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BAB IV 

ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1 Sejarah Perusahaan 

CV Lima Belas merupakan sebuah perusahaan yang bergerak 

dalam bidang percetakan yang terletak di Kota Semarang, tepatnya di 

Jalan Patriot II H60 A Semarang. Perusahaan CV Lima Belas berdiri 

sejak tahun 2005, yang didirikan oleh Bapak Heri Sumarjan. Berbekal 

dari pengalaman dan pengetahuan yang pernah bekerja diperusahaan 

percetakan, Bapak Heri Sumarjan terdorong untuk membuka usaha 

sendiri yang diawali dengan mendapat pesanan jasa cetak produk nota 

dan kartu nama. Karena semangat juangnya yang tinggi, akhirnya 

usaha yang Beliau geluti berkembang semakin besar dan kini CV Lima 

Belas sudah mulai mendapat pesanan dari pelanggan yang berasal dari 

luar kota Semarang seperti Solo, Kendal, Batang, Pekalongan. Saat ini 

ada 12 jenis hasil cetakan yang diproduksi CV Lima Belas yaitu 

undangan, kalender, buku, majalah, yasin, brosur, kop surat, amplop, 

nota, kartu nama, mmt, dan leaflet. 
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4.1.2 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi CV Lima Belas 

Keterangan deskripsi jabatan dalam struktur organisasi di CV 

Lima Belas adalah sebagai berikut : 

a. Pimpinan 

Pimpinan bertanggung jawab dalam memimpin dan mengawasi 

semua kegiatan di perusahaan. 

b. Kepala Bagian Produksi 

Kepala bagian produksi bertugas untuk membuat perencanaan 

jadwal proses produksi, mengarahkan karyawannya dalam 

menentukan pembagian tugas, dan mengawasi seluruh aktivitas 

proses produksi. 
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c. Staff Bagian Administrasi 

Staff  bagian administrasi bertanggung jawab atas pembuatan 

laporan transaksi, mengatur pengeluaran perusahaan, dan 

membuat laporan keuangan perusahaan. 

d. Staff Bagian Pemasaran 

Staff bagian pemasaran bertugas untuk mencari pelanggan baru, 

meningkatkan penjualan sesuai target, dan membuat strategi 

pemasaran yang mampu menyelesaikan kondisi saat ini. 

e. Staff Bagian Pembelian 

Staff bagian pembelian bertugas untuk melakukan pengontrolan 

dan mengawasi persedian bahan baku, melakukan pemesanan 

pembelian bahan baku pada supplier, dan membuat laporan 

pembelian bahan baku. 

f. Operator Desain 

Operator desain bertugas untuk membuat desain yang sesuai 

dengan keinganan pelanggan. 

g. Operator Mesin 

Operator mesin bertugas untuk mengoperasikan mesin cetak, 

mengawasi pelaksanaan dan pemeliharaan berkala perbaikan atas 

mesin cetak. 

h. Operator Pemotongan 
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Operator pemotongan bertugas untuk melakukan pemotongan 

kertas sesuai ukuran kertas yang dipesan pelanggan. 

i. Operator Finishing 

Operator finishing bertugas untuk melipat, mengelem, menyusun 

halaman, membinding, dan mengecek produk sesuai standar 

kualitas. 

4.1.3 Sumber Daya Manusia CV Lima Belas 

Perusahaan CV Lima Belas memiliki jumlah karyawan sebanyak 

15 orang yang terbagi menjadi seperti berikut ini : 

a. Kepala Bagian Produksi  : 1 orang 

b. Staff Bagian Administrasi : 1 orang 

c. Staff Bagian Pemasaran  : 1 orang 

d. Staff Bagian Pembelian  : 1 orang 

e. Operator Desain   : 1 orang 

f. Operator Mesin    

a) Operator mesin toko  : 1 orang 

b) Operator mesin 58  : 2 orang 

c) Operator mesin 66  : 2 orang 

g. Operator Pemotongan  : 1 orang 

h. Operator Finishing 

a) Binding   : 1 orang 

b) Menyusun, melipat, dll : 3 orang 
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4.1.4 Kegiatan Proses Produksi 

Sebelum melakukan kegiatan proses produksi, konsumen perlu 

melakukan kesepakatan dengan pihak perusahaan mengenai detail 

produk, kecocokan harga produk, dan waktu penyelesaian produksi. 

Setelah terjadi kesepakatan dengan pihak perusahaan mengenai hal 

tersebut, maka konsumen harus membayar 50% dari harga produk 

cetak yang dipesan konsumen. Kesepakatan ini dilakukan sebagai 

bentuk tanda bahwa konsumen tidak akan membatalkan produk yang 

dipesan dan dengan kesepakatan tersebut perusahaan akan mulai 

melakukan proses produksi sesuai pesanan konsumen. 

Tahapan proses produksi pada produk buku di CV Lima Belas 

yang dilakukan pertama kali adalah konsumen memberikan data soft 

copy buku untuk di desain sebelum dicetak. Kemudian melakukan 

diskusi dengan pihak bagian desain untuk mendesain produk buku 

sesuai yang diinginkan. Jika desain sudah disetujui, maka yang 

dilakukan adalah proses cetak diatas sebuah plat. Berhubung pihak 

perusahaan CV Lima Belas belum memiliki mesin pembuat plat, maka 

CV Lima Belas menggunakan jasa perusahaan lain dalam pembuatan 

plat. Selama perusahaan menunggu hasil plat, perusahaan melakukan 

persiapan proses produksi seperti menyiapkan bahan baku. 

Setelah plat sudah jadi, perusahaan mulai melakukan proses 

cetak buku menggunakan mesin cetak. Barulah kemudian setelah 
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lembaran kertas buku tercetak, langkah selanjutnya adalah menyusun 

lembaran–lembaran kertas untuk dilakukan pemotongan. Pemotongan 

lembaran-lembaran kertas disesuaikan dengan ukuran buku yang 

dipesan konsumen. 

