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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1 Gambaran Umum Perusahaan 

Panna Coffee merupakan perusahaan yang bergerak dalam industri 

penyangraian kopi yang menggunakan tahapan pembentukan aroma dan 

citarasa khas kopi dari dalam biji kopi dengan perlakuan panas untuk 

menghasilkan biji kopi berkualitas di Kota Semarang.Panna Coffee terletak di 

Jl. Permata Hijau B2 Perumahan Pondok Hasanudin Semarang Utara.Panna 

Coffee didirikan tahun 2015 oleh Fritz Januar Ajie. Panna Coffee hanya 

perusahaan kecil yang menerima pesanan kopi untuk persediaan biji kopi yang 

ada pada Coffee Shop, kedai kopi dan rumahan. Panna Coffee juga sudah 

memiliki pengendalian kualitas namun belum baik. Seiring berjalannya waktu, 

Panna Coffee mulai meningkatkan pengendalian kualitasnya dengan berbagai 

cara, supaya hasil produksi yang dihasilkan semakin berkualitas. Oleh karena 

itu, untuk memperoleh biji kopi yang bermutu baik maka diperlukan 

penanganan pasca panen yang tepat dengan melakukan setiap tahapan secara 

benar. 

 

 

 

Gambar 4.1 : ProdukPanna Coffee 
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4.1.1 Struktur Organisasi Perusahaan dan Deskripsi Jabatan 

Panna Coffee dipimpin oleh seorang Pimpinan yang dibantu oleh dua 

karyawan roastery, dan satu staff Administrasi. Dua karyawan roaster dan staff 

administrasi yang bertugas membantu pimpinan dalam mengembangkan 

perusahaan, bertanggung jawab terhadap stock barang serta uang penjualan 

setiap hari, dan membuat laporan setiap hari. 

 

Gambar 4.2 : Struktur Organisasi Panna Coffee 

Deskripsi jabatan di Panna Coffee adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan 

Pimpinan merupakan pemilik dan pendiri Panna Coffee, mempunyai 

tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan kualitas biji kopi 

yang dihasilkan. Pimpinan juga bertanggung jawab untuk mengurus dan 

mengawasi barang yang dipesan oleh konsumen, menerima pemesanan, 

melayani pertanyaan pelanggan dan memasarkan produknya. 

  

Pimpinan  

Karyawan 

Roastery 

Staff 

Administrasi 
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2. Karyawan Roastery 

Karyawan Roastery yang bertugas melakukan proses penyangraian kopi 

dilakukan oleh karyawan roastery , jadi setiap karyawan roastery bertanggung 

jawab untuk mengubah bahan bahan baku biji kopi mentah (greenbean) 

menjadi biji kopi yang siap dijual maupun dikonsumsi melakukan 

penyangraian biji kopi sesuai dengan standart operasional yang telah ditentukan 

oleh Pimpinan. Apabila ada kegagalan dalam produksi biji kopi, sebaiknya bisa 

dilaporkan kepada Pimpinan. 

3. Staff Administrasi 

Staff Administrasi bertugas mengontrol barang yang keluar dan masuk, 

menerima pemesanan dari Pimpinan, dan menerima transaksi yang masuk, 

barang jadi.  

4.1.2 Produksi dan Hasil Produksi 

Bahan baku yang digunakan dalam proses produksi kopi adalah: 

1. Sortasi gelondong 

2. Pengeringan 

3. Hulling (Pengupasan kulit) 

4. Sortasi Biji 

5. Penyangraian 
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Proses produksi biji kopi terdiri dari beberapa tahap, yaitu: 

1. Pastikan green bean kopi yang akan disangrai berada pada tingkat kadar 

air 11% dan setelah proses sangrai, kadar air tersisa menjadi 4%. 

2. Kenali karakter kopi yang akan disangrai dan rancang atau tentukan rasa 

terbaik kopi yang bisa dihasilkan oleh green bean  tersebut. 

3. Buang rasa-rasa yang dianggap mengganggu pada kopi, misalnya rasa 

earthy, grassy, astringent, carbony, woody atau gangguan rasa lain agar 

penyangraian tidak terlalu lama sehingga kopi tidak gosong. 

