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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1 Landasan Teori 

Menurut Darsono (2013), definisi kualitas memiliki banyak kriteria dan sangat 

bergantung pada konteksnya, terutama jika dilihat dari sisi penilaian akhir konsumen 

dan definisi yang diberikan oleh berbagai ahli serta sudut pandang produsen sebagai 

pihak yang menciptakan kualitas. Sehingga definisi dari kualitas bisa diartikan dalam 

dua perspektif, yang pertama yaitu dari konsumen dan kedua dari produsen. Namun 

pada dasarnya konsep dari kualitas dianggap sebagai kesesuaian dari karakteristik 

suatu produk yang diinginkan oleh konsumen. Produk yang diproduksi oleh produsen 

yang telah memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan adalah kualitas yang 

baik menurut produsen sedangkan kualitas yang buruk adalah produk yang diproduksi 

tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh perusahaan. Dalam menetapkan standar 

produksi produk perusahaan harus memperhatikan keinginan dari konsumen. Karena 

kualitas yang baik menurut pandangan konsumen adalah produk yang dibeli sesuai 

keinginan dari konsumen dan kualitas yang tidak baik adalah produk yang dibeli tidak 

memenuhi keinginan dari konsumen. 

 

2.2 Pengertian Pengendalian Kualitas 

Menurut Sofiyan Assauri (1998), pengendalian merupakan kegiatan yang 

dilakukan dengan tujuan memberikan jaminan agar kegiatan produksi dari perusahaan 
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sesuai dengan yang sudah direncanakan dari awal, sehingga apabila terdapat 

ketidaksesuaian dari rencana awal dapat langsung dikoreksi, dengan demikian apa yang 

diharapkan bisa tercapai. Sedangkan pengertian pengendalian kualitas menurut Sofyan 

(1998) merupakan usaha yang dilakukan dengan tujuan mempertahankan kualitas 

barang yang diproduksi, agar produk memenuhi standar yang sudah ditetapkan. 

Berdasarkan teori yang sudah dijelaskan diatas, dapat diketahui bahwa 

pengendalian kualitas merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan dengan 

tujuan mengontrol atau mempertahankan standar kinerja, atau standar produk yang 

telah ditetapkan oleh perusahaan supaya produk yang diproduksi memenuhi harapan. 

 

2.3 Konsep Six Sigma 

Menurut Pande (2002), six sigma merupakan sistem yang fleksibel dan 

komprehensif dalam mencapai dan mempertahankan suatu usaha bisnis. Menurut 

Gaspersz (2002: 8-9), six sigma merupakan visi peningkatan kualitas dengan target 

mencapai 3,4 kegagalan per sejuta kesempatan (DPMO) untuk setiap transaksi  produk 

yang menuju kesempurnaan atau tingkat kegagalan nol (zero defect).Six sigma dapat 

dijadikan ukuran target kinerja antara pemasok dan pelanggan, semakin tinggi target 

sigma yang dicapai, kinerja pemasok akan semakin baik dan juga sebaliknya. 

Menurut Gaspersz, ada enam aspek utama dalam penerapan six sigma di bidang 

manufacturing (2002: 9) yaitu : 

1. Karakteristik produk diidentifikasikan sesuai dengan  keinginan dan 

kebutuhan pelanggan 
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2. Masing-masing karakteristik kualitas dikelompokkan sebagai CTQ 

(critical-to-quality)  

3. Menetapkan apakah setiap CTQ dapat dikendalikan melalui pengendalian 

mesin, material, proses-proses kerja, dan lain sebagainya 

4. Menentukan USL (Upper Specification Limit) dan LSL (Lower 

Specification Limit) untuk menentukan batas toleransi setiap CTQ 

5. Standar deviasi untuk setiap CTQ dipastikan nilai maksimumnya 

6. Mendesain ulang produk dan proses agar bisa mencapai nilai target six 

sigma, yang berarti memiliki indeks kemampuan proses, Cpm  minimum 

sama dengan dua (Cpm ≥ 2). 

 

2.4 Manfaat Six Sigma 

Menurut Pande (2002: 12-14), six sigma memiliki beberapa manfaat yang 

berguna bagi perusahaan, yaitu : 

1. Meningkatkan semangat untuk sukses secara berkelanjutan 

Rasa semangat untuk terus bangkit dan berinovasi demi mempertahankan 

bisnis dan dapat meraih sukses yang berkelanjutan dapat diperoleh melalui 

six sigma. 

