BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar belakang
Pada dasarnya semua perusahaan memiliki tujuan yang sama, yaitu
mendapatkan laba sebanyak – banyaknya demi menjaga eksistensi mereka. Untuk
itu maka perusahaan perlu memperhatikan kualitas produk. Kualitas merupakan
sebuah hal sangat penting pada sebuah perusahaan jika ingin bersaing. Kualitas
adalah comformance to requirement, yaitu sesuai dengan yang disyaratkan atau
distandarkan. Suatu produk dikatakan berkualitas apabila sesuai dengan standar
kualitas yang telah ditentukan. Standar kualitas meliputi bahan baku, proses
produksi, dan produk jadi (Crosby, 2003 dalam Soehargo, 2016). Dengan adanya
kualitas yang dijaga, maka perusahaan akan mampu menghasilkan produk yang
baik sehingga mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam pelaksanaannya,
sebuah produk yang diciptakan berkualitas, perlu adanya pengendalian kualitas
pada prosesnya. Pengendalian kualitas dilakukan sebagai upaya menghasilkan
produk yang benar-benar berkualitas tanpa adanya cacat pada produk yang
diproduksi.
Dalam usaha peningkatan kualitas, Six Sigma menjadi salah satu metode yang
dapat dilakukan. Menurut Tannady (2015 : 25), Six Sigma merupakan metode
peningkatan kualitas yang sangat fenomenal dan banyak digunakan, dengan
mengedepankan konsep bahwa hanya ada 3,4 cacat produk untuk setiap 1 juta
produk yang diproduksi. Metode Six Sigma menjadi metode dalam perbaikan

1

kualitas proses juga, yang artinya dapat diketahui penyebab kecacatan serta dapat
diminimalisasikan penyebab dan dampaknya.
Permasalahan mengenai produk cacat pun juga terdapat pada toko roti Dyriana,
sehingga pengendalian kualitas dirasa perlu diterapkan juga. Toko roti Dyriana
merupakan salah satu toko roti tertua yang ada di kota Semarang dan merupakan
salah satu tempat oleh-oleh yang dikenal di Semarang. Dari produksi yang
dilakukan setiap hari, ditemukan adanya produk cacat atau produk yang masuk
kategori tidak sesuai standar yang ditetapkan perusahaan. Produk cacat yang
ditemukan tersebut, akan dikumpulkan dalam satu teampat, yang kemudian akan
dihancurkan dan dibuang. Produk yang termasuk dalam kategori produk cacat
adalah yang overcook atau gosong, dimana warna roti menjadi coklat gelap serta
beraroma kurang sedap. Kemudian salah finishing adalah pemberian krim, hiasan
krim, serta nama tidak sesuai. Yang ketiga adalah ukuran yang tidak sesuai, yaitu
ukuran kue taart yang dibuat berbeda dengan catatan yang diberikan.
Berikut adalah data rekapitulasi total produksi, total produk cacat, dan
persentase produk cacat selama 10 hari.
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Berdasarkan pada tabel 1.1, dapat diketahui bahwa selama 10 hari produksi
produk cacat kue taart memiliki persentase produk cacat terbesar mencapai 7,95%.
Sedangkan batas standar maksimal kecacatan produk adalah sebesar 5% yang telah
ditetapkan perusahaan. Oleh karena itu, maka diperlukan adanya usaha untuk
menekan produk cacat agar bisa dibawah batas standar maksimal kecacatan produk
yang telah ditetapkan,
Dengan digunakannya DMAIC (define, measure, analyze, improve, control)
pada Six Sigma, maka diharapkan dapat mengidentifikasi dan menemukan masalah
yang terjadi, penyebab serta bagaimana memberi solusi dari permasalahan yang
diketemukan. Serta dapat membawa perusahaan pada tingkat kecacatan produk
terendah atau bahkan dapat ditekan menuju kesempurnaan (zero defect) sehingga
sehingga dapat meningkatkan keuntungan pada toko roti Dyriana. Berdasarkan
penjabaran pada latar belakang masalah tersebut, peneliti memberi judul
“Rancangan Pengendalian Kualitas dengan Metode Six Sigma pada Produk Kue
Taart Toko Roti Dyriana Semarang”
2.1. Rumusan Masalah
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perancangan
pengendalian kualitas dengan metode Six Sigma pada kue taart toko roti
Dyriana?
2.2. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitian ini adalah merancang pengendalian kualitas dengan
metode six sigma pada kue taart toko roti Dyriana.
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2.3. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi 2 pihak, yaitu :
a) Perusahaan
Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi yang berguna untuk perusahaan
dalam upaya melakukan pengendalian kualitas produk untuk mengurangi
jumlah produk cacat dan memaksimalkan produk.
b) Peneliti
Penelitian ini dapat menambah wawasan yang lebih luas dan memahami
secara lebih mendalam mengenai pengendalian kualitas produk secara nyata
serta juga dapat memberikan pengalaman berharga bagi peneliti dari
keseluruhan proses penelitian yang dilakukan.
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