4. Green Bean  atau biji kopi mentah masukkan kedalam mesin roasting. 

5. Lakukan pemanggangan green bean sampai kopi berubah warna secara 

bertahap, dari hijau menjadi kuning, lalu kuning kecoklatan, terus coklat 

muda, coklat tua, coklat kehitaman, sampai terakhir menjadi hitam. 

Rasakan perubahan aroma biji kopi pada setiap menit proses roasting  dan 

pastikan terjadi dua kali letupan, yaitu pertama (first crack) dan letupan 

kedua (second crack). 

6. Lakukan roasting dengan menggunakan 3 tipe dasar roasting yang 

bergantung pada warna biji kopi, suhu roasting, dan waktu selama 

roasting berlangsung. 
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   Gambar 4.3 Tahapan Proses Produksi Biji Kopi 

4.2 Hasil Analisis 

Berikut merupakan hasil analisis penelitian pada Panna Coffee yang 

terbagi menjadi 5 tahap: 

4.2.1 Define 

Pada tahap Define ditentukan proporsi tingat kecacatan yang paling tinggi 

terhadap adanya kerusakan yang merupakan sumber kegagalan produksi. 

Langkah – langkah yang dilakukan dalam tahap ini adalah: 

a. Mengidentifikasikan masalah yang terdapat pada Panna Coffee. Masalah 

yang terdapat pada Panna Coffee adalah terjadinya jumlah produk cacat 

yang melebihi batas yang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Dari data 

produk cacat pada 7 hari proses penyangraian bulan Juli 2018 diketahui 

bahwa produk kopi dengan rata rata sebesar 11,50%, padahal perusahaan 

telah menetapkan persentase produk cacat maksimal sebesar 10%. Berikut 

merupakan data produksi, data produk cacat dan persentase produk cacat 

pada produk biji kopi tanggal 2-8 Juli 2018 : 

Sortasi 
gelondong 

Pengering
an 

Hulling 
(Pengupas
an kulit) 

Sortasi 
Biji 

Penyangrai
an 
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Tabel 4.1 Persentase Produk Cacat Biji Kopi (Biji  Hitam gosong, Biji 

hitam pecah dan biji gelondong) Tanggal 2 – 8 Juli 2018 

Tgl Jenis Kopi Jumlah 

Produksi 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

Jumlah Produk 

Cacat 

Persentase 

2 

Juli 

2018 

Arabika Blend 
3 kg  

(3000 

gram) 

120 gram hitam atau gosong 

4% 

10,7 % 

110 gram hitam pecah 

3,7% 

90 gram Gelondong 

3% 

3 

Juli 

2018 

Arabika Blend 
3 kg  

(3000 

gram) 

175 gram hitam atau gosong 

5,83% 

12 % 

105 gram hitam pecah 

3,5% 

80 gram Gelondong 

2,67% 

4 

Juli 

2018 

Arabika Blend 
3 kg  

(3000 

gram) 

160 gram hitam atau gosong 

5,33% 

13,33% 

200 gram hitam pecah 

6,66% 

40 gram Gelondong 

1,34% 

5 

Juli 

2018 

Flores Arabika 
3 kg  

(3000 

gram) 

210 gram hitam atau gosong 

7% 

13,67% 

150gram hitam pecah 

5% 

50 gram Gelondong 

1,67% 

6 

Juli 

2018 

 

Flores Arabika 
3 kg  

(3000 

gram) 

215 gram hitam atau gosong 

7,17% 

14,28% 

148gram hitam pecah 

4,94% 

65 gram Gelondong 

2,17% 

 

Tgl 
 

 

Jenis Kopi 
 

Jumlah 

Produksi 

 

Jumlah 

Produk 

Cacat 

 

 

Jumlah Produk 

Cacat 

 

Persentase 
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7 

Juli 

2018 

Toraja Arabika 
3 kg 

(3000 

gram) 

120 gram hitam atau gosong 

4% 

7,17% 

95 gram hitam pecah 

3,17% 

8 

Juli 

2018 

Toraja Arabika 
3 kg  

(3000 

gram) 

