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BAB II 

 

 

KAJIAN LITERATUR 

 

 

 

2.1 Kajian Induktif 

 

 

Terdapat beberapa penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya tentang 

kualitas dengan menggunakan metode Six Sigma, diantaranya : 

1. Wieke Rossaria Dewi, Nasir Widha Setyanto dan Ceria Farela Mada T (2012). 

“Implementasi metode Lean Six Sigma sebagai Upaya Meminimasi Waste 

pada PT. Prime Line International”. Dalam penelitian tersebut Wieke dkk, 

menggunakan metode Lean Six Sigma dengan menggunakan tools DMAIC 

untuk meminimalisasi waste khususnya pada bagian produksi. Dari hasil 

penelitian terdapat tiga waste yang paling berpengaruh yaitu waiting, defect dan 

overproduction 

2. Frasis Tiyasari (2008). “Peningkatan Kualitas Produk Benang Dengan 

Pendekatan Six Sigma”. Dalam penelitian tersebut Frasis menggunakan 

metode Six Sigma untuk untuk mengurangi terjadinya cacat waste dalam proses 

hingga tidak lebih dari 3,4 DPMO (Defect Permillion Opptunities) untuk tetap 

mencapai kepuasan pelanggan, serta perbaikan dan peningkatan kualitas secara 

terus-menerus dari perusahaan sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan 

pelanggan. 

3. Cut Chaerani Amanda, Marina Yustiana Lubis, dan Agus Alex Yanuar (2014) 

“Usulan Perbaikan Proses Produksi Part Body Casing Meteran Air Untuk 

Meminimasi Waste Environmental, Health, dan Safety (EHS) Di PT. Multi 

Instrumentasi Dengan Pendekatan Lean Six Sigma”. Dalam penelitian 

tersebut Cut Chaerani dkk, menggunakan metode Lean Six Sigma dalam upaya 
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meminimasi waste Environment, Health, Safety, digunakan metode lean six 

sigma dengan tahapan DMAI yaitu define, measure, analyze dan improve. 

Selain tahapan DMAI digunakan pula tools lean untuk perbaikan proses 

produksi body casing. Pada tahap define dilakukan pemetaan value stream dan 

pembuatan diagram SIPOC untuk menggambarkan aliran proses yang terjadi 

dan pengukuran kondisi lapangan Tahap measure, dilakukan penentuan CTQ, 

pengkategorian kecelakaan kerja . Tahap analyze, menentukan akar penyebab 

masalah dengan fishbone diagram, 5 Why, FMEA dan pokayoke. Tahap 

improve diberikan usulan perbaikan dari hasil FMEA. Dan juga menghasilkan 

beberapa usulan yang diberikan yaitu, membuat papan himbauan mengenai 

kewajiban penggunaan alat keselamatan kerja, menambah pendingin ruangan 

atau kipas angin, memperbesar ventilasi atau ruangan yang menghasilkan panas 

terbesar, membuat box khusus untuk penyimpanan alat keselamatan kerja. 

4. Jiwarani Ambar Pertiwi, Nasir Widha Setyanto, dan Ceria Farela Mada Tantrika 

(2013) “Pendekatan Lean Six Sigma Guna Mengurangi Waste Pada Proses 

produksi Genteng Dan Paving”. Dalam penelitian tersebut Jiwarani dkk. 

menggunakan metode Lean Six Sigma dengan menggunakan Tool FMEA 

(Failure Mode and Effect Analysis) digunakan untuk menganalisa dan dicari 

kemungkinan kegagalan (failure) yang akan terjadi atau yang sudah terjadi.  

Berdasarkan failure yang ditemukan, usulan perbaikan disusun untuk mencegah 

kesalahan mengatasi kesalahan yang terjadi terutama akibat human error. 

5. Ari Fakhrus Sanny, Mustafid, dan Abdul Hoyyi (2015) “Implementasi Metode 

Lean Six Sigma Sebagai Upaya Meminimalisasi Cacat Produk Kemasan 

Cup Air Mineral 240 ML”. Dalam penelitian tersebut Ari Fakhrus 

dkk.menggunakan metode Lean Six Sigma dalam pengendalian kualitas dengan 

studi kasus dari kualitas produk kemasan gelas air 240 ml pada proses kontrol 

kualitas menghasilkan sebelas jenis cacat.  

Beberapa penelitian diatas hanya menfokuskan pada permasalahan jenis 

kecacatan dan pengukuran nilai level sigma. Maka dalam penelitian ini peneliti 

akan mengidentifikasi jenis pemborosan (waste) beserta akar penyebab 

terjadinya kecacatan produk dengan menggunakan metode Lean dan Six Sigma 

yang diharapkan biasa membantu meminimalisasi pemborosan dan kecacatan 

produk pada proses produksi. 
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2.2 Kajian Deduktif 

2.1.1 Pengertian Kualitas 

 

 

Definisi kualitas menurut Vincent Gaspersz (2005) adalah totalitas dari 

karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan yang dispektifikasi atau diterapkan. 

Sedangkan menurut Yulian Zamit (2003) mutu adalah istilah relatif yang sangat 

bergantung pada situasi ditinjau dari pandangan konsumen, secara subjektif 

orang mengatakan kualitas adalah sesuatu yang cocok dengan selera (fitness for 

use) 

Kualitas dapat diartikan sebagai tingkat atau ukuran kesesuaian produk 

dengan standar yang telah ditetapkan (Juita Alisjahbana, 2005). Jadi, kualitas 

yang baik akan dihasilakan dari proses yang baik dan sesuai dengan standar 

kualitas yang telah ditentukan berdasarkan kebutuhan pasar. 