Setelah tahap pemotongan selesai dilakukan, tahap selanjutnya 

yaitu penyusunan kembali lembaran kertas yang sudah dipotong untuk 

menjadi buku. Proses selanjutnya adalah melakukan proses binding 

buku. Dan kegiatan akhir dari proses cetak buku yaitu melakukan 

pengecekan buku yang sudah jadi. 

 

Gambar 4.2 Tahap Desain 
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Gambar 4.3 Tahap Pencetakan 

 

Gambar 4.4 Penyusun Lembaran Kertas Sebelum di Potong 

 

Gambar 4.5 Pemotongan Lembaran Kertas 
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Gambar 4.6 Penyusunan Buku Sebelum di Binding 

 

Gambar 4.7 Proses Binding 

4.2 Hasil dan Pembahasan 

Rancangan pengendalian kualitas dalam penelitian ini menggunakan 

metode six sigma, dimana alat analisis ini dapat mengidentifikasi penyebab 

masalah kecacatan produk dan meminimalisir produk cacat sampai tingkat 

rendah. Metode six sigma menggunakan pendekatan DMAIC (Define, 

Measure, Analyze, Improve, dan Control) yang berfokus pada produk buku di 

CV Lima Belas adalah sebagai berikut : 
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4.2.1 Define 

Pada tahap pertama dengan melakukan pendefinisian mengenai 

masalah kualitas dalam proses produksi produk buku di CV Lima 

Belas, dengan melakukan perhitungan persentase produk cacat, yang 

terdiri dari data jumlah produksi dan data jumlah produk cacat pada 

produk buku selama bulan Januari 2017. Perhitungan persentase 

produk cacat dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Produksi, Jumlah Produk Cacat, dan Persentase 

Produk Cacat Buku Pada CV Lima Belas Bulan Januari 2017 

Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk Cacat 

Persentase 

Produk Cacat 

I 25.100 796 3,17 

II 20.300 672 3,31 

III 27.650 924 3,34 

IV 30.700 1052 3,43 

Jumlah 103.750 3444 13,25 

Rata-Rata 25.937 861 3,32 

Sumber : Data Sekunder yang Diolah (2017) 

Setelah melakukan perhitungan persentase produk cacat, 

langkah selanjutnya pada tahap define adalah : 



55 

 

a. Menjelaskan kriteria pemilihan masalah rancangan pengendalian 

kualitas pada produk buku di CV Lima Belas. 

Dalam setiap kegiatan produksinya, CV Lima Belas selalu 

berusaha untuk menghasilkan produk yang berkualitas baik, akan 

tetapi pada kenyataannya di dalam proses produksi masih saja 

terjadi produk cacat yang dihasilkan CV Lima Belas. Hal ini dapat 

ditujukan dengan persentase pada produk buku selama bulan 

Januari 2017 yaitu sebesar 3,32%. Padahal perusahaan juga sudah 

menetapkan batas standar kecacatan produk sebesar 3%, sehingga 

ini menandakan perusahaan masih belum dapat mencapai titik 

optimal, karena produk cacat yang dihasilkan masih melebihi 

batas toleransi yang ditetapkan perusahaan. 

b. Pemilihan peran dan tanggung jawab orang yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

Dalam melaksanakan proyek six sigma, maka rencana tim yang 

diusulkan dalam rancangan pengendalian kualitas pada CV Lima 

Belas, yaitu : 

1) Pimpinan Perusahaan 

2) Kepala Bagian Produksi 

3) Operator Desain, Operator Mesin, Operator Pemotongan, dan 

Operator Finishing 
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c. Pemilihan kebutuhan pelatihan bagi seseorang yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

Bagi karyawan yang terlibat dalam rancangan pengendalian 

kualitas ini, pernah mendapatkan pelatihan dari pihak perusahaan. 

Dimana pelatihan ini berguna untuk meningkatkan keterampilan, 

pengetahuan, dan kemampuan dalam sikap bekerja. Pelatihan ini 

diberikan pada saat karyawan sedang bekerja. Sambil karyawan 

sedang bekerja seperti biasaya, karyawan akan dibimbing dan 

diberikan pelatihan seperti pelatihan penjilitan buku, pelatihan 

dalam pemotongan kertas sesuai ukuran, serta pelatihan 

mendesain buku. Dalam proses pelatihan ini dibawah bimbingan 

langsung dari kepala bagian produksi dan pemilik perusahaan, 

karena Beliau mempunyai bekal dari pengalaman dan 

pengetahuan yang pernah bekerja diperusahaan percetakan 

sebelumnya. 

d. Pemilihan proses kunci “SIPOC” yang berkaitan langsung dengan 

kebutuhan konsumen. 

SIPOC (Suppliers-Inputs-Process-Outputs-Customers) dalam CV 

Lima yaitu sebagai berikut : 

 

 



57 

 

1) Suppliers 

Untuk pemasok bahan baku kertas yaitu toko tiga bintang, 

toko beteng jaya, dan toko aneka. Sedangkan pemasok bahan 

baku tinta yaitu hana grafika dan cataka. 

2) Inputs 

Bahan baku kertas dalam mencetak buku yaitu : 

a) HVS (jenis kertas ini biasanya digunakan untuk isi buku) 

b) Art Paper (jenis kertas ini biasanya digunakan untuk 

mencetak katalog) 

c) Art Carton (jenis kertas ini biasanya digunakan untuk 

cover buku) 

3) Process 

Proses produksi buku mulai dari tahap desain sampai tahap 

finishing.  

4) Outputs 

Produk akhir yang dihasilkan yaitu produk buku. 

5) Customers 

CV Lima Belas mendapatkan pesanan dari konsumen dalam 

kota maupun luar kota Semarang seperti Solo, Kendal, 

Batang, Pekalongan. 
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e. Pemilihan kebutuhan spesifik dari konsumen yang terlibat dalam 

rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima 

Belas. 