135 gram hitam atau gosong 

4,5% 

9,31% 

145 gram hitam pecah 

4,84% 

Rata - Rata 11,50% 

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2018 ) 

Dari tabel diatas rata-rata produk cacat yang dihasilkan pada biji kopi 

sebesar 11,50%. Sehingga menjadikan perusahaan akan menekan perencanaan 

strategis dalam memproduksi biji kopi dengan lebih menekankan defect 

menjadi dibawah 10% , yang menjadi standar ketetapan  di Panna Coffee. 

b. Mendefinisikan rencana tindakan yang akan dilakukan atau kriteria 

pemilihan masalah pada Panna Coffee. Menurunkan defect atau cacat pada 

biji kopi yang telah di sangrai, yang berarti perlu melakukan proses 

penyangraian biji kopi yang sesuai standart kualitas sehingga mempunyai 

tingkatan penyangraian biji kopi yang sama atau merata. Dan aroma yang 

dikeluarkan saat di sangrai adalah aroma wangi kopi yang matang atau tidak 

bau gosong yang ditetapkan oleh pihak Panna Coffee agar tidak melebihi 

cacat yang ditetapkan yaitu sebesar 10%. 

c. Mendefinisikan tujuan dari peningkatan kualitas dengan metode Six Sigma. 

Tujuan perancangan pengendalian kualitas pada produk biji kopi pada 

Panna Coffee adalah mengurangi produk cacat yang dihasilkan pada setiap 
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produksi agar tidak melebihi batas dan meningkatkan kualitas produk biji 

kopi. 

4.2.2 Measure 

Langkah – langkah yang dilakukan pada tahap ini adalah: 

a. Menetapkan karakteristik kualitas / Critical to Quality( CTQ ) terkait 

dengan kebutuhan spesifik pelanggan produk biji kopiPanna Coffee. 

Karakteristik kualitas yang berpengaruh dapat menyebabkan suatu produk 

diidentifikasikan sebgai produk cacat sehingga tidak dapat memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan adalah: 

1. Biji hitam gosong 

 

2. Biji hitam pecah 

 

3. Biji gelondong 

 

b Menentukan baseline kinerja pada tingkat output dengan menghitung 

DPMO ( defects per million opportunities ) dan tingkat kapabilitas sigma. 

Pengukuran baseline kinerja pada tingkat output dilakukan untuk 

mengetahui sejauh mana biji kopi yang dihasilkan dapat memenuhi 

kebutuhan pelanggan. Hasil pengukuraan pada tingkat output ini akan 

ditentukan melalui perhitungan DPMO dan nilai sigma dari proses produksi 

produk biji kopi pada Panna Coffee bulan Juli 2018, yang ditunjukkan 

sebagai berikut: 
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Tabel 4.2 DPMO dan Nilai Sigma dari Produk Biji Kopi (Biji hitam 

gosong, Biji hitam pecah dan biji gelondong) Panna Coffee Bulan Juli 

2018 

Tgl Jumlah Jumlah CTQ Proporsi  DPMO Nilai 

A Produksi Produk Penyebab  C x 100%     C x 1jt Sigma* 
   

 B Cacat Kecacatan  B   BxD   

  C D   E   F  

2 3000 320 3 10,7 % 35.555 3,30 

          

3 3000 360 3 12 % 40.000 3,25 

          

4 3000 400 3 13,33% 44.444 3,20 

          

5 3000 410 3 13,67% 45.555 3,19 

          

6 3000 428 3 14,28% 47.555 3,17 

          

7 3000 215 2 7,17% 35.833 3,30 

          

8 3000 280 2 9,31% 46.666 3,18 

          

Jumlah 21000 2413 Rata-Rata 11,50% 42.230 3,22 

           

Sumber: Data Primer yang Diolah ( 2018 ) 