Pengertian kualitas banyak diartikan secara berbeda oleh banyak ahli, 

hal ini di karenakan kualitas memiliki pengertian yang sangat luas. Berikut ini 

definisi kualitas menurut beberapa ahli : 

a. Kualitas dapat diartikan sebagai karakteristik sebuah produk atau jasa 

yang di desain untuk kebutuhan tertentu pada kondisi tertentu 

(Ishikawa,1990). 

b. Menurut Gasperz dalam Kawiana (2009), dengan memberikan perhatian 

pada kualitas akan memberikan dampak yang positif kepada bisnis 

melalui dua cara yaitu dampak terhadap biaya produksi dan dampak 

terhadap pendapatan. 

c. Menurut Prawirosentono (2007), produk yang berkualitas prima 

memang akan lebih atraktif bagi konsumen, dan pada akhirnya dapat 

meningkatkan  volume penjualan perusahaan. 

d. Menurut Tampubolon (2004), tujuan manajemen kualitas adalah untuk 

membangun kesuksesan melalui pembedaan produk dan jasa, biaya 

yang rendah (efisien), dan merespon selera pasar dan konsumen. 

e. Menurut Juran  (1988), kualitas adalah kesesuaian dengan tujuan atau 

manfaatnya. 
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Dari beberapa pemikiran para pakar diatas dapat disimpulkan, 

bahwa kualitas adalah stabilitas peningkatan kualitas atau perbaikan 

produk dan penurunan produk serta karakteristik dari suatu hasil 

produksi, untuk memenuhi serta meningkatkan kepuasan konsumen. 

Pada dasarnya performansi kualitas dapat ditentukan dan diukur 

berdasarkan karakteristik kualitas yang terjadi dari beberapa sifat atau 

dimensi berikut (Gasperz, 1998):  

1. Fisik: panjang, besar, diameter, tegangan, kekentalan, dll. 

2. Sensory (berkaitan dengan panca indera): rasa, penampilan, 

warna, bentuk, model, dll. 

3. Orientasi waktu: keandalan (reliability), kemampuan pelayanan 

(service ability), kemudahaan pemeliharaan (maintenance 

ability), ketetapan waktu penyerahan produk, dll. 

4. Orientasi biaya: berkaitan dengan dimensi biaya yang 

menggambarkan harga atau ongkos dari suatu produk yang 

dibayarkan oleh konsumen. 

 

2.1.2 Pengertian Pengendalian 

 

 

Pengendalian dapat diartikan juga sebagai proses pengawasan kegiatan 

produksi untuk menjamin bahwa standar sesuai dengan sudah direncanakan dan 

melakukan langkah koreksi terhadap penyimpangan. 

Menurut Joseph M Juran (1989) pengendalian diartikan sebagai 

keseluruhan cara yang digunakan untuk menentukan dan mencapai tujuan 

(standart). Pengendalian ini mencegah agar segala sesuatunya tidak menjadi 

lebih buruk. Sedangkan menurut Robbin dan Coulter (1999) menjelaskan 

pengendalian sebagai suatu  proses memantau kegiatan-kegiatan, untuk 

memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu diselesaikan sebagaimana telah 

direncanakan dan proses mengoreksi setiap penyimpangan yang berarti. 

 

Berdasarkan pada waktu pelaksanaan pengendalian, dikenal tiga macam 

pengendalian yaitu : 
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a. Pengendalian sebelum proses (Preventive Control) 

Di maksudkan agar produksi dapat berjalan sesuai dengan rencana, 

meliputi pemeriksaan terhadap: 

1) Rencana Produksi 

2) Desain Produk 

3) Mesin atau Peralatan 

4) Bahan baku atau Penolong. 

5) Tenaga Kerja. 

b. Pengendalian pada saat proses berlangsung 

Hal ini bertujuan untuk mengendalikan apabila terjadi penyimpangan-

penyimpangan terhadap standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan 

dapat segera dilakukan koreksi. 

c. Pengendalian setelah proses (Repressive Control) 

Pengendalian ini di maksudkan sebagai pencegahan terjadinya 

penyimpangan-penyimpangan yang telah terjadi selama proses produksi 

yang dapat dijadikan bahan pertimbangan untuk mencegah terjadinya 

penyimpangan yang akan datang. 

 

2.1.3 Pengendalian Kualitas 

 

 

Menurut Suprihanto (2000) menjelaskan Quality Control sebagai suatu 

aktivitas pengendalian material yang bertujuan untuk mengetahui secara aktual 

material agar sesuai dengan kondisi yang ditetapkan pada saat perencanaan. Jadi 

pengendalian kualitas merupakan suatu aktivitas untuk menjaga standarisasi 

kualitas suatu produk atau material mulai dari proses persiapan, penyimpanan,  

produksi sampai ke tahap pemakaian oleh konsumen. Pengendalian kualitas 

pada umumnya ada empat langkah, yaitu: 

1. Menetapkan Standar, yaitu menentukan standar mutu biaya, standar 

mutu prestasi kerja, standar mutu keamanan, dan standar mutu. 

2. Menilai Kesesuaian, yakni membandingkan masalah dari produk yang 

dibuat atau jasa yang ditawarkan terhadap standar-standar yang telah 

ditetapkan. 
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3. Bertindakan apabila diperlukan, yakni mengoreksi masalah dan 

penyebabnya melalui faktor-faktor yang meliputi pemasaran, 

perancangan, rekayasa, produksi dan pemeliharaan yang 

mempengaruhi kepuasan konsumen. 

4. Merencanakan perbaikan, yakni mengembangkan  upaya yang 

continuous untuk memperbaiki standar-standar biaya, prestasi, 

keamanan, dan keandalan 

 

2.1.4 Pengertian Six Sigma 

 

 

Six sigma adalah suatu framework atau sistem yang komperhensif dan 

fleksibel untuk melakukan proses perbaikan yang berkesinambungan. Six Sigma 

secara unik dikendalikan oleh pemahaman yang kuat terhadap kebutuhan 

pelanggan. Six Sigma menganalisa kemampuan proses dan bertujuan 

menstabilkan dengan cara mengurangi atau menghilangkan variasi-variasi. 

