Seminar dan Konferensi Nasional IDEC
2018 Surakarta, 7-8 Mei 2018

ISSN: 2579-6429

Usulan Perbaikan Untuk Mengurangi Cacat Produksi Tutup
Botol Showa CV AT Dengan Metode Six Sigma
Lakshita Juwita Mufti*1), Nurdinintya Athari Supratman2), Rizka Malia Khulda3), dan
Reynaldy Prayogi4)
1,2,3,4)

Jurusan Teknik Industri, Fakultas Rekayasa Industri, Universitas Telkom, Jalan Telekomunikasi
No.1, Bandung, 40257, Indonesia
Email: lakshitajuw@gmail.com, tya.athari@gmail.com, rizkamaliakhulda@gmail.com,
reynaldy2696@gmail.com

ABSTRAK
CV AT adalah salah satu perusahaan manufaktur yang memproduksi injection plastik dan mold maker
berbahan polimer sesuai dengan pesanan customer. Salah satu produk yang rutin diproduksi adalah tutup
botol showa. Berdasarkan data historis periode Mei – Oktober 2017 diperoleh bahwa keseluruhan
pencapaian produksi kurang dari 100%. Hal tersebut dikarenakan adanya cacat. Penelitian ini
menggunakan metode six sigma untuk mengurangi terjadinya cacat. Tahapan pada six sigma adalah
DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control). Namun penelitian ini tidak melakukan
control. Pada tahap define diidentifikasi terdapat 5 buah CTQ potensial yang mempengaruhi kualitas
produk. Dilakukan pengukuran stabilitas proses menggunakan peta kendali p dan perhitungan kapabilitas
proses (DPMO dan level sigma) pada tahap measure. Selanjutnya tahap analyze, untuk memberikan
usulan perbaikan mengurangi cacat, dilakukan pencarian akar penyebab menggunakan fishbone diagram
dan 5 why’s. Sehingga tahap improve, usulan yang diberikan adalah pembuatan kartu pemeriksaan dan
pokayoke.
Kata kunci: cacat, DMAIC, six sigma, tutup botol showa.

1.