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.4, maka dapat dinyatakan 

bahwa Panna Coffee memiliki tingkat sigma sebesar 3,22 pada bulan Juli 2018 

dengan DPMO rata – rata sebesar 42.230 per sejuta produk. Sedangkan standart 

tingkat sigma yang ditetapkan oleh Panna Coffee adalah 3,33 dari 10%. Hal ini 

menunjukkan bahwa baseline kinerja perusahaan masih perlu dilakukan 

perbaikan kualitas demi mencapai kesempurnaan atau tingkat kegagalan nol 

(zero defect ) karena dengan adanya penanganan yang tepat maka produk biji 
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kopi cacat yang dihasilkan dapat dikurangi sehingga tidak menyebabkan 

pembengkakan biaya produksi. 

c. Menganalisis diagram control ( p– chart ) 

CL = �̅� 

CL = �̅� = 
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 = 

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖ℎ𝑎𝑠𝑖𝑙𝑘𝑎𝑛

∑ 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑝𝑒𝑟𝑖𝑘𝑠𝑎
 

CL = �̅� = 
∑ 𝑛𝑝

∑ 𝑛
 =

2413

21000
 = 0,1149 

Langkah selanjutnya adalah menghitung standar deviasi produk biji kopi 

dengan rumus : 

Sp = √
𝑝 ̅ ( 1−𝑝 ̅ ) 

𝑛
 

Sp = √
0,1149 ( 1−0,1149)

3000
 = 0,00582 

Kemudian menentukan batas – batas kendali yaitu batas kendali atas 

dan batas kendali bawah dengan rumus sebagai berikut:  

UCL = �̅�  + 3 √
𝑝 ̅ ( 1−𝑝 ̅ ) 

𝑛
 

= 0,1149 + 3 √
0,1149 ( 1−0,1149 ) 

3000
 

= 0,1323 

LCL  = �̅�  + 3 √
𝑝 ̅ ( 1−𝑝 ̅ ) 

𝑛
 

= 0,1149 + 3 √
0,1149 ( 1−0,1149 ) 

3000
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 = 0,0974 

Selanjutnya, nilai – nilai proporsi produk cacat biji kopi bulan Juli 

2018 diplotkan pada gambar peta p-chart sebagai berikut: 

 
Gambar 4.5 Grafik Peta Kendali (P-Chart) Proporsi Kecacatan 

Produk Biji Kopi (Biji hitam gosong, Biji hitam pecah dan biji 

gelondong) Panna Coffee Bulan Juli 2018 

Berdasarkan gambar diatas, diagram kontrol individual pada sampel 

penyangraian biji kopi yang dihasilkan Panna Coffee selama 1 minggu pada 

bulan Juli 2018 masih adanya titik-titik yang berada di luar batas kendali. 

Terdapat 2 titik yang berada di luar batas kendali atas (UCL) yaitu pada 

tanggal 5 – 6Juli 2018, dan terdapat 2 titik yang berada di luar batas kendali 

bawah (LCL) pada tanggal 7 – 8 Juli 2018,sedangkan3 titik yang berada 

diantara batas kendali atas (UCL) dan batas kendali bawah (LCL) yaitu  pada  

tanggal 2 – 4 Juli 2018. Dapat dikatakan bahwa proses produksi pada Panna 

Coffeebulan Juli tahun 2018 proses produksi belum bisa dikatakan baik dan 
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masih ada masalah dalam pngendalian kualitas penyangraian biji kopi, 

karena titik-titik yang berada diantara UCL dan LCL tidak sejajar atau lurus 

dengan Central Line (CL) / garis pusat atau tengah dan juga terdapat 2 titik 

yang melewati batas UCL. 

4.2.3 Analyze 

Tahap analyze merupakan tahap ketiga dalam metode six sigma. 

Tujuan analyze adalah menganalisis sumber–sumber utama yang menjadi 

penyebab terjadinya kecacatan pada produk biji kopi Panna Coffee. 

Berikut merupakan langkah – langkah dalam tahap analyze: 

a. Menetapkan stabilitas dan kemampuan proses untuk data kecacatan 

pada produk biji kopi Panna Coffee. Dalam menetapkan stabilitas dan 

kemampuan proses, diperlukan untuk menentukan target peningkatan 

kualitas pada Panna Coffeepada CTQ dan kemudian digambarkan 

pada diagram pareto. 

