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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

4.1. Gambaran Umum Perusahaan 

4.1.1. Sejarah Perusahaan 

PT. Sango Ceramics Indonesia merupakan suatu perusahaan yang didirikan 

pada tanggal 19 Juli 1977 oleh Bapak Samsoe Hidayat yang berlokasi di JL. Raya 

Semarang-Kendal Km, 14. Semarang dengan bentuk perusahaan Perseroan Terbatas 

(PT) yang bergerak dalam pembuatan keramik berupa tableware yaitu piring, 

mangkok, gelas dan juga peralatan makan lainnya seperti mangkok sayur, tempat 

telur. Awal berdiri dari PT. Sango Ceramics Indonesia, dalam hal memasarkan 

produknya PT. Sango Ceramics Indonesia menggunakan pengalaman dari Bapak 

Samsoe Hidayat sebagai pedagang pecah belah, sehingga bisa dengan cepat 

memasarkan produk yang dijualnya.  

Saat ini, PT Sango Ceramics Indonesia berada dibawah pimpinan Bapak 

Sapto Hidayat sebagai Managing Director dan Chief Executive Officer. Dibawah 

pimpinan Bapak Sapto, diambil langkah-langkah maju yaitu dengan penggunaan 

mesin otomatis serta pengembangan teknologi maju sehingga perusahaan bisa 

meningkatkan kualitas produk yang dihasilkannya. Dalam memproduksi produk-

produk yang baru PT Sango Ceramics Indonesia selalu melibatkan pelanggan, 

sehingga dalam melakukan pengembangan produk dan juga dalam melakukan
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inovasi-inovasi produk baru bisa disesuaikan dengan keinginan dari konsumen. 

Dengan melibatkan konsumen dalam melakukan inovasi produk membuat PT. Sango 

Ceramics Indonesia menjadi dekat dengan konsumennya dan hal tersebut merupakan 

suatu keunggulan tersendiri karena apabila PT. Sango Ceramics Indonesia 

mengetahui apa saja yang diinginkan oleh konsumen maka kepuasan dari konsumen 

juga akan terjaga.  

 

4.1.2. Visi dan Misi Perusahaan 

PT Sango Ceramics Indonesia memiliki visi dan misi perusahaan sebagai 

berikut: 

Visi : 

“Ikhlas dalam bekerja” adalah budaya kerja yang sehari-hari diterapkan. 

Misi : 

1. Menetapkan kualitas SDM 

2. Memenuhi akan kebutuhan manusia 

3. Mampu mencapai suatu standard kualitas produk sehingga dapat bersaing dengan 

perusahaan lain 

4. Memproduksi dan menjual hasil produksi yang mempunyai nilai jual tinggi (A 

Good Value for Money) 
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4.1.3. Struktur Organisasi PT. Sango Ceramics  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi PT. Sango Ceramics 

 

Desk Job : 

Jabatan   : Managing Director 

Memimpin dan menjalankan kebijakan yang berkenaan dengan operasional pabrik 

seperti produksi barang, standar kualitas, penentuan harga dan pemasaran yang 

kemudian dirancang untuk dijadikan sebagai rencana kerja yang kemudian 

dilaksanakan pada masing-masing bagian. 
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Jabatan   : Koordinator Produksi 

Bertanggung jawab kepada : Managing Director 

1. Memimpin, menyiapkan, mengendalikan, mengawasi pelaksanaan proses 

produksi tableware meliputi memberikan instruksi kerja kepada kepala bagian 

dengan mengikuti standar yang sudah ditetapkan, mulai dari forming, glazing, 

firing dan QC 

2. Menerima order produksi tableware dari bagian PPIC meliputi type produk, 

warna produk dan juga bentuk produk yang harus dibuat 

3. Menerima laporan data produk cacat tableware dan menganalisanya bersama-

sama dengan seluruh kabag, kanit, kashift dan supervisor untuk mengambil 

langkah-langkah perbaikan 

4. Mengidentifikasi dan mengevaluasi kompetensi dari bawahannya 

 

Jabatan   : Kepala Bagian Forming 

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Produksi 

Memimpin, mengawasi dan meneliti pelaksanaan produksi dari perencanaan produksi 

dari material siap olah menjadi green body : 

1. Menerima, menyampaikan dan melaksanakan informasi dari koordinator 

produksi kepada kanit (dustpress, roller dan HPC) 
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2. Koordinasi dengan para kanit melalui meeting setiap hari, membahas berbagai 

masalah mengenai trouble alat sarana, tenaga kerja, hasil produksi dengan 

mencari solusinya 

3. Memonitor hasil produksi pada masing-masing unit berdasarkan jadwal 

produksi tiap hari 

4. Memberi motivasi kerja serta memberikan penilaian mengenai kinerja dari 

tenaga kerja yang ada 

 

Jabatan   : Kepala Unit Dust Press 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Forming 

Mengatur dan mengawasi pelaksanaan proses produksi pada bagian dust press apakah 

sudah sesuai dengan perintah dari kepala bagian forming. Pelaksanaanya sebagai 

berikut : 

1. Memastikan hasil finish product sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan 

2. Memastikan jumlah produk yang diproduksi sesuai dengan target produksi 

3. Mengontrol kembali barang yang sudah diinspeksi  

4. Memastikan finish product ada dalam kondisi yang baik untuk proses 

selanjutnya 

5. Memastikan mesin yang digunakan pada proses produksi siap digunakan 

 

Jabatan   : Kepala Shift Dust Press 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Dust Press 



59 
 

 
 

1. Mengontrol ketebalan produk pada saat dicetak oleh mesin 

2. Mengontrol kecepatan mesin dan program yang telah ditetapkan 

3. Menyiapkan cetakan yang akan digunakan dalam proses produksi 

4. Menyiapkan material yang akan digunakan 

5. Mengontrol kondisi mesin 

6. Evaluasi target produksi 

7. Cek kedisiplinan karyawan sesuai dengan standar kerja atau tidak 

8. Mutasi kashift 

 

Jabatan   : Supervisor Dust press 

Bertanggung jawab kepada  : Kepala Shift Dust press 

1. Melaksanakan instruksi kerja dari kepala shift 

2. Mengenza (menyeleksi barang) 3x dalam 1 shift) 

3. Memasukkan barang ke dalam kereta gantung 

4. Membuat laporan di akhir kerja 

5. Menulis buku mutasi 

6. Mengabsen karyawan 

 

Jabatan   : Karyawan Dust press 

Bertanggung jawab kepada : Supervisor Dust press 

1. Finishing produk setelah cetak 
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2. Memisahkan produk yang baik dan cacat sebelum masuk proses pembakaran 

1060 

3. Setting cetakan mesin 

4. Maintanance mesin 

 

Jabatan    : Kepala Bagian Glazing  

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Produksi 

Memimpin, mengawasi dan meneliti pelaksanaan produksi dari perencanaan proses 

produksi glazure hingga siap untuk pembakaran pada suhu 1230 derajat celcius. 

Pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Menerima, menyampaikan dan melaksanakan informasi (jenis glazure : 

transparan, putih dan warna) dari koordinator produksi kepada kanit  

2. Koordinasi dengan para kanit melalui meeting setiap hari, membahas berbagai 

masalah mengenai trouble alat sarana, tenaga kerja, hasil produksi dengan 

mencari solusinya 

3. Memonitor hasil produksi pada masing-masing unit berdasarkan jadwal 

produksi tiap hari 

4. Memberi motivasi kerja serta memberikan penilaian mengenai kinerja dari 

tenaga kerja yang ada 

5. Memastikan glaze yang dibutuhkan untuk proses produksi siap dipakai 

 

Jabatan   : Kepala Unit Glazing 
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Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Glazing 

Mengatur dan mengawasi pelaksanaan proses produksi pada bagian glazing apakah 

sudah sesuai dengan perintah dari kepala bagian glazing. Pelaksanaanya sebagai 

berikut : 

1. Memastikan peralatan dan mesin yang dibutuhkan dalam proses 

pengglazurean siap untuk digunakan 

2. Memastikan hasil proses produksi benar-benar baik sebelum masuk pada 

tahap pembakaran 1230 derajat celcius 

 

Jabatan   : Kepala Shift Glazing 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Glazing 

1. Menerima instruksi dari kepala unit dan memberikan pengarahan untuk 

disampaikan pada bawahan 

2. Menyampaikan cara melakukan dipping, spon sesuai dengan standar kerja  

3. Mengontrol kondisi suyaki apakah layak dikerjakan atau tidak 

4. Membuat laporan kepada kepala unit 

5. Melihat hasil white body dan jenis kerusakan 

 

Jabatan   : Supervisor Glazing 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Shift Glazing 

1. Melaksanakan perintah dari kepala shift 

2. Menyiapkan dan mencari suyaki yang akan diglazure  
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3. Menyiapkan sterofoam yang digunakan untuk menjadi alas setelah proses 

glazure 

4. Menggantikan tenaga yang tidak masuk kerja 

5. Membuat laporan produksi 

 

Jabatan   : Karyawan 

Bertanggung jawab kepada : Supervisor Glazing 

1. Memisahkan produk baik dan produk cacat yang keluar dari proses 

pembakaran 1060 

2. Membersihkan suyaki dengan menggunakan sponge 

3. Melakukan proses glazure  

4. Membersihkan bagian kaki setelah proses glazure 

5. Menempelkan backstamp  

6. Memasukkan produk ke dalam kereta untuk diproses pada pembakaran 1230 

7. Mengontrol dan maintenance  mesin yang digunakan 

 

Jabatan   : Kepala Bagian Firing 

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Produksi 

Memimpin, mengawasi dan meneliti pelaksanaan produksi dari perencanaan proses 

produksi pembakaran baik pada pembakaran produk dari green body menjadi bizquit 

dan atau dari bizquit menjadi white body. Pelakasanaannya sebagai berikut : 
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1. Menerima, menyampaikan dan melaksanakan informasi dari koordinator 

produksi kepada kanit  

2. Koordinasi dengan para kanit melalui meeting setiap hari, membahas berbagai 

masalah mengenai trouble alat sarana, tenaga kerja, hasil produksi dengan 

mencari solusinya 

3. Memonitor hasil produksi pada masing-masing unit berdasarkan jadwal 

produksi tiap hari 

4. Memberi motivasi kerja serta memberikan penilaian mengenai kinerja dari 

tenaga kerja yang ada 

5. Mengontrol kebersihan lingkungan kerja 

 

Jabatan   : Kepala Unit Firing 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Firing 

1. Memastikan suhu pada proses pembakaran 1060 dan pembakaran 1230 

tercapai dan juga stabil  

2. Mengontrol semua tekanan gas pada pembakaran 

3. Memonitor hasil produk dari pembakaran 1060 dan pembakaran 1230 

4. Mengawasi pekerjaan di lapangan (persiapan barang yang akan diloading 

sudah sesuai dengan rencana kerja atau tidak) 

5. Mengatasi kerusakan kiln (bearing, panel) 

6. Memastikan suhu pembakaran sesuai dengan instruksi kepala bagian 
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Jabatan   : Kepala Shift Firing 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Firing 

1. Melaksanakan perintah dari kepala unit 

2. Menginstruksikan supervisor untuk melaksanakan rencana kerja pembakaran 

3. Mengontrol cara kerja dan keadaan serta situasi kiln (pembakaran, suhu, 

kondisi mesin) 

4. Mengontrol hasil pembakaran 

5. Mengatasi permasalahan dan mencari jalan keluar 

6. Melaporkan pekerjaan kepada kepala unit 

7. Mengontrol semua mutasi kerja 

 

Jabatan   : Supervisor Firing 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Shift Firing 

1. Menerima dan melaksanakan perintah dari kepala shift 

2. Menginstruksi kerja kepada bawahan 

3. Mengatur dan menjaga suhu sesuai dengan perintah kerja termasuk 

mematikan atau menghidupkan kiln 

4. Mengecek tekanan gas, roll dan mesin (exhaust, motor roll, maintenance) 

5. Mengecek hasil bakar produksi 

6. Membuat mutasi kerja pada shift berikutnya 
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Jabatan   : Karyawan  

Bertanggung jawab kepada : Kepala Shift Firing 

1. Menggerinda kaki dari piring dan mangkok setelah proses pembakaran 1230 

2. Mendorong kereta keluar dan masuk kiln  

3. Maintanance kiln 

 

Jabatan   : Kepala Bagian Quality Control 

Bertanggung jawab kepada : Koordinator Produksi 

Memimpin, mengawasi dan meneliti pada pelaksanaan akhir proses produksi, 

pelaksanaannya sebagai berikut : 

1. Memastikan produk akhir tidak menyimpang dan sesuai dengan standar yang 

sudah ditentukan 

2. Mengadakan penelitian untuk mencari penyebab masalah beserta solusinya 

jika ada permasalahan berkaitan dengan produk akhir 

3. Menerima, menyampaikan dan melaksanakan informasi dari koordinator 

produksi kepada kanit  

4. Memastikan target produksi tercapai perharinya 

 

Jabatan   : Kepala Unit Quality Control 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Bagian Quality Control 

1. Memonitor hasil bakar akhir produk pada pembakaran 1230 

2. Memastikan produk yang dihasilkan sesuai dengan target yang dikehendaki 
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3. Melakukan koordinasi dengan kepala bagian quality control apabila 

ditemukan adanya ketidaksesuaian 

4. Melaporkan semua temuan ketidaksesuaian standar produk kepada kepala 

bagian  quality control 

 

Jabatan   : Kepala Shift Quality Control 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Unit Quality Control 

1. Menginspeksi secara random hasil produk akhir  

2. Melakukan pengecekan terhadap kondisi produk akhir 

3. Membantu kepala unit dalam mencari penyebab permasalahan yang ada 

4. Membuat laporan 

 

Jabatan   : Supervisor Quality Control 

Bertanggung jawab kepada : Kepala Shift Quality Control 

1. Memastikan hasil akhir produk sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan 

2. Mengkenza sampling random 3x1 shift pada produk yang sudah dikenza 

karyawan 

3. Mengambil hasil kenza setiap kelompok untuk dilaporkan kepala shift 

 

Jabatan   : Karyawan Quality Control 

Bertanggung jawab kepada : Supervisor Quality Control 

1. Menyeleksi hasil produk akhir dan menyerahkan kepada kepala shift 
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4.1.4. Proses Produksi  

Proses produksi dari PT. Sango Ceramics Indonesia pada metode produksi dust press 

terdiri dari : 

1. Pengolahan bahan baku mentah (pasir, clay, feldspar, kaolin dan batu bintang) 

Sebelum dilakukan proses produksi terlebih dahulu dilakukan pengolahan 

bahan baku mentah sehingga bahan baku mentah tersebut bisa digunakan 

untuk proses produksi pada metode dust press. Bahan baku mentah yang 

digunakan terdiri dari pasir, clay, fledspar, kaolin dan batu bintang. Lima 

bahan baku mentah tersebut diolah melalui beberapa tahap yaitu : 

a. Ball mill 

Merupakan proses dimana bahan baku mentah yang ada ditimbang  

dan dimasukkan dalam ball mill yang kemudian dimilling/ diputar 

dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ukuran yang sudah 

ditentukan dalam mikron. 

b. Agitator before 

Jika sudah memenuhi standart ukuran material yang ditentukan, 

material tersebut dicurah dan dimasukkan kedalam agitator (bak 

penampung bawah tanah) untuk ditampung. 

c. Agitator after 

Material dari agitator before diayak untuk diambil titik besinya 

dengan menggunakan ayakan magnetic ferro filter. Kemudian 

dimasukkan dalam agitator after. 
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d. Filter press 

Selanjutnya material diolah pada filter press untuk dipisahkan antara 

padatan dan cairan sehingga menjadi press cake. 

e. Tangki mixing 

Tangki yang digunakan untuk memproses press cake menjadi slip 

(cairan). 

f. Spray dryer 

Merupakan mesin yang digunakan untuk merubah slip menjadi 

granulate.  

g. Granulate (Bahan baku siap diproduksi) 

2. Proses forming 

Setelah bahan baku mentah diolah menjadi bahan baku yang siap untuk 

diproduksi pada metode dust press yaitu berupa bahan baku granulate maka 

proses selanjutnya adalah proses forming, pada forming terdiri dari : 

a. Pencetakan 

Merupakan tahapan proses dimana bahan baku yang sudah siap untuk 

diolah dicetak sesuai dengan bentuk yang sudah ditetapkan (piring dan 

mangkok). 

b. Finishing 

Merupakan tahapan proses dimana piring dan mangkok yang sudah 

dicetak dirapikan dan dibersihkan 

3. Proses pembakaran 1060 
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Merupakan proses dimana piring dan mangkok yang sudah difinishing 

dibakar pada suhu 1060 derajar celcius. 