Dalam memahami kebutuhan konsumen, CV Lima Belas perlu 

memperhatikan produk yang dihasilkan. Konsumen akan merasa 

loyal, apabila perusahaan menghasilkan produk yang sesuai 

dipesan dan memberikan pelayanan yang baik. Keinginan 

konsumen dalam memesan produk buku mengharapkan 

perusahaaan menghasilkan produk buku yang terbaik, seperti 

warna gambar buku yang cerah, hasil cetakan tidak kotor, dan 

potongan yang rapi. Dari segi pelayanan, perusahaan juga harus 

cepat tanggap dalam mengatasi komplain atau kritikan dari 

konsumen serta ketepatan dalam waktu penyelesaian mencetak 

produk buku sesuai kesepakatan pihak perusahaan dengan 

konsumen. 

f. Menjelaskan pernyataan tujuan rancangan pengendalian kualitas 

pada produk buku di CV Lima Belas. 

Tujuan dari rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di 

CV Lima Belas yaitu mengurangi jumlah kecacatan produk yang 

dihasilkan dan membantu mengidentifikasi penyebab kecacatan 

produk, sehingga produk yang dihasilkan tidak melebihi batas 

toleransi atau standar kualitas yang ditetapkan perusahaan dan 
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bahkan dapat menuju sampai tingkat terendah. Dengan adanya 

rancangan pengendalian kualitas, perusahaan dapat menghasilkan 

produk yang berkualitas, hal ini akan meningkatkan laba yang 

tinggi bagi perusahaan dan menurunkan biaya yang dikeluarkan. 

 

4.2.2 Measure 

Tahap measure merupakan tahap operasional yang kedua 

dalam upaya peningkatan kualitas six sigma. Pada tahap ini dengan 

melakukan pengukuran tingkat kecacatan yang terkait beberapa 

langkah adalah sebagai berikut : 

a. Menentukan karakteristik kualitas (CTQ) kunci yang terkait 

dengan kebutuhan spesifik konsumen pada produk buku di CV 

Lima Belas. 

Karakteristik kunci berkaitan dengan proses produksi yang dapat 

menimbulkan penyebab kecacatan pada produk buku, sehingga 

tidak sesuai yang diharapkan konsumen yaitu : 

1) Potongan tidak rapi 

2) Warna gambar kurang cerah 

3) Posisi lipatan tengah tidak simetris 

4) Hasil cetakan kotor 
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b. Mengembangkan rencana pengumpulan data dalam rancangan 

pengendalian kualitas pada produk buku di CV Lima Belas. 

Dalam pengumpulan data berkaitan dengan karakteristik kualitas 

pada produk buku yang dilakukan pada tingkat output dan 

nantinya akan dibandingkan dengan karakteristik kualitas yang 

sesuai keinginan konsumen. 

c. Menetapkan baseline kinerja pada tingkat output dengan 

melakukan perhitungan DPMO (defects per million opportunities) 

dan tingkat kapabilitas sigma. 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output digunakan untuk 

menunjukkan sejauhmana produk yang dihasilkan sesuai dengan 

keinginan konsumen. Pengukuran baseline kinerja dipilih pada 

tingkat ouput dengan menghitung DPMO dan tingkat kapabilitas 

sigma pada produk buku di CV Lima Belas selama bulan Januari 

2017. Di bawah ini perhitungan DPMO dengan menggunakan 

rumus sebagai berikut : 
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Tabel 4.2 

DPMO dan Kapabilitas Sigma Pada Produk Buku di CV Lima Belas Selama 

Bulan Januari 2017 

Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

A 

Jumlah 

Produksi 

B 

B 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

C 

Banyaknya CTQ 

Potensial 

Penyebab 

Kecacatan 

D 

Proporsi 

 

E 

DPMO 

 

F 

Nilai 

Sigma 

G 

I 25.100 796 4 3,17 7.928 2,66 

II 20.300 672 4 3,31 8.276 2,64 

III 27.650 924 4 3,34 8.354 2,64 

IV 30.700 1052 4 3,43 8.567 2,63 

Jumlah 103.750 3444 Rata–Rata  3,32 8.281 2,64 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.2 dapat dilihat bahwa perhitungan DPMO dan 

kapabilitas sigma pada produk buku di CV Lima Belas selama 

bulan Januari 2017 memiliki tingkat sigma sebesar 2,64 dengan 

DPMO sebesar 8.281 per sejuta produk. Hal ini menandakan 

bahwa baseline kinerja perusahaan masih dalam kategori buruk, 

sehingga perlu adanya proses perbaikan kualitas yang bersifat 

terus-menerus. Dengan melakukan proses perbaikan kualitas, 

perusahaan dapat mampu meminimalisir jumlah kecacatan produk 

sampai tingkat rendah. 
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Sedangkan untuk perbandingan dilakukan perhitungan DPMO dan 

kapabilitas sigma pada produk buku di CV Lima Belas selama 

bulan Januari 2017 dengan batas tolerasi kecacatan produk sebesar 

3%, yaitu : 

Tabel 4.3 

DPMO dan Kapabilitas Sigma Pada Produk Buku di CV Lima Belas Selama 

Bulan Januari 2017 (Batas Toleransi Kecacatan 3%) 

Periode 

Pengamatan 

(Minggu) 

A 

Jumlah 

Produksi 

B 

B 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

C 

Banyaknya CTQ 

Potensial 

Penyebab 

Kecacatan 

D 

Proporsi 

 

E 

DPMO 

 

F 

Nilai 

Sigma 

G 

I 25.100 754 4 3,00 7.510 2,68 

II 20.300 610 4 3,00 7.512 2,68 

III 27.650 831 4 3,00 7.514 2,68 

IV 30.700 922 4 3,00 7.508 2,68 

Jumlah 103.750 3117 Rata–Rata  3,00 7.511 2,68 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Berdasarkan tabel 4.3 dapat dilihat bahwa perhitungan DPMO dan 

kapabilitas sigma yang sesuai target diinginkan CV Lima Belas 

selama bulan Januari 2017 dengan batas toleransi kecacatan 

produk 3% memiliki tingkat sigma sebesar 2,68 dengan DPMO 

sebesar 7.511 per sejuta produk. 