Dalam melakukan analisis stabilitas dan kapabilitas proses, dapat 

dilakukan pencatatan hasil produk cacat dari setiap CTQ potensial penyebab 

kecacatan yang kemudian diurutkan berdasarkan frekuensi tertinggi ke 

frekuensi terendah dan hasilnya ditunjukkan dalam tabel berikut : 
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Tabel 4.3Lembar Data Jenis Kecacatan Produk Biji Kopi (Biji hitam 

gosong, Biji hitam pecah dan biji gelondong) PannaCoffee 

Jenis CTQ 

Hasil Produk 

Cacat 

Persentase 
𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑐𝑎𝑐𝑎𝑡
𝑥100% 

Persentase 

Kumulatif 

Biji hitam 

gosong 

1.135gram 47,04% 47,04%  

Biji hitam 

pecah 

953gram 39,50% 86,54% 

Biji 

gelondong 

325gram 13,46% 100% 

Jumlah 2413gram  

 

 

Gambar 4.6 Diagram Pareto Jenis Kecacatan Produk Biji Kopi 

Dari diagram pareto diatas, dapat diketahui bahwa terdapat 3 jenis 

masalah kecacatan produk biji kopi pada Panna Coffee biji hitam gosong, biji 

hitam pecah dan biji gelondong. Penyebab utama kecacatan dengan 

frekuensi terbesar yaitu adalah biji hitam gosong sebesar 1.135gram dengan 
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persentase 47,04%. Kedua, Biji hitam pecah sebesar 953gram dengan 

persentase kecacatan 39,50%. Jenis kecacatan ketiga adalah biji gelondong 

yaitu sebesar 325gram dengan persentase kecacatan 13,46%. 

b. Menemukan dan mengidentifikasi akar penyebab masalah kecacatan 

pada produk biji kopi pada Panna Coffee dengan melalui analisis 

diagram sebab akibat (Fishbone Diagram). Setelah mengetahui 

penyebab utama kecacatan produk biji kopi yaitu jenis kecacatan biji 

kopi dengan frekuensi kecacatan terbesar, maka langkah selanjutnya 

akan dilakukan identifikasi sumber dan akar penyebab masalah 

kecacatan biji kopi (Hitam gosong, Biji hitam pecah dan Biji 

gelondong) yang meliputi faktor Manpower, Methods, Machines, 

Materials. 

Tabel 4.4: Persentase Jenis Kecacatan Biji Kopi Hitam Gosong 

Jenis 

Cacat 

Total 

Produk 

Cacat 

Manpower 

684/1135=60,35% 

Methods 

270/1135=23

,79% 

Machines 

180/1135=15

,86% 

Kelelaha

n 

Kurang 

Konsentras

i 

Metode 

sangrai kopi 

Mesin 

SangraiEror 

Kopi 

Hitam 

gosong 

1135 380 305 270 180 

Presentase 30,175% 30,175% 23,79% 15,86% 

Sumber: Data primer yang diolah ( 2018) 
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 Mesin sangrai eror  

 Suhu tidak stabil 

 

Kelelahan  Kurang Konsentrasi 

kurang istirahat lalai saat metode sangrai kopi 

penyangraian ketepatan waktu sangrai 

        

   

Gambar 4.8  Sebab akibat jenis kecacatan Biji Kopi Hitam Gosong 

Berdasarkan Gambar 4.8, faktor penyebab kopi hitam gosong 

disebabkan oleh faktor Manpower sebesar 30,175% yaitu kurangnya 

konsentrasi karyawan,dan kelelahan seperti kurangnya waktu istirahat 

sehingga kurang kosentrasi dalam mengetahui derajat suhu dan lama 

penyangraian. Kemudian terdapat pula faktor Methods sebesar 23,79% 

yaitu kurangnya penguasaan cara penyangraian biji kopi yang benar 

seperti ketepatan waktu saat menyangrai agar menghasilkan biji 

kopiyang berkualitas. Dan yang terakhir adalah faktor Machines yaitu 

sebesar 15,86% yaitu mesin sangrai error karena kurangnya kestabilan 

suhu. 