4. Proses pembakaran 1230 

a. Proses pemilahan produk baik dan produk cacat 

Setelah produk hasil pembakaran 1060 selesai dibakar maka dilakukan 

pemilahan antara produk baik dan produk cacat. 

b. Penyeponan 

Merupakan tahapan proses dimana piring dan mangkok yang sudah 

dipisahkan melewati tahap pemilahan maka dibersihkan menggunakan 

sponge. 

c. Glazing 

Merupakan tahapan proses dimana piring dan mangkok yang sudah 

dibersihkan menggunakan sponge diberi lapisan berupa glazure 

dengan menggunakan teknik dipping. 

d. Proses pembakaran 1230 

Setelah piring dan mangkok diberi lapisan glazure tahapan selanjutnya 

adalah proses pembakaran pada suhu 1230 derajat celcius.  

e. Proses menggerenda pada bagian kaki 

Setelah proses pembakaran pada suhu 1230 derajat celcius semua hasil 

produk digerinda pada bagian kakinya.  

f. Proses Quality Control 
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Setelah produk digerinda pada bagian kakinya proses selanjutnya yaitu 

melewati tahap quality control yang mana merupakan proses 

pemilahan produk yang sesuai dengan standar kualitas produk yang 

sudah ditetapkan dan yang tidak.  

5. Packing 

Produk yang sudah dipilah pada quality control selanjutnya produk yang baik 

dikemas untuk siap diperjual belikan kepada konsumen. 

 

4.2. Hasil Penelitian 

4.2.1. Define 

Pada tahap ini merupakan tahap dimana dilakukan identifikasi terhadap permasalahan 

yang terjadi pada PT. Sango Ceramics yaitu pada bagian metode produksi dust press 

pada proses pembakaran 1230. 
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1. Mendifinisikan kriteria pemilihan proyek 

Tabel 4.1 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak dengan Metode Dust Press pada 

Proses : Pembakaran (1230) PT. Sango Ceramics Bulan Oktober 2016 selama 2 

Minggu Produksi 

Proses : Pembakaran (1230) 

Hari 

ke 

Bakar 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

Cacat 

(c=a-b) 

% 

(d=c/a*100%) 

1 36392 27382 9010 24.76% 

2 41790 27248 14542 34.80% 

3 35495 24157 11338 31.94% 

4 36928 22997 13931 37.72% 

5 42050 26947 15103 35.92% 

6 42325 28693 13632 32.21% 

7 35770 24651 11119 31.08% 

8 39696 29253 10443 26.31% 

9 45754 32875 12879 28.15% 

10 37990 25988 12002 31.59% 

11 16361 12140 4221 25.80% 

12 38136 26638 11498 30.15% 

13 38988 26464 12524 32.12% 

14 39542 28296 11246 28.44% 

 37658 25981 11678 31.01% 

   Sumber : Data sekunder yang diolah 2016 

Berdasarkan tabel pada latar belakang di atas dapat diketahui bahwa rata-rata 

persentase dari produk cacat yang dihasilkan pada proses pembakaran 1230 

pada metode dust press sebesar 31,06% dan rata-rata persentase tersebut 

melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh PT. Sango Ceramics yaitu 

sebesar 30%.  
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Tabel 4.2 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak dengan Metode Dust Press pada 

Proses : Pembakaran (1230) PT. Sango Ceramics Periode 6 Maret 2017 – 21 

Maret 2017  

Proses : Pembakaran 1230 

Tanggal 
Bakar 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

Cacat 

(c=a-b) 

% 

(d=c/a*100%) 

3/6/2017 42202 28263 13939 33.03% 

3/7/2017 41655 26393 15262 36.64% 

3/8/2017 43399 28235 15164 34.94% 

3/9/2017 36686 25500 11186 30.49% 

3/10/2017 37856 26211 11645 30.76% 

3/11/2017 43504 30079 13425 30.86% 

3/12/2017 45121 32144 12977 28.76% 

3/14/2017 41636 28579 13057 31.36% 

3/15/2017 38199 26808 11391 29.82% 

3/16/2017 42180 30543 11637 27.59% 

3/17/2017 38032 26508 11524 30.30% 

3/18/2017 41535 29722 11813 28.44% 

3/20/2017 37542 26257 11285 30.06% 

3/21/2017 42589 29199 13390 31.44% 

 40867 28174 12693 31.06% 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 

 

Kemudian berdasarkan data terbaru yang diperoleh dari observasi di PT. 

Sango Ceramics pada tanggal 6 Maret 2017 – 21 Maret 2017 dapat diketahui 

bahwa rata-rata persentase produk cacat yang dihasilkan pada proses 

pembakaran 1230 yaitu sebesar 31.06% yang mana melebihi batas toleransi 

yang sudah ditetapkan oleh PT. Sango Ceramics sebesar 30%. Oleh sebab itu 
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pada kriteria pemilihan proyek dilakukan analisa terhadap proses pembakaran 

1230. 

2. Menentukan peran dan tanggung jawab dari orang-orang yang terlibat dalam 

proyek Six Sigma 

Pada rancangan proyek Six Sigma pada proses pembakaran 1230 pada metode 

dust press orang-orang yang terlibat dalam proyek Six Sigma adalah : 

a. Dewan Kepemimpinan : dengan melihat struktur organisasi yang ada 

posisi ini ditugaskan kepada Managing Director. Peran dari dewan 

kepemimpinan disini bertugas untuk menentukan arah dan tujuan dari 

peningkatan kualitas dalam hal pemilihan proyek, pada PT. Sango 

Ceramics tujuan peningkatan kualitas difokuskan pada proses 

pembakaran 1230 yang mana melebihi batas toleransi yang ada yaitu 

sebesar 30% dan juga mengevaluasi terhadap pelaksanaan proyek six 

sigma apakah sudah sesuai dengan tujuan yang ditetapkan atau belum 

dengan melihat laporan produksi perharinya produk cacat yang 

dihasilkan meliputi tobi, hage, crolling, saya boro, nama boro, hizumi, 

tepun, other dan pecah sudah di bawah batas toleransi atau belum 

b. Champion : posisi ini ditugaskan kepada koordinator produksi pada 

PT. Sango Ceramics. Peran dari champion disini bertugas untuk 

mengevaluasi dan mengontrol dari pelaksanaan proyek six sigma, 

mempertahankan dan memastikan bahwa proyek six sigma pada 

bagian proses pembakaran 1230 terlaksana sesuai dengan tujuan yang 
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sudah ditetapkan yaitu mencapai tingkat produk cacat di bawah 

toleransi sebesar 30% dan juga mengontrol tingkat kinerja dari PT. 

Sango Ceramics dengan melakukan perhitungan menggunakan 

DPMO, peta kendali dan juga alat analisis lainnya seperti diagram 

paretto, diagram tulang ikan. Serta ikut mengidentifikasi permasalahan 

yang sedang terjadi seperti mencari permasalahan penyebab terjadinya 

produk cacat yang meliputi tobi, hage, crolling, saya boro, nama boro, 

hizumi, tepun, other dan pecah.  

c. Master Black Belts : posisi ini ditugaskan kepada kepala bagian 

forming, kepala bagian firing, kepala bagian glazing dan juga kepala 

bagian quality control karena pada penelitian ini hasil produk cacat 

yang melebihi batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh PT. Sango 

Ceramics yaitu 30% berada pada rangkaian proses pembakaran 1230 

yang terdiri dari proses pemilahan, penyeponan, glazing, pembakaran, 

penggerindaan dan juga setelah itu terdapat peran dari quality control 

yang bertugas untuk menginspeksi produk yang dihasilkan apakah 

sesuai dengan standar atau tidak, sehingga melibatkan 4 kepala bagian. 

Tugas dari master black belts disini adalah bertanggung jawab sebagai 

penasihat, pelatih dan pemandu dari tim dalam penerapan alat-alat 

analisis (perhitungan DPMO, peta kendali, diagram pareto, diagram 

tulang ikan), mengidentifikasi temuan-temuan masalah dalam proyek 

six sigma, mengontrol dan mengawasi anggota tim dalam pelaksanaan 
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proyek six sigma, melaporkan tingkat kinerja dari PT. Sango Ceramics 

pada champion.   

d. Black Belts : posisi ini ditugaskan kepada kanit dan kashift bagian 

forming, firing, glazing dan quality control. Peran dari black belts 

disini adalah mengarahkan anggota tim dalam melaksanakan proyek 

six sigma, mengidentifikasi permasalahan yang terjadi pada proses 

produksi dengan menggunakan diagram tulang ikan, melaporkan 

tingkat kinerja dari PT. Sango Ceramics dengan menggunakan 

perhitungan DPMO dan peta kendali pada master black belt. 

e. Green Belts : posisi ini ditugaskan kepada supervisor pada bagian 

forming, firing terkhusus pada pembakaran 1230, glazing dan quality 

control. Peran dari green belts disini mengontrol dan mengawasi 

anggota tim untuk bekerja sesuai dengan apa yang sudah ditetapkan 

seperti teknik dipping, ketelitian dalam penyeponan, pengontrolan 

mesin pembakaran, pengontrolan setting mesin, ketelitian dalam 

inspeksi, kebersihan tangan, kebersihan lingkungan kerja, 

berpartisipasi dalam menyelesaikan permasalahan dalam pelaksanaan 

proyek six sigma. 

f. Anggota tim : semua karyawan yang berada dibawah pimpinan dari 

supervisor pada bagian firing 1230, glazing dan quality control. 

Bekerja sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan dalam hal teknik dipping, penyeponan, pengontrolan 
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mesin pembakaran, setting mesin, inspeksi piring dan mangkok, 

menjaga kebersihan tangan, menjaga kebersihan lingkungan kerja. 

3. Menentukan kebutuhan pelatihan dari orang-orang yang terlibat dalam proyek 

Six Sigma 

Tabel 4.3  Kebutuhan Pelatihan Seluruh Anggota Tim Proyek Six Sigma 

No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

1 Memberikan pengetahuan mengenai manfaat 

dari penggunaan metode six sigma yang 

berguna untuk peningkatan kualitas produk 

hal ini berarti six sigma berfungsi dalam 

peningkatan kualitas produk sehingga produk 

cacat yang dihasilkan pada PT. Sango 

Ceramics meliputi: tobi, hage, crolling, 

hizumi, tepun, nama boro, saya boro, other 

dan pecah tidak melebihi standar toleransi 

yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 30%.  

Dewan Kepemimpinan, 

Champion, Master 

Black Belt, Black Belt, 

Green Belt dan Anggota 

tim 

2 Memberikan pelatihan dalam menentukan 

prioritas pemilihan proyek six sigma yaitu 

dengan melihat kondisi pada PT. Sango 

Ceramics pada masing-masing prosesnya 

yang terdiri dari proses forming, proses  

Dewan Kualitas dan 

Champion 
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

 pembakaran 1060 dan proses pembakaran 

1230 dengan melihat persentase produk cacat 

yang dihasilkan bagian proses mana yang 

menghasilkan produk cacat meliputi : tobi, 

hage, crolling, hizumi, tepun, nama boro, 

saya boro, other dan pecah paling besar dan 

juga melebihi batas toleransi yang ada 

sebesar 30% untuk diteliti terlebih dahulu dan 

dijadikan prioritas untuk ditangani. 

Dalam mengevaluasi dengan melihat laporan 

produksi perharinya apakah setelah 

dilaksanakan six sigma persentase produk 

cacat yang dihasilkan menurun atau 

meningkat, apabila tidak ada kemajuan maka 

melihat bagian pada saat improve sudah 

dilaksanakan dengan benar atau tidak. 

 

3 Pelatihan yang berkaitan dengan penerapan 

alat-alat pengukuran dalam proyek six sigma 

(cara menggunakan dan penerapan dari 

penghitungan DPMO, peta kendali, diagram  

Champion 
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

 pareto digunakan untuk mengetahui tingkat 

sigma perusahaan dan juga tingkat kinerja 

dari perusahaan, diagram tulang ikan yang 

digunakan untuk mengidentifikasi 

permasalahan yang terjadi) dengan melihat 

laporan produksi perharinya dari laporan 

produksi perhari dari masing-masing proses 

yaitu proses forming, pembakaran 1060 dan 

pembakaran 1230 perusahaan bisa 

menghitung tingkat kinerja perusahaan ada di 

tingkat mana menggunakan DPMO, peta 

kendali dan diagram pareto. Yang kemudian 

melihat apakah tingkat kinerja di bawah 

standar atau sesuai standar, apabila terdapat 

di bawah standar maka mencari 

permasalahan produk cacat yang ada meliputi 

: tobi, hage, crolling, hizumi, tepun, nama 

boro, saya boro, other dan pecah bisa 

dianalisis dengan melihat persentase jenis  
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

 cacat terbesar ada pada bagian mana untuk 

bisa dianalisis menggunakan diagram tulang 

ikan yang terdiri dari machine, manpower, 

environtment, method, material. 

 

4 Mengontrol dan mengawasi tenaga kerja 

yang ada pada saat proses produksi apakah 

sudah bekerja sesuai dengan standar yang ada 

atau belum meliputi pengontrol mesin 

pembakaran, dalam meletakkan produk 

berhati-hati atau tidak, teknik dalam dipping 

sudah sesuai atau tidak, dalam membersihkan 

produk sudah dibersihkan dengan teliti atau 

tidak, penjagaan kebersihan lingkungan kerja, 

pengaturan mesin pada saat setting mesin, 

ketelitian dalam melakukan inspeksi. 

Champion, Master 

Black Belt dan Black 

Belt 

5 Peningkatan kinerja pada saat proses 

produksi yaitu dengan bekerja sesuai dengan 

standar yang sudah ditentukan sehingga tidak 

terjadi kesalahan-kesalahan yang disebabkan 

oleh kelalaian dari tenaga kerja seperti dalam  

Black Belt, Green Belt 

dan anggota tim 
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

 melakukan teknik dipping semua produk 

harus dicelupkan secara keseluruhan 

sebanyak 2x, sebelum bekerja pada bagian 

glazing harus mencuci tangan, membersihkan 

dengan teliti jangan asal-asalan, berhati-hati 

dalam peletakkan barang, pengontrolan 

mesin pembakaran, ketelitian dalam memilah 

produk, ketelitian pada saat setting mesin, 

menjaga kebersihan lingkungan. 

