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ABSTRAK 

PT. XYZ adalah perusahaan yang bergerak di bidang industri minuman kopi dengan pasar yang luas 

secara nasional hingga internasional. Dalam menjalankan produksinya, hasil kemasan produk yang cacat 

masih sulit untuk dihindari. Maka dari itu penelitian ini dilakukan untuk menganalisis proses produksi 

berdasarkan kemasan produk yang cacat yang ada menggunakan pendekatan six sigma dan metode 

DMAIC, menganlisis penyebab kecacatan menggunakan diagram fishbone, dan mengupayakan perbaikan 

dengan memberikan rekomendasi dengan tool Five-M Checklist dan Five Step Plan. Berdasarkan 

pengolahan data, diperoleh nilai DPMO sebesar 1552 dan nilai sigma sebesar 4,46. Kedua data tersebut 

cukup menjelaskan bahwa perusahaan ini memiliki proses produksi yang baik, namun masih belum setara 

dengan industri di Jepang ataupun industri kelas dunia. Berdasarkan hasil analisis, maka  rekomendasi  

bagi perusahaan yaitu pengendalian dan pengawasan yang lebih ketat di setiap proses produksi. 

 

Kata kunci: DMAIC, Kemasan, Six sigma 
 

1. Pendahuluan 

Industri makanan dan minuman merupakan salah satu industri unggulan di Indonesia yang 

terus diharapkan untuk tetap menjadi salah satu sektor utama dalam menopang pertumbuhan 

produksi dan perekonomian nasional di tahun mendatang. Menurut Kementrian Perindustrian 

Republik Indonesia, pertumbuhan industri makanan dan minuman di Indonesia adalah sebesar 

6,77% (year over year) pada triwulan I – 2019. Bahkan di masa pandemi Covid-19 yang 

sungguh berdampak negatif pada sekian banyak industri, industri makanan dan minuman 

terbukti mampu mempertahankan posisi pertumbuhan industri untuk tidak mengalami 

penurunan yang terlalu drastis. Maka dapat dikatakan peran penting kawasan strategis ini 

terlihat dari kontribusinya yang tetap dan substansial terhadap produk domestik bruto (PDB) 

sektor nonmigas serta kinerja investasi yang terus memuaskan. 

Indonesia adalah salah satu negara yang termasuk menjadi penghasil kopi terbesar di skala 

dunia dan sudah diekspor ke banyak negara. Selain diekspor, produk kopi juga dikonsumsi oleh 

sebagian besar penduduk Indonesia. Dalam evolusinya, konsumen minuman kopi telah 

menjadikan aktivitas minum kopi sebagai gaya hidup. Meningkatnya preferensi konsumen 

terhadap produk minuman kopi dan perkembangan teknologi dalam pengolahan kopi, produsen 

telah menciptakan dan memperkenalkan berbagai jenis minuman kopi. Salah satunya adalah 

kopi bubuk dalam kemasan. Produk kopi bubuk dalam kemasan disetujui mampu memudahkan 

konsumen dalam mengkonsumsi kopi karena kepraktisannya. Potensi pasar yang sangat besar 

serta pertumbuhan konsumen minuman kopi bubuk kemasan menyebabkan para produsen 

bersaing menawarkan produknya untuk memperbesar pangsa pasar mereka (Sinambela, 2017). 

PT. XYZ merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang industri kopi dengan 

pasar sangat luas baik di dalam maupun luar negeri. Kopi yang diproduksi PT. XYZ sangat 

bervariasi mulai dari biji kopi yang dipanggang maupun kopi dalam bentuk bubuk. Untuk 

memenuhi potensi pasar yang menjanjikan akan kopi 3 in 1 (kopi, gula, krimer), maka sejak 

tahun 2011 PT. XYZ mulai memproduksi kopi kemasan instan PQR. Para penikmat kopi pasti 

sudah familiar dengan keunikan rasa kopi luwak menjadi salah satu pionir bisnis kopi hasil 

olahan sistem pencernaan hewan luwak. Bahkan kini semakin melebarkan sayapnya di kancah 