Langkah mengurangi cacat dan variasi dilakukan secara sistematis 

dengan mendefinisikan, mengukur, menganalisa, memperbaiki, dan 

mengendalikannya. Langkah sistematis dalam Six Sigma dikenal dengan 

metode DMAIC. Team Six Sigma didalam menyelesaikan proyek yang spesifik 

untuk dapat meraih level Six Sigma perlu berpedoman pada 5 fase pada DMAIC 

tersebut (Paul, 1999). 

Fase Define (D) dilakukan pendefinisian proyek dan tujuan yang hendak 

dicapai berdasarkan keinginan dan feedback pelanggan. CTQ (Critical to 

Quality) adalah hal yang perlu didefinisikan berdasarkan input dari pelanggan 

terhadap kualitas yang diinginkan terhadap produk. Fase Measure (M) akan 

memilih indikator kinerja dan menentukan pengukuran baseline. Six Sigma 

team harus mengidentifikasi proses internal kunci yang mempengaruhi CTQ 

dan perlu mengukur cacat yang relevan dengan CTQ dan proses internal kunci-

nya. Fase Analyze (A), dilakukan analisa yang mendalam mengenai penyebab 

utama dari cacat yang terjadi. Team Six Sigma perlu menemukan mengapa cacat 

terjadi dari hasil identifikasi variable kunci yang menjadi penyebab timbulnya 

variasi pada proses. Fase Improve (I) akan melakukan upaya perbaikan agar 

penyebab dari cacat tidak terjadi atau semakin tereduksi. Team Six Sigma perlu 
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mengkonfirmasi variable kunci, mengkuantifikasi efek dari CTQ ini, dan 

menjalankan proyek perbaikan. Fase Control (C), dilakukan agar team Six 

Sigma dan operator dapat memelihara peningkatan kualitas menuju kualitas 

level 6 (six). 

Six Sigma merupakan sebuah metodologi terstruktur untuk memperbaiki 

proses yang di fokuskan pada usaha mengurangi variasi proses (process 

variance) sekaligus mengurangi cacat produk/jasa yang diluar spesifikasi 

dengan menggunakan statistik dan problem solving tools secara intensif 

(Manggala, 2005). Six sigma adalah suatu sistem yang komprehensif dan 

fleksibel untuk mencapai, memberikan dukungan dan memaksimalkan proses 

usaha yang berfokus pada pemahaman dalam kebutuhan pelanggan dengan 

menggunakan fakta, data dan analisis statistik serta terus-menerus 

memperhatikan pengaturan,  perbaikan dan mengkaji ulang proses usaha. 

Beberapa definisi lainnya dari Six Sigma adalah sebagai berikut: 

a. Six Sigma diartikan sebagai metode berteknologi canggih yang 

digunakan oleh para insinyur dan statistikiawan dalam memperbaiki / 

mengembangkan proses atau produk.(Miranda dkk,2006). 

b. Six Sigma adalah suatu visi peningkatan kualitas menuju target  3,4 

kegagalan dalam persejuta kesempatan (DPMO) untuk setiap transaksi 

produk (barang dan jasa), upaya giat menuju kesempurnaan (zero defect) 

kegagalan nol (Gasperz,2002). 

Pada dasarnya pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai 

sebagaimana yang mereka harapkan. Apabila produk (barang dan/atau jasa) 

diperoses pada  tingkat kualitas Six Sigma, perusahaan boleh mengharapkan 3,4 

kegagalan per sejuta kesempatan (DPMO) atau mengharapkan bahwa 99,99966 

persen dari apa yang diharapkan pelanggan akan ada pada produk itu. Dengan 

demikian Six Sigma dapat dijadikan ukuran target kinerja sistem industri tentang 

bagaimana baiknya suatu proses transaksi produk antara pemasok dan 

pelanggan. Semakin tinggi target Sigma yang dicapai, kinerja sistem industri 

akan semakin baik. Six Sigma juga bisa dianggap sebagai strategi terobosan 

yang memungkinkan perusahaan melakukan peningkatan luar biasa (dramatic) 

di tingkat bawah. Six Sigma juga dapat dipandang sebagai pengendalian proses 

industri berfokus pada pelanggan, melalui penekanan pada kemampuan proses 

(process capability). 
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Pendekatan pengendalian proses Six Sigma dari Motorola (Motorola 

Company’s Six Sigma Process Control) mengijinkan adanya pergeseran nilai 

rata – rata (mean) dari proses industri sebesar ± 1,5σ, sehingga akan 

menghasilkan tingkat ketidaksesuaian sebesar 3,4 per sejuta kesempatan (3,4 

DPMO = Defect Per Million Opportunities), artinya setiap satu juta kesempatan 

akan terdapat kemungkinan 3,4 ketidaksesuaian. Konsep ini berbeda dengan 

“True 6 – Sigma Process” yang secara teori statistika dihitung berdasarkan 

distribusi normal terpusat (normal distribution centered) akan menghasilkan 

tingkat ketidaksesuaian sebesar 0,002 DPMO. 