Pendahuluan
Salah satu strategi yang dapat diterapkan perusahaan dalam memasuki era persaingan
industri adalah tercapainya kepuasan pelanggan terhadap produk atau jasa yang dihasilkan. Pada
nyatanya, kepuasan pelanggan merupakan metrik kinerja yang baik untuk mengevaluasi sebuah
proyek dan mewakili salah satu faktor yang menyebabkan pelanggan loyal kepada perusahaan
tertentu dan bahkan akan membayar lebih untuk produknya serta merekomendasikan hal ini
kepada kerabatnya (Milion, Alves and Paliari, 2016). Dengan demikian, Milion, Alves and
Paliari, 2016 (seperti dikutip dalam Anderson & Sullivan, 1993) menyatakan bahwa perusahaan
harus memberikan apa yang pelanggan harapkan dengan cara yang andal dan konsisten untuk
menghindari hilangnya pelanggan dan pangsa pasar.
CV AT merupakan salah satu perusahaan manufaktur yang berdiri pada tahun 2000 yang
bergerak pada bidang produksi injection plastik dan mold maker dengan tujuan memberikan
pelayanan produksi khususnya dengan bahan baku polimer serta pembuatan mold berbahan
dasar besi dan baja sesuai dengan pesanan customer. CV AT juga memudahkan para customer
dalam menciptakan segala bentuk produksi yang berbahan dasar bijih plastik.
Sistem produksi yang diterapkan CV AT adalah make to order, dimana CV AT akan
memproduksi produk jika terdapat pesanan atau proyek dari pihak pemesan (customer). Salah
satu produk yang sedang diproduksi saat ini dan menjadi fokus penelitian ini adalah tutup botol
showa. Namun, nyatanya terdapat perbedaan antara jumlah permintaan dengan jumlah realisasi
produksi tutup botol showa sehingga mengakibatkan permintaan produksi yang tidak terpenuhi.
Menurut data historis perusahaan diketahui bahwa jumlah permintaan tutup botol showa pada
periode Mei hingga Oktober 2017 tidak sebanding dengan jumlah realisasi produksi yang
mengakibatkan nilai pencapaian produksi tidak 100% dan pihak perusahaan harus membayar
penalti kepada customer. Jumlah permintaan dalam satuan unit dari bulan Mei hingga Oktober
2017 berturut-turut adalah sebagai berikut 85.000, 62.000, 80.000, 83.000, 62.000, dan 83.000.
Sedangkan untuk jumlah realisasi produksi dalam satuan unit pada periode yang sama berturut-
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turut adalah 80.000, 60.000, 75.000, 80.000, 60.000 dan 75.000. Sehingga dapat diketahui
pencapaian produksi pada periode tersebut secara rinci adalah pada bulan Mei sebesar 94%,
bulan Juni sebesar 97%, bulan Juli sebesar 94%, bulan Agustus sebesar 96%, bulan September
sebesar 97%, dan pada bulan Oktober sebesar 90%.
Ketidakmampuan pemenuhan permintaan ini disebabkan oleh adanya cacat yang terjadi
pada proses produksi. Terdapat dua jenis cacat pada produksi tutup botol showa antara lain flek
hitam pada bagian atas produk dan permukaan cap (tutup botol) yang tidak utuh. Jenis cacat
tersebut biasanya diakibatkan oleh pengaturan mesin yang selalu berubah-ubah dan memerlukan
pemantauan khusus di setiap waktu oleh operator.
Jumlah cacat berdasarkan jenis cacat flek hitam pada bagian atas tutup dari bulan Mei
sampai Oktober 2017 berturut-turut adalah 2.070, 1.749, 1.770, 1.650, 1.581, 1.595. Sedangkan
untuk jenis cacat permukaan cap (tutup botol) yang tidak utuh pada periode yang sama adalah
1.324, 1.340, 1.541, 1.484, 1.428, dan 1.512. Selama periode Mei sampai dengan Oktober
ditemukan dua jenis cacat dengan jumlah cacat sebanyak 19.044 tutup botol.
Kedua jenis cacat yang terjadi saat proses produksi tutup botol showa yaitu flek hitam pada
bagian atas tutup dan tidak utuhnya permukaan cap (tutup botol). Nilai persentase untuk jenis
cacat flek hitam pada bagian atas tutup adalah 55% dengan jumlah cacat dari periode Mei
hingga Oktober 2017 adalah sebesar 10.415 tutup botol, sedangkan nilai persentase untuk jenis
cacat tidak utuhnya permukaan cap (tutup botol) adalah 45% dengan jumlah cacat sebesar 8.629
tutup botol.
Dengan demikian, setelah membandingkan persentase kedua cacat tersebut didapatkan
hasil bahwa penelitian ini hanya berfokus pada jenis cacat flek hitam pada bagian atas tutup
botol. Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penelitian ini berfokus untuk meminimalkan
cacat pada produksi tutup botol showa dengan menggunakan metode six sigma dan pendekatan
DMAIC.
2. Metode
2.1. Six Sigma
Six Sigma merupakan sebuah kombinasi dari filosofi manajemen, yang terdiri dari
seperangkat alat untuk perbaikan, serta terdapat metodologi yang digabungkan dalam sebuah
sistem. (Franchetti, M. J., 2015).
2.2. DMAIC
DMAIC merupakan tahapan perbaikan proses yang berfokus pada keberlangsungan proses
dan pencapaian hasil. (Jiju, A., 2016). DMAIC merupakan sebuah pendekatan yang digunakan
dalam metode six sigma. DMAIC ini berupa lima tahap pemecahan masalah yaitu define,
measure, analyze, improve, and control. Pendekatan DMAIC menggunakan kerangka kerja
antara lain control charts, designed experiments, analisis kemampuan proses, studi kemampuan
sistem pengukuran, dan lain-lain. Pendekatan DMAIC merupakan kerangka kerja yang sangat
efektif untuk memperbaiki proses (Jirasukprasert et al., 2012).
Menurut Dale et al, 2007 (seperti dikutip dalam Jirasukprasert et al, 2012) secara singkat
mendefinisikan tahap DMAIC yaitu:
A. Define
Pada tahap ini harus melibatkan penentuan peran tim, lingkup proyek dan batasan,
persyaratan dan harapan pelanggan serta tujuan proyek yang terpilih. Pada penelitian ini
melakukan tahap define dengan melakukan pendefinisian Critical to Quality (CTQ).
Gopalakrishnan, 2012 (seperti dikutip dalam Antony et al., 2016) menyebutkan bahwa
karakteristik CTQ dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Kepuasan
pelanggan merupakan faktor utama dalam pengembangan parameter CTQ.
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dan menerjemahkan supplier, input, process, output, dan customer dalam diagram
SIPOC. Adams et al., 2004 (seperti dikutip dalam Antony, Vinodh and Gijo, 2016)
menyatakan bahwa SIPOC merupakan tools perbaikan proses yang memberikan
ringkasan utama dari input dan output dari satu atau lebih proses dalam bentuk tabel.
Measure
Pada tahap measure mencakup pemilihan faktor pengukuran yang harus diperbaiki dan
menyediakan struktur untuk mengevaluasi kinerja saat ini serta menilai,
membandingkan dan memantau perbaikan selanjutnya. Menurut (Montgomery, 2009)
tujuan pada tahap ini adalah untuk mengevaluasi dan memahami keadaan proses saat
ini.
Analyze
Pada tahap ini berpusat pada penentuan akar penyebab masalah (cacat), memahami
mengapa cacat terjadi, serta membandingkan dan memprioritaskan kesempatan untuk
perbaikan selanjutnya. Salah satu tools yang digunakan pada tahap ini adalah diagram
fishbone dan analisis 5 Why’s.
Improve
Tahap improve menggunakan teknik eksperimen dan statistik untuk menghasilkan
kemungkinan perbaikan untuk mengurangi jumlah masalah dan/atau mengurangi cacat
kualitas.
Control
Tahapan terakhir pada DMAIC adalah tahap control. Tahap ini dilakukan pemantauan
kinerja setelah diterapkannya perbaikan. Namun karena keterbatasan waktu, pada
penelitian ini tidak sampai pada tahap ini. Tahap control dilakukan langsung oleh
perusahaan yang dijadikan objek kajian penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan
3.1. Define
A. CTQ
Berikut ini merupakan penjelasan mengenai Critical To Quality (CTQ) untuk produk tutup
botol showa.
Tabel 1. CTQ Tutup Botol Showa