industri kopi secara nasional maupun internasional. 
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Proses produksi di PT. XYZ khususnya kopi kemasan instan PQR terdiri dari dua proses 

utama yakni pengolahan (mixing) dan pengemasan (packaging). Pengemasan menjadi salah satu 

proses utama karena dipercaya dapat menunjang pemasaran. Sebab kemasan berfungsi untuk 

melindungi produk dan menarik minat calon pembeli lewat estetikanya. Seluruh rantai proses 

produksi di PT. XYZ berurusan dengan mesin serta operator tenaga manusia. Setiap lini proses 

produksi memerlukan kontrol kualitas untuk memastikan kualitas produk dapat diterima dengan 

baik oleh konsumen yang diharapkan dapat memenuhi standar serta menghasilkan kemasan dan 

isi yang sesuai dengan SNI 7708:2011 tentang kopi gula krimer dalam kemasan. Diketahui 

masih ditemukan cacat pada kemasan produk PQR yang tentu diperlukan pengendalian dan 

pengawasan kualitas terhadap masalah tersebut agar produk sampai kepada konsumen dengan 

kondisi terbaik. 

Six sigma adalah metode yang digunakan untuk melakukan perbaikan proses dengan 

memfokuskan kegiatan untuk meminimalkan variasi proses sambil meminimalkan cacat 

manufaktur menggunakan analisis sistematis. Secara sederhana, six sigma dapat diartikan 

sebagai suatu proses yang mempunyai kemungkinan (probabilitas) kecacatan sebesar 0,00034% 

atau 3,4 unit kecacatan dalam satu juta unit yang diproduksi (Didiharyono, 2018). Six sigma 

memerlukan beberapa langkah DMAIC, yaitu: define sebagai fase identifikasi masalah, measure 

sebagai fase pengukuran cacat, analyze sebagai fase analisis penyebab masalah proses, improve 

adalah fase meningkatkan proses dan menghilangkan sebab-sebab cacat, dan control adalah fase 

mengawasi kinerja proses serta menjamin kecacatan tidak muncul lagi. 

 

2. Metode 

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah Six sigma dengan tujuan untuk 

memperbaiki kualitas kemasan produk kopi PQR keluaran PT. XYZ. Data yang digunakan yaitu 

rekapitulasi data defect bulan September 2021 hingga Desember 2021. Six sigma sendiri terdiri 

dari 5 tahap yaitu define, measure, analyze, improve, dan control (DMAIC). 

 Tahap define merupakan tahap yang mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi 

proses produksi dengan diagram SIPOC, dan mengkategorikan kategori cacat 

sebagai CTQ  (Supriyadi, 2017). 

 Tahap measure merupakan tahap yang mengukur stabilitas proses dengan peta 

kendali P dan menghitung nilai DPMO serta nilai sigma  (Lakshita Juwita Mufti, 

2018). Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai DPMO dan nilai sigma 

adalah sebagai berikut: 

            (1) 

          (2) 

 Tahap analyze merupakan tahap yang menganalisis penyebab kecacatan dengan 

diagram fishbone (Rachman, 2017). 

 Tahap improve merupakan tahap yang memberikan usulan atau rekomendasi 

perbaikan (Didiharyono, 2018).  Usulan tersebut diberikan kepada perusahaan 

berdasarkan akar penyebab masalah dengan tools Five-M Checklist dan Five Step 

Plan. 
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 Tahap control merupakan tahap yang mengawasi kinerja proses produksi suatu 

perusahaan untuk meminimasi kemunculan kecacatan  (Didi Asmadi, 2021). 

3. Hasil dan Pembahasan 

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tahap DMAIC yaitu define, measure, 

analyze, improve, dan control. 