 

6 Dengan melihat suatu permasalahan pada 

jenis cacat yang ada meliputi : tobi, hage, 

crolling, hizumi, tepun, nama boro, saya 

boro, other dan pecah semua orang yang 

terlibat dalam proses produksi dipersatukan 

untuk berdiskusi mengenai penyebab 

terjadinya masalah produk cacat yang 

dihasilkan apa sehingga dari situ bisa 

diketahui bahwa penyebab masalah dari 

produk cacat bisa diketahui oleh Koordinator, 

kabag, kanit, supervisor dan bawahan.  

Champion, Master 

Black Belt, Black Belt, 

Green Belt dan anggota 

tim 
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

7 Keterampilan teknis dalam proyek six sigma, 

berupa : cara melakukan pengumpulan data 

melalui laporan harian dari masing-masing 

proses meliputi proses forming, pembakaran 

1060 dan pembakaran 1230  yang kemudian 

dari laporan harian tersebut dilakukan 

perhitungan DPMO dan peta kendali untuk 

mengetahui tingkat kinerja dari PT. Sango 

Ceramics. Yang selanjutnya diukur 

menggunakan diagram pareto untuk 

memprioritaskan jenis cacat (tobi, hage, 

crolling, hizumi, tepun, nama boro, saya 

boro, other dan pecah) yang harus 

diselesaikan terlebih dahulu dengan melihat 

frekuensi tertinggi kemudian dilakukan 

analisa terhadap jenis cacat yang sudah 

diprioritaskan dengan menggunakan diagram 

tulang ikan. 

Master Black Belt dan 

Black Belt 

8 Mendefinisikan keseluruhan standar yang 

sudah ditetapkan dalam proses produksi  

Champion, Master 

Black Belt, Black Belt,  
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No Jenis Pelatihan Peserta Pelatihan 

 meliputi : teknik dipping, pengontrolan mesin 

pembakaran, kebersihan lingkunga kerja, 

ketelitian dalam melakukan inspeksi piring 

dan mangkok, kebersihan tangan tenaga kerja 

pada saat dipping, ketelitian dalam setting 

mesin, ketelitian dalam membersihkan piring 

dan mangkok. Sehingga tenaga kerja bekerja 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh 

perusahaan dengan begitu produk yang 

dihasilkan juga sesuai dengan apa yang 

diharapkan oleh perusahaan. 

Green Belt dan anggota 

tim 

 

4. Mendefinisikan proses kunci dari proyek Six Sigma  

Dalam mendefinisikan proses kunci dilakukan dengan menggunakan diagram 

SIPOC.  
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Gambar 4.2 Diagram SIPOC 
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1. Supplier  

Supplier disini merupakan pemasok bahan baku mentah yang akan 

digunakan untuk proses produksi oleh PT. Sango Ceramics. Supplier 

dari PT. Sango Ceramics : 

a. Pasir  : Bangka Belitung 

b. Feldspar : China 

c. Clay  : China 

d. Kaolin  : China 

e. Batu Bintang : Rembang 

2. Input 

Input merupakan bahan baku apa saja yang akan diproses untuk proses 

produksi PT. Sango Ceramics. Input dari PT. Sango Ceramics 

meliputi: 

a. Pasir 

b. Feldspar 

c. Clay 

d. Kaolin 

e. Batu Bintang 

3. Proses 

Proses produksi dari PT. Sango Ceramics dibagi menjadi 4 rangkaian 

proses besar yang terdiri dari : 
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a. Proses pengolahan material yang terdiri dari :  

i. Ball mill 

ii. Agitator before 

iii. Agitator after 

iv. Filter press 

v. Tangki Mixing 

vi. Spray dryer 

b. Proses forming yang terdiri dari : 

i. Pencetakan 

ii. Finishing 

c. Proses pembakaran 1060 

d. Proses pembakaran 1230 yang terdiri dari : 

i. Inspeksi piring dan mangkok 

ii. Penyeponan 

iii. Glazing 

iv. Pembakaran 1230 

v. Menggerenda pada bagian kaki 

vi. Quality Control 

e. Packing 

4. Output 

Output yang dihasilkan dari proses produksi dari PT. Sango Ceramics 

berupa mangkok dan piring. 
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5. Customer 

Konsumen dari PT. Sango Ceramics berasal dari dalam maupun dari 

luar negeri. 

Tabel 4.4 

Data Jumlah Produksi dan Produk Rusak dengan Metode Dust Press pada 

Proses : Pembakaran (1230) PT. Sango Ceramics Periode 6 Maret 2017 – 21 

Maret 2017  

Proses : Pembakaran 1230 

Tanggal 
Bakar 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

Cacat 

(c=a-b) 

% 

(d=c/a*100%) 

3/6/2017 42202 28263 13939 33.03% 

3/7/2017 41655 26393 15262 36.64% 

3/8/2017 43399 28235 15164 34.94% 

3/9/2017 36686 25500 11186 30.49% 

3/10/2017 37856 26211 11645 30.76% 

3/11/2017 43504 30079 13425 30.86% 

3/12/2017 45121 32144 12977 28.76% 

3/14/2017 41636 28579 13057 31.36% 

3/15/2017 38199 26808 11391 29.82% 

3/16/2017 42180 30543 11637 27.59% 

3/17/2017 38032 26508 11524 30.30% 

3/18/2017 41535 29722 11813 28.44% 

3/20/2017 37542 26257 11285 30.06% 

3/21/2017 42589 29199 13390 31.44% 

 40867 28174 12693 31.06% 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 

Berdasarkan data terbaru yang didapat selama observasi pada tanggal 6 Maret 

2017 – 21 Maret 2017 juga dapat diketahui bahwa pada proses pembakaran 
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1230 menghasilkan produk cacat yang melebihi toleransi yang sudah 

ditetapkan oleh PT. Sango Ceramics yaitu sebesar 30%. 

Oleh karena itu penelitian dilakukan pada bagian rangkaian proses 

pembakaran 1230 yang terdiri dari inspeksi piring dan mangkok, penyeponan, 

glazing, pembakaran 1230, menggerenda pada bagian kaki dan quality 

control. 

5. Mendefinisikan kebutuhan spesifik melalui CTQ 

Tahap ini merupakan tahap dimana mendefinisikan kebutuhan spesifik dari 

konsumen terhadap kualitas dari produk yang dihasilkannya. Sehingga tidak 

terdapat cacat produk yang tidak diinginkan oleh konsumen, seperti :  

a. Pinhole (Tobi) 

Merupakan jenis cacat yang berbentuk lubang jarun pada permukaan 

glaze yang tembus ke body dari produk 

b. Knocking (Hage) 

Merupakan jenis cacat berbentuk glaze lepas dikarenakan benturan  

c. Crolling 

Merupakan jenis cacat yang berbentuk seperti tobi tetapi besar dan 

lebar  

d. Saya boro 

Merupakan jenis cacat yang berbentuk kotoran karena kerontokan 

refractory/sager  

e. Hizumi 
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Merupakan jenis cacat yang berbentuk ngolet lebih kepada bentuk 

piring atau mangkok menjadi tidak sesuai 

f. Tepun  

Merupakan jenis cacat yang berbentuk kotoran titik besi 

g. Nama Boro 

Merupakan jenis cacat yang berbentuk kotoran pada piring atau 

mangkok pada saat berada pada proses forming 

h. Other 

Merupakan jenis cacat selain dari jenis cacat yang ada 

i. Pecah 

Merupakan jenis cacat yang berbentuk produk pecah dan retak 

6. Mendefinisikan pernyataan tujuan pengendalian kualitas pada proses 

pembakaran 1230 pada metode dust press menggunakan Six Sigma 

Tujuan dari pengendalian kualitas pada bagian proses pembakaran 1230 

adalah bertujuan untuk bisa meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan 

sehingga bisa meminimalisir produk cacat yang dihasilkan yang mana 

melebihi batas toleransi dari produk cacat yang dihasilkan dan bisa membawa 

perusahaan kepada tingkat kecacatan produk yang terendah. 
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4.2.2. Measure 

1. Menentukan karakteristik kualitas kunci (CTQ) 

Penetapan karakteristik kualitas kunci yang menyebabkan produk yang 

dihasilkan oleh PT. Sango Ceramics tidak sesuai dengan harapan dari 

konsumen, yaitu : 

a. Tobi/Pinhole 

b. Hage/Knocking 

c. Crolling  

d. Saya boro 

e. Hizumi  

f. Tepun/Titik besi 

g. Nama Boro 

h. Other 

i. Pecah 
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Tabel 4.5 Jenis Cacat Proses Pembakaran 1230 

Tanggal 
Bakar 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

Cacat 

(c=a-b) 

% 

(d=c/a*100%) 

Jenis Cacat 

Tobi Hage Crolling 
Saya 

Boro 
Hizumi Tepun 

Nama 

Boro 
Other Pecah 

3/6/2017 42202 28263 13939 33.03% 7114 1103 638 386 1192 731 738 938 1099 

3/7/2017 41655 26393 15262 36.64% 7542 1628 1140 743 1061 864 139 489 1656 

3/8/2017 43399 28235 15164 34.94% 7697 1713 1137 671 975 959 386 218 1408 

3/9/2017 36686 25500 11186 30.49% 5203 1352 574 873 1015 690 38 213 1228 

3/10/2017 37856 26211 11645 30.76% 5731 1448 701 162 901 620 705 321 1056 

3/11/2017 43504 30079 13425 30.86% 7334 1084 636 262 1032 846 598 595 1038 

3/12/2017 45121 32144 12977 28.76% 6648 1135 892 1145 932 763 102 169 1191 

3/14/2017 41636 28579 13057 31.36% 7048 1516 445 847 671 790 52 112 1576 

3/15/2017 38199 26808 11391 29.82% 6275 1125 204 587 884 854 37 167 1258 

3/16/2017 42180 30543 11637 27.59% 5972 1139 586 1082 486 969 89 138 1176 

3/17/2017 38032 26508 11524 30.30% 6092 1115 812 537 484 592 340 259 1293 

3/18/2017 41535 29722 11813 28.44% 5386 1193 866 160 856 676 1040 291 1345 

3/20/2017 37542 26257 11285 30.06% 5479 1296 617 483 824 650 455 367 1114 

3/21/2017 42589 29199 13390 31.44% 7674 1267 439 638 604 968 364 217 1219 

 40867 28174 12693 31.06% 6514 1294 692 613 851 784 363 321 1261 

Total 572136 394441 177695 31.06% 91195 18114 9687 8576 11917 10972 5083 4494 17657 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 
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Tabel 4.5 merupakan tabel yang menjelaskan mengenai jenis-jenis cacat yang 

dihasilkan pada proses pembakaran 1230 pada PT. Sango Ceramics yang 

teridiri dari tobi dengan rata-rata jumlah cacat yang dihasilkan sebesar 6.514, 

hage sebesar 1.294, crolling sebesar 692, saya boro sebesar 613, hizumi 

sebesar 851, tepun sebesar 784, nama boro sebesar 363, other sebesar 321 dan 

pecah sebesar 1.261. Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa tobi 

merupakan jenis cacat dengan frekuensi yang tertinggi pada proses 

pembakaran 1230. 

2. Mengukur Baseline Kinerja pada tingkat output 

Langkah selanjutnya adalah mengukur baseline kinerja dari PT. Sango 

Ceramics dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kinerja dari PT. Sango 

Ceramics berada pada tingkat mana. Dalam pengukuran ini digunakan rumus 

DPMO (Defect per Million Opportunity) yang kemudian dikonversikan pada 

tabel true six sigma. Di bawah ini merupakan hasil perhitungan DPMO dan 

nilai sigma dari proses pembakaran 1230 pada metode dust press di PT. 

Sango Ceramics pada periode 6 Maret 2017 – 21 Maret 2017 : 
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Tabel 4.6 Perhitungan DPMO dan Konversi Sigma Berdasarkan Data 

Pengamatan 

Tanggal 

Produk 

yang 

diperiksa 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

cacat 

(c=a-b) 

CTQ 

(d) 

Proporsi 

(e= 

c/a*100%) 

 

DPMO 

(c/a*d*1jt) 

 

Sigma 

3/6/2017 42202 28263 13939 9 33.03% 36699 2.08 

3/7/2017 41655 26393 15262 9 36.64% 40710 2.04 

3/8/2017 43399 28235 15164 9 34.94% 38823 2.06 

3/9/2017 36686 25500 11186 9 30.49% 33879 2.12 

3/10/2017 37856 26211 11645 9 30.76% 34179 2.11 

3/11/2017 43504 30079 13425 9 30.86% 34288 2.11 

3/12/2017 45121 32144 12977 9 28.76% 31956 2.14 

3/14/2017 41636 28579 13057 9 31.36% 34844 2.11 

3/15/2017 38199 26808 11391 9 29.82% 33134 2.13 

3/16/2017 42180 30543 11637 9 27.59% 30654 2.16 

3/17/2017 38032 26508 11524 9 30.30% 33668 2.12 

3/18/2017 41535 29722 11813 9 28.44% 31601 2.14 

3/20/2017 37542 26257 11285 9 30.06% 33400 2.12 

3/21/2017 42589 29199 13390 9 31.44% 34933 2.11 

Total 572136 394441 177695 Average 31.06% 34509 2.11 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 

Tabel di bawah merupakan tabel perhitungan dari DPMO dan sigma yang 

diinginkan atau diharapkan oleh PT. Sango Ceramics yang disesuaikan 

dengan standar toleransi yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 30% 
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Tabel 4.7 Perhitungan DPMO dan Konversi Sigma yang Diharapkan PT. 

Sango Ceramics 

Tanggal 

Produk 

yang 

diperiksa 

(a) 

Produk 

Baik 

(b) 

Produk 

cacat 

(c) 

CTQ 

(d) 

Proporsi 

(e=  

c/a*100%) 

 

DPMO 

(c/a*d*1jt

) 

 

Sigma 

3/6/2017 42202 29541 12661 9 30% 33333 2.12 

3/7/2017 41655 29159 12497 9 30% 33333 2.12 

3/8/2017 43399 30379 13020 9 30% 33333 2.12 

3/9/2017 36686 25680 11006 9 30% 33333 2.12 

3/10/2017 37856 26499 11357 9 30% 33333 2.12 

3/11/2017 43504 30453 13051 9 30% 33333 2.12 

3/12/2017 45121 31585 13536 9 30% 33333 2.12 

3/14/2017 41636 29145 12491 9 30% 33333 2.12 

3/15/2017 38199 26739 11460 9 30% 33333 2.12 

3/16/2017 42180 29526 12654 9 30% 33333 2.12 

3/17/2017 38032 26622 11410 9 30% 33333 2.12 

3/18/2017 41535 29075 12461 9 30% 33333 2.12 

3/20/2017 37542 26279 11263 9 30% 33333 2.12 

3/21/2017 42589 29812 12777 9 30% 33333 2.12 

Total 572136 400495 171641 Average 30% 33333 2.12 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 

Berdasarkan tabel perhitungan DPMO dan konversi dari nilai sigma dapat 

diketahui bahwa PT. Sango Ceramics pada periode 6 Maret 2017 – 21 Maret 

2017 memproduksi produk cacat sebanyak 177.695 dan rata-rata persentase 

produk cacat yang dihasilkan sebesar 31.06% dengan rata-rata perhitungan 

DPMO sebesar 34.509 hal ini menunjukkan bahwa PT. Sango Ceramics 

berada pada sigma 2.11 yang mana masih jauh dari sigma 6. Apabila 

dibandingkan dengan batas toleransi yang sudah ditetapkan oleh PT. Sango 

Ceramics yaitu sebesar 30% maka PT. Sango Ceramic pada level sigma 2.12 
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walaupun selisih dari yang diharapkan dengan keadaan yang sedang dihadapi 

sangat sedikit yaitu 2.11 dengan 2.12 tetapi keadaan dari PT. Sango Ceramics 

masih jauh dari 6 sigma dan juga masih melebihi batas toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 30%. Oleh sebab itu diperlukan suatu upaya dalam 

peningkatan kualitas sehingga produk cacat yang dihasilkan oleh PT. Sango 

Ceramics pada proses pembakaran 1230 tidak melebihi batas toleransi yang 

sudah ditetapkan oleh PT. Sango Ceramics yaitu sebesar 30% dan juga PT. 