CTQ Kunci

CTQ Potensial
Ukuran Tutup Botol
Showa

Bahan Dasar Produk
Kesesuaian
Visual Produk
Warna Hasil Molding

Visualisasi Produk
Kebersihan Produk

Deskrispsi
Diameter bagian atas: 46,5 mm
Diameter bagian bawah: 57,6 mm
Tinggi tutup: 47,3 mm
Panjang jeruji tutup: 38,4 mm
Lebar jeruji tutup: 15 mm
Jenis bijih plastik: HDPE (High Density
Polyethylene).
Jenis pewarna: Masterbatch
Pemilihan warna sesuai dengan permintaan
customer.
Warna: Merah
Tidak terdapat flek hitam pada produk.
Tidak ada scrap berlebih pada sisi bawah
tutup botol.
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B. SIPOC
Pada tahap pemetaan proses produksi dilakukan pemetaan proses menggunakan diagram
SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Customer). Pemetaan ini dilakukan untuk
mengetahui proses produksi tutup botol showa dari awal hingga akhir dan memastikan
bahwa proses masih dalam batas kendali.
Supplier

Input

PT Indah
Jaya Ciseret
Bandung





Output

Biji
Plastik
(HDPE)
Pewarna
Plastik
(Masterbach)



Process

Tutup
Showa
Runner

Customer

Botol 













PT. Lurina Plastik Industries
PT. Taruma Mandiri Indonesia.
PT. Sanlit
PT. Santo
PT. Aneka Plastik.
CV. Tamiya Tiga Gemilang
PT BGI
PT Djajasih
PT Medion
PT BLUU Electronik
PT Karya Insani
PT Panca Buana
PT MKI

Penimbangan
HDPE (Biji
Plastik) Sesuai
Kebutuhan

Pemanasan Hasil
Pencampuran
Bahan Baku

Pencetakkan
Tutup Botol
Showa

Penimbangan
Masterbach
(Pewarna Biji
Plastik) Sesuai
Kebutuhan

Penuangan Bahan
Baku (HDPE dan
Masterbach)

Pemeriksaan oleh
Bagian Quality
Control

Pencampuran
Bahan Baku
(HDPE dan
Masterbach)

Pengadukan
Bahan Baku
(HDPE dan
Masterbach)

Packaging Produk

Gambar 1. Diagram SIPOC Tutup Botol Showa

3.2. Measure
A. Pengukuran Stabilitas Proses
Pengukuran stabilitas proses bertujuan untuk mengukur tingkat kinerja perusahaan
untuk mengetahui apakah proses masih dalam batas kendali atau tidak. Tools yang
digunakan untuk pengukuran stabilitas proses adalah peta kendali p karena data yang
digunakan merupakan produk cacat dan ukuran sampel yang bervariasi pada setiap
pengamatan.
(1)
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(2)

(3)
Berikut merupakan hasil perhitungan pengukuran stabilitas proses:
Tabel 2. Hasil Perhitungan Stabilitas Proses Tutup Botol Showa

Mei

Realisasi
Produksi
(Eksemplar)
80000

Juni

60000

3089

0,0515

5,1483

0,0443

0,0468

0,0418

Juli

75000

3311

0,0441

4,4147

0,0443

0,0465

0,0420

Agustus

80000

3134

0,0392

3,9175

0,0443

0,0465

0,0421

September

60000

3009

0,0502

5,0150

0,0443

0,0468

0,0418

Oktober

75000

3107

0,0414

4,1427

0,0443

0,0465

0,0420

Jumlah

430000

19044

0,2688

26,8807

0,2657

0,2796

0,2518

Pemesanan
(Bulan)

Cacat
(Eksemplar)

Fraksi
Cacat

% Fraksi
Cacat

CL

UCL

LCL

3394

0,0424

4,2425

0,0443

0,0465

0,0421

Kemudian dilakukan penggambaran ke dalam peta kendali p untuk periode Mei 2017
hingga Oktober 2017 yang disajikan pada Gambar 2.