 

Tabel 2.1. Perbedaan Konsep True 6-Sigma Process dan Motorola’s 6-Sigma 

Process 

True 6-Sigma Process(Normal 

Distribustion Centered) 

Motorola Company's 6-Sigma Process(Normal 

Distribution Shifted 1,5σ) 

Spec Limit Percent DPMO Spec Limit Percent DPMO 

± 1 SIGMA 68,27 317300 ± 1 SIGMA 30,23 697700 

± 2 SIGMA 95,45 45500 ± 2 SIGMA 69,13 308700 

± 3 SIGMA 99,73 2700 ± 3 SIGMA 93,32 66810 

± 4 SIGMA 999,937 63 ± 4 SIGMA 99,379 6210 

± 5 SIGMA 99,999,943 0,57 ± 5 SIGMA 999,767 233 

± 6 SIGMA 99,999,999 0,002 ± 6 SIGMA 9,999,966 3,4 

Sumber : Google 

 

2.1.5 Metodologi Six Sigma 

 

 

 
    Sumber : Vincent Gaspersz, 2011 

Gambar 2.1 konsep DMAIC 

 

 Metodologi yang digunakan dalam upaya mendukung metode Six Sigma 

tersebut adalah DMAIC (Define, Measure, Analyze, Improve, dan Control) 
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seperti gambar 2.3 di atas. DMAIC digunakan untuk meningkatkan proses 

bisnis yang ada (Gasperz, 2007). Proses DMAIC sangat berguna apabila 

digunakan saat produk atau proses dapat ditingkatkan untuk memenuhi atau 

meningkatkan kebutuhan pelanggan dan juga untuk mendukung tujuan dari 

bisnis yang sedang dijalani. Dari penjelasan di atas dapat di simpulkan bahwa 

six sigma adalah seperangkat alat yang bertujuan membantu para manajer dan 

karyawan perusahaan untuk lebih memahami dan memperbaiki proses-proses 

yang kritis sehingga dapat menghasilkan kepuasan dari pelanggan (costumer 

satisfaction). 

 Konsep DMAIC merupakan sebuah close loop yang artinya adalah 

output dari tiap fase yang dihasilkan akan menjadi input bagi fase berikutnya, 

dan juga output dari fase terakhir dalam suatu loop yaitu  fase control, akan 

menjadi input untuk rencana / usaha perbaikan selanjutnya, ini akan 

memastikan dilakukannya peningkatan yang terus berkelanjutan. Didalam 

penerapan Six Sigma ada lima langkah yang disebut DMAIC (Define, Measure, 

Analisys, Improve, dan Control). (Gaspresz,2002) : 

 

a. Tahap Define 

 

Define (Definisi), merupakan langkah operasional pertama 

dalam program peningkatan kualitas six sigma. Sebelum mendefinisikan 

proses kunci beserta pelanggan dalam proyek six sigma, disini kita perlu 

mengetahui model proses SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, dan 

Costumer). 

 

b. Tahap Measure 

 

Measure (Pengukuran), merupakan langkah operasional kedua 

dalam program peningkatan kualitas six sigma. 

1. Pada tahap ini menetapkan karakteristik kualitas dengan 

kevutuhan spesifik dari pelanggan. Karakteristik kualitas 

(Critical to Quality) merupakan kunci yang ditetapkan 

seyogyanya berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik 
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dari pelanggan, yang di turunkan secara langsung dari 

persyaratan-persyaratan output dan pelayanan. 

 

2. Mengidentifikasi proses dengan grafik pengendali. Pada 

penelitian ini data yang akan diteliti adalah data atribut, dan 

proses dengan menggunakan grafik P, karena merupakan data 

ketidaksesuaian, maka rumus yang digunakan adalah sebagai 

berikut : (Ariani, 2005). 

 

a. Penentuan Peta Kendali P 

 

𝐶𝐿 =  
∑ 𝐷𝑖

𝑛𝑖
 

 

 

b. Penentuan Upper Control Limit (UCL) 

 

𝑈𝐶𝐿 =  �̅� + 3 √
�̅�(1 − �̅�)

𝑛𝑖
 

 

c. Penentuan Lower Control Limit (LCL) 

 

𝐿𝐶𝐿 =  �̅� − 3 √
�̅�(1 − �̅�)

𝑛𝑖
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c. Tahap Analyze 

 

Analyze (Analisa), merupakan langkah ketiga dalam program 

peningkatan kualitas six sigma, pada tahap ini dilakukan beberapa hal : 

1) Menentukan stabilitas dan kemampuan dari proses. 

2) Menetukan target-target kinerja dari karakteristik kualitas kunci 

(CTQ) yang akan ditingkatkan dalam proyek six sigma. 

3) Mengidentifikasi sumber-sumber akar penyebab kecacatan atau 

kegagalan. 

 

d. Tahap Improvement 

 

Improve (Perbaikan), setelah akar penyebab dari masalah 

kualitas teridentifikasi, maka perlu dilakukan penerapan rencana 

tindakan untuk melaksanakan peningkatan kualitas. Langkah-langkah 

untuk melaksanakan peningkatan kualitas dengan menggunakan alat 

implementasi Kaizen yang meliputi Kaizen Five-Step Plan, Lima W, 

dan Satu H, dapn Five-M Checklist. 

 

e. Tahap Control 

 

Control (Pengendalian), merupakan tahap operasional terakhir 

dalam proyek peningkatan kualitas six sigma. Pada tahap ini hasil-hasil 

peningkatan kualitas didokumentasi dan disebarluaskan, praktek-

praktek terbaik yang sukses dalam meningkatan proses 

distandarisasikan dan dijadikan pedoman kerja standar, serta 

kepemilikan atau penanggung jawab proses, yang berarti six sigma 

berakhir pada tahap ini.  

 

2.1.6 Tools dalam Six Sigma 

 

 

Salah satu pengertian dari Six Sigma adalah Six Sigma sebagai tools. 