Perbandingan antara data tingkat kapabilitas sigma (tabel 4.2) dan 

data tingkat kapabilitas sigma (tabel 4.3), dapat dilihat bahwa 
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tabel 4.2 memiliki tingkat sigma 2,64 dan tabel 4.3 memiliki 

tingkat sigma 2,68, hal ini menunjukan perusahaan masih belum 

mencapai nilai tingkat sigma yang diinginkan sebesar 2,68 dan 

pengendalian kualitas perusahaan yang masih belum baik, 

sehingga perusahaan perlu melakukan proses perbaikan yang 

bersifat terus-menerus untuk mencapai hasil tingkat 6 .  

d. Membuat peta kendali (p-chart) digunakan untuk mengukur 

jumlah tingkat kecacatan atau proporsi jumlah cacat pada produk 

buku di CV Lima Belas. 

Membuat peta kendali (p-chart) digunakan untuk menunjukkan 

apakah jumlah produk cacat buku yang dihasilkan masih dalam 

batas yang disyaratkan. Perhitungan proporsi produk cacat buku, 

dapat dihitung dengan membandingkan jumlah unit yang cacat 

dan jumlah unit yang diproduksi. Perhitungan proporsi produk 

cacat dengan menggunakan rumus sebagai berikut : 

 

 

Hasil central line (batas garis tengah) sebesar 0,0332 diartikan 

bahwa perbandingan antara jumlah produk cacat dengan 
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keseluruhan produksi produk buku sebesar 0,0332. Kemudian 

langkah yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung standar 

deviasi proporsi produk cacat buku dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

 

(standar deviasi) sebesar 0,00056 dapat diartikan bahwa 

penyimpangan yang terjadi dari garis batas tengah sebesar 

0,00056. Setelah itu menghitung batas-batas kendali yaitu batas 

kendali atas dan batas kendali bawah dengan menggunakan rumus 

sebagai berikut : 

 

UCL = 0,0332 + 3 (0,00056) = 0,035 
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LCL = 0,0332 − 3 (0,00056) = 0,031 

Dalam batas kendali bahwa pada batas kendali atas diperoleh 

sebesar 0,035 artinya batas kendali atas dari central line memiliki 

selisih sampai 0,035. Sedangkan batas kendali bawah diperoleh 

sebesar 0,031 artinya batas kendali bawah dari central line 

memiliki selisih sampai 0,031. 

Berikut ini adalah gambar peta kendali p-chart mengenai proporsi 

produk cacat buku bulan Januari 2017 : 

 

Gambar 4.8 Bagan Peta Kendali Proporsi Produk Cacat Buku 

Pada CV Lima Belas Selama Bulan Januari 2017 
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Berdasarkan gambar 4.8 dapat dilihat bahwa produk buku yang 

dihasilkan CV Lima Belas selama 4 minggu pada Bulan Januari 

2017 menunjukkan masih dalam batas kendali, meskipun 

perusahaan masih melebihi batas standar kecacatan produk 

sebesar 3%. Serta, nilai tingkat sigma CV Lima Belas pada bulan 

Januari 2017 memiliki nilai sebesar 2,64 yang tentunya masih 

belum mencapai nilai tingkat sigma yang diinginkan sebesar 2,68. 

Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan proses perbaikan 

yang bersifat terus-menerus dan melanjutkan ke tahap berikutnya 

yaitu analyze yang berguna membantu perusahaan dalam 

menemukan penyebab kecacatan produk. 

4.2.3 Analyze 

Tahap ini merupakan tahap operasional yang ketiga dalam 

upaya peningkatan kualitas six sigma. Tahap analyze digunakan untuk 

mengindetifikasi sumber penyebab kecacatan produk buku di CV Lima 

Belas. Langkah–langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah : 

a. Menentukan stabilitas dan kemampuan (kapabilitas) pada proses 

untuk data jenis kecacatan produk buku di CV Lima Belas dengan 

menggunakan diagram pareto. 

Dalam menentukan stabilitas dan kapabilitas proses, dengan 

menghitung frekuensi dari setiap CTQ penyebab kecacatan produk 
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yang akan diurutkan mulai dari terbesar sampai terkecil dan 

hasilnya akan ditunjukan pada tabel 4.4 adalah sebagai berikut : 

Tabel 4.4 

Data Jenis Kecacatan Produk Buku Pada CV Lima Belas Selama 

Bulan Januari 2017 

Jenis 

Kecacatan Produk 

Frekuensi 

Kecacatan 

Frekuensi 

Kumulatif 

Persentase 

Kecacatan 

Persentase 

Kumulatif 

Warna gambar kurang cerah 1676 1676 48,7% 48,7% 

Hasil cetakan kotor 831 2507 24,1% 72,8% 

Potongan tidak rapi 579 3086 16,8% 89,6% 

Posisi lipatan tengah tidak simetris 358 3444 10,4% 100% 

Jumlah 3444 − 100% − 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 

Kemudian langkah yang dilakukan selanjutnya adalah 

mencantumkan nilai-nilai kumulatif ke dalam diagram pareto 

yaitu sebagai berikut : 

 

Gambar 4.9 Diagram Pareto Jenis Kecacatan Produk Buku 

Pada CV Lima Belas Selama Bulan Januari 2017 
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Berdasarkan gambar 4.9 dapat dilihat bahwa pada diagram pareto 

terdapat empat jenis CTQ yang menyebabkan masalah kecacatan 

produk buku di CV Lima Belas yaitu warna gambar kurang cerah, 

hasil cetakan kotor, potongan tidak rapi, dan posisi lipatan tengah 

tidak simetris. Jumlah jenis penyebab kecacatan yang paling 

terbesar yaitu warna gambar kurang cerah dengan frekuensi 

kecacatan sebesar 1676 dan persentase kecacatan sebesar 48,7%. 