2. Menciptakan tujuan yang konsisten 

Six sigma membantu perusahaan untuk membimbing setiap pekerja untuk 

memiliki etos kerja yang tinggi dan berfokus pada kepuasan pelanggan 
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demi meraih tujuan utama perusahaan yaitu dengan menuju kesempurnaan 

99,9997 % atau cacat dalam sejuta peluang. 

3. Berfokus pada pelanggan 

Six sigma dapat mengenalkan apa yang menjadi keinginan dan kebutuhan 

pelanggan sehingga perusahaan bisa merencanakan suatu produk yang 

berkualitas tinggi dan sesuai dengan harapan pelanggan Karena inti dari 

six sigma adalah pelanggan. 

4. Melakukan perbaikan secara terus menerus 

Six sigma dapat membantu perusahaan untuk melakukan perbaikan secara 

terus menerus sehingga kualitas produk dan kinerja perusahaan 

meningkat. 

5. Melakukan pembelajaran secara efektif dan "cross-pollination" 

Six sigma membantu perusahaan untuk mengembangkan dan 

menyebarkan ide-ide kreatif, di mana para pekerja yang terlatih dan 

memiliki keahlian dalam banyak proses dapat dirotasi ke divisi lain untuk 

menerapkan proses kerja yang lebih efektif. 

6. Melakukan transformasi dengan perubahan strategi 

Untuk bisa bersaing dengan perusahaan lain maka diperlukan perbedaan 

dalam membuat suatu produk karena hal ini bisa meningkatkan nilai 

tambah produk dan daya tarik pelanggan. 

Sebagai sistem pengukuran , six sigma menggunakan Defect per Million 
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Oppurtunities (DPMO) sebagai satuan pengukuran. Berkorelasi langsung dengan 

cacat, biaya dan waktu yang terbuang merupakan alasan mengapa DPMO adalah 

ukuran yang baik bagi kualitas produk ataupun proses. Cara menentukan DPMO 

adalah sebagai berikut : 

 𝐷𝑃𝑀𝑂 =  
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝑗𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑠𝑖 𝑋 𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑝𝑒𝑛𝑦𝑒𝑏𝑎𝑏 𝑘𝑒𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡𝑎𝑛
 

2.5 Tema Six Sigma 

Menurut Pande (2002: 17-19), ada enam tema six sigma yang meliputi : 

1. Fokus yang sungguh-sungguh terhadap pelanggan 

2. Manajemen digerakan fakta dan data 

3. Berfokus pada perbaikan, proses dan manajemen 

4. Menajemen proaktif, yaitu bertindak sebelum ada peristiwa reaktif 

yang terjadi 

5. Kerjasama gabungan tanpa batas 

6. Dorongan untuk sempurna 

 

2.6 Langkah-Langkah Implementasi Six Sigma 

 

Menurut Gaspersz (2002), ada lima tahapan dalam implementasi six sigma, yaitu: 

1. Define (D) 

Perusahaan mengidentifikasi masalah-masalah apa saja yang sedang dihadapi 

dan kemudian membuat langkah-langkah dalam meningkatkan kualitas. Hal-

hal yang perlu diperhatikan dalam tahap ini mencakup : 
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a. Kriteria pemilihan six sigma     

Memilih proyek six sigma harus memenuhi kriteria berikut ini: 

1) Bermanfaat 

2) Layak 

3) Berdampak positif 

b. Peran dan tanggung jawab yang berpartisipasi dalam proyek six sigma 

Mereka yang terlibat dalam proyek six sigma: 

1. Dewan Kepemimpinan 

2. Champions 

3. Master Black Belts 

4. Black Belts 

5. Green Belts 

6. Anggota tim 

c. Kebutuhan  pelatihan bagi yang terlibat dalam proyek six sigma 

Syarat yang harus dipenuhi dalam pelatihan six sigma: 

1. Materi pembelajaraan adalah hasil pembelajaran nyata 

2. Memberi ilustrasi-ilustrasi yang berkaitan dengan dunia nyata 

3. Membangun pengetahuan tentang six sigma 

4. Menggunakan banyak variasi dalam pelatihan seperti tatap muka, 

latihan-latihan, dan lain-lain 

5. Membuat pelatihan mejadi sesuatu yang lebih daripada sekedar 
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pembelajaran mengenai six sigma 

