiga produk. Oleh karena
itu penelitian ini akan fokus memperbaiki
proses produksi untuk meminimasi jenis cacat
tersebut. Fishbone diagram digunakan untuk
mengidentifikasi akar masalah dari setiap jenis
cacat. Gambar 16 sampai dengan Gambar 18
merupakan fishbone diagram dari jenis cacat
lubang, patah, dan sobek.

Setelah diketahui akar permasalah dari setiap
jenis cacat dibuat FMEA untuk mengidentifikasi
mode kegagalan potensial berdasarkan pengala-
man masa lalu dengan produk dan proses yang
ada. Rekapitulasi nilai risk priority number dari
FMEA dapat dilihat pada Tabel 2.

Semakin besar nilai RPN menunjukkan mode
kegagalan yang terjadi semakin kritis, se-
hingga dibutuhkan tindakan perbaikan segera
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menunjukkan bahwa frekuensi terjadinya cacat 
masih tinggi. Oleh karena itu, dibutuhkan 
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dan putih, agar peluang terjadinya cacat pada 
talang air ukuran besar dan putih juga dapat 
berkurang. 
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Gambar 17. Fishbone Diagram Cacat Lubang 
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Gambar 18. Fishbone Diagram Cacat Patah 

 
Semakin besar nilai RPN menunjukkan 

mode kegagalan yang terjadi semakin kritis, 
sehingga dibutuhkan tindakan perbaikan 
segera mungkin. Nilai RPN dihitung untuk 
setiap penyebab mode kegagalan potensial 
yang terjadi dan pada akhirnya akan dilakukan 
perbaikan untuk penyebab mode kegagalan 
potensial tersebut. 

 
Tabel 2. Rekapitulasi Nilai RPN 

No Penyebab 
Mode 

Kegagalan 

Efek 
Kegagalan 

RPN Usulan 
Tindakan 
Perbaikan 

1 Operator 

kurang 

training 

Cacat patah 504 Pemberian 

latihan 

kepada 

pekerja dan 

meletakkan 

talang 

dilakukan 

dengan dua 

orang. 

2 Pengontrol 

suhu rusak 

Cacat 

sobek, cacat 

patah 

504 Pergantian 

alat 

pengontrol 

suhu 

(thermostat) 

dan 

melakukan 

pengecekan 

secara 

berkala. 

 lanjut 

Gambar 18: Fishbone Diagram Cacat Patah
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Tabel 2: Rekapitulasi Nilai RPN

No Penyebab 

Mode 

Kegagalan 

Efek 

Kegagalan 

RPN Usulan 

Tindakan 

Perbaikan 

1 Operator 

kurang 

training 

Cacat patah 504 Pemberian 

latihan 

kepada 

pekerja dan 

meletakkan 

talang 

dilakukan 

dengan dua 

orang. 

2 Pengontrol 

suhu rusak 

Cacat sobek, 

cacat patah 

504 Pergantian 

alat 

pengontrol 

suhu 

(thermostat) 

dan 

melakukan 

pengecekan 

secara 

berkala. 

3 Proses 

mixing 

kurang lama 

Cacat lubang, 

cacat sobek, 

cacat patah 

504 Display 

waktu 

pengadukan 

dan 

penggunaan 

timer di 

mesin 

mixing. 

4 Operator 

tidak 

menutup 

karung 

bahan baku 

Cacat lubang 448 Peringatan 

untuk 

menutup 

karung 

bahan baku. 

5 Tidak 

menggunaka

n alat ukur 

(timbangan) 

Cacat lubang, 

cacat sobek, 

cacat patah 

448 Penggunaan 

timbangan 

untuk 

menimbang 

bahan baku. 

6 Cara 

penggunaan 

wadah yang 

kurang tepat 

Cacat lubang, 

cacat sobek, 

cacat patah 

448 Display 

penggunaan 

wadah yang 

benar 

7 Mesin 

ekstrusi 

sudah tua 

Cacat sobek, 

cacat patah 

441 Melakukan 

peremajaan 

mesin 

ekstrusi 

 

mungkin. Nilai RPN dihitung untuk setiap
penyebab mode kegagalan potensial yang ter-
jadi dan pada akhirnya akan dilakukan per-
baikan untuk penyebab mode kegagalan poten-
sial tersebut.