Didalam metode Six sigma terdapat beberapa tools perbaikan yang sebenarnya 
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telah diterapkan untuk peningkatan kualitas suatu produk. Berikut adalah 

beberapa tools yang digunakan untuk menganalisa masalah yang lebih 

kompleks, yaitu : 

 

 CTQ (Critical to Quality) Tree 

 

Critical to Quality adalah kebutuhan yang sangat penting dari 

produk yang diperlukan oleh pelanggan (George, 2002). Perusahaan 

yang bersangkutan harus dengan jelas mendefenisikan bagaimana 

karakteristik CTQ ini dapat diukur dan dilaporkan. CTQ yang 

merupakan karakterikstik kualitas yang ditetapkan seharusnya 

berhubungan langsung dengan kebutuhan spesifik pelanggan yang 

diturunkan secara langsung dari persyaratan-persyaratan output dan 

pelayanan (Pande, 2002). Pada akhirnya,perusahaan harus 

menghubungkan pengukuran CTQ pada kunci proses dan pengendalian 

sehingga perusahaan dapat menentukan bagaimana meningkatkan 

proses. Biasanya bentuk dari tools ini hanya terdiri dari turunan atau 

breakdown dari semua masalah sampai akhirnya tercapai atau dapat 

teridentifikasi masalah yang sedang terjadi agar keinginan pelanggan 

terpenuhi seperti gambar 2.2 di bawah ini. 

 

 
Sumber: Google 

Gambar 2.2 Contoh CTQ Tree 

  



19 
 

 Diagram Pareto 

 

Diagram Pareto adalah alat yang mengatur item dalam urutan 

besarnya kontribusi mereka, ada dengan mengidentifikasi beberapa item 

mengarahkan pengaruh maksimal. Alat ini digunakan dalam 

peningkatan kualitas untuk memprioritaskan proyek-proyek untuk 

perbaikan, memprioritaskan menyiapkan tim tindakan perbaikan 

untukmemecahkan masalah, mengidentifikasi penyebab paling sering 

untuk penolakan atau untuk proses sejenis lainnya. 

Pareto chart untuk mengidentifikasi beberapa isu vital dengan 

menerapkan aturan perbandingan 80:20, artinya 80% peningkatan dapat 

dicapai dengan memecahkan 20% masalah terpenting yang dihadapi 

(Yamit, 2000). Penggunaan diagram Pareto mengenai berbagai macam 

kegagalan dari proses produksi dapat diketahui mana yang paling tinggi 

frekuensi kegagalannya sehingga dapat segera dilakukan usaha 

perbaikan. Menurut Ariani (2005) langkah dalam penyusunan diagram 

Pareto adalah: 

a. Menentukan metode atau arti dari pengklasifikasian data, 

misalnya berdasarkan masalah, penyebab, jenis 

ketidaksesuaian, dan sebagainya. 

b. Menentukan satuan yang digunakan untuk membuat urutan 

karakteristik tersebut. 

c. Mengumpulkan data sesuai dengan interval waktu yang 

telah ditentukan. 

d. Merangkum data dan membuat rangking kategori data 

tersebut dari yang terbesar hingga terendah. 

e. Menghitung frekuensi kumulatif atau persentase kumulatif 

yang digunakan. 

f. Menggambar diagram batang. 
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Sumber: Google 

Gambar 2.3 Contoh Diagram Pareto 

 

 SIPOC 

 

SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Costumer) digunakan 

untuk menunjukkan aktivitas mayor, atau sub proses dalam sebuah 

proses bisnis, bersama-sama dengan kerangka kerja dari proses, yang 

disajikan dalam Supplier, Input, Process, Output, Costumer. Dalam 

mendefinisikan proses-proses kunci beserta pelanggan yang terlibat 

dalam suatu proses yang  dievaluasi dapat di dekati dengan model 

SIPOC (supplier-Inputs-Process-Output-Costumer). Model SIPOC 

adalah paling banyak digunakan manajemen dalam peningkatan proses. 

Nama SIPOC merupakan akronim  dari limaelemen utama dalam sistem 

kualitas, (Gasperz 2002) yaitu: 

o Supplier adalah orang atau kelompok orang yang memberikan 

informasi kunci, material, atau sumber daya lain kepada proses. 

Jika suatu proses terdiri dari beberapa sub proses, maka sub 

proses sebelumnya dapat dianggap sebgai petunjuk pemasok 

internal (internal suppliers). 

o Inputs adalah segala sesuatu yang diberikan oleh pemasok 

(suppliers) kepada proses. 

o Process adalah sekumpulan langkah yang mentransformasi dan 

secara ideal menambah  nilai  kepada  inputs  (proses  

transformasi  nilai tambah kepada inputs). Suatu proses biasanya 

terdiri dari beberapa sub-proses. 
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o Outputs adalah produk (barang atau jasa) dari suatu proses. 

Dalam industri manufaktur ouputs dapat berupa barang setengah 

jadi maupun barang jadi (final product). Termasuk kedalam 

outputs adalah informasi-informasi kunci dari proses. 

o Customer adalah orang atau kelompok orang, atau sub proses  

yang menerima outputs. Jika suatu proses terdiri dari beberapa 

sub proses, maka sub proses sesudahnya dapat dianggap sebagai 

pelanggan internal (internal customers). 

 
                 Sumber : Google 

Gambar 2.4 Diagram Proses SIPOC 

 

 Diagram Operasi (Operation Chart) 

 

       Diagram operasi adalah alat untuk menggambarkan proses dalam 

bentuk yang ringkas sehingga mudah untuk dimengerti (Gasperzs, 2002). 

Diagram operasi akan memberikan gambaran secara grafis dari tiap-tiap 

kejadian dalam suatu pekerjaan. Adapun simbol-simbol yang digunakan 

untuk membuat diagram proses antara lain: 
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Tabel 2.2 Simbol Diagram Proses 

      

Sumber : Google 

 

 

     Simbol-simbol tersebut berlaku seperti sebuah alat bantu dalam 

membuat langkah-langkah detail pada sebuah proses dengan cepat dan 

mudah, seperti urutan-urutan aktivitas seseorang atau langkah-langkah yang 

di lalui oleh  suatu material. Penggunaan diagram proses secara benar akan 

dapat mendeteksi dan mengusulkan tindakan perbaikan yang perlu 

dilakukan terhadap proses seperti pengurangan waktu, penggabungan 

aktivitas sehingga lebih efisien dan lain-lain. 