Sango Ceramics bisa mencapai tingkat 6 sigma yang berarti bahwa produk 

cacat yang dihasilkan pada tingkat minimal.   

Dalam pengukuran baseline tingkat kinerja dari perusahaan juga dilakukan 

pengukuran dengan menggunakan peta kendali p yang bertujuan untuk 

mengetahui apakah produk cacat yang dihasilkan masih dalam batas kendali 

atau tidak. Digunakan peta kendali p karena pada penelitian ini lebih kepada 

proporsi jumlah produk cacat yang dihasilkan oleh PT. Sango Ceramics. 

Perhitungan peta kendali p pada PT. Sango Ceramics sebagai berikut :  

CL = 𝒑 = ∑𝑛𝑝

∑𝑛
 =

∑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

∑𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎
 

CL = 𝒑 =
∑𝑛𝑝

∑𝑛
 =

177695

572136
 = 0.3106 

Selanjutnya adalah menghitung standar deviasi produk cacat yang dihasilkan 

dengan menggunakan rumus : 

Sp = 
𝒑 (𝟏−𝒑 )

𝒏
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Sp = 
𝟎.𝟑𝟏𝟎𝟔(𝟏−𝟎.𝟑𝟏𝟎𝟔)

𝟒𝟎𝟖𝟔𝟕
 = 0.00229 

Kemudian menentukan batas kendali atas dan batas kendali bawah 

menggunakan rumus sebagai berikut : 

UCL = 𝒑  + 3Sp 

UCL  = 0.3106 + 3 ( 0.00229) = 0.3175 

LCL = 𝒑  - 3Sp 

LCL = 0.3106 - 3 ( 0.00229) = 0.3037 

Tabel 4.8 Perhitungan Peta Kendali P 

Tanggal 

Produk 

yang 

diperiksa 

Produk 

cacat 
Proporsi CL UCL LCL Sp 

3/6/2017 42202 13939 0.3303 0.3106 0.3175 0.3037 0.00225 

3/7/2017 41655 15262 0.3664 0.3106 0.3175 0.3037 0.00227 

3/8/2017 43399 15164 0.3494 0.3106 0.3175 0.3037 0.00222 

3/9/2017 36686 11186 0.3049 0.3106 0.3175 0.3037 0.00242 

3/10/2017 37856 11645 0.3076 0.3106 0.3175 0.3037 0.00238 

3/11/2017 43504 13425 0.3086 0.3106 0.3175 0.3037 0.00222 

3/12/2017 45121 12977 0.2876 0.3106 0.3175 0.3037 0.00218 

3/14/2017 41636 13057 0.3136 0.3106 0.3175 0.3037 0.00227 

3/15/2017 38199 11391 0.2982 0.3106 0.3175 0.3037 0.00237 

3/16/2017 42180 11637 0.2759 0.3106 0.3175 0.3037 0.00225 

3/17/2017 38032 11524 0.3030 0.3106 0.3175 0.3037 0.00237 

3/18/2017 41535 11813 0.2844 0.3106 0.3175 0.3037 0.00227 

3/20/2017 37542 11285 0.3006 0.3106 0.3175 0.3037 0.00239 

3/21/2017 42589 13390 0.3144 0.3106 0.3175 0.3037 0.00224 

Total 572136 177695 4.3449 4.3484 4.4446 4.2522 0.03210 

Average 40867 12693 0.3106 0.3106 0.3175 0.3037 0.00229 

Sumber : Data Sekunder yang diolah 2017 
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Selanjutnya hasil perhitungan menggunakan rumus peta kendali p 

digambarkan pada grafik seperti di bawah ini : 

 
 Gambar 4.3 Grafik Peta Kendali P 

Berdasarkan grafik di atas yang mana merupakan grafik hasil dari perhitungan 

peta kendali p pada produk cacat yang dihasilkan oleh proses pembakaran 

1230 di PT. Sango Ceramics dapat diketahui bahwa hampir semuanya 

melebihi batas kendali yang sudah ditetapkan yang mana diberikan angka 3 

pada toleransi yang ada sehingga batas kendali atas sebesar 0.3175 dan batas 

bawah sebesar 0.3037. Sedangkan bagian yang tidak melebihi batas kendali 
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baik batas kendali atas maupun batas kendali bawah yaitu ada pada hari ke-4 

sebesar 0.3049, ke-5 0.3076, ke-6 0.3086, ke-14 0.3144. Pada grafik tersebut 

terdapat 2 klasifikasi mengenai batas atas dan juga batas bawah : 

a. Batas atas, pada grafik dapat diketahui bahwa bagian yang melebihi 

batas atas yang sudah ditetapkan yaitu ada pada hari 1 sebesar 0.3303, 

hari ke-2 0.3664, hari ke-3 0.3494 hal ini berarti bahwa persentase 

produk cacat yang dihasilkan melebihi batas kontrol yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 0.3175 

b. Batas bawah, pada grafik dapat diketahui bahwa bagian yang melebihi 

batas bawah yang sudah ditetapkan yaitu sebesar 0.3037 ada pada hari 

ke-7,9,10,11,12 dan 13. Dengan melihat standar toleransi yang sudah 

ditetapkan perusahaan yaitu sebesar 30%, bagian batas bawah yang 

berada di bawah dari batas toleransi yang sudah ditetapkan sebesar 

30% yaitu ada pada hari ke-7 0.2876, 9 0.2982, 10 0.2759 dan 12 

0.2844 sedangkan yang lainnya masih melebihi batas toleransi 30% 

yang sudah ditetapkan oleh PT. Sango Ceramics.   

Dengan melihat grafik di atas yang menunjukkan bahwa masih banyak bagian 

yang melebihi batas atas dari grafik dan juga masih banyak yang melebihi 

batas toleransi yang ditetapkan sebesar 30%, hal tersebut menunjukan bahwa 

PT. Sango Ceramics memerlukan pengendalian kualitas dalam meminimalkan 

produk cacat yang dihasilkan sehingga produk cacat yang dihasilkan tidak 
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melebihi batas toleransi yang ada yaitu sebesar 30%. Oleh sebab itu 

diperlukan langkah selanjutnya yaitu analyze yang digunakan untuk 

mengidentifikasi sumber permasalahan yang terjadi pada PT. Sango Ceramics 

pada proses pembakaran 1230. 

 

4.2.3. Analyze 

Tahap analyze merupakan tahap ketiga pada six sigma yang digunakan untuk 

menganalisis penyebab masalah yang ada. Yang terdiri dari : 

1. Langkah awal yang dilakukan pada tahap analisa ini yaitu dengan melakukan 

analisis stabilitas dan kemampuan proses. Pada tahap ini dilakukan dengan 

melihat CTQ potensial atau jenis-jenis cacat apa saja yang ada pada proses 

pembakaran 1230 pada PT. Sango Ceramics yang kemudian diurutkan dari 

frekuensi yang tertinggi ke frekuensi yang terendah. Dapat diketahuhi dengan 

melihat tabel di bawah ini : 
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Tabel 4.9 Frekuensi Kecacatan 

Urutan 

Jenis 

Kecacatan 

Frekuensi 

Kecacatan 

Frekuensi 

Kumulatif 

Kecacatan 

Presentase 

Kecacatan 

Presentase 

Kumulatif 

Tobi 91195 91195 51.32% 51.32% 

Hage 18114 109309 10.19% 61.51% 

Pecah 17657 126966 9.94% 71.45% 

Hizumi 11917 138883 6.71% 78.16% 

Tepun 10972 149855 6.17% 84.33% 

Crolling 9687 159542 5.45% 89.78% 

Saya Boro 8576 168118 4.83% 94.61% 

Nama Boro 5083 173201 2.86% 97.47% 

Other 4494 177695 2.53% 100% 

Total 177695   100.00%   

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 

Berdasarkan tabel jenis cacat yang ada diketahui bahwa terdapat 9 jenis cacat 

yang ada pada proses pembakaran 1230 pada PT. Sango Ceramics yang terdiri 

dari tobi sebesar 51.32%, hage sebesar 10.19%, pecah sebesar 9.94%, hizumi 

sebesar 6.71%, tepun sebesar 6.17%, crolling sebesar 5.45%, saya boro 

sebesar 4.83%, nama boro sebesar 2.86% dan other sebesar 2.53%.  

Langkah selanjutnya adalah menggambarkan frekuensi jenis cacat yang ada 

pada tabel pada diagram pareto yang ditunjukkan pada diagram di bawah ini : 
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Gambar 4.4 Diagram Paretto 

Berdasarkan diagram di atas dapat diketahui bahwa terdapat jenis cacat yang 

dominan yang menjadi penyumbang terbesar dari produk cacat yang 

dihasilkan oleh PT. Sango Ceramics pada proses pembakaran 1230 yaitu jenis 

cacat tobi sebesar 91.195 atau 51.32%. 

2. Menentukan target kinerja dari karakteristik kualitas kunci  

Setelah melihat karakteristik kualitas kunci yang ada pada tabel di atas, 

perbaikan akan dilakukan kepada keseluruh jenis cacat yang terdapat pada PT. 

Sango Ceramics yaitu meliput tobi, hage, pecah, hizumi, tepun, crolling, saya 

boro, nama boro, dan other. 

3. Menemukan dan mengidentifikasi sumber-sumber dan akar penyebab masalah 

kualitas dengan menggunakan diagram fishbone. 
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Setelah mengetahui frekuensi dari jenis cacat yang dihasilkan pada diagram 

pareto perbaikan dilakukan pada keseluruhan jenis cacat yang ada pada PT. 

Sango Ceramics di proses pembakaran 1230 yang dimulai dari frekuensi jenis 

cacat terbesar sampai pada jenis cacat terendah. Di bawah ini merupakan 

analisa menggunakan diagram tulang ikan dari jenis-jenis cacat yang ada pada 

PT. Sango Ceramics pada proses pembakaran 1230 : 

Tobi 

Tabel 4.10 Penyebab dari Jenis Cacat Tobi 

Tanggal Jumlah  

Penyebab 

Teknik 

dipping 

tidak 

benar 

Penyeponan 

tidak teliti 

Tangan 

tenaga 

kerja 

terkena 

minyak 

Banyak 

debu pada 

lingkungan 

kerja 

3/6/2017 7114 744 2927 529 2914 

3/7/2017 7542 895 3068 593 2986 

3/8/2017 7697 927 2998 498 3274 

3/9/2017 5203 528 2310 292 2073 

3/10/2017 5731 534 2432 297 2468 

3/11/2017 7334 987 3047 364 2936 

3/12/2017 6648 753 2903 455 2537 

3/14/2017 7048 524 2759 618 3147 

3/15/2017 6275 584 2935 576 2180 

3/16/2017 5972 576 2469 317 2610 

3/17/2017 6092 926 2181 348 2637 

3/18/2017 5386 674 1857 375 2480 

3/20/2017 5479 623 2036 421 2399 

3/21/2017 7674 772 3215 574 3113 

Total 91195 10047 37137 6257 37754 

% 100% 11.02% 40.72% 6.86% 41.40% 

Sumber : Data sekunder yang diolah 2017 
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Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa terdapat 4 penyebab 

terjadinya jenis cacat tobi, meliputi : teknik dipping yang tidak benar sebesar 

11.02%, penyeponan yang tidak teliti sebesar 40.72%, tangan dari tenaga 

kerja terkena minyak sebesar 6.86%, debu dari lingkungan kerja sebesar 

41.40%. Di bawah ini merupakan ilustrasi dari jenis cacat tobi dari masing-

masing penyebab : 

1. Teknik dipping yang tidak benar 

 

Gambar 4.5 Tobi dikarenakan Teknik Dipping Tidak Benar 

Permukaan dari piring terlihat seperti tebal dan tidak rata dengan 

bagian-bagian di sisi lainnya disertai dengan lubang-lubang kecil pada 

bagian yang tebal. 

2. Penyeponan yang tidak teliti 

 

Gambar 4.6 Tobi dikarenakan Penyeponan Tidak Teliti 
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Gambar 4.7 Tobi dikarenakan Penyeponan Tidak Teliti 

Terdapat lubang-lubang yang tersebar pada permukaan piring dan 

mangkok tetapi dengan jumlah yang sedikit. 

3. Tangan dari tenaga kerja terkena minyak 

 
Gambar 4.8 Tobi dikarenakan Tangan Tenaga Kerja Terkena 

Minyak 

 

Terdapat lubang-lubang pada permukaan piring dan mangkok yang 

terkena minyak. 

4. Debu dari lingkungan kerja 
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Gambar 4.9 Tobi dikarenakan Debu pada Lingkungan Kerja 

 

 
Gambar 4.10 Tobi dikarenakan Debu pada Lingkungan Kerja 

Terdapat lubang-lubang pada piring dan mangkok tetapi dengan 

jumlah banyak dan juga bergerombol pada bagian-bagian tertentu. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa masalah kualitas tersebut 

menggunakan diagram fishbone yang terdiri dari methods, materials, 

machines, manpower, environtment. Di bawah ini merupakan analisis 

menggunakan diagram tulang ikan untuk masalah kualitas tobi :  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.11 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Tobi 

Teknik dalam 

dipping tidak 

benar 

Tangan tenaga 

kerja terkena 

minyak 

Tenaga kerja 

tidak teliti 

disaat menspons Banyaknya debu 

pada lingkungan 

kerja 
Tidak bersih dalam 

mencuci tangan 

setelah makan 

Terburu-buru 

Tidak adanya pengarahan 

yang jelas cara dipping yang 

benar 

Kurangnya kepedulian 

karyawan pada lingkungan 

Perusahaan sedang melakukan 

pembangunan 

Mengejar target produksi 

Methods = 11.02% 

Manpower = 

6.86% dan 40.72% 

Environment = 

41.40% 

Tobi 
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Berdasarkan pada gambar 4.11, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

masalah kualitas tobi pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics 

adalah sebagai berikut : 

1. Faktor Method 

Pada metode produksi faktor penyebab terjadinya jenis cacat tobi 

dikarenakan teknik yang digunakan oleh karyawan dalam melakukan 

dipping (memberikan lapisan berupa glazure) tidak benar yang mana 

seharusnya pada saat melakukan dipping produk dicelupkan secara 

menyeluruh pada glaze kemudian diangkat selama 1 detik baru 

dimasukkan lagi ke dalam glaze secara menyeluruh sedangkan 

karyawan dalam melakukan dipping menyelupkan seluruh produk 

kemudian tidak mengangkat produk secara menyeluruh atau hanya 

sebagian saja sehingga glaze tidak kering sepenuhnya dan tebal pada 

bagian tertentu saja sehingga terjadi jenis cacat tobi. Teknik yang tidak 

benar dalam melakukan dipping juga dikarenakan tidak adanya 

pengarahan yang jelas mengenai teknik dipping yang seharusnya 

dilakukan pada saat proses glazing.  