6. Menjadikan pelatihan sebagai usaha yang berlangsung terus menerus 

sehingga menjadi kebiasaan dalam perusahaan 

d. Proses-proses kunci beserta pelanggannya dalam proyek six sigma   

Dalam medefinisikan proses kunci beserta pelanggannya, dibutuhan 

pemahaman tentang lima elemen utama sistem peningkatan kualitas yaitu  

“SIPOC” yaitu: 

1. Suppliers 

2. Input 

3. Processes 

4. Output 

5. Customers  

e. Kebutuhan spesifik pelanggan, ada dua persyaratan yang wajib dipenuhi: 

1. Persyaratan output 

2. Persyaratan pelayanan 

f. Pernyataan tujuan proyek six sigma 

Setelah masalah ditemukan maka mulai menentukan tujuan dari proyek 

untuk menanggulaangi masalah yang sedang dihadapi 

2. Measurable (M) 

Dalam program six sigma tahap ini merupakan tahap operasional kedua. Ada 

tiga tahap  yang perlu dilakukan dalam tahap measurable: 

a. Menetapkan karakteristik  kualitas kunci (CTQ) yang terhubung 
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dengan kebutuhan spesifik pelanggan, yaitu: 

1. Kualitas produk 

2. Layanan purna Jual 

3. Hubungan pekerja dan pelanggan 

b. Mengembangkan rencana pengumpulan data. Ada tiga tingkat untuk 

mengukur karakteristik kualitas pengumpulan data, yaitu: 

1. Tingkat proses 

2. Tingkat output 

3. Tingkat Outcome 

c. Mengukur baseline kinerja (performance baseline) 

Satuan pengukuran yang dipakai pada tahap ini adalah DPMO (defect 

per million opportunities) dan tingkat kapabilitas sigma (sigma level). 

Ada tiga tingkat yang ditetapkan dalam pengukuran baseline kinerja, 

yaitu: 

1. Tingkat proses 

2. Tingkat output 

3. Tingkat outcome 

3. Analye (A) 

Dalam program six sigma tahap ini  merupakan tahap operasional ketiga. 

Beberapa hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini antara lain: 

a. Menetapkan stabilitas dan kemampuan (kapabilitas) dari proses 
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Dua hal yang harus dipahami oleh masing-masing anggota tim untuk 

mencapai keberhasilan proyek six sigma yaitu: 

1. Perilaku proses proses produksi 

2. Alat-alat statistika  

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

akan ditingkatkan dalam proyek six sigma.  

c. Menemukan dan mengidentifikasi sumber serta akar-akar penyebab suatu 

masalah dengan menggunakan diagram Fishbone untuk menganalisis 

persoalan dan faktor-faktor yang yang menimbulkan persoalan tersebut. 

Dengan demikian diagram Fishbone berguna untuk menjelaskan sebab 

akibat suatu persoalan. 

4. Improve (I) 

Langkah selanjutnya adalah melakukan penetapan rencana tindakan untuk 

melakukan peningkatan kualitas six sigma. Metode 5W+2H adalah metode 

yang akan digunakan untuk implementasi pengembangan dan rencana yang 

terdiri dari What (Apa yang menjadi target utama dari perbaikan kualitas), 

Why (Mengapa rencana tindakan itu perlu dilakukan?), Where (Di mana 

rencana tindakan itu dilakukan?), When (Kapan rencana tindakan itu 

dilaksanakan), Who (Siapa yang mengerjakan rencana tindakan itu) How 

(Bagaimana mengerjakan rencana tindakan itu?), How Much (Seberapa besar 

dampak yang diberikan atas rencana tindakan itu?)  
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5. Control (C) 

Agar proyek six sigma bisa berjalan terus-menerus perlu dilakukan 

pendokumentasian dan penyebarluasan serta pengawasan terhadap hasil-hasil 

yang telah dicapai. 

2.7 Penelitian terdahulu 

 Pada penelitian yang dilakukan oleh Indra Gunawan, Harsono Taroepratjeka, 

Gita Permata Liansari (2014) dengan judul “Usulan Perbaikan Kualitas Produk Milk 

Cup Untuk Mengurangi Jumlah Cacat Menggunakan Metode Six Sigma” menjelaskan 

bahwa nilai DPMO yang didapat adalah 13.920 dengan nilai sigma sebesar 3,6990. 