 

 Fishbone Diagram 

 

       Fishbone diagram (Cause Effect Diagram) adalah suatu  tools  yang 

membantu tim untuk menggabungkan ide-ide mengenai penyebab potensial 

dari suatu masalah. Diagram ini juga biasa disebut dengan diagram fishbone 

karena bentuknya yang seperti tulang ikan. Masalah  yang  terjadi  dianggap  

sebagai  kepala  ikan  sedangkan  penyebab  masalah dilambangkan  dengan  

tulang-tulang  ikan  yang  dihubungkan  menuju  kepala  ikan. Tulang paling 

kecil adalah penyebab yang paling spesifik yang membangun penyebab 

yang lebih besar (tulang yang lebih besar). 
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Sumber : Google 

Gambar 2.5 Diagram Fishbone 

 

 Control Chart 

 

      Peta kendali atau Control Chart  merupakan suatu teknik yang 

dikenal sebagai metode grafik yang di gunakan untuk mengevaluasi apakah 

suatu proses berada dalam pengendalian kualitas secara statistik atau tidak 

sehingga dapat memecahkan masalah dan  menghasilkan perbaikan kualitas. 

        Metode ini dapat membantu perusahaan dalam mengontrol proses 

produksinya dengan memberikan informasi dalam bentuk grafik.Tujuan 

dari perancangan program aplikasi Control Chart ini adalah untuk melihat 

sejauh mana tingkat keberhasilan suatu proses produksi sehingga bisa 

dijadikan pedoman dalam mengarahkan perusahaan kearah pemenuhan 

spesifikasi konsumen. 

   Pemilihan peta kendali didasarkan pada tipe data yang ada. Dalam 

konteks pengendalian proses statistik, terdapat dua jenis data yaitu (Pzydek, 

2003, hal 416-417): 

1. Data variabel adalah data kuantitatif yang diukur untuk keperluan 

analisis. 

2. Data atribut adalah data kualitatif yang dapat dihitung untuk 

pencatatan dan analisis. 
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Menurut V. Gaspersz (1998), peta kendali untuk data variabel 

adalah peta kendali yang digunakan untuk pengendalian karakteristik 

mutu yang dapat dinyatakan secara numeric. Umumnya peta kendali 

variable disebut juga X-R Chart. Peta kontrol X-bar (rata-rata) dan R 

(range) digunakan untuk memantau proses yang mempunyai 

karakteristik yang berdimensi kontinyu.  

Peta kontrol X-bar menjelaskan tentang apakah perubahan-

perubahan telah terjadi dalam ukuran titik pusat atau rata-rata dari suatu 

proses. Sedangkan peta kontrol R (range) menjelaskan apakah 

perubahan-perubahan terjadi dalam ukuran variasi, dengan demikian 

berkaitan dengan perubahan homogenitas produk yang dihasilkan 

melalui suatu proses. Pada dasarnya setiap peta kontrol memiliki garis 

tengah (central line) dinotasikan dengan CL dan sepasang batas kontrol 

(control limits), satu batas control ditempatkan diatas garis tengah 

sebagai Batas Kontrol Atas (Upper Control Limits-UCL), dan satu lagi 

dibawah garis tengah sebagai Batas Kontrol Bawah (Lower Control 

Limits-LCL). 

 

 FMEA (Failure Mode and Effect Analysis) 

 

           Alat yang sering dipergunakan untuk mengidentifikasikan sumber-

sumber dan akar penyebab dari suatu masalah kualitas adalah FMEA. Suatu 

mode kegagalan adalah apa saja yang termasuk dalam kecacatan atau 

kegagalan dalam rancangan atau design, kondisi diluar batas spesifikasi 

yang telah ditetapakan atau perubahan–perubahan dalam produk yang 

menyebabkan terganggunya fungsi dari produk itu. 

    Melalui menghilangkan mode kegagalan, maka FMEA akan 

meningkatkan keandalan dari produk dan pelayanan sehingga 

meningkatkan kepuasan pelanggan yang menggunakan produk dan 

pelayanan itu. FMEA dapat diterapkan dalam semua bidang, baik 

manufaktur maupun jasa, juga pada semua jenis produk. Namun 

penggunaan FMEA akan paling efektif apabila diterapkan pada produk atau 

proses baru atau produk dan proses  sekarang  yang akan mengalami 



25 
 

perubahan-perubahan besar dalam rancangan, sehingga dapa 

mempengaruhi keandalan dari produk dan proses itu. 

      FMEA proses dapat membantu menghilangkan kegagalan yang 

disebabkan oleh perubahan-perubahan dalam variabel proses, misalnya 

ukuran yang tidak tepat, tekstur dan warna yang tidak sesuai, ketebalan yang 

tidak tepat, dll. Elemen-elemen kunci dalam FMEA design adalah : 

o Ketepatan waktu (timeliness). 

Suatu FMEA design harus dikerjakan atau dilakkukan oleh tim Six 

Sigma pada  tahap  awal  dalam  siklus  pengembangan  produk,  

setelah  design konseptual diputuskan, tetapi sebelum pengadaan 

peralatan dan lainnya. 

o Kerja sama (team work). 

Suatu FMEA design harus dikerjakan atau dilakkukan oleh tim Six 

Sigma yang anggota – anggotanya mewakili area kunci dari 

pengembangan produk, seperti : design produk, reliability, 

manufakturing, pengendalian kualitas,  penjualan  dan  pemasaran,  

pembelian,  pelayanan  pelanggan, bantuan teknis, pemasok dan 

pelanggan. 

o Dokumentasi (documentation). 

Hasil - hasil dari suatu FMEA harus dicatat dalam suatu formulir 

hasil FMEA dan formulir tersebut harus diperbaharui  apabila  

diperlukan sepanjang masa hidup dari produk tersebut. 