4.4 Improve

Tahap keempat dari siklus Six Sigma - DMAIC
adalah tahap improve. Pada tahap improve, di-
lakukan perbaikan terhadap akar masalah yang
telah ditemukan dan dijelaskan pada tahap an-
alyze. Usulan perbaikan yang telah diajukan
dibahas secara lebih detail pada tahap ini de-
ngan membicarakannya dengan pihak perusa-
haan. Terdapat beberapa usulan perbaikan yang
belum dapat dilakukan oleh pihak perusahaan
karena keterbatasan dana dan waktu. Di bawah
ini merupakan usulan perbaikan yang diajukan
yang bertujuan untuk mengurangi jumlah ca-
cat yang terjadi pada produk talang air. Usu-
lan yang diberikan untuk perbaikan talang air
adalah sebagai berikut

1. Pemberian latihan cara meletakkan talang

air yang benar kepada pekerja dan pele-
takan talang air dilakukan oleh dua pekerja.

2. Pemeriksaan alat kontrol pengatur suhu
pada mesin ekstrusi secara berkala.

3. Penggunaan alat bantu berupa timer pada
proses mixing.

4. Pemasangan display untuk selalu menutup
karung bahan baku hingga rapat.

5. Penggunaan alat ukur timbangan untuk
mengukur jumlah bahan baku.

6. Pemasangan display penggunaan wadah
ukur yang benar.

7. Peningkatan rasa tanggung jawab dan
kepedulian operator dalam bekerja.

8. Pembersihan pabrik seminggu tiga kali.
9. Melakukan peremajaan mesin untuk mesin

ekstrusi.
10. Menggunakan display suhu mesin ekstrusi

yang terhubung dengan thermostat.

4.5 Control

Tahap control merupakan tahap terakhir dari
metode Six Sigma DMAIC yang dilakukan.
Pada tahap ini dilakukan pengukuran ter-
hadap kinerja dari sistem setelah dilakukan per-
baikan. Kinerja setelah perbaikan kemudian
akan dibandingkan dengan kinerja sebelum per-
baikan untuk dilihat ada tidaknya penurunan
jumlah cacat yang terjadi. Jika memang ter-
jadi penurunan jumlah cacat, maka usulan pada
tahap implementasi akan distandarisasi untuk
digunakan pada perusahaan. Pada tahap ini
dilakukan pemeriksaan apakah proses sudah
terkendali. Dengan bantuan peta kendali p
dan u, semua produk mengalami proses yang
terkendali. Setelah tidak ditemukan data out-
liers, dilakukan pemeriksaan level sigma dan
DPMO. Nilai DPMO sebelum perbaikan un-
tuk talang air medium adalah 6259,2, nilai
setelah perbaikan menjadi 5324,4 sedangkan
untuk level sigma sebelum perbaikan adalah
4,016, setelah perbaikan menjadi 4,0569. Nilai
DPMO sebelum perbaikan untuk talang air be-
sar adalah 6152, nilai setelah perbaikan men-
jadi 5139,2 sedangkan untuk level sigma sebelum
perbaikan adalah 4,017, setelah perbaikan men-
jadi 4,0744. Nilai DPMO sebelum perbaikan un-
tuk talang air putih adalah 6063,8, nilai sete-
lah perbaikan menjadi 5057,4 sedangkan untuk
level sigma sebelum perbaikan adalah 4,021, sete-
lah perbaikan menjadi 4,0791. Langkah terakhir
yang dilakukan adalah melakukan pengujian
hipotesa apakah proporsi produk cacat menu-
run dan apakah defect mengalami penurunan.
Dengan menggunakan α = 5%, diperoleh P-value
lebih kecil dari 0,05 dari setiap pengujian (uji
proporsi dan rata-rata) untuk produk talang air
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medium, besar dan putih. Dengan demikian usu-
lan yang diberikan menurunkan proporsi pro-
duk cacat dan menurunkan jumlah defect.

5 Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di
PT Gobus Indah Jaya dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut.

1. Jenis cacat yang terjadi di PT Gobus Indah
Jaya untuk produk talang air antara lain ca-
cat lubang, cacat sobek, cacat patah, cacat
warna, cacat gelombang, cacat gores, cacat
ukuran dan cacat getas.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi ter-
jadinya cacat pada talang air sebagai
berikut :

(a) Operator kurang memiliki rasa tang-
gung jawab dan kepedulian.