Sedangkan jenis penyebab kecacatan yang kedua adalah hasil 

cetakan kotor dengan frekuensi kecacatan sebesar 831 dan 

persentase  kecacatan sebesar 24,1%. Selanjutnya untuk jenis 

penyebab kecacatan yang ketiga adalah potongan tidak rapi 

dengan frekuensi kecacatan sebesar 579 dan persentase  kecacatan 

sebesar 16,8%. Dan yang terakhir jenis penyebab kecacatan yang 

keempat adalah posisi lipatan tengah tidak simetris dengan 

frekuensi kecacatan sebesar 358 dan persentase  kecacatan sebesar 

10,4%. 

b. Menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci (CTQ) 

dalam rancangan pengendalian kualitas pada produk buku di CV 

Lima Belas. 

Dari empat jenis CTQ penyebab masalah kecacatan produk buku 

di CV Lima Belas yang paling banyak terjadi adalah warna 

gambar yang kurang cerah dengan frekuensi kecacatan sebesar 
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1676 dan persentase  kecacatan sebesar 48,7%. Dikarenakan jenis 

kecacatan tersebut yang menjadi penyebab utama, maka akan 

dilakukan proses perbaikan.  

c. Mengidentifikasi sumber dan akar penyebab suatu masalah 

kecacatan pada produk buku di CV Lima Belas dengan 

menggunakan diagram sebab akibat (Fishbone Diagram). 

Penyebab utama kecacatan produk buku yang paling banyak 

terjadi adalah warna gambar kurang cerah dengan frekuensi 

kecacatan sebesar 1676, sehingga perlu dilakukan langkah 

selanjutnya yaitu mengidentifikasi sumber dan akar penyebab 

masalah kecacatan produk buku. Adapun beberapa faktor 

penyebab masalah kecacatan produk buku yaitu sebagai berikut : 

1) Manpower 

a) Karyawan yang kurang terampil dalam menggunakan 

mesin. 

b) Karyawan salah dalam menghitung setting persentase 

warna, dikarenakan kurang teliti dalam bekerja. 

c) Keteledoran karyawan dalam bekerja akibat mengobrol 

dengan karyawan lain. 

2) Machines 

a) Mesin cetak error saat berlangsungnya proses produksi. 

b) Kurang terawatnya mesin cetak. 
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3) Methods 

a) Prosedur kerja yang diberikan kurang jelas 

b) Tidak adanya standar mengenai takaran warna tinta, 

sehingga karyawan memasukan warna tinta 

menggunakan metodenya sendiri. 

4) Materials 

a) Kepekaan warna tinta yang berbeda-beda. 

5) Money 

a) Biaya bahan baku yang murah, sehingga bahan baku 

kurang berkualitas. 

6) Media 

a) Suasana ruangan yang panas, sehingga karyawan kurang 

berkonsentrasi dalam bekerja. 

7) Motivation 

a) Kurangnya semangat karyawan dalam bekerja. 

 

 

 

 

 

 



71 

 

Berikut ini adalah tabel 4.5 mengenai perincian diagram sebab 

akibat sebagai berikut : 

Tabel 4.5 

Perincian Diagram Sebab Akibat 

Warna gambar 

kurang cerah 

Faktor Penyebab Indikator Perincian 

Diagram Sebab Akibat 

1676 

1. Manpower Kurang terampil 15% 

 Salah perhitungan setting 

persentase warna 
10% 

 Teledor 10% 

2. Machines Mesin cetak error 10% 

 Kurang terawatnya mesin 10% 

3. Methods Prosedur kerja kurang jelas 10% 

 Tidak ada standar takaran 

warna tinta 
5% 

4. Materials Kepekaan warna tinta 

berbeda-beda 

10% 

5. Money Biaya bahan baku yang 

murah 

10% 

6. Media Suasana ruangan panas 5% 

7. Motivation Kurangnya semangat 

karyawan dalam bekerja 

5% 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Dibawah ini gambar diagram sebab akibat mengenai klasifikasi 

sumber penyebab kecacatan produk buku yaitu :  

 

Gambar 4.10 Diagram Sebab Akibat Mengenai Klasifikasi Sumber Penyebab 

Kecacatan Warna Gambar yang Kurang Cerah 

Berdasarkan gambar 4.10 dapat dilihat bahwa pada diagram sebab 

akibat terdapat faktor yang menjadi penyebab kecacatan warna 

gambar kurang cerah yaitu : 

1) Faktor Manpower 

Faktor manpower merupakan penyebab faktor utama 

kecacatan warna gambar yang kurang cerah karena manusia 

berperan penting dalam proses produksi buku. Faktor 

manpower disebabkan karena karyawan yang kurang terampil 
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dalam menggunakan mesin, salah perhitungan persentase 

warna, dan karyawan yang teledor. 

2) Faktor Machines 

Faktor machines terjadi karena mesin cetak error dan kurang 

terawatnya mesin. 

3) Faktor Methods 

Faktor penyebab kecacatan yang ketiga adalah faktor method 

yang disebabkan kurang jelasnya prosedur kerja dan tidak 

adanya standar mengenai takaran warna tinta. 

4) Faktor Materials 

Faktor materials disebabkan kepekaan warna tinta yang 

berbeda-beda. 

5) Faktor Money 

Faktor Money disebabkan biaya bahan baku yang murah. 

6) Faktor Media 

Faktor media disebabkan karena suasana ruangan yang panas. 

7) Faktor Motivation 

Penyebab faktor yang terakhir adalah Faktor motivation. Hal 

ini disebabkan karena kurangnya semangat karyawan dalam 

bekerja. 
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d. Mengkonversikan kegagalan kedalam biaya kegagalan kualitas 

(Cost of Poor Quality). 