2. Faktor Manpower 

Pada faktor manpower terdapat 2 penyebab terjadinya jenis cacat tobi, 

yaitu : 
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a. Tangan dari tenaga kerja terkena minyak, hal ini bisa terjadi 

karena tenaga kerja tidak membersihkan tangannya setelah 

makan sampai benar-benar bersih sehingga terdapat kandungan 

minyak pada tangan tenaga kerja. Minyak menyebabkan 

lapisan glaze tidak bisa menempel pada produk yang 

didipping. 

b. Tenaga kerja tidak teliti dalam menyepons (membersihkan) 

produk yang akan diproduksi sehingga masih terdapat sisa-sisa 

debu pada produk yang masih menempel hal ini dikarenakan 

tenaga kerja terburu-buru dalam melakukan penyeponan untuk 

mengejar target produksi (sistem kerja pada penyeponan 

semakin banyak menyepon maka pendapatan semakin banyak). 

3. Faktor Environtment 

Pada faktor lingkungan yang menyebabkan terjadinya jenis cacat tobi 

dikarenakan banyaknya debu pada lingkungan kerja sehingga produk 

yang sudah dibersihkan pada tahap penyeponan tertempel debu lagi, 

Ditambah lagi kondisi perusahaan yang sedang melakukan 

pembangunan dan juga kesadaran dari tenaga kerja yang kurang peduli 

terhadap kebersihan dari lingkungan kerja. 
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Hage 

Penyebab terjadinya jenis cacat hage adalah karena 100% terbentur dan 

semua produk cacat yang terklasifikasi jenis cacat hage penyebabnya hanya 1 

yaitu terbentur. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari jenis cacat hage : 

 

Gambar 4.12 Hage dikarenakan Benturan dengan Produk Lain 

 

Terdapat cacat seperti lapisan yang ada pada piring tersebut 

mengelupas. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat hage menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah hage : 

 

  

 

 

 

 

Gambar 4.13 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Hage 

Manpower = 100% 

Hage 

Tenaga kerja tidak hati-

hati disaat melakukan 

loading barang  pada 

kereta 

Kurangnya pengetahuan 

dan kepedulian mengenai 

jenis cacat hage 
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Berdasarkan pada gambar 4.13, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah 

kualitas hage pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics adalah : 

1. Faktor Manpower  

Tenaga kerja yang kurang hati-hati dalam meletakkan piring dan mangkok 

disaat akan memasukkan piring dan mangkok pada kereta pembakaran 

sehingga piring dan mangkok yang diletakkan terbentur dengan piring dan 

mangkok yang lain yang menyebabkan lapisan glaze terkelupas. Hal ini 

dikarenakan kurangnya pengetahuan dan kepedulian karyawan mengenai 

akibat dari benturan yang menurut pemikiran karyawan tidak akan 

menimbulkan masalah. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



109 
 

 
 

 

Pecah 

Tabel 4.11 Penyebab dari Jenis Cacat Pecah 

Tanggal Jumlah  

Penyebab 

Kurangnya 

ketelitian 

karyawaan 

saat 

menginspeksi 

Over Cooling 

3/6/2017 1099 769 330 

3/7/2017 1656 1192 464 

3/8/2017 1408 1028 380 

3/9/2017 1228 847 381 

3/10/2017 1056 718 338 

3/11/2017 1038 716 322 

3/12/2017 1191 810 381 

3/14/2017 1576 1103 473 

3/15/2017 1258 893 365 

3/16/2017 1176 823 353 

3/17/2017 1293 918 375 

3/18/2017 1345 928 417 

3/20/2017 1114 766 348 

3/21/2017 1219 817 402 

Total 17657 12328 5329 

% 100% 69.82% 30.18% 

Sumber : Data Sekunder 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebab dari jenis cacat 

pecah terdapat 2 faktor yaitu mesin yang kurang dilakukan maintenance 

sehingga menyebabkan terjadinya over cooling sebesar 30.18% dan juga 

kurangnya ketelitian dari karyawan glazing pada saat memilahkan produk 
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baik dan produk pecah sebesar 69.82%. Di bawah ini merupakan contoh 

gambar dari jenis cacat pecah : 

 

Gambar 4.14 Pecah dikarenakan Over Cooling 

  Terlihat garis retak lurus tegas yang halus pada produk  

 

Gambar 4.15 Pecah dikarenakan Kurangnya Ketelitian dari Tenaga 

Kerja 

 

Terdapat retak yang tidak tegas lurus tetapi seperti bergerigi 

pada piring 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat pecah menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah pecah : 
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Gambar 4.16 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Pecah 

Berdasarkan pada gambar 4.16, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah 

kualitas pecah pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics adalah : 

1. Faktor Machine   

Penyebab dari jenis cacat pecah dikarenakan pada saat proses pembakaran 

1230 terjadi over cooling. Pada proses pembakaran 1230 kereta yang 

berisi dari produk masuk ke dalam mesin tungku pembakaran yang 

bernama kiln, pada tungku pembakaran terdapat kurva dari naik turun 

temperature pembakaran yang sudah ditetapkan sehingga dalam proses ini 

pembakaran dilakukan secara bertahap.  

Machine = 30.18% 

Pecah 

Kurangnya 

maintanance  

Terjadinya 

over cooling  

Manpower = 69.82% 

Tidak teliti pada 

saat melakukan 

isnpeksi 

Terburu-buru  

Produk panas  



112 
 

 
 

 
Gambar 4.17 Kurva Pembakaran Kiln 

Temperature pembakaran naik sedikit demi sedikit mulai dari suhu 

ruangan sampai pada titik 1230 derajat celcius dan kemudian turun sedikit 

demi sedikit sampai pada suhu ruangan sesuai dengan kurva pembakaran 

yang sudah dibuat. Apabila pada saat proses penurunan suhu dari tinggi 

menuju ke suhu yang rendah, penurunan suhu terlalu drastis maka piring 

dan mangkok tidak akan kuat sehingga terjadi jenis cacat pecah hal ini 

disebabkan karena exhaust fan yang berfungsi untuk mengatur udara 

pendinginan pada proses pembakaran 1230 tidak berfungsi dengan baik 

sehingga exhaust fan yang seharusnya menutup sedikit demi sedikit untuk 

menyesuaikan perpindahan panas sebaliknya tidak bekerja karena kurang 

pemberian oli pada exhaust fan sehingga tidak bisa membuka dan 

menutup dengan sempurna.  
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2. Faktor Manpower 

Tenaga kerja tidak teliti pada saat melakukan inspeksi produk baik dan 

produk yang pecah setelah proses pembakaran 1060 sehingga produk yang 

pecah lolos dari inspeksi sehingga ikut terproses pada pembakaran 1230. 

Tenaga kerja yang tidak teliti dikarenakan tenaga kerja terburu-buru pada 

saat melakukan inspeksi hal ini dikarenakan produk yang diinspeksi panas 

karena baru saja keluar dari tungku pembakaran 1060 sehingga tenaga 

kerja tidak teliti dalam melakukan inspeksi. Berhubungan dengan produk 

panas untuk diinspeksi, PT. Sango Ceramics sudah menyediakan 

pelindung tangan untuk melindungi tangan dari panas tetapi tenaga kerja 

menganggap remeh hal tersebut dan lebih memilih untuk melakukan 

inspeksi tanpa menggunakan pelindung tangan. 

 

Hizumi 

Penyebab dari terjadinya jenis cacat hizumi 100% dikarenakan pada 

ketidaktelitian dari tenaga kerja dalam melakukan setting mesin pencetak dari 

produk. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari jenis cacat hizumi : 

 

Gambar 4.18 Hizumi dikarenakan Ketidaktelitian Tenaga Kerja 

Setting Machine 
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Bentuk dari produk tidak simetris menjadi mengeliat  

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat hizumi menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah hizumi : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.19 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Hizumi 

Berdasarkan pada gambar 4.19, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah 

kualitas hizumi pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics adalah : 

1. Faktor Manpower  

Pada proses forming disaat melakukan proses pencetakan tenaga kerja 

terlebih dahulu mengatur cetakan pada mesin pencetakan sesuai dengan 

produk yang akan diproduksi. Pada saat mengatur cetakan atau melakukan 

setting cetakan pada mesin pencetak tenaga kerja tidak teliti dan 

menyebabkan cetakan menjadi tidak sesuai sehingga bentuk dari cetakan 

seperti tidak simetris dan hal tersebut berdampak pada produk yang 

dicetak oleh mesin tersebut menjadi bentuk yang tidak simetris pula.   

Manpower = 100% 

Hizumi 

Tenaga kerja tidak 

teliti di saat 

melakukan setting 

cetakan pada mesin 

pencetak  



115 
 

 
 

 

Tepun 

Penyebab terjadinya jenis cacat tepun 100% dikarenakan banyaknya debu 

pada lingkungan kerja. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari jenis 

cacat tepun : 

 

Gambar 4.20 Tepun dikarenakan Debu yang Menempel 

 

Terdapat titik hitam pada permukaan piring seperti debu yang 

menempel.  

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat tepun menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah tepun : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.21 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Tepun 

Environtment = 100% 

Tepun 

Banyak debu 

pada lingkungan 

kerja  
Kurangnya kepedulian 

karyawan pada lingkungan 

Perusahaan sedang melakukan 

pembangunan 
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Berdasarkan pada gambar 4.21, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah  

kualitas tepun pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics adalah : 

1. Faktor Environtment  

Banyaknya debu pada lingkungan kerja ditambah lagi perusahaan sedang 

melakukan pembangunan dan juga kurangnya kepedulian karyawan 

terhadap kebersihan lingkungan kerja menyebabkan lingkungan kerja 

menjadi dipenuhi oleh debu dan hal tersebut bisa menyebabkan terjadinya 

jenis cacat tepun karena dengan banyaknya debu yang tersebar dan 

menempel pada produk yang sudah didipping yang berada pada kereta 

pembakaran untuk dilakukan proses pembakaran 1230 akan menyebabkan 

debu-debu yang seharusnya sudah dibersihkan pada proses penyeponan 

kembali menempel pada produk setelah didipping sehingga debu tersebut 

ikut diproses pada pembakaran 1230 dan menyebabkan jenis cacat tepun. 
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Crolling 

Tabel 4.12 Penyebab dari Jenis Cacat Crolling 

Tanggal Jumlah  

Penyebab 

Teknik 

dipping 

tidak benar 

Minyak 

mesin 
tercampur 

glaze 

3/6/2017 638 638 0 

3/7/2017 1140 1140 0 

3/8/2017 1137 1137 0 

3/9/2017 574 574 0 

3/10/2017 701 458 243 

3/11/2017 636 461 175 

3/12/2017 892 835 57 

3/14/2017 445 374 71 

3/15/2017 204 142 62 

3/16/2017 586 569 17 

3/17/2017 812 812 0 

3/18/2017 866 866 0 

3/20/2017 617 617 0 

3/21/2017 439 439 0 

Total 9687 9062 625 

% 100% 93.55% 6.45% 

Sumber : Data Sekunder 2017 

Berdasarkan tabel tersebut dapat diketahui bahwa penyebab terjadinya jenis 

cacat crolling terdapat 2 macam penyebab yaitu dikarenakan glazing yang 

terlalu tebal karena teknik dipping yang salah sebesar 93.55% dan minyak 

mesin tercampur pada glaze sebesar 6.45%. Di bawah ini merupakan contoh 

gambar dari jenis cacat crolling : 



118 
 

 
 

 

Gambar 4.22 Crolling dikarenakan Teknik Dipping yang Tidak Benar 

Terlihat lubang yang besar dan bergerombol pada satu daerah pada 

permukaan produk seperti meleleh  

 

Gambar 4.23 Crolling dikarenakan Minyak Mesin Tercampur pada 

Glaze 

 

Terlihat lubang yang besar pada permukaan produk tetapi tidak 

bergerombol melainkan sendiri-sendiri 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat crolling menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah crolling : 

 

 



119 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.24 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Crolling 

Berdasarkan gambar 4.24. , faktor yang menyebabkan terjadinya jenis cacat 

crolling adalah : 

1. Faktor Method 

Pada metode produksi faktor penyebab terjadinya jenis cacat crolling 

sama dengan jenis cacat tobi yaitu dikarenakan teknik yang digunakan 

oleh karyawan dalam melakukan dipping (memberikan lapisan berupa 

glazure) tidak benar yang mana seharusnya pada saat melakukan dipping 

produk dicelupkan secara menyeluruh pada glaze kemudian diangkat 

selama 1 detik baru dimasukkan lagi ke dalam glaze secara menyeluruh 

sedangkan karyawan dalam melakukan dipping menyelupkan seluruh 

produk kemudian tidak mengangkat produk secara menyeluruh atau hanya 

sebagian saja sehingga glaze tidak kering sepenuhnya dan tebal pada 

Crolling 

Methods = 93.55% 

Machine = 6.45% 

Teknik dipping 

yang tidak benar 

Tidak ada pengarahan yang 

jelas mengenai teknik dipping 

yang benar 

Minyak mesin 

merembes pada 

penampung glaze 

Kurangnya 

maintenance  
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bagian tertentu saja sehingga terjadi jenis cacat crolling. Teknik yang 

tidak benar dalam melakukan dipping juga dikarenakan tidak adanya 

pengarahan yang jelas mengenai teknik dipping yang seharusnya 

dilakukan pada saat proses glazing.  

2. Faktor Machine 

Pada proses glazing terdapat mesin yang digunakan untuk mengaduk 

glaze sehingga glaze yang digunakan sebagai lapisan dari produk tetap 

homogen antara padatan dengan cairan, apabila tidak diaduk akan 

menyebabkan terpisahnya cairan dan padatan. Untuk menjaga supaya 

mesin yang digunakan tidak aus maka diperlukan minyak mesin, terdapat 

lapisan yang digunakan untuk menjaga supaya minyak tidak merembes 

pada penampungan glaze. Karena kurangnya pengontrolan kondisi mesin 

pengaduk pada bagian glazing maka lapisan yang seharusnya sudah 

diganti karena sudah tidak bisa bekerja maksimal tetap dipakai sehingga 

minyak mesin merembes dan tercampur pada glaze.  

 

Saya Boro 

Penyebab terjadinya jenis cacat saya boro 100% dikarenakan kerontokan 

sagger, saya boro merupakan bahasa Jepang yang berarti saya = sagger 

sedangkan boro = rontokan hal ini berarti jenis cacat saya boro dikarenakan 

produk yang akan diproduksi kerontokan sagger. Sagger disini merupakan 
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tiang pada kereta pembakaran. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari 

jenis cacat saya boro dan sagger :  

 

Gambar 4.25 Saya Boro dikarenakan Rontokan Sagger 

Terdapat benda lain seperti serpihan yang kasar menempel pada 

permukaan produk, serpihan kasar tersebut merupakan rontokan 

dari sagger. 

 

Gambar 4.26 Sagger  

Gambar 4.26 Menunjukkan sagger yang menjadi penyebab dari 

jenis cacat saya boro. 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat saya boro menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah saya boro : 
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Gambar 4.27 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Saya Boro 

Berdasarkan pada gambar 4.27, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah  

kualitas saya boro pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics 

adalah : 

1. Faktor Machine 

Pada saat proses pembakaran 1230 produk yang akan dibakar dimasukkan 

ke dalam kereta pembakaran yang mana tiang-tiang pada kereta 

pembakaran tersebut terbuat dari sagger. Apabila sagger tersebut tidak 

dikontrol secara terus menerus oleh tenaga kerja untuk diganti maka 

sagger yang sudah aus karena proses pembakaran akan menjatuhi produk-

produk yang ada pada proses pembakaran 1230 sehingga sagger yang 

rontok tersebut ikut terbakar dan menjadi satu dengan produk yang 

dibakar. 