3.1 Tahap Define 

Tahap ini dilakukan untuk mendefinisikan masalah agar mendapatkan informasi tentang 

permasalahan pada proses yang terjadi. Pertama melakukan identifikasi terhadap setiap proses 

produksi untuk memahami proses bisnis yang terjadi dengan diagram SIPOC (Supplier-Input-

Process-Output-Customer). Diagram SIPOC ditunjukkan sebagai berikut: 

 
Gambar 1. Diagram SIPOC Proses Produksi Kopi Kemasan Instan PQR 

Diketahui masih ditemukan cacat pada kemasan produk PQR sehingga dilakukan 

pengkategorian kategori cacat sebagai CTQ (Critical to Quality). Kategori cacat pada kemasan 

produk kopi PQR ditunjukkan sebagai berikut: 

Tabel 1.  Kategori Cacat Kemasan Produk Kopi Kemasan Instan PQR 

No. Kategori Cacat Titik Kritis 

1 
Bintik Kasar pada 

Seal 

Ditemukan bintik-bintik kasar pada seal 

horizontal akibat timing yang tidak tepat 

antara jatuhnya bahan dengan menutupnya 

seal 

2 
Kemasan tidak 

pas 

Bagian depan dan belakang tidak sama 

besar, akibat cutter bagian atas tidak pas 

dan etiket yang bergerak 

3 
Rentengan tidak 

terpotong 
Cutter tidak tajam 

4 Sachet pecah Seal tidak kuat akibat suhu kurang panas 

5 
Berat sachet tidak 

sesuai 

Berat rentengan lebih atau kurang dari 

standarnya  

3.2 Tahap Measure 

Tahap ini dilakukan untuk melakukan pengukuran terhadap kemampuan proses produksi 

dalam menghasilkan output dari input yang diolah. Untuk melihat dan memastikan apakah suatu 

proses terkendali secara statistik, maka digunakan peta kendali p melalui proporsi produk cacat. 

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data jumlah defect kemasan pada bulan 

September 2021 hingga Desember 2021. Grafik dari peta kendali p jumlah cacat sebelum dan 

sesudah revisi ditunjukkan sebagai berikut:  
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Gambar 2. Grafik Peta Kendali P dan Sesudah Revisi 

Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai DPMO dan nilai sigma untuk mengetahui 

kapabilitasnya. Contoh perhitungan mencari nilai DPMO dan nilai sigma ditunjukkan 

sebagai berikut: 

       (3) 

      (4) 

Berdasarkan hasil perhitungan DPMO dan nilai sigma, maka dibuat sebuah grafik 

untuk memperjelas perbedaan perbedaan nilai dari seluruh sample. Grafik DPMO dan 

nilai sigma ditunjukkan sebagai berikut: 

 

Gambar 3. Grafik DPMO dan Nilai Sigma 

Sehingga diketahui nilai proses DPMO sebesar 1551.61 dan nilai sigma sebesar 

4.46. Jika mencermati tabel tingkat pencapaian nilai sigma, maka dapat dikatakan kedua 

data ini cukup baik bagi PT. XYZ dengan kondisi saat ini sudah memiliki pasar luas 

secara nasional maupun internasional. Namun melihat angka 1552 pada nilai six sigma 

dan 4.46 pada nilai DPMO, kedua angka tersebut menunjukkan proses produksi 

perusahaan ini belum menyamakan dengan perusahaan di Jepang dan perusahaan kelas 

dunia.  

3.3 Tahap Analyze 

Tahap ini dilakukan untuk menganalisis faktor penyebab terjadinya kemasan 

produk cacat selama proses produksi kopi kemasan instan PQR menggunakan tools 

diagaram fishbone. 
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Gambar 4. Diagram Fishbone dari Seluruh Kategori Cacat Kemasan 

3.4 Tahap Improve 

Tahap ini dilakukan untuk memberikan rekomendasi perbaikan menggunakan tools Five-M 

Checklist dan Five Step Plan.  

Berdasarkan melakukan riset pada beberapa referensi, diketahui rekomendasi perbaikan 

menggunakan tool Five-M Checklist ditunjukkan sebagai berikut: 
Tabel 2.  Five-M Checklist Cacat Bintik Kasar pada Seal 

Faktor Masalah Usulan Perbaikan Referensi 

Man 

Operator kurang 

teliti dalam 

melakukan 

pengaturan mesin 

Operator perlu mengetahui tata cara set up 

atau pengaturan mesin dengan benar 

melalui training yang diadakan secara 

berkala sehingga membentuk operator 

yang berkualitas dan mesin bekerja 

dengan stabil. 