(b) Proses mixing kurang lama.
(c) Mesin ekstrusi yang sudah tua.
(d) Alat pengontrol suhu pada mesin ek-

strusi yang rusak.
(e) Kondisi pabrik yang kurang bersih.
(f) Operator kurang training meletakkan

talang air.
(g) Operator tidak menutup karung ba-

han baku.
(h) Tidak menggunakan alat ukur (tim-

bangan) dalam mengukur jumlah ba-
han baku.

(i) Penggunaan wadah ukur untuk bahan
baku karbon yang kurang tepat.

3. Terdapat beberapa tindakan perbaikan
yang sudah dilakukan pada sistem
sekarang yaitu:

(a) Pemberian latihan cara meletakkan ta-
lang air yang benar kepada pekerja
dan peletakan talang air dilakukan
oleh dua pekerja.

(b) Pemeriksaan alat kontrol pengatur
suhu pada mesin ekstrusi secara
berkala.

(c) Penggunaan alat bantu berupa timer
pada proses mixing.

(d) Pemasangan display untuk selalu
menutup karung bahan baku hingga
rapat.

(e) Penggunaan alat ukur timbangan un-
tuk mengukur jumlah bahan baku.

(f) Pemasangan display penggunaan
wadah ukur yang benar.

(g) Peningkatan rasa tanggung jawab dan
kepedulian operator dalam bekerja.

(h) Pembersihan pabrik seminggu tiga
kali.

Beberapa usulan belum dapat dilakukan
oleh perusahaan saat ini. Usulan tersebut
antara lain:

(a) Melakukan peremajaan mesin untuk
mesin ekstrusi.

(b) Menggunakan display suhu mesin ek-
strusi yang terhubung dengan thermo-
stat.

4. Nilai DPMO sebelum perbaikan untuk ta-
lang air medium adalah 6259,2, nilai setelah
perbaikan menjadi 5324,4 sedangkan untuk
level sigma sebelum perbaikan adalah 4,016,
setelah perbaikan menjadi 4,0569. Nilai
DPMO sebelum perbaikan untuk talang air
besar adalah 6152, nilai setelah perbaikan
menjadi 5139,2 sedangkan untuk level sigma
sebelum perbaikan adalah 4,017, setelah
perbaikan menjadi 4,0744. Nilai DPMO
sebelum perbaikan untuk talang air putih
adalah 6063,8, nilai setelah perbaikan men-
jadi 5057,4 sedangkan untuk level sigma se-
belum perbaikan adalah 4,021, setelah per-
baikan menjadi 4,0791.

5. Berdasarkan hasil pengujian proporsi yang
telah dilakukan, diperoleh kesimpulan
bahwa proporsi talang air medium, talang
air besar dan talang air putih setelah per-
baikan lebih kecil dibandingkan dengan se-
belum perbaikan. Demikian pula dengan
rata-rata defect per unit untuk ketiga produk
setelah perbaikan lebih kecil daripada se-
belum perbaikan.

Daftar Pustaka

Gaspersz, Vincent. 2002. Pedoman Implementasi
Program Six Sigma Terintegrasi dengan ISO 9001
: 2000, MBNQA, dan HACPP. PT. Gramedia
Pustaka Utama, Jakarta.

Pande, Peter S, Robert P. Newman, Roland
R. Cavanagh , 2002, The Six Sigma Way :
bagaimana GE, Motorola dan Perusahaan Terke-
nal Lainnya Mengasah Kinerja Mereka, Andi, Yo-
gyakarta.

Welch, J.F. 2000. Six Sigma Hand Book 1. Harper-
Collins Publishers, United Kingdom.

160




	Paper_P-01 To Print
	Paper_P-10 To Print
	Paper_P-11 To Print
	Paper_P-12 To Print
	Paper_P-14 To Print
	Paper_P-15 To Print
	Paper_P-16 To Print
	Paper_P-18 To Print
	Paper_P-20 To Print
	Paper_P-21 To Print
	Paper_P-22 To Print
	Paper_P-23 To Print
	P-24
	p27
	p28
	p-29
	p30
	Paper P 31 To Print
	P-32 
	P33
	Paper_P-34 To Print