 

 

 

Machine = 100% 

Saya 

Boro 
Tiang pada kereta 

(sagger) rontok 

pada produk 

Kurangnya control dari tenaga 

kerja terhadap sagger yang 

digunakan 
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Nama Boro 

Penyebab dari terjadinya jenis cacat nama boro 100% dikarenakan 

ketidaktelitian dari tenaga kerja pada saat melakukan finishing pada bagian 

forming, nama boro merupakan bahasa Jepang yang berarti nama berawal 

dari kata namasehin = produk jadi setelah proses pencetakan sedangkan boro 

= rontokan. Di bawah ini merupakan contoh gambar dari jenis cacat nama 

boro : 

 

Gambar 4.28 Nama Boro dikarenakan Ketidaktelitian Tenaga 

Kerja pada Proses Finishing Bagian Forming  

 

Terdapat kotoran halus yang menempel pada permukaan produk 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat nama boro menggunakan 

diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis menggunakan diagram 

tulang ikan untuk masalah nama boro : 
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Gambar 4.29 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Nama Boro 

Berdasarkan pada gambar 4.29, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah  

kualitas nama boro pada proses pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics 

adalah : 

1. Faktor Manpower 

Pada saat melakukan finishing terhadap produk yang sudah selesai dicetak 

tenaga kerja melakukan finishing dengan mematah-matahkan produk 

sesuai dengan bentuk yang akan diproduksi kemudian dibersihkan. Pada 

saat finishing ini tenaga kerja tidak teliti dalam membersihkan produk 

karena terburu-buru untuk mengejar target produksi, sehingga masih 

terdapat serpihan-serpihan atau sisa-sisa patahan produk yang masih 

menempel pada produk yang menyebabkan serpihan-serpihan tersebut 

ikut terproses sampai pada produk akhir. Sehingga menyebabkan jenis 

cacat nama boro yang berarti rontokan dari nama = produk jadi sesudah 

pencetakan. 

 

Manpower = 100% 

Nama 

Boro 

Tenaga kerja tidak 

teliti disaat 

membersihkan 

produk 
Terburu-buru 

Mengejar target produksi 
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Other 

Tabel 4.13 Penyebab dari Jenis Cacat Other 

Tanggal Jumlah  

Penyebab 

Bubble (over 

temperature) 
Ame (over 

temperature) 

Brontok 

(over 

temperature) 

3/6/2017 938 178 197 563 

3/7/2017 489 104 86 299 

3/8/2017 218 39 42 137 

3/9/2017 213 36 41 136 

3/10/2017 321 58 67 196 

3/11/2017 595 107 113 375 

3/12/2017 169 25 29 115 

3/14/2017 112 19 22 71 

3/15/2017 167 32 25 110 

3/16/2017 138 27 25 86 

3/17/2017 259 57 60 142 

3/18/2017 291 58 64 169 

3/20/2017 367 70 84 213 

3/21/2017 217 43 46 128 

Total 4494 853 901 2740 

% 100% 18.98% 20.05% 60.97% 

Sumber : Data Sekunder 2017 

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa penyebab dari jenis cacat 

yang masuk dalam klasifikasi other yang mana merupakan jenis cacat 

campuran dengan jumlah cacat yang kecil sehingga dijadikan satu pada 

klasifikasi other, terdapat 3 jenis cacat yang ada pada klasifikasi other yaitu : 

bubble yang disebabkan over temperature, ame yang disebabkan over 

temperature, brontol yang disebabkan over temperature. Di bawah ini 

merupakan contoh gambar dari jenis cacat yang ada pada klasifikasi other : 
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Gambar 4.30 Bubble yang disebabkan Over Temperature 

Terlihat seperti pecahan gelembung-gelembung yang menempel pada 

permukaan produk 

 

Gambar 4.31 Ame yang disebabkan Over Temperature 

   Terdapat lubang-lubang kecil yang terdapat pada permukaan produk  
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Gambar 4.32 Brontok yang disebabkan Over Temperature 

  Permukaan dari produk seperti bergelombang dan tidak rata 

Langkah selanjutnya adalah menganalisa jenis cacat yang ada pada other 

menggunakan diagram tulang ikan. Di bawah ini merupakan analisis 

menggunakan diagram tulang ikan untuk masalah kualitas yang ada pada other : 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.33 Diagram Tulang Ikan Jenis Cacat Other 

Berdasarkan pada gambar 4.33, faktor yang menyebabkan terjadinya masalah  

kualitas yang ada pada other meliputi : bubble, ame, dan brontok pada proses 

pembakaran 1230 di PT. Sango Ceramics adalah : 

 

Machine = 100% 

Other 

Over temperature 

Kurangnya 

maintanance 
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1. Faktor Machine 

Mesin pembakaran yang bernama kiln apabila pada klep burner yang 

berfungsi untuk membuka dan menutup besar kecil api pembakaran tidak 

dikontrol dan dilakukan pemeliharaan dengan memberikan oli akan 

mengakibatkan klep terhambat pada saat akan mengecilkan api pembakaran 

sehingga mengakibatkan over temperature dan mengkaibatkan pembakaran 

yang tidak sesuai dengan kurva yang sudah ditentukan. Produk yang 

mengalami over temperature akan berakibat terjadinya jenis cacat seperti 

yang ada pada other yaitu bubble, ame dan brontok. Konsep dari ketiga jenis 

cacat tersebut seperti air yang mendidih dimana air mendidih mengakibatkan 

gelombang, letupan-letupan berbentuk gelembung pada proses pembakaran 

1230 gelembung disini menjadi jenis cacat bubble dan percikan-percikan air 

menjadi jenis cacat ame dan gelombang-gelombang menjadi brontok. 

 

4.2.4. Improve 

Tahap improve merupakan tahap dimana peneliti menetapkan rencana-rencana 

tindakan yang akan dilakukan dalam meningkatkan kualitas produk dari PT. 

Sango Ceramics pada proses pembakaran 1230. Pada tahap ini digunakan metode 

5W-2H yang terdiri dari what (apa), why (mengapa), where (dimana), when 

(kapan), who (siapa), how (bagaimana) dan how much (berapa). Yang mana 
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rencana tindakan yang akan dirancang ditujukan kepada jenis cacat tobi yang 

sudah diidentifikasi pada tahap analyze. 

Rencana tindakan pada tobi : 

Tabel 4.14 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Tobi 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Method Manpower Environtment 

Tujuan 

Utama 

What (apa) 1. Memberikan 

instruksi kerja 

secara jelas yang 

juga disertai 

dengan 

penjelasan lisan 

dan contoh nyata 

sehingga tenaga 

kerja pada bagian 

glazing bisa 

mengetahui 

teknik dipping 

yang benar 

1. Menjaga 

kebersihan tangan 

dari tenaga kerja 

setelah tenaga 

kerja makan 

dengan mencuci 

tangan mereka 

sampai benar-

benar tidak 

terdapat 

kandungan 

minyak pada 

tangan tenaga 

kerja 

2. Pentingnya 

kualitas piring 

dan mangkok 

yang dihasilkan  

1. Tenaga kerja 

diwajibkan untuk 

selalu menjaga 

kebersihan dari 

lingkungan kerja 

perusahaan 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Method Manpower Environtment 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

1. Karena dengan 

adanya 

penjelasan  

secara jelas 

dengan lisan dan 

memberikan  

contoh langsung 

mengenai teknik 

dipping akan 

membuat tenaga 

kerja mengetahui 

secara benar 

teknik dipping 

yang seharusnya 

dilakukan 

sehingga 

kemungkinan 

terjadinya jenis 

cacat tobi bisa 

berkurang yang 

dikarenakan 

kesalahan teknik 

dipping 

1. karena kebersihan 

tangan dari 

tenaga kerja 

sangat penting, 

apabila terdapat 

kandungan 

minyak maka 

akan 

mengakibatkan 

jenis cacat tobi    

2. Apabila tenaga 

kerja tidak teliti 

dan terburu-buru 

dalam melakukan 

penyeponan maka 

debu-debu yang 

menempel pada 

piring dan 

mangkok akan 

tetap menempel 

dan hal tersebut 

akan mengakibat 

produk yang 

diproses masih 

tetap kotor  

1. Supaya 

lingkungan kerja 

tetap bersih dari 

debu-debu. 

Dengan begitu 

piring dan 

mangkok yang 

sudah 

dibersihkan 

(penyeponan) 

akan  tetap bersih  

Lokasi  Where 

(Dimana) 

Pada bagian Glazing Pada bagian Glazing Pada bagian Glazing 

Urutan When (Kapan) Instruksi kerja 

diberikan pada setiap 

awal kerja 

(pergantian shift) 

Pada setiap awal 

kerja (pergantian 

shift) dan juga 

setelah istirahat 

makan   

Sebelum memulai 

bekerja, setelah 

istirahat makan dan 

setelah selesai 

bekerja 

Orang Who (Siapa) Kepala Shift bagian 

Glazing 

Supervisor line  Kepala Shift bagian 

Glazing 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Method Manpower Environtment 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Memberikan 

instruksi kerja 

berupa 

penjelasan secara 

jelas dengan lisan 

dan juga 

memberikan 

contoh langsung 

yang benar dalam 

melakukan teknik 

dipping sesuai 

dengan standar 

kerja yang sudah 

ditetapkan oleh 

perusahaan. 

 

1. Supervisor 

memastikan 

tangan tenaga 

kerja benar-benar 

bersih dengan 

memerintahkan 

tenaga kerja 

untuk mencuci 

tangannya dengan 

sabun sebelum 

bekerja  

2. Supervisor 

mengawasi setiap 

proses 

penyeponan dari 

tenaga kerja dan 

memastikan 

bahwa tenaga 

kerja teliti dalam 

melakukan 

penyeponan  

3. Memberikan 

tindakan tegas 

berupa hasil 

piring dan 

mangkok yang 

tidak dispons 

dengan baik 

maka tidak 

dihitung dalam 

pendapatan.  

1. Dengan 

memberikan 

arahan kepada 

seluruh tenaga 

kerja untuk 

membersihkan 

lingkungan kerja 

masing-masing  

Manfaat How much 

(Berapa/Seperti 

apa) 

1. Dengan adanya 

penjelasan yang 

jelas yang 

disertai dengan 

contoh langsung 

teknik dipping 

yang benar akan 

membuat tenaga 

kerja bisa   

1. Kesadaran dari 

tenaga kerja akan 

kebersihan 

tangan akan 

meningkat 

sehingga dalam 

bekerja tenaga 

kerja akan selalu 

menjaga  

1. Lingkungan kerja 

akan selalu 

bersih sehingga 

tidak terdapat 

debu bertebaran 

yang menempel 

pada produk-

produk yang 

akan diproses. 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Method Manpower Environtment 

  melakukan 

dipping sesuai 

dengan standar 

yang ditetapkan, 

sehingga tidak 

terjadi lagi 

kesalahan tenaga 

kerja dalam 

melakukan 

dipping. 

kebersihan 

tangannya. 

2. Tenaga kerja 

bertanggung 

jawab dengan 

pekerjaan yang 

dikerjakannya 

sehingga benar-

benar teliti 

dalam 

melakukan 

penyeponan 

tidak hanya 

mengejar target 

produksi untuk 

mengejar 

pendapatan. 

 

 

Berdasarkan tabel 4.14, dapat diketahui bahwa rencana tindakan yang akan 

dilakukan terhadap jenis cacat tobi  meliputi : 

1. Kepala shift memberikan arahan berupa penjelasan secara lisan disertai 

dengan contoh langsung yang benar dalam melakukan teknik dipping 

sesuai dengan standar kerja yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. 

2. Supervisor line memastikan tangan tenaga kerja benar-benar bersih 

dengan memerintahkan tenaga kerja untuk mencuci tangannya dengan 

sabun sebelum bekerja. 

3. Supervisor line mengawasi setiap proses penyeponan dari tenaga kerja dan 

memastikan bahwa tenaga kerja teliti dalam melakukan penyeponan dan 

apabila masih terdapat tenaga kerja yang terburu-buru untuk mengejar 
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target produksi dan berdampak pada hasil produk yang tidak sesuai maka 

piring dan mangkok yang cacat dikarenakan penyeponan tidak sesuai 

tidak dihitung sebagai pendapatan. 

4. Kepala shift memberikan arahan kepada seluruh tenaga kerja untuk selalu 

menjaga kebersihan pada lingkungan kerja, menjaga kebersihan 

lingkungan kerja dengan membersihkan lingkungan kerja sebelum mulai 

bekerja, setelah istirahat dan setelah selesai bekerja. 

 

Rencana tindakan pada hage : 

Tabel 4.15 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Hage 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Tenaga kerja berhati-hati 

dalam bekerja pada saat 

meletakkan piring dan 

mangkok pada kereta 

pembakaran dan juga 

mengetahui dampak dari 

terbenturnya piring dan 

mangkok satu dengan yang 

lainnya 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Supaya tenaga kerja dalam 

meletakkan produk yang 

akan diproses tidak terbentur 

dan mengetahui dampak dari 

terbentur bisa menyebabkan 

jenis cacat hage 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian Glazing 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Urutan When (Kapan) Pada setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Orang Who (Siapa) Kepala Shift Glazing 

Metode How 

(Bagaimana) 

Memberikan instruksi 

kepada tenaga kerja untuk 

bisa berhati-hati dalam 

meletakkan produk jangan 

sampai terbentur ditambah 

lagi penjelasan mengenai 

jenis cacat hage yang timbul 

karena terbenturnya piring 

dan mangkok satu dengan 

yang lainnya  

Manfaat How Much 

(Berapa/Seperti 

apa) 

Apabila karyawan 

mengetahui akibat dari 

terbenturnya piring dan 

mangkok satu dan yang 

lainnya maka karyawan akan 

berhati-hati dalam 

meletakkan piring dan 

mangkok pada kereta 

pembakaran tidak akan 

menyebabkan benturan 

dengan piring dan mangkok 

lainnya 

 

Berdasarkan tabel 4.15, rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap jenis 

cacat hage meliputi : 

1. Kepala shift memberikan instruksi kerja kepada tenaga kerja yang bekerja 

pada bagian memasukkan produk pada kereta pembakaran untuk berhati-

hati dalam melakukan loading sehingga tidak terjadi benturan antara 

produk satu dengan produk yang lainnya. Ditambah lagi penjelasan 
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mengenai jenis cacat hage yang timbul karena terbenturnya piring dan 

mangkok satu dengan yang lainnya 

Rencana tindakan pada pecah : 