Supriyadi, 

dkk. 

(2017). 

Method 
Inspeksi produk 

yang kurang ketat 

QC melakukan inspeksi dengan 

persentase 100%,  bukan  hanya  dengan 

pengambilan  sampel  dengan  tujuan 

setiap sachet benar-benar terjamin 

kualitasnya. 

Satrijo, A. 

L. (2013). 

Machine 
Mesin kurang 

perawatan 

Mengontrol perawatan atau maintenance 

mesin secara lebih ketat dan berkala 

meliputi posisi las horizontal, posisi 

corong, dan pengaturan waktu. 

Sucipto, 

S., dkk 

(2017).  

 

Tabel 3.  Five-M Checklist Cacat Kemasan Tidak Pas 
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Faktor Masalah Usulan Perbaikan Referensi 

Man 

QC kurang teliti  

Atasan memberi arahan serta motivasi 

kepada QC berdasarkan standar tata kerja 

perusahaan. 

Indrawansyah, 

I., & Cahyana, 

B. J. (2019).  

Operator kurang 

teliti dalam 

melakukan 

pengaturan mesin 

Operator perlu mengetahui tata cara set 

up atau pengaturan mesin dengan benar 

melalui training yang diadakan secara 

berkala sehingga membentuk operator 

yang berkualitas dan mesin bekerja 

dengan stabil. 

Supriyadi, S., 

dkk (2017).  

Method 
Inspeksi produk 

yang kurang ketat 

QC melakukan inspeksi dengan 

persentase 100%,  bukan  hanya  dengan 

pengambilan  sampel  dengan  tujuan 

setiap kemasan benar-benar terjamin 

kualitasnya. 

Satrijo, A. L. 

(2013).  

Machine 
Mesin kurang 

perawatan 

Mengontrol perawatan mesin secara lebih 

ketat meliputi posisi etiket dan sensor eye 

mark. 

Sucipto, S., 

dkk (2017).  

Tabel 4.  Five-M Checklist Cacat Kemasan Tidak Pas 

Faktor Masalah Usulan Perbaikan Referensi 

Man 

Operator kurang 

teliti dalam 

melakukan 

pengaturan mesin 

Operator perlu mengetahui tata cara set up 

atau pengaturan mesin dengan benar 

melalui training yang diadakan secara 

berkala sehingga membentuk operator 

yang berkualitas dan mesin bekerja dengan 

stabil. 

Supriyadi, 

S., dkk 

(2017).  

Method 

Inspeksi produk 

yang kurang ketat 

QC melakukan inspeksi dengan persentase 

100%,  bukan  hanya  dengan pengambilan  

sampel  dengan  tujuan setiap sachet benar-

benar terjamin kualitasnya. 

Satrijo, A. 

L. (2013).  

SOP 

membersihkan 

cutter belum ada 

Perusahaan menyediakan SOP yang 

mencakup jadwal dan cara membersikan 

cutter kemudian SOP tersebut disosialisasi 

secara menyeluruh sehingga setiap 

operator memahami SOP tersebut. 

Permana, 

R., & 

Marwan, M. 

(2021).  

Machine 
Mesin kurang 

perawatan 

Mengontrol perawatan atau maintenance 

mesin secara lebih ketat dan berkala 

meliputi mempertajam mata cutter. 

Sucipto, S., 

dkk (2017).  

Material 
Sikat kawat 

kuningan terbatas 

Memastikan komitmen supplier untuk 

menyediakan material sesuai standar. 

Kurnianto, 

D. K., dkk 

(2021).  
 

Tabel 5.  Five-M Checklist Cacat Sachet Pecah 

Faktor Masalah Usulan Perbaikan Referensi 

Man 

QC kurang teliti  

Atasan memberi arahan serta motivasi 

kepada QC berdasarkan standar tata kerja 

perusahaan. 