  

Kopi Hitam 

gosong 

100% 

 

Materials0% 

 

Machines 15,86% 

 

Manpower60,35% 
Methods23,79% 
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Tabel 4.5: Persentase Jenis Kecacatan Biji Hitam Pecah 

Jenis 

Cacat 

Total 

Produk 

Cacat 

Materials  

718/953= 75,34% 

Manpower 

235/953=24,34% 

Kurang Pengecekan Kurang Konsentrasi 

Biji hitam 

pecah 

953 718 235 

Presentase 75,34% 24,34% 

Sumber: Data primer yang diolah ( 2018) 

 

 

biji kopi kurang baik 

kurang pengecekan  

  

Kurang  

Konsentrasi  

kelelahan  

  

Gambar 4.10 Sebab akibat akibat jenis kecacatan Biji Kopi Hitam Pecah 

Berdasarkan Gambar 4.10, faktor penyebab Biji hitam 

sebagaiandisebabkan oleh faktor Manpower sebesar 24,34% yaitu 

kurangnya konsentrasi karyawan karena kelelahan sehingga tidak 

memperhatikan tentang tingkat kadar air dan setelah proses roasting. 

Biji hitam pecah 

100% 

 

Materials75,34% 

 

Machines 0% 

 

Manpower24,34% Methods0% 
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Kemudian terdapat pula faktor Materials sebesar 75,34% yaitu kurang 

pengecekan biji kopi atau pengenalan karakter kopi yang tidak baik. 

 Tabel 4.6: Persentase Jenis Kecacatan Biji gelondong 

Jenis Cacat Total Produk 

Cacat 

Machines 

235/325=72,30% 

Manpower 

90/325=27,69% 

Mesin Sangrai Eror Kurang fokus 

Biji 

gelondong 

325 235 90 

Presentase 72,30% 27,69% 

Sumber: Data primer yang diolah ( 2018) 

 

 Mesin Sangrai Eror 

 Ketidak stabilan mesin 

Kurang  

kosentrasi 

Tidak teliti   

    

 

Gambar 4.12 Sebab akibat jenis kecacatan Biji Kopi Biji Gelondong 

Berdasarkan gambar 4.12, penyebab biji gelondong disebabkan 

oleh faktor Machines sebesar72,30% yaitu mesin sangrai eror karena 

ketidak stabilan mesin sangrai. Kemudian terdapat pula faktor 

Manpowers sebesar 27,69% yaitu tidak teliti tentang pemilihan biji kopi 

yang baik untuk di sangrai . 

Biji 

gelondong 

100% 

 

Materials0% 

 

Machines 72,30% 

 

Manpower 27,69% Methods0% 
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Berdasarkan fishbone diagram padagambar 4.8 - 4.12 dapat 

diketahui faktor yang menyebabkan kecacatan biji kopi adalah sebagai 

berikut:  

1. Faktor Manpower 

Manpower disini merupakan karyawan yang terlibat di dalam 

proses produksi. Penyebab kecacatan faktor manpower ada 2. 

Pertama, kurangnya konsentrasi karyawan yaitu belum mengetahui 

derajat suhu penggunaan, lama penyangraian yang kurang sesuai, 

kurang fokus tentang pemilihan biji kopi yang baik untuk di 

sangrai, dan belum mengetahui tentang tingkat kadar air setelah 

proses roasting. Kedua, factor kelelahan seperti kurangnya waktu 

istirahat yang dimiliki karyawan sehingga karyawan mudah lelah 

saat bekerja. 

2. Faktor Machines 

Faktor Machines disebabkan karena mesin sangrai error akibat 

kurangnya perawatan. Sehingga mempengaruhi kestabilan suhu 

pada mesin sangrai. Dan juga mengakibatkan ketidak stabilan 

mesin hingga tidak ada penguapan (Not steaming). 

3. Faktor Methods 

Faktor Methods disebabkan karena kurangnya penguasaan 

karyawan tentang bagaimana cara penyangraian biji kopi yang 
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benar agar menghasilkanbiji kopi yang berkualitas, seperti kurang 

memperhatikan temperatur saat  proses sangrai. 