Secara garis besar langkah-langkah dasar dalam FMEA adalah, sebagai 

berikut : 

o Menggambarkan  produk  atau  proses  dan  fungsinya.  Pemahaman  

proses yang sederhana untuk mengetahui produk atau proses yang 

digunakan. 

o Diagram alur dari sebuah produk atau proses yang menunjukan 

komponen dalam diagram atau tahapan – tahapan proses. 

o Mengidentifikasi mode kegagalan. Sebuah mode kegagalan 

merupakan suatu cara untuk mendefinisikan pemilihan komponen, 

subsistem, sistem, proses, dll. 

o Mengetahui  salah  satu  mode  kegagalan,  karena  sebuah  kegagalan 

merupakan suatu definisi untuk sebuah kelemahan dalam desain. 
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o Mencantumkan faktor kemungkinan atau kejadian (occurence). 

o Mengeatuhi pengendalian produk atau proses.  

o Menentukan kemungkinan dari pendeteksian. 

o Melihat kembali angka prioritas resiko atau risk priority number 

(RPN). 

o Mengetahui tindakan-tindakan yang dianjurkan untuk menujukan 

kegagalan  utama  yang  mempunyai  nilai  RPN  (Risk  Priority 

Number) tertinggi. 

Menunjukan akibat tindakan. Setelah tindakan tersebut mempunyai 

akibat, menilai lagi tingkat kerumitan atau keburukan (severity), 

kemungkinan dan deteksi dan melihat kembali RPN (Risk Priority 

Number). 

 

2.1.7 Analisis DPMO dan Tingkat Six Sigma 

 

 

Tingkat sigma memiliki tujuan untuk mengetahui posisi sebuah 

perusahaan berada pada level ke berapa. Untuk menentukan tingkat sigma 

terlebih dahulu dilakukan perhitungan Defect per Million Opportunity (DPMO).  

Adapun persamaan dari DPMO (Vincent Gasperzs, 2002): 

 

DPMO =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑑𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡

𝑈𝑛𝑖𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎 𝑥 𝐷𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡 𝑂𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡𝑢𝑛𝑖𝑡𝑦
 𝑥 1.000.000 

 

2.1.8 Kapabilitas Proses 

 

 

Kapabilitas proses adalah kemampuan proses untuk memproduksi atau 

menyerahkan output sesuai dengan ekspektasi atau kebutuhan yang diinginkan  

konsumen. Indeks Kapabilitas Proses (Cpm) digunakan untuk mengukur pada 

tingkat mana output proses pada nilai spesifikasi target kualitas (T) yang 

dinginkan oleh pelanggan. Semakin tinggi nilai Cpm akan menunjukkan  output 

proses itu semakin mendekati nilai spesifikasi target kualitas (T) yang  

diinginkan oleh pelanggan. Dengan kata lain bahwa tingkat kegagalan dari 
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proses semakin berkurang menuju target tingkat kegagalan nol (zero defect 

oriented) (Gasperzs, 2002). 

 

2.1.9 Pengertian Lean 

 

 

Lean adalah suatu metodologi sistematik untuk mengurangi 

kompleksitas dan melancarkan proses dengan mengidentifikasi sumber dari 

pemborosan (waste) dalam proses, karena pemborosan bisa mengkibatkan 

macetnya aliran produksi.  

Konsep Lean juga diartikan sebagai suatu pendekatan sistemik dan 

sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau  

kegiatan-kegiatan yang  tidak  bernilai tambah (non-value-adding activities) 

melalui peningkatan terus menerus secara radikal dengan cara mengalirkan 

produk (maaterial, work-in-process, output) dan informasi menggunakan 

sistem tarik (pull system) dari pelanggan internal dan  eksternal untuk mengejar 

keunggulan dan kesempurnaan (Gaspersz, 2007, hal 2). 

Setelah memahami pengertian dasar Lean, maka dapat diketahui bahwa 

Lean mempunyai beberapa tujuan, antara lain: (George, 2002, hal 35) 

1. Mengeliminasi  pemborosan  yang  terjadi  dalam  bentuk  waktu,  usaha  

dan material pada saat melakukan proses produksi 

2. Memproduksi produk sesuai dengan pesanan dari konsumen. 

3. Mengurangi  biaya  seiring  dengan  meningkatkan  kualitas  produk  yang 

dihasilkan. 

APICS dictionary mendefinisikan Lean sebagai suatu filosofi bisnis 

yang berlandaskan  pada  minimisasi  penggunaan  sumber-sumber  daya  

(termasuk waktu) dalam berbagai aktivitas perusahaan. Lean berfokus pada 

identifikasi dan eliminasi aktivitas –  aktivitas tidak bernilai tambah (non-value  

adding activities) dalam  desain,  produksi  (untuk  bidang  manufaktur)  atau  

bidang  operasi  (untuk bidang  jasa)  dan  supply  chain  management  yang  

berkaitan  langsung  dengan pelanggan. 

Lean  dapat  didefinisikan  sebagai  suatu  pendekatan  sistemik  dan 

sistematik untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste)  
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atau aktivitas  –  aktivitas  yang  tidak  bernilai  tambah  (non-value-adding-

activities) melalui  peningkatan  terus  –  menerus  secara  radikal  (radical  

continues improvement)  dengan  cara  mengalirkan  produk  (material, work 

inprocess, output)  dan  informasi  menggunakan  sistem  tarik  (pull  system)  

dari  customer internal maupun eksternal untuk mengejar keunggulan dan 

kesempurnaan. 

Pada  prakteknya  nanti,  jika  Lean  ini  berhasil  diterapkan  pada 

keseluruhan  perusahaan  maka  perusahaan  tersebut  bisa  dikatagorikan  

sebagai Lean Enterprise, bila diterapkan pada  manufacturing  maka bisa 

disebut  sebagai Lean Manufacturing, dan lain sebagainya. 