Indrawansyah, 

I., & Cahyana, 

B. J. (2019).  

Operator kurang 

teliti dalam 

melakukan 

pengaturan mesin 

Operator perlu mengetahui tata cara set 

up atau pengaturan mesin dengan benar 

melalui training yang diadakan secara 

berkala sehingga membentuk operator 

yang berkualitas dan mesin bekerja 

Supriyadi, S., 

dkk (2017).  
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dengan stabil. 

Method 
Suhu seal kurang 

tepat 

Melakukan penelitian untuk menentukan 

suhu yang tepat kemudian dibentuk SOP 

agar suhu yang ditentukan menjadi 

standar tata kerja bagi operator. 

Sari, M. D. 

(2017).  

  
Posisi seal kurang 

tepat 

Melakukan penelitian untuk menentukan 

posisi yang tepat kemudian dibentuk SOP 

agar posisi yang ditentukan menjadi 

standar tata kerja bagi operator. 

Sari, M. D. 

(2017).  

Machine 
Mesin kurang 

perawatan 

Mengontrol perawatan mesin secara lebih 

ketat meliputi suhu seal kurang panas. 

Sucipto, S., 

dkk (2017).  

 

Tabel 6.  Five-M Checklist Cacat Berat Sachet Tidak Sesuai 

Faktor Masalah Usulan Perbaikan Referensi 

Man 

Operator kurang 

teliti dalam 

melakukan 

pengaturan mesin 

Operator perlu mengetahui tata cara set up 

atau pengaturan mesin dengan benar 

melalui training yang diadakan secara 

berkala sehingga membentuk operator 

yang berkualitas dan mesin bekerja dengan 

stabil. 

Supriyadi, 

S., dkk 

(2017).  

Method 

Inspeksi produk 

yang kurang ketat 

QC melakukan inspeksi dengan persentase 

100%,  bukan  hanya  dengan pengambilan  

sampel  dengan  tujuan setiap sachet benar-

benar terjamin kualitasnya. 

Satrijo, A. 

L. (2013).  

SOP kalibrasi 

penimbang berat 

belum ada  

Membentuk SOP cara serta jadwal 

melakukan kalibrasi penimbang berat 

dengan tujuan penimbang selalu 

menunjukan berat yang akurat. 

Supriyadi, 

S., dkk 

(2017).  

Machine 
Mesin kurang 

perawatan 

Mengontrol perawatan atau maintenance 

mesin secara lebih ketat dan berkala 

meliputi posisi las horizontal, posisi 

corong, dan pengaturan waktu. 

Sucipto, S., 

dkk (2017).  

 Rekomendasi perbaikan menggunakan tool Five Step Plan ditunjukkan sebagai berikut: 

1. Seiri (Pemilahan) 

Perusahaan disarankan untuk memisahkan tools yang diperlukan dengan yang tidak, 

memisahkan special tools dengan tools biasa, serta mengelompokkan barang, bahan baku, 

dan bahan kemas sesuai kepentingannya. Guna melaksanakan saran-saran tersebut adalah 

mempermudah operator menemukan barang, mengurangi waste time oleh operator dalam 

mencari barang, dan mengurangi gangguan gerak kerja bagi operator. 

2. Seiton (Penataan) 

Perusahaan disarankan untuk menghindari penyimpanan peralatan kerja dan dokumen yang 

menumpuk, memberi tanda (label) yang mudah terlihat pada penyimpanan, dan melakukan 

inspeksi secara berkala pada proses dan hasil penataan. Guna melaksanakan saran-saran 

tersebut adalah terciptanya lingkungan kerja yang rapi dan tata letak penempatan peralatan 

kerja dan dokumen menjadi efisien. 

3. Seiso (Pembersihan) 
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Perusahaan disarankan untuk memastikan kebersihan pada peralatan, mesin dan lingkungan 

kerja, mengenali sumber kotoran untuk ditindaklanjuti, menyediakan alat kebersihan yang 

memadai, dan membuat jadwal untuk melaksanakan pembersihan. Guna melaksanakan 

saran-saran tersebut adalah kesehatan pekerja terjamin baik, lingkungan kerja yang sehat 

dan nyaman, serta mengurangi resiko kerusakan alat kerja. 