Dengan terjadinya kecacatan produk, maka CV Lima Belas 

mengalami pemborosan biaya antara lain : 

1) Biaya pengerjaan ulang 

Biaya pengerjaan ulang disebabkan dari perbaikan produk 

yang tidak sesuai dengan spesifikasi konsumen seperti warna 

gambar kurang cerah, sehingga pihak perusahaan akan 

memperbaiki buku tersebut dengan mencetak ulang. 

2) Biaya pengembalian produk 

Biaya pengembalian produk disebabkan dari produk yang 

dihasilkan tidak sesuai dengan harapan konsumen seperti 

ukuran kertas yang berbeda, sehingga konsumen meminta 

ganti rugi terhadap perusahaan. Dengan begitu perusahaan 

akan memberikan potongan harga produk sebesar 10%. 

4.2.4 Improve 

Pada tahap improve yang perlu dilakukan adalah menetapkan 

suatu rencana tindakan untuk melakukan peningkatan kualitas pada 

produk Buku di CV Lima Belas dengan menggunakan metode 5W+2H 

yang terdiri dari What (apa), Why (mengapa), Where (dimana), When 

(kapan), Who (siapa), How (bagaimana), dan How Much (berapa). 

Rencana tindakan ini akan ditunjukan pada tabel 4.6 antara lain : 
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Tabel 4.6 

Penggunaan Metode 5W-2H Untuk Pengembangan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas Produk Buku 

Pada CV Lima Belas 

Jenis 5W-2H 
Deskripsi 

Manpower Machines Methods Materials Money Media Motivation 

Tujuan 

Utama 

What 

Apa 

1. Memberikan 
pelatihan 
guna 
meningkatkan 
keterampilan 
karyawan  

2. Meningkatkan 
ketelitian 

dalam 

menghitung 

setting 

persentase 

warna 
3. Meningkatkan 

kesadaran 

karyawan 

mengenai 

pentingnya 

kualitas 

produk 

1. Merawat dan 

menjaga 

mesin cetak 

secara rutin  

2. Melakukan 

servis mesin 

cetak secara 

berkala 

sebelum 

mesin 

mengalami 

kerusakan 

1. Memberikan 

prosedur 

kerja kepada 

seluruh 

karyawan 

secara 

tertulis yang 

disertai 

penjelasan 

lisan dengan 

singkat dan 

jelas 

2. Memberikan 

pedoman 

mengenai 

standar 

takaran 

warna tinta 

1. Memeriksa 

dan 

melakukan 

pemilihan 

bahan baku 

tinta yang 

lebih teliti 

guna 
mendapatkan 

bahan baku 

tinta yang 

berkualitas 

baik 

  

1. Menggunak

an bahan 

baku tinta 

yang 

berkualitas 

dengan 

harga 

terjangkau 

1. Menciptakan 
suasana 

ruangan 

yang sejuk 

1. Memberikan 
motivasi 

dan 

kesadaran 

karyawan 

dalam 

bekerja 

Alasan 
Kegunaan 

Why 

Mengapa 

1. Agar 

karyawan 

lebih 

1. Agar 

pemakaian 

mesin cetak 

1. Agar 

karyawan 

dapat 

1. Agar 

perusahaan 

lebih teliti 

1. Agar bahan 

baku tinta 

yang 

1. Agar 

karyawan 

merasa 

1. Agar 

karyawan 

lebih 
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Jenis 5W-2H 
Deskripsi 

Manpower Machines Methods Materials Money Media Motivation 

terampil 

dalam 

bekerja 

2. Agar 

karyawan 

lebih teliti 

dalam 

menghitung 

setting 

persentase 

warna 

3. Agar 

karyawan 

mempunyai 

rasa 

tanggung 

jawab dan 

disiplin 

dalam 
menghasilkan 
produk 

berkualitas 

tahan lama 

dalam 
pemakaiannya  

2. Agar mesin 

cetak tidak 

mudah rusak, 

sehingga 

proses 

produksi 

tidak 

terhambat  

mentaati dan 

memahami 

secara jelas 

mengenai 

prosedur 

kerja 

2. Agar 

karyawan 

saat  bekerja 

dapat 

menakar 

warna tinta 

dengan tepat  

dalam 

memilih 

bahan baku 

tinta, 

sehingga 

bahan baku 

tinta yang 

diterima 

dapat 

memenuhi 

spesifikasi 

yang sudah 

ditentukan 

dipakai 

berkualitas, 

sehingga 
menghindari 
produk 

yang cacat 

nyaman 

saat 

bekerja 

semangat 

dalam 

bekerja 

Lokasi Where 

Dimana 

Pada CV Lima 

Belas, tepatnya 

berada di 

bagian 

produksi 

Pada CV Lima 

Belas, tepatnya 

berada di 

bagian 

produksi 

Pada CV Lima 

Belas, tepatnya 

berada di 

bagian 

produksi 

Pada CV Lima 

Belas, tepatnya 

berada di 

bagian 

produksi 

Pada CV 

Lima Belas, 
tepatnya 
berada di 

bagian 
produksi 

Pada CV 

Lima Belas, 
tepatnya 
berada di 

bagian 
produksi 

Pada CV 

Lima Belas, 
tepatnya 
berada di 

bagian 
produksi 
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Jenis 5W-2H 
Deskripsi 