Tabel 4.16 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Pecah 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine Manpower 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Meningkatkan 

kinerja mesin 

tungku 

pembakaran (kiln) 

dengan melakukan 

maintenance 

berupa pemberian 

oli pada exhaust 

fan  

Menggunakan 

pelindung tangan 

pada saat 

melakukan 

inspeksi dan juga 

pentingnya 

ketelitian dalam 

memilah piring 

dan mangkok 

yang baik dan 

yang pecah 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine Manpower 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Apabila exhaust 

fan pada mesin 

tungku 

pembakaran (kiln) 

tidak secara rutin 

untuk diberi oli 

maka exhaust fan 

tidak bisa 

membuka dan 

menutup dengan 

lancar sehingga 

menyebabkan 

perpindahan udara 

dari panas ke 

dingin akan turun 

secara drastis 

sehingga 

mengakibatkan 

over cooling pada 

produk yang 

dibakar 

Apabila tenaga 

kerja tidak 

mementingkan 

keselamatan 

kerja dan lebih 

memilih 

melakukan 

inspeksi tanpa 

menggunakan 

pelindung tangan 

akan 

membahayakan 

tenaga kerja 

karena piring 

dan mangkok 

yang diinspeksi 

panas yang mana 

baru saja keluar 

dari mesin 

pembakaran 

1060 dan juga 

berdampak pada 

kinerja dari 

tenaga kerja 

dalam 

menginspeksi 

produk baik dan 

produk pecah 

tidak maksimal 

karena ketelitian 

dari tenaga kerja 

berkurang 

sehingga 

menyebabkan 

produk pecah 

yang lolos 

inspeksi 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine Manpower 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian firing Pada bagian 

glazing 

Urutan When 

(Kapan) 

Satu hari sekali  Setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Orang Who (Siapa) Kepala unit bagian 

firing  

Supervisor line 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Kepala Unit 

memerintahkan 

kepada kepala 

shift 

pembakaran 

1230 untuk 

mengontrol 

exhaust fan dan 

memberikan oli 

satu hari sekali 

pada mesin 

pembakaran 

1230  

2. Kepala shift, 

supervisor line 

dan karyawan 

pada bagian 

firing 

pembakaran 

1230 

mengontrol 

exhaust fan bisa 

berfungsi 

dengan baik 

atau tidak dan 

memberikan oli 

pada exhaust 

fan satu kali 

dalam sehari 

1. Supervisor line 

bagian glazing 

memberikan 

instruksi kerja 

kepada 

karyawan 

untuk teliti 

dalam 

melakukan 

inspeksi dan  

mementingkan 

keselamatan 

kerja dengan 

menggunakan 

pelindung 

tangan yang 

sudah 

disediakan 

sehingga 

karyawan bisa 

dengan aman 

dan teliti pada 

saat 

melakukan 

inspeksi 

produk baik 

dan produk 

pecah 

2. Supervisor line 

mengawasi 

karyawan 

apakah sudah 

menggunakan  
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine Manpower 

   pelindung 

tangan pada 

saat 

melakukan 

inspeksi atau 

tidak 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

Keadaan atau 

kondisi dari mesin 

pembakaran 1230 

akan selalu prima 

dan akan 

membakar sesuai 

dengan kurva 

pembakaran yang 

sudah ditetapkan 

Karyawan yang 

menggunakan 

pelindung tangan 

pada saat 

melakukan 

inspeksi akan 

teliti dan aman 

sehingga tidak 

perlu terburu-

buru pada saat 

melakukan 

inspeksi 

 

Berdasarkan tabel 4.16, rencana tindakan yang akan dilakukan terhadap jenis 

cacat pecah meliputi : 

1. Kepala unit memerintahkan kepada kepala shift yang kemudian kepala 

shift melibatkan supervisor line dan tenaga kerja untuk mengontrol 

exhaust fan pada mesin tungku pembakaran 1230 satu hari sekali apakah 

berfungsi dengan baik atau tidak dan juga dengan memberikan oli pada 

exhaust fan sehingga mesin pembakaran 1230 layak untuk digunakan. 

2. Supervisor line memberikan instruksi kerja kepada karyawan pada bagian 

inspeksi produk baik dan pecah untuk teliti dalam melakukan inspeksi dan 

mengutamakan keselamatan kerja dengan menggunakan pelindung tangan 
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dari panas yang sudah disediakan sehingga karyawan bisa melakukan 

inspeksi dengan aman, teliti dan tidak perlu terburu-buru. Juga dilakukan 

pengawasan dari supervisor line untuk mengawasi karyawan apakah sudah 

menggunakan pelindung tangan pada saat melakukan inspeksi. 

Rencana tindakan pada hizumi : 

Tabel 4.17 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Hizumi 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Tenaga kerja dalam menyetting 

mesin pencetak tepat dan 

presisi 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Apabila tenaga kerja tidak teliti 

dalam menyetting cetakan 

dalam mesin pencetak akan 

mengakibatkan produk yang 

dicetak menjadi produk yang 

tidak simetris 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian pencetakan pada 

forming 

Urutan When 

(Kapan) 

Setiap awal kerja (pergantian 

shift) 

Orang Who (Siapa) Supervisor Line 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Memberikan instruksi 

kepada karyawan untuk 

teliti disaat melakukan 

setting cetakan pada mesin 

pencetak  

2. Mengawasi secara langsung 

pada saat karyawan 

menyetting cetakan pada 

mesin pencetak dan 

memastikan bahwa cetakan 

yang dibuat benar-benar 

presisi 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

Cetakan yang disetting oleh 

karyawan benar-benar presisi 

sehingga produk yang dicetak 

tidak mengeliat 

 

Berdasarkan tabel 4.17, rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

hizumi meliputi : 

1. Supervisor line memberikan instruksi kepada karyawan pada saat 

melakukan setting cetakan pada mesin pencetak untuk menyetting dengan 

teliti sehingga cetakan yang disetting benar-benar presisi.  

2. Supervisor line mengawasi secara langsung pada saat karyawan 

menyetting cetakan pada mesin pencetak dan memastikan bahwa cetakan 

yang dibuat sudah sesuai. 
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Rencana tiondakan pada tepun : 

Tabel 4.18 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Tepun 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Environtment 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Tenaga kerja untuk selalu 

menjaga kebersihan lingkungan 

kerja 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Apabila kebersihan dari 

lingkungan kerja tidak terjaga 

akan menyebabkan debu-debu 

menyebar dan menempel pada 

piring dan mangkok setelah 

proses dipping sehingga debu 

yang ada pada piring dan 

mangkok ikut terproses 

pembakaran 1230  

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian glazing 

Urutan When 

(Kapan) 

Sebelum memulai bekerja, 

setelah istirahat makan dan 

setelah selesai bekerja 

Orang Who (Siapa) Kepala shift bagian glazing 

Metode How 

(Bagaimana) 

Dengan memberikan arahan 

kepada seluruh tenaga kerja 

untuk selalu membersihkan 

lingkungan kerjanya sesuai 

dengan waktu yang sudah 

ditentukan 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

Lingkungan kerja akan bersih 

dan tidak terdapat debu yang 

tersebar yang menempel pada 

produk-produk yang akan 

diproduksi 
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Berdasarkan tabel 4.18, rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

tepun meliputi : 

1. Kepala shift pada bagian glazing memberikan arahan kepada seluruh 

tenaga kerja untuk membersihkan lingkungan kerjanya sesuai dengan 

waktu yang sudah ditetapkan yaitu : sebelum memulai bekerja, setelah 

istirahat makan dan setelah selesai bekerja. 

Rencana tindakan pada crolling : 

Tabel 4.19 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Crolling 

Jenis 5W-2H Diskripsi 

Method Machine 

Tujuan 

Utama 

What 

(Apa) 

Memberikan 

instruksi secara 

jelas baik 

penjelasan 

maupun contoh 

secara langsung 

mengenai teknik 

dipping yang 

benar  

Mengatasi 

rembesan minyak 

mesin karena 

kurangnya 

pengontrolan 

kondisi lapisan 

penahan minyak 

mesin oleh 

karyawan 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Karena dengan 

adanya instruksi 

yang jelas yang 

disertai 

penjelasan dan 

juga contoh 

secara langsung 

akan membuat 

tenaga kerja 

mengetahui 

secara benar 

teknik dipping 

yang seharusnya  

Apabila lapisan 

penahan minyak 

mesin tidak 

dikontrol maka 

karyawan tidak 

akan mengetahui 

bahwa lapisan 

tersebut masih 

bisa bekerja 

dengan baik atau 

tidak sehingga 

akan 

mengakibatkan 

minyak mesin  
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Jenis 5W-2H Diskripsi 

Method Machine 

   merembes dan 

bercampur pada 

glaze apabila 

lapisan yang 

digunakan sudah 

tidak bisa bekerja 

dengan baik 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian 

glazing 

Pada bagian 

glazing 

Urutan When 

(Kapan) 

Setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Orang Who (Siapa) Kepala shift 

bagian glazing 

Kepala shift 

bagian glazing 

memerintahkan 

kepada karyawan 

bagian glazing 

Metode How 

(Bagaimana) 

Dengan 

memberikan 

instruksi kerja 

berupa contoh 

langsung yang 

disertai dengan 

penjelasannya 

mengenai teknik 

dipping yang 

benar sesuai 

dengan standar 

kerja yang 

ditetapkan 

Dengan 

mengontrol 

kondisi dari 

lapisan pelindung 

dari minyak 

mesin pada mesin 

pengaduk apakah 

masih bisa 

berfungsi dengan 

baik atau tidak 

setiap awal kerja 

dapat dilihat dari 

indikator jumlah 

minya mesin yang 

tersedia apabila 

minyak mesin 

menurun hal 

tersebut berarti 

ada minyak mesin 

yang merembes 

keluar  

 

 

 



144 
 

 
 

 

Jenis 5W-2H Diskripsi 

Method Machine 

Manfaat How 

Much 

(Berapa/ 

Seperti 

apa) 

Dengan adanya 

instruksi kerja 

berupa contoh 

langsung disertai 

dengan 

penjelasan dalam 

melakuka teknik 

dipping tenaga 

kerja akan 

mengetahui 

secara benar 

teknik dipping 

yang seharusnya 

dilakukan 

Dengan adanya 

maintanance 

mesin setiap awal 

kerja dapat 

dipastikan bahwa 

mesin yang 

digunakan 

bekerja dengan 

baik 

 

Berdasarkan tabel 4.19 rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

crolling meliputi : 

1. Kepala shift memberikan instruksi kerja berupa penjelasan dan contoh 

secara langsung dalam melakukan teknik dipping yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan. 

2. Kepala shift memerintahkan kepada karyawan bagian glazing untuk 

melakukan maintenance dengan mengontrol lapisan pelindung dari 

minyak mesin apakah berfungsi dengan baik atau tidak, pengontrolan juga 

dapat dilakukan dengan melihat indikator jumlah minyak mesin yang ada 

apabila menurun hal tersebut menandakan bahwa ada minyak mesin yang 

merembes keluar. 
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Rencana tindakan pada saya boro : 

Tabel 4.20 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Saya Boro 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Mengontrol sagger yang 

digunakan pada proses 

pembakaran 1230 benar-benar 

layak untuk digunakan 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Dengan selalu mengontrol 

sagger yang digunakan pada 

proses pembakaran maka 

sagger-sagger yang sudah aus 

tidak terlambat untuk diganti 

dan segera diganti sehingga 

tidak ada sagger yang rontok 

pada produk yang dibakar 

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian firing 

Urutan When 

(Kapan) 

Pada setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Orang Who (Siapa) Kepala shift bagian firing 

Metode How 

(Bagaimana) 

Memberikan arahan kepada 

karyawan bagian pembakaran 

1230 untuk selalu mengontrol 

sagger yang digunakan masih 

layak digunakan atau tidak dan 

segera mengganti sagger yang 

akan digunakan apabila sagger 

tersebut sudah tidak layak (aus) 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

Sagger yang digunakan pada 

proses pembakaran 1230 

merupakan sagger yang benar-

benar layak dan tidak aus 

sehingga sagger yang 

digunakan tidak rontok pada 

produk yang dibakar 

 

Berdasarkan tabel 4.20, rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

saya boro meliputi : 

1. Kepala shift memberikan instruksi kerja kepada karyawan bagian 

pembakaran 1230 untuk selalu mengontrol sagger yang digunakan 

apakah sagger yang digunakan masih layak untuk digunakan atau tidak 

dan mengganti sagger apabila sagger yang akan digunakan sudah tidak 

layak (aus).  

 

Rencana tindakan pada nama boro : 

Tabel 4.21 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Nama Boro 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Ketelitian tenaga kerja dalam 

membersihkan produk pada saat 

proses finishing 
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Apabila tenaga kerja teliti 

dalam membersihkan produk 

maka produk yang akan 

diproduksi akan benar-benar 

bersih sehingga tidak terdapat 

serpihan-serpihan yang masih 

menempel pada produk  

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian forming 

Urutan When 

(Kapan) 

Pada setiap awal kerja 

(pergantian shift) 

Orang Who (Siapa) Supervisor line 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Memberikan instruksi 

kepada karyawan untuk teliti 

dalam membersihkan 

produk pada saat proses 

finishing sehingga tidak 

terdapat serpihan-serpihan 

yang masih menempel pada 

produk yang akan diproses 

2. Mengawasi karyawan secara 

langsung pada saat 

karyawan membersihkan 

produk apakah sudah benar-

benar bersih atau belum. 

3. Memberikan tindakan tegas 

dengan tidak menghitung 

pendapatan untuk setiap 

produk yang tidak 

dibersihkan sampai benar-

benar bersih   
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Manpower 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

Produk yang diproses benar-

benar bersih dan tidak terdapat 

serpihan-serpihan yang masih 

menempel pada produk yang 

akan diproses 

 

Berdasarkan tabel 4.21, rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

nama boro meliputi : 

1. Supervisor line memberikan instruksi kepada karyawan pada setiap awal 

kerja (pergantian shift) untuk teliti dalam membersihkan produk pada saat 

proses finishing sehingga tidak terdapat serpihan-serpihan yang masih 

menempel pada produk yang akan diproses. 

2. Supervisor line juga mengawasi karyawan secara langsung pada saat 

karyawan membersihkan produk apakah sudah benar-benar dibersihkan 

atau hanya sekilas saja. 

3. Memberikan tindakan tegas dengan tidak menghitung produk yang tidak 

dibersihkan dengan benar sebagai pendapatan 
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Rencana tindakan untuk jenis cacat pada other : 

Tabel 4.22 

Penggunaan Metode 5W-2H dalam Penyusunan Rencana Tindakan 

Peningkatan Kualitas pada Jenis Cacat Other 

Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine 

Tujuan 

Utama 

What (Apa) Meningkatkan kinerja mesin 

pembakaran 1230 (kiln) 

dengan melakukan pemberian 

oli pada klep pembuka dan 

penutup burner 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Apabila mesin dari 

pembakaran 1230 tidak secara 

rutin untuk dilakukan 

maintenance dengan 

memberikan oli pada klep 

pembuka dan penutup burner 

akan berdampak pada klep 

mesin burner yang tidak lancar 

dalam membuka dan menutup 

burner sehingga pada saat klep 

terbuka dan sulit untuk 

menutupnya kembali maka 

akan mengakibatkan over 

temperature yang mana 

merupakan suhu pembakaran 

melebihi suhu pembakaran 

yang sudah ditetapkan  

Lokasi Where 

(Dimana) 

Pada bagian firing 

Urutan When 

(Kapan) 

Satu hari sekali dilakukan 

maintenance 

Orang Who (Siapa) Kepala unit bagian firing  
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Jenis 5W-2H 
Diskripsi 

Machine 

Metode How 

(Bagaimana) 

1. Kepala Unit 

memerintahkan kepada 

kepala shift pembakaran 

1230 untuk mengontrol 

klep burner satu hari sekali 

pada mesin pembakaran 

1230 untuk diberi oli 

2. Kepala shift, supervisor 

line dan karyawan pada 

bagian firing pembakaran 

1230 mengontrol klep 

burner apakah berfungsi 

dengan baik atau tidak dan 

memberikan oli satu kali 

dalam sehari 

Manfaat How Much 

(Berapa/ 

Seperti apa) 

 Kinerja dari mesin 

pembakaran 1230 akan baik 

karena proses pembakaran 

yang dilakukan akan sesuai 

dengan kurva pembakaran 

yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan sehingga tidak 

terjadi over temperature 

 

Berdasarkan tabel 4.22 Rencana tindakan yang akan dilakukan pada jenis cacat 

yang ada pada other meliputi : 

1. Kepala unit memerintahkan kepada kepala shift untuk mengontrol klep 

burner dari mesin pembakaran 1230 satu hari sekali. 