Jenis cacat yang paling potensial menyebabkan timbulnya cacat adalah jenis cacat 

bocor lid yang terjadi pada proses pengepakan di mesin filling. Setelah dilakukan 

perbaikan nilai DPMO menjadi 1.852 dengan nilai sigma sebesar 4,4020. 

Penelitian yang lainnya yaitu dengan judul “Analisis Pengendalian Kualitas 

Proses Sealing Dengan Pendekatan Metode Six Sigma (Studi Kasus Di KSU. Brosem 

Malang)” oleh Dhayu Pringgo Oktorunia Hartanto, Usman Effendi, dan Shyntia Atica 

Putri (2013) menerangkan bahwa nilai DPMO yang diperoleh adalah sebesar 188.000 

dengan nilai sigma sebesar 2,39. Dengan hasil tersebut menunjukkan kapabilitas proses 

dari KSU Brosem ini bisa dikatakan layak untuk standar Indonesia. Adapun faktor-

faktor yang menyebabkan ketidaksesuaian cup/gelas sari apel pada spesifikasi di proses 

sealing secara berturut-turut adalah kelalaian pekerja, pemasangan bahan sealer yang 

kurang tepat, dan kurangnya pengawasan. 
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2.8 Kerangka Pikir 

PT. Alam Daya Sakti merupakan perusahaan yang memproduksi paving 

sebagai produk unggulannya. Berdasarkan data yang diperoleh  selama bulan Januari, 

Februari, Maret 2017 untuk produk paving adalah sebesar 6.512.029 dengan jumlah 

produk cacat mencapai  mencapai 101.901 dengan persentase 1,56% padahal 

perusahaan telah menetapkan batas toleransi kecacatan sebesar 1%. Dengan six sigma 

diharapkan dapat meningkatkan kualitas produk PT. Alam Daya Sakti terutama untuk 

produk paving sebagai produk unggulan. 
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PT. Alam Daya Sakti 

Produk Baik 

Paving 

Produk Cacat 

Paving 

Analisis Metode Six Sigma 
sSigma 

Perancangan Pengendalian Kualitas Produk 

Paving PT. Alam Daya Sakti 

Define (D) 

Measure (M) : 
Membuat Peta Kendali 

dan Menghitung 
DPMO 

Analyze (A) : 

Membuat Diagram 
Pareto dan Menganalisis 

Diagram Sebab Akibat 

 

Control (C) 

Improve (I) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2 Kerangka Pikir 
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2.9 Definisi Operasional 

 

Definisi operasional digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Produk Baik 

Produk baik adalah produk paving yang telah memenuhi standar kualitas 

perusahaan PT. Alam Daya Sakti (baik dari segi tampilan, ukuran yaitu 21 cm 

x 10,5 cm x 8 cm dan lolos test kuat tekan) serta telah melalui semua tahapan 

proses produksi dengan sempurna. 

2. Produk Cacat 

Produk cacat adalah kerusakan produk paving PT. Alam Daya Sakti yang tidak 

memenuhi standar kualitas perusahaan dengan mempunyai karakteristik yang 

dianggap cacat (grimpil/cuil pinggirnya, tampilan jelek). Karakteristik cacat ini 

disebabkan oleh karena paving tidak sempurna saat melalui semua tahapan 

proses produksi. Cacat tampilan jelek dimulai saat proses curing (pengeringan) 

dan diketahui saat proses sortir. Cacat grimpil/cuil terjadi saat proses 

penyusunan di gudang jadi cacat. 

3. Perancangan Pengendalian Kualitas 

Perancangan pengendalian kualitas merupakan bentuk upaya yang akan 

dilakukan PT. Alam Daya Sakti dalam rangka menjaga kualitas produk yang 

dihasilkan agar sesuai standar kualitas perusahaan yang telah ditetapkan dan 

tidak melebihi batas standar toleransi kecacatan produk yang telah ditetapkan 

perusahaan sebesar 1% melalui analisis metode six sigma sehingga dapat 
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mengurangi produk cacat dan meningkatkan kualitas kerja perusahaan. Metode 

yang digunakan adalah Define (Mendefinisikan tujuan dari masalah yang 

dihadapi), Measure (Mengukur tingkat kinerja perusahaan), Analyze 

(Menganilisa masalah yang dihadapi), Improve (Membuat rencana tindakan) 

dan Control (Mengontrol setiap rencana tindakan). 
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