Manpower Machines Methods Materials Money Media Motivation 

Urutan When 

Kapan 

Dilakukan 

pada saat 

karyawan 

sedang bekerja 

1. Merawat dan 

menjaga 

mesin 

dilakukan 

setiap hari, 

tepatnya jam 

kerja 

berakhir 

2. Servis mesin 

dilakukan 

sekali dalam 

seminggu 

1. Prosedur 

kerja 

diberikan 

setiap awal 

bekerja 

2. Pedoman 

standar 

takaran 

warna 

diberikan 

saat 

karyawan 

sedang 

bekerja 

Dilakukan 

pada saat 

bahan baku 

diterima 

Dilakukan 

pada saat 

pembelian 

bahan baku 

Dilakukan 

pada saat 

karyawan 

sedang 

bekerja  

Dilakukan 

pada saat 

karyawan 

sedang 

bekerja 

Orang Who 

Siapa 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada kepala 

bagian 

produksi 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada seluruh 

operator 

bagian 

produksi dan 

mesin 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada kepala 

bagian 

produksi 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada kepala 

bagian 

produksi dan 

staff bagian 

pembelian 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada 

kepala bagian 

produksi dan 

staff bagian 

pembelian 

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada 

bagian 

produksi  

Tanggung 

jawab ini 

diserahkan 

kepada 

kepala bagian 

produksi 

Metode How 
Bagaimana 

1. Memberikan 

pelatihan 

yang berguna 
meningkatkan 
keterampilan 

1. Operator 

mesin 

melakukan 
pembersihan 
mesin pada 

1. Kepala 

bagian 

produksi 

memberikan 

arahan 

1. Memeriksa 

bahan baku 

tinta yang 

diterima dari 

pemasok  

1. Membeli 

bahan baku 

tinta yang 

berkualitas 

dengan 

1. Menambah 
kipas angin 

di setiap 

sudut 
ruangan 

produksi 

1. Memberikan 
bonus 

tambahan, 

apabila 

sikap kerja 
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Jenis 5W-2H 
Deskripsi 

Manpower Machines Methods Materials Money Media Motivation 

karyawan 

dalam 

bekerja 

2. Memeriksa 

dan 
mengevaluasi 
kebenaran 

perhitungan 

setting 

persentase 

warna 

sebelum 

dicetak.    

3. Pihak 

perusahaan 

akan 

memberikan 

bonus 

tambahan 

(reward), 

apabila 

karyawan 

dalam 
menghasilkan 
produk dapat 

memenuhi 

target. Hal 

saat jam 

kerja 

berakhir 

2. Setiap 

seminggu 

sekali, pihak 

perusahaan 

akan 

memanggil 

teknisi untuk 

menyervis 

mesin 

prosedur 

kerja secara 

tertulis dan 

penjelasan 

lisan yang 

diberikan 

setiap awal 

bekerja 

2. Kepala 

bagian 

produksi 

memberikan 

pedoman 

mengenai 

standar 

takaran 

warna tinta 

saat 

karyawan 

sedang 

bekerja 

dan 

memberikan 

penjelasan 

mengenai 

kriteria 

bahan baku 

tinta yang 

berkualitas 

baik seperti 

warna tinta 

yang terang 

dan hasil 

cetak yang 

cepat kering  

harga 

terjangkau 

karyawan 

yang benar  
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Jenis 5W-2H 
Deskripsi 

Manpower Machines Methods Materials Money Media Motivation 

ini dilakukan 

untuk 
meningkatkan 
kesadaran 

karyawan 

dalam 
menghasilkan 
produk yang 

berkualitas 

Berapa 

Biayanya 

How Much 

Berapa 

Biaya 

pelatihan 

mengeluarkan 

sekitar 

Rp100.000 

Servis mesin 

dengan 

memanggil 

teknisi, biaya 

yang 

dikeluarkan 

sekitar 

Rp200.000 

Tidak ada 

biaya yang 

dikeluarkan 

karena kepala 

bagian 

produksi yang 

memberikan 

langsung 

pedoman kerja 

Memberikan 

insetif bagi 

quality control 

sebesar 

Rp50.000 tiap 

bulan 

Pengeluaran 

biaya bahan 

baku tinta 

ditambahkan, 

supaya bahan 

baku tinta 

yang didapat 

berkualitas 

Menambah 

kipas angin 

dengan biaya 

sekitar 

Rp500.000 

Memberikan 

bonus 

tambahan 

sebesar 

Rp50.000 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 
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Tahap improve dalam menetapkan suatu rencana tindakan 

untuk melakukan peningkatan kualitas menggunakan metode 5W+2H 

yang bertujuan untuk meminimalisir produk cacat yang melebihi batas 

toleransi yang ditetapkan CV Lima Belas. Dalam rencana tindakan 

peningkatan kualitas yang bertanggung jawab adalah bagian produksi. 

Oleh karena itu, rencana tindakan peningkatan kualitas diharapkan 

dapat dijalankan dengan baik, agar mencapai hasil produk yang 

berkualitas.   

Berdasarkan tabel 4.6 dapat dilihat bahwa rencana tindakan 

untuk peningkatan kualitas produk buku di CV Lima Belas meliputi : 

1) Pihak perusahaan akan memberikan pelatihan yang berguna 

meningkatkan keterampilan karyawan, sehingga karyawan akan 

lebih menguasai keterampilan yang mereka miliki. Biaya pelatihan 

mengeluarkan sekitar Rp 100.000. 

2) Pihak perusahaan akan memberikan bonus tambahan (reward), 

apabila karyawan dalam menghasilkan produk dapat memenuhi 

target. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran karyawan 

dalam menghasilkan produk yang berkualitas. 

3) Pihak perusahaan memberikan SOP kerja (standar operating 

procedure), sehingga karyawan lebih teliti dalam bekerja. SOP 

kerja diberikan secara tertulis yang disertai penjelasan lisan secara 

terperinci seperti dimulai dengan membaca dan menerjemahkan 
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order/pesanan dari konsumen mulai dari (jumlah produk yang 

akan dipesan, ukuran, dan waktu penyelesaian produksi), 

menyiapkan dan memeriksa bahan baku produksi (tinta, kertas, 

dan lain-lain), membaca dan mengevaluasi kebenaran ukuran, 

tebal, image sebelum dicetak. 

4) Setiap seminggu sekali, pihak perusahaan akan memanggil teknisi 

untuk menyervis mesin, agar mesin cetak tidak mudah rusak, 

sehingga proses produksi tidak terhambat. Biaya yang dikeluarkan 

untuk servis mesin sekitar Rp 200.000. 