Gambar 2. Diagram Peta Kendali P Tutup Botol Showa

B. Pengukuran Kapabilitas Proses
Pengukuran kapabilitas proses bertujuan untuk mengetahui kinerja proses dalam
penelitian apakah dapat memenuhi spesifikasi pelanggan atau tidak.
(4)
DPMO = DPO × 1.000.000

(5)
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(6)
Berikut merupakan hasil perhitungan pengukuran kapabilitas proses untuk produk tutup
botol showa periode Mei hingga Oktober 2017.
Tabel 3. Hasil Perhitungan Kapabilitas Proses Tutup Botol Showa

Pemesanan
(Bulan)
Mei
Juni
Juli
Agustus
September
Oktober

Produksi
Cacat
CTQ
(Eksemplar) (Eksemplar) Potensial
80000
60000
75000
80000
60000
75000
Rata-rata

3394
3089
3311
3134
3009
3107

5
5
5
5
5
5

DPO

DPMO

Level
Sigma

0,008485
0,010297
0,008829
0,007835
0,01003
0,008285
0,00896

8485
10296,67
8829,333
7835
10030
8285,333
8960,222

0,213599
0,212559
0,213401
0,213971
0,212712
0,213713
0,213326

Berdasarkan Tabel 5 diperoleh rata-rata nilai sigma adalah sebesar 0,213326 dengan nilai
rata-rata DPMO (Defect per Million Opportunity) sebesar 8960,222. Nilai kapabilitas
proses 0,213326 sigma.

Gambar 3. Grafik DPMO Tutup Botol Showa
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Gambar 4. Grafik Level Sigma Tutup Botol Showa

3.3. Analyze
A. Fishbone Diagram

Flek Hitam Pada
Tutup Botol Showa
Mold atau cetakan pada mesin
kurang bagus

Gambar 5. Diagram Fishbone untuk Permasalahan Flek Hitam pada Bagian Atas Tutup Botol Showa

B. 5 Why’s
Tabel 4. Analisis 5 Why’s Akar Penyebab Cacat Tutup Botol Showa

Cause
(Factor)

Subcause

Why 1

Why 2

Why 3

Why 4

Man /
Manusia

Operator
tidak
memantau
setting
mesin

Operator tidak
melakukan
pengaturan
secara berkala

Pengaturan
temperatur
oleh operator
tidak sesuai

Operator telat
dalam
pengaturan
mesin

Operator
tidak
terlatih
dalam
pengaturan
mesin
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Material
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Why 1

Why 2

Operator tidak
memantau
kinerja mesin
secara berkala

Operator
mesin telat
membersihkan bagian
molding
sehingga
tertinggal
sisa runner
di mesin
molding

Cetakan
botol sudah
aus karena
berumur

Tidak adanya
pemeliharaan
mesin secara
berkala

Material
pencetak
botol kurang
bagus

Kualitas
bahan baku
kurang baik

Titik lebur
material yang
dipakai tidak
sesuai dengan
material yang
dibutuhkan

Kombinasi
warna dari
bahan baku
tidak sesuai
dengan
warna yang
diharapkan

Why 3

Why 4

Ketidaksesuaian kualitas
pencetak tutup
botol membuat
produk yang
dihasilkan
menjadi cacat

3.4. Improve
Tahap improve memberikan usulan pembuatan kartu pemeriksaan serta pembuatan
pokayoke yang digunakan untuk mempermudah pada saat proses quality control secara visual
sehingga diharapkan menjadikan proses lebih teliti dan cepat.
Product Name
Batch No.

Qty
Planner
Mesin
QC by

:
:
:
:

Order date :
Due date :
Customer Name
Note

Gambar 6. Kartu Pemeriksaan Usulan
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Gambar 7. Pokayoke Usulan

4.

Simpulan
Berdasarkan hasil analisis menggunakan metode six sigma dengan pendekatan DMAIC
diperoleh bahwa terjadinya cacat flek hitam pada tutup botol showa di CV AT disebabkan oleh
cetakan yang sudah aus, operator tidak melakukan pengecekan kinerja mesin, serta kualitas
bahan baku yang kurang bagus. Sehingga untuk meminimalkan cacat dilakukan beberapa usulan
perbaikan. Usulan perbaikan yang diberikan antara lain dengan adanya kartu pemeriksaan
seperti pada gambar 6. Serta diberikan usulan perbaikan berupa penggunaan pokayoke seperti
pada gambar 7. Pokayoke yang sudah disesuaikan dengan ukuran-ukuran tutup botol digunakan
sebagai petunjuk pemeriksaan saat proses quality control
5.
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