4. Seiketsu (Pemantapan) 

Perusahaan disarankan untuk menciptakan sistem pemeliharaan house keeping dengan 

membuat petunjuk arah, membuat SOP pemadam api, menyediakan SOP pengamanan, dan 

membuat peraturan kedisplinan dan membuat mekanisme pemantauan dari upaya 

pemantapan yang sudah dilakukan. Guna melaksanakan saran-saran tersebut adalah 

menciptakan standardisasi kedisiplinan perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja 

yang bersih dan rapi. 

5. Shitsuke (Pembiasaan) 

Perusahaan disarankan untuk melakukan kedisiplinan kerja oleh seluruh pekerja tanpa 

terkecuali dan tidak dibedakan oleh jabatan, menyediakan training bagi pekerja sesuai 

divisi masing-masing secara berkala, menetapkan tanggung jawab bagi setiap individu, dan 

melakukan evaluasi menyeluruh secara berkala. Guna melaksanakan saran-saran tersebut 

adalah setiap karyawan memiliki rasa bertanggung jawab, meningkatknya semangat minat 

kerja pekerja, mencapai target individu pada perusahaan, dan terciptanya lingkungan kerja 

yang memberi rasa nyaman bagi pekerja. 

3.5 Tahap Control 

Tahap ini dilakukan untuk mengendalikan perbaikan-perbaikan yang telah disusun pada 

tahap sebelumnya. 

Upaya pengendalian yaitu melakukan standarisasi dan menjadikannya sebagai pedoman 

kerja standar terhadap masalah-masalah yang dihadapi. Selanjutnya melakukan 

dokumentasi dan disosialisasikan kepada seluruh karyawan di perusahaan sehingga 

masalah yang sama diharapkan tidak terulang kembali. 

Standarisasi sendiri merupakan upaya pencegahan terhadap resiko yang berpotensi 

menjadi penyebab produk cacat yang sama. Pengawasan dilakukan pada saat proses 

produksi sedang berlangsung setiap harinya oleh supervisor dengan mengecek laporan 

produktivitas karyawan dan laporan produk yang dihasilkan tiap karyawan. Kedua laporan 

tersebut akan dibandingkan dengan jumlah produk cacat yang dihasilkan. Dengan 

diberlakukannya hal seperti ini, maka pemilik perusahaan akan mudah memeriksa laporan 

dan persentase produk cacat per periode serta mengetahui adanya pengaruh dari 

pelaksanaan perbaikan yang telah dilakukan. 

Dokumentasi merupakan bukti pembelajaran berdasarkan masalah yang telah dihadapi 

beserta penyelesaiannya. Sistem ini diharapkan dapat mempermudah seluruh karyawan 

dalam mengakses informasi dalam mempelajari masalah kualitas di hari yang akan datang 

sehingga dapat selalu bertindak dengan peningkatan yang efektif.  

 

4. Simpulan 

Terdapat lima kategori cacat kemasan pada produk kopi kemasan instan PQR yang menjadi 

CTQ (Critical to Quality) pada penelitian ini yaitu cacat bintik kasar pada seal, kemasan tidak 

pas, rentengan tidak terpotong, sachet pecah, dan berat sachet tidak sesuai. Secara umum, 

penyebab kelima jenis kategori cacat tersebut adalah operator kurang teliti dalam pengoperasian 

mesin, inspeksi produk kurang ketat, serta mesin yang kurang perawatan. 



Seminar dan Konferensi Nasional IDEC 2022          ISSN: 2579-6429 

23 Juli 2022 

D13.9 

 

Solusi bagi PT. XYZ dalam upaya meningkatkan kualitas produk kopi kemasan instan 

PQR dibagi ke dalam dua tahap yaitu perbaikan terhadap setiap kategori cacat menggunakan 

analisis Five-M Checklist, perbaikan lingkungan kerja dengan menggunakan analisis Five Step 

Plan, serta pengontrolan proses produksi dengan adanya standarisasi serta dokumentasi. 
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