5) Operator mesin melakukan pembersihan mesin pada saat jam kerja 

berakhir, agar pemakaian mesin cetak tahan lama. 

6) Kepala bagian produksi memberikan arahan prosedur kerja dan 

pedoman mengenai standar takaran warna tinta secara tertulis 

yang disertai penjelasan lisan disetiap awal bekerja, agar 

karyawan dapat mentaati dan memahami secara jelas.  

7) Kepala bagian produksi memberikan penjelasan mengenai kriteria 

bahan baku tinta yang berkualitas baik dan memeriksa bahan baku 

tinta yang diterima dari pemasok. Kriteria bahan baku tinta yang 

berkualitas baik seperti warna tinta yang terang dan cepat kering, 

tinta yang tidak berbau menyengat (alkohol, amoniak), hindari 

buih tinta yang sulit hilang dan mudah mengental yang 

mengakibatkan tempat tinta (head cartridge) menjadi tersumbat. 
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Bagi quality control diberikan insentif sebesar Rp 50.000 tiap 

bulan. 

8) Pihak perusahaan dalam pengeluaran biaya bahan baku 

ditambahkan, supaya bahan baku yang didapat berkualitas. 

9) Pemilik perusahaan perlu memperhatikan kondisi suasana ruangan 

yang panas dengan menambah kipas angin di setiap sudut ruangan 

produksi. Biaya yang dikeluarkan untuk menambah kipas angin 

sekitar Rp 500.000. 

10) Pihak perusahaan akan memberikan bonus tambahan, apabila 

sikap kerja karyawan yang benar yaitu sebesar Rp 50.000. 

4.2.5 Control 

Pada tahap terakhir dalam metode six sigma yang dilakukan 

adalah pengawasan terhadap rencana tindakan dalam peningkatan 

kualitas pada produk Buku di CV Lima Belas, sehingga hasilnya 

sesuai dengan standar yang telah ditetapkan perusahaan dan keinginan 

konsumen. Alat control berdasarkan rencana tindakan peningkatan 

kualitas dapat dilihat pada tabel 4.7 sebagai berikut : 
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Tabel 4.7 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas Produk 

Buku Pada CV Lima Belas 

 

Faktor 

Penyebab 
Rencana Tindakan Alat Control 

Manpower 1. Memberikan pelatihan guna 

meningkatkan keterampilan 

karyawan 

 

2. Meningkatkan ketelitian dalam 

menghitung setting persentase 

warna 

 

3. Pihak perusahaan akan 

memberikan bonus tambahan 

(reward), apabila karyawan 

dalam menghasilkan produk 

dapat memenuhi target guna 

meningkatkan kesadaran 

karyawan dalam menghasilkan 

produk yang berkualitas 

1. Kepala bagian produksi melakukan 

pengawasan saat karyawan sedang 

bekerja untuk melihat apakah 

terjadi peningkatan dalam 

menghasilkan produk  

2. Kepala bagian produksi melakukan 

pengawasan saat karyawan sedang 

bekerja dan pengecekan ulang guna 

menghindari kesalahan menghitung 

persentase warna 

3. Pihak perusahaan melakukan 

pemeriksaan dengan menghitung 

persentase produk cacat 

Machines 1. Merawat dan menjaga mesin 

cetak secara rutin, tepatnya jam 

kerja berakhir 

2. Melakukan servis mesin cetak 

secara berkala sebelum mesin 

mengalami kerusakan 

1. Kepala bagian produksi melakukan 

pengawasan di bagian operator 

mesin pada jam kerja berakhir 

2. Kepala bagian produksi melakukan 

pengecekan mesin dengan teliti 

untuk mengetahui adanya 

kerusakan pada komponen mesin 

dan membuat penjadwalan servis 

mesin 

Methods 1. Memberikan prosedur kerja 

kepada seluruh karyawan secara 

tertulis yang disertai penjelasan 

dengan singkat dan jelas setiap 

awal bekerja 

1. Setelah memberikan prosedur kerja 

secara tertulis, maka kepala bagian 

produksi melakukan pengawasan 

dengan berkeliling melihat proses 

kerja karyawan yang sedang 
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Faktor 

Penyebab 
Rencana Tindakan Alat Control 

2. Memberikan pedoman mengenai 

standar takaran warna tinta saat 

karyawan sedang bekerja 

berlangsung 

2. Kepala bagian produksi melakukan 

pengawasan dan pengecekan ulang 

terhadap kinerja karyawan, 

sehingga menghindari kesalahan 

dalam menakar warna 

Materials 1. Memeriksa dan melakukan 

pemilihan bahan baku yang lebih 

teliti guna mendapatkan bahan 

baku yang berkualitas baik 

1. Kepala bagian produksi 

memberikan penjelasan mengenai 

kriteria bahan baku yang 

berkualitas, memeriksa bahan baku 

yang diterima dari pemasok, dan 

melakukan pengontrolan setiap 

seminggu sekali guna melihat 

apakah terjadi peningkatan kualitas 

Money 1. Menggunakan bahan baku yang 

berkualitas dengan harga 

terjangkau 

1. Kepala bagian produksi melakukan 

pengawasan dan setiap bulan 

mengevaluasi kualitas bahan baku  

Media 1. Menciptakan suasana ruangan 

yang sejuk dengan menambah 

kipas angin di setiap sudut ruangan 

produksi 

1. Pemilik dan kepala bagian 

produksi melakukan pengontrolan 

kinerja karyawan. Serta diadakan 

evaluasi kinerja setiap sebulan 

sekali yang berguna untuk 

meningkatkan kinerja perusahaan 

yang lebih baik. 

Motivation 1. Pihak perusahaan akan 

memberikan bonus tambahan, 

apabila sikap kerja karyawan yang 

benar 

1. Pihak perusahaan akan melakukan 

pengawasan terhadap kinerja 

karyawan saat jam kerja 

berlangsung 

Sumber : Data Primer yang Diolah (2017) 