4. Faktor Materials 

Faktor Materials disebabkan karena pada bahan baku sudah 

terdapat cacat. Contohnya ketika karyawan kurang melakukan 

pengecekan biji kopi atau pengenalan karakter kopi yang akan di 

roasting. 

4.2.4 Improve  

Pada tahap Improve ditetapkan rencana – rencana tindakan 

untuk melakukan peningkatan kualitas Six Sigma berdasarkan metode 

5W-1H. Perencanaan dalam tahap Improve meliputi pertanyaan 

berikut: 

a. Apa tujuan utama dari tahap Improve? 

b. Mengapa tindakan Improve dilaksanakan? 

c. Dimana tindakan Improve dilaksanakan? 

d. Kapan tindakan Improve dilaksanakan? 

e. Siapa yang bertanggung jawab akan tindakan Improve? 

f. Bagaimana melaksanakan tindakan Improve? 

Pada tahap sebelumnya yaitu Fishbone Diagram, ditemukan 

akar – akar penyebab masalah yang mengakibatkan kecacatan pada 

produk biji kopi Panna Coffee, maka langkah selanjutnya adalah 
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dilakukan rencana tindakan perbaikan dengan menggunakan metode 

5W-1H. 

Tabel 4.7 Perencanaan Tindakan Kecacatan Jenis Produk Cacat Biji 

Kopi hitam gosong 

 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Machines Manpower Methods 

Tujuan 

Utama 

What 

( Apa ) 

Melakukan 

perawatan mesin 

sangrai secara 

teratur dan selalu 

cek kontrol 

suhunya.Tidak 

hanya saat mesin 

sangrai rusak 

saja.Cek  secara 

rutin. 

Meningkatkan 

pengetahuan 

karyawan 

mengenai 

pentingnya 

mengetahui 

penggunaan suhu 

dan lama 

penyangraian. 

Meningkatkan 

kemampuan 

para karyawan 

bagaimana 

cara 

menguasai 

menyangrai 

biji kopi yang 

menghasilkan 

kualitas yang 

baik. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Agar karyawan bisa 

menjaga dan 

mengontrol 

kestabilan suhu 

mesin. 

Agar karyawan 

tidak kelelahan 

dalam bekerja dan 

fokus dengan 

pekerjaannya. 

Agar 

karyawan bisa 

mengusai cara 

menyangrai 

biji kopi 

dengan 

kualitas yang  

baik. 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

Panna Coffee 

khususnya bagian 

produksi. 

Panna Coffee 

khususnya bagian 

produksi. 

Panna Coffee 

khususnya 

bagian 

produksi. 

Urutan When  

( Kapan ) 

Dilaksanakan 

setiap harinya. 

Dilaksanakan 

sesegera mungkin 

oleh pimpinan 

perusahaan. 

Dilaksanakan 

sesegera 

mungkin oleh 

pemimpin 

perusahaan. 

Orang Who  

( Siapa ) 

Tanggung jawab 

diserahkan kepada 

Karyawan. 

Tanggung jawab 

diserahkan kepada 

pemilik 

perusahaan 

Tanggung 

jawab 

diserahkan 

kepada 

pemilik 

perusahaan 
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Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilik melakukan 

perawatan mesin 

sangrai secara rutin 

seminggu sekali. 

Pemilik 

memberikan 

pengetahuan 

mengenai 

pentingnya 

kefokusan dan 

penggunaan suhu 

mesin. 

Pemilik 

memberikan 

pelatihan 

mengenai 

bagaimana 

cara 

menyangrai 

dengan baik. 

Sumber:Data Primer yang Diolah ( 2018) 

Tabel 4.8 Perencanaan Tindakan Kecacatan Jenis Produk Cacat Biji 

Kopi  hitam pecah 

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Materials Manpower 

Tujuan 

Utama 

What 

( Apa ) 

Meningkatkan pengetahuan 

tentang karakter – karakter 

kopi yang akan disangrai. 

Meningkatkan pengetahuan 