 

2.1.10 Pengertian Pemborosan (waste) 

 

 

Pemborosan (waste) dapat didefenisikan sebagai segala aktivitas kerja  

yang  tidak memberikan nilai tambah dalam proses transformasi input menjadi 

output sepanjang value stream. Berdasarkan perspektif Lean, semua jenis 

pemborosan harus dihilangkan agar dapat meningkatkan nilai dari sebuah 

produk dan customer value.  

Terdapat dua kategori pemborosan  yaitu Type One Waste dan Type  Two 

Waste. Type One Wastemerupakan semua aktivitas yang tidak memberikan nilai 

tambah mulai dari proses input hingga menjadi output di sepanjang value 

stream, namun aktivitas tersebut pada saat sekarang tidak bisa dihindarkan 

dengan berbagai alasan. Sedangkan Type Two Waste merupakan aktivitas kerja 

yang tidak memberikan nilai tambah dan dapat dihilangkan dengan segera. 

 

2.1.11 Pengertian Lean Six Sigma 

 

 

 Lean six sigma merupakan kombinasi antara Lean dan Six sigma yang 

dapat didefenisikan sebagai filosofi bisnis, pendekatan sistemik dan sistematik 

untuk mengidentifikasi dan menghilangkan pemborosan (waste) atau aktivitas-

aktivitas yang tidak bernilai tambah melalui perbaikan secara terus menerus 

untuk mencapai tingkat kinerja enam sigma, dengan mengalirkan produk 
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(material, work-in-process,output) dari pelanggan internal danexternal untuk 

mengejar keunggulan dan kesempurnaan atau operasi (3,4 DPMO) (Gaspersz, 

2007). 

    Metode Lean Six sigma juga merupakan salah satu aplikasi ilmu teknik 

untuk meningkatkan laju perusahaan, dimana kombinasinya dengan six sigma 

ditujukan untuk menignkatkan efesiensi dan difokuskan pada persoalan 

pelanggan selain itu dapat meminimalisasi waktu menunggu proses.  

Jika six sigma terfokus mengurangi variasi dalam suatu proses sehinga 

proses/produk tersebut semaksimal mungkin berada dalam batas control, maka 

lean proses lebih menitik beratkan pada kecepatan proses. Tools yang 

digunakan dalam Lean production System adalah Value Stream. Metrik yang 

digunakan dalam metode Lean production System adalah sebagai berikut: 

 Efisiensi dari siklus proses (Process Cycle Efficiencty) 

Efesiensi dari siklus proses adalah suatu metric atau ukuran 

untuk melihat sejauh mana  efesiensi  waktu  dari  proses  terhadap  

waktu  siklus  proses  secara  

Efesiensi dari siklus proses =  
𝑉𝑎𝑙𝑢𝑒 − 𝐴𝑑𝑑𝑒𝑑𝑇𝑖𝑚𝑒

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

 Kecepatan proses (Velocity Process) 

Kecepatan proses adalah seberapa tahapan yang ada didalam  

proses  dapat dilakukan dalm setiap satuan waktu.  

 

Proses Lead Time =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠

𝑃𝑒𝑛𝑦𝑒𝑙𝑒𝑠𝑎𝑖𝑎𝑛 𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑠𝑎𝑡𝑢𝑎𝑛 𝑤𝑎𝑘𝑡𝑢
 

 

 

Kecepatan Proses =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑎𝑠 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑡𝑒𝑟𝑑𝑎𝑝𝑎𝑡 𝑑𝑖𝑑𝑎𝑙𝑎𝑚 𝑝𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑃𝑟𝑜𝑠𝑒𝑠 𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒𝑎𝑙 𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

Integrasi  antara  Lean  dan  Six  Sigma  akan  meningkatkan  kinerja  

bisnis  dan industry  melalui  peningkatan  kecepatan  dan  akurasi.  Pendekatan  

Lean  akan menemukan kegiatan atau proses yang tergolong kedalam Non Value 

Added  (NVA)  dan Value Added  (VA) serta membuat value added mengalir 
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secara lancar disepanjang value stream process, sedangkan six sigma akan 

mereduksi variasi value added tersebut. 

 

2.1.12 Tindakan Peningkatan Kualitas Lean Six Sigma 

 

 

Proses peningkatan kualitas merupakan komitmen untuk perbaikan yang 

melibatkan keseimbangan antara aspek manusia (motivasi) dan aspek teknologi 

(teknik). Kaizen adalah suatu filosofi dari jepang yang memfokuskan diri pada 

pengembangan dan penyempurnaan secara terus menerus atau 

berkesinambungan dalam perusahaan bisnis. 

 Kaizen berasal dari bahasa jepang yaitu kai artinya perubahan dan zen 

artinya baik. Sesuai artinya filosofi dari Kaizen adalah melaksanakan perbaikan 

atau peningkatan yang berkesinambungan. Adapaun realisasinya dalam suatu 

perusahaan setiap karyawan di semua level didalam organisasinya dapat 

berpartisipasi dalam KAIZEN, mulai  dari Manajemen  Puncak hingga ke level 

bawah, hal ini bertujuan untuk pengembangan perusahaan ke arah yang lebih 

baik. 

Salah  satu  alat  pola  piker  untuk  menjalankan  roda  PDCA  dalam  

kegiatan KAIZEN adalah dengan teknik bertanya dengan pertanyaan dasar 

5W+1H (What, Who, Why, Where, When dan How). 

1. What (apa)? 

Apa yang menjadi target utama dari perbaikan atau peningkatan kualitas? 

2. Why (mengapa)? 

Mengapa rencana tindakan itu diperlukan? 

3. Where (dimana)? 

Dimana rencana tindakan itu akan dilaksanakan? 

4. When (kapan) 

Kapan aktivitas rencana tindakan itu akan dilaksanakan? 

5. Who (siapa)? 

Siapa yang akan mengerjakan aktivitas rencana tindakan itu? 

6. How (bagaimana)? 

Bagaimana mengerjakan aktivitas rencana tindakan itu? 

 