2. Kepala shift, supervisor dan karyawan mengontrol klep burner dari mesin 

pembakaran 1230 apakah sudah berkerja dengan baik atau belum dan 

memberikan oli pada klep burner tersebut satu kali dalam sehari. 
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4.2.5. Control 

Pada tahap control yang merupakan tahap akhir pada metode six sigma dimana 

dilakukan pengawasan terhadap rencana tindakan peningkatan kualitas yang akan 

dilakukan. Tujuan dari tahap control adalah untuk mengetahui apakah setelah 

dilakukan upaya-upaya dalam peningkatan kualitas berdampak positif dengan 

menurunnya produk cacat yang dihasilkan pada proses pembakaran 1230 di PT. 

Sango Ceramics sehingga produk cacat yang dihasilkan tidak melebihi batas 

toleransi yang sudah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 30%. Pengontrolan 

dilakukan dengan menggunakan alat control seperti di bawah ini : 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat tobi : 

Tabel 4.23 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Tobi 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Method Memberikan instruksi kerja 

berupa penjelasan secara lisan 

mengenai teknik dipping yang 

ada dan juga memberikan 

contoh nyata yang benar dalam 

melakukan teknik dipping 

sesuai dengan standar kerja 

yang sudah ditetapkan oleh 

perusahaan. 

Setelah dilakukan improvement 

selanjutnya improve tersebut 

dijadikan standar berupa 

pemberian instruksi kerja 

setiap awal kerja oleh kepala 

shift berupa contoh langsung 

teknik dipping yang 

seharusnya disertai dengan 

penjelasannya sehingga 

karyawan tidak salah dalam 

melakukan dipping kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase piring 

dan mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan  
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Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

  improvement berada di bawah 

atau di atas batas toleransi 

yang sudah ditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian 

dilakukan juga penghitungan 

tingkat sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan setiap 1 

bulan. 

Manpower 1. Memastikan tangan tenaga 

kerja benar-benar bersih 

dengan memerintahkan 

tenaga kerja untuk mencuci 

tangannya dengan sabun 

sebelum bekerja  

2. Dengan mengawasi setiap 

proses penyeponan dari 

tenaga kerja dan 

memastikan bahwa tenaga 

kerja teliti dalam 

melakukan penyeponan  

3. Memberikan tindakan tegas 

dengan tidak menghitung 

produk yang tidak dispons 

dengan benar 

Setelah dilakukan improvement 

selanjutnya improve tersebut 

dijadikan standar sehingga 

tangan dari karyawan benar-

benar bersih pada saat dipping, 

adanya pengawasan oleh 

supervisor pada saat karyawan 

melakukan penyeponan 

sehingga karyawan akan teliti 

dalam penyeponan dan 

pemberian tindakan tegas 

berupa tidak menghitung 

produk yang tidak dispons 

dengan benar sebagai 

pendapatan kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase piring 

dan mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di bawah 

atau di atas batas toleransi 

yang sudah ditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian 

dilakukan juga penghitungan 

tingkat sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan setiap 1 

bulan. 
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Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Environtment Dengan memberikan arahan 

kepada seluruh tenaga kerja 

untuk membersihkan 

lingkungan kerja masing-

masing 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga tenaga kerja 

akan selalu membersihkan 

lingkungan kerja pada saat 

sebelum memulai kerja, setelah 

istirahat makan dan setelah 

selesai bekerja maka 

kebersihan lingkungan kerja 

akan selalu terjaga kemudian  

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase piring 

dan mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di bawah 

atau di atas batas toleransi 

yang sudah ditetapkan 

kemudian dilakukan juga 

penghitungan tingkat sigma 

perusahaan. Perhitungan 

dilakukan setiap 1 bulan. 

 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat hage : 

Tabel 4.24 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Hage 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Manpower Memberikan instruksi kerja 

kepada karyawan untuk 

berhati-hati dalam meletakkan 

piring dan mangkok pada 

kereta pembakaran sehingga 

piring dan mangkok yang 

dimasukkan tidak terbentur 

dengan piring dan mangkok  

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga karyawan 

mengetahui akibat dari 

terbenturnya piring yang satu 

dengan yang lainnya dan 

berhati-hati pada saat  



154 
 

 
 

 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Manpower yang lainnya ditambah lagi 

penjelasan mengenai jenis 

cacat hage yang timbul 

karena terbentur piring dan 

mangkok satu dengan yang 

lainnya 

meletakkan produk pada kereta 

pembakaran maka piring dan 

mangkok tidak terbentur 

dengan piring dan mangkok 

yang lainnya kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase piring 

dan mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di bawah 

atau di atas batas toleransi 

yang sudah ditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian 

dilakukan juga penghitungan 

tingkat sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan setiap 1 

bulan. 

 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat pecah : 

Tabel 4.25 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Pecah 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Machine 1. Kepala Unit 

memerintahkan kepada 

kepala shift pembakaran 

1230 untuk mengontrol 

exhaust fan dan 

memberikan oli satu hari 

sekali pada mesin 

pembakaran 1230  

2. Kepala shift, supervisor 

line dan karyawan pada 

bagian firing pembakaran  

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga dilakukan 

pengontrolan exhaust fan  pada 

mesin pembakaran 1230 

apakah berfungsi dengan baik 

atau tidak dan juga pemberian 

oli satu hari dalam sehari maka 

exhaust fan akan bekerja 

sesuai dengan yang seharusnya  



155 
 

 
 

 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

 mengontrol kondisi dari 

exhaust fan apakah sudah 

berfungsi dengan baik atau 

tidak dan juga 1230 

memberikan oli pada 

exhaust fan satu kali dalam 

sehari 

kemudian diperlukan 

pengontrolan mengenai 

improve yang sudah dilakukan 

yaitu dengan menghitung 

persentase piring dan mangkok 

cacat yang dihasilkan setelah 

dilakukan improvement berada 

di bawah atau di atas batas 

toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 30% 

kemudian dilakukan juga 

penghitungan tingkat sigma 

perusahaan. Perhitungan 

dilakukan setiap 1 bulan. 

Manpower 1. Supervisor line 

memberikan instruksi kerja 

kepada karyawan pada 

bagian inspeksi produk 

baik dan pecah untuk teliti 

dalam melakukan inspeksi 

dan mengutamakan  

keselamatan kerja dengan 

menggunakan pelindung 

tangan dari panas yang 

sudah disediakan sehingga 

karyawan bisa melakukan 

inspeksi dengan aman, teliti 

dan tidak perlu terburu-

buru. Supervisor line 

melakukan pengawasan 

untuk memastikan 

karyawan menggunakan 

pelindung tangan pada saat 

melakukan inspeksi 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga supervisor 

line akan mengawasi karyawan 

dalam mengguakan pelindung 

tangan pada saat melakukan 

inspeksi sehingga karyawan 

akan menggunakan pelindung 

tangan pada saat melakukan 

inspeksi maka keselamatan 

kerja dari tenaga kerja akan 

terjaga dan piring dan 

mangkok yang diinspeksi tidak 

lolos dalam inspeksi kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase piring 

dan mangkok cacat yang 

dihasilkan berada di bawah 

atau di atas batas toleransi 

yang sudahditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian  
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  dilakukan juga penghitungan 

tingkat sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan setiap 1 

bulan.   

 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat hizumi : 

Tabel 4.26 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Hizumi 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Manpower 1. Memberikan instruksi 

kepada karyawan untuk 

teliti disaat melakukan 

setting cetakan pada mesin 

pencetak  

2. Mengawasi secara 

langsung pada saat 

karyawan menyetting 

cetakan pada mesin 

pencetak dan memastikan 

bahwa cetakan yang dibuat 

benar-benar presisi 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga karyawan 

benar-benar teliti dalam 

setting mesin pencetak dan 

juga supervisor mengawasi 

karyawan pada saat 

melakukan setting mesin 

pencetak maka piring dan 

mangkok yang dicetak tidak 

mengeliat kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang 

sudah dilakukan yaitu 

dengan menghitung 

persentase piring dan 

mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di 

bawah atau di atas batas 

toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 30% 

kemudian dilakukan juga 

penghitungan tingkat sigma  
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  perusahaan. Perhitungan 

dilakukan setiap 1 bulan. 

 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat tepun : 

Tabel 4.27 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Tepun 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Environtment Memberikan arahan kepada 

seluruh tenaga kerja untuk 

membersihkan lingkungan 

kerjanya sesuai dengan waktu 

yang sudah ditetapkan yaitu : 

sebelum memulai bekerja, 

setelah istirahat makan dan 

setelah selesai bekerja. 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga karyawan 

akan membersihkan 

lingkungan kerja sebelum 

memulai kerja, setelah 

istirahat makan dan setelah 

selesai kerja kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang 

sudah dilakukan yaitu 

dengan menghitung 

persentase piring dan 

mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di 

bawah atau di atas batas 

toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 

30% kemudian dilakukan 

juga penghitungan tingkat 

sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan 

setiap 1 bulan. 
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Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat crolling : 

Tabel 4.28 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Crolling 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Method  Dengan memberikan 

instruksi kerja berupa contoh 

langsung yang disertai dengan 

penjelasannya mengenai 

teknik dipping yang benar 

sesuai dengan standar kerja 

yang ditetapkan 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar berupa pemberian 

instruksi kerja berupa 

contoh langsung teknik 

dipping yang seharusnya 

disertai dengan 

penjelasannya oleh kepala 

shift sehingga karyawan 

tidak salah dalam 

melakukan dipping dan 

mengerti dengan benar 

teknik dipping yang 

seharusnya kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang 

sudah dilakukan yaitu 

dengan menghitung 

persentase piring dan 

mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di 

bawah atau di atas batas 

toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 

30% kemudian dilakukan 

juga penghitungan tingkat 

sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan 

setiap 1 bulan. 

Machine Mengontrol kondisi dari 

lapisan pelindung dari minyak 

mesin pada mesin pengaduk 

apakah masih bisa berfungsi  

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga karyawan  
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 dengan baik atau tidak dengan 

melihat indikator jumlah 

minyak mesin apabila jumlah 

minyak mesin menurun hal 

tersebut berarti adanya 

minyak mesin yang merembes 

keluar 

akan mengontrol kondisi 

dari lapisan pelindung 

minyak mesin dari mesin 

pengaduk setiap awal kerja 

apakah layak digunakan 

atau tidak dengan melihat 

indikator jumlah minyak 

mesin apabila jumlah 

minyak mesin menurun hal 

tersebut berarti adanya 

minyak mesin yang 

merembes keluar kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang 

sudah dilakukan yaitu 

dengan menghitung 

persentase piring dan 

mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah dilakukan 

improvement berada di 

bawah atau di atas batas 

toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 

30% kemudian dilakukan 

juga penghitungan tingkat 

sigma perusahaan. 

Perhitungan dilakukan 

setiap 1 bulan. 
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Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat saya boro : 

Tabel 4.29 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Saya Boro 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Machine Memberikan instruksi kerja 

kepada karyawan bagian 

pembakaran 1230 untuk 

selalu mengontrol sagger 

yang digunakan apakah 

sagger yang digunakan masih 

layak untuk digunakan atau 

tidak dan mengganti sagger 

apabila sagger yang akan 

digunakan sudah tidak layak 

(aus).  

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar berupa pemberian 

instruksi kerja mengenai 

pengontrolan dari sagger 

yang digunakan oleh kepala 

shift sehingga karyawan 

akan selalu mengontrol 

sagger yang digunakan dan 

mengganti sagger apabila 

sagger yang digunakan 

sudah tidak layak kemudian 

diperlukan pengontrolan 

mengenai improve yang 

sudah dilakukan yaitu 

dengan menghitung 

persentase piring dan 

mangkok cacat yang 

dihasilkan setelah 

dilakukan improvement 

berada di bawah atau di 

atas batas toleransi yang 

sudah ditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian 

dilakukan juga 

penghitungan tingkat sigma 

perusahaan. Perhitungan 

dilakukan setiap 1 bulan. 
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Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat nama boro : 

Tabel 4.30 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Nama Boro 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Manpower 1. Memberikan instruksi 

kepada karyawan untuk 

teliti dalam 

membersihkan produk 

pada saat proses finishing 

sehingga tidak terdapat 

serpihan-serpihan yang 

masih menempel pada 

produk yang akan 

diproses 

2. Mengawasi karyawan 

secara langsung pada saat 

karyawan membersihkan 

produk apakah sudah 

benar-benar bersih atau 

belum 

3. Memberikan tindakan 

tegas dengan tidak 

menghitung pendapatan 

untuk setiap produk yang 

tidak dibersihkan sampai 

benar-benar bersih 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar berupa instruksi 

kepada karyawan oleh 

supervisor untuk teliti dalam 

membersihkan piring dan 

mangkok, kemudian 

pengawasan langsung oleh 

supervisor pada saat 

karyawan membersihkan 

piring dan mangkok dan 

juga pemberian tindakan 

tegas dengan tidak 

menghitung pendapatan 

untuk setiap piring dan 

mangkok dengan jenis cacat 

nama boro sehingga 

karyawan akan benar-benar 

teliti dalam membersihkan 

piring dan mangkok 

kemudian diperlukan 

pengontrolan mengenai 

improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase 

piring dan mangkok cacat 

yang dihasilkan setelah 

dilakukan improvement 

berada di bawah atau di atas 

batas toleransi yang sudah 

ditetapkan yaitu sebesar 

30% kemudian dilakukan 

juga penghitungan tingkat 

sigma perusahaan.  



162 
 

 
 

 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

  Perhitungan dilakukan 

setiap 1 bulan. 

 

Di bawah ini merupakan alat control untuk jenis cacat other : 

Tabel 4.31 

Alat Control Berdasarkan Rencana Tindakan Peningkatan Kualitas 

Terhadap Jenis Cacat Other 

Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Control 

Machine 1. Kepala Unit 

memerintahkan kepada 

kepala shift pembakaran 

1230 untuk mengontrol 

klep burner satu hari 

sekali pada mesin 

pembakaran 1230 untuk 

diberi oli 

2. Kepala shift, supervisor 

line dan karyawan pada 

bagian firing pembakaran 

1230 mengontrol klep 

burner apakah sudah 

berfungsi dengan baik 

atau tidak dan 

memberikan oli satu kali 

dalam sehari 

Setelah dilakukan 

improvement selanjutnya 

improve tersebut dijadikan 

standar sehingga kepala 

shift, supervisor, dan 

karyawan akan mengontrol 

klep burner apakah sudah 

bisa berfungsi dengan baik 

atau tidak dan memberikan 

oli satu kali dalam sehari 

kemudian diperlukan 

pengontrolan mengenai 

improve yang sudah 

dilakukan yaitu dengan 

menghitung persentase 

piring dan mangkok cacat 

yang dihasilkan setelah 

dilakukan improvement 

berada di bawah atau di 

atas batas toleransi yang 

sudah ditetapkan yaitu 

sebesar 30% kemudian 

dilakukan juga 

penghitungan tingkat sigma 

perusahaan. Perhitungan 

dilakukan setiap 1 bulan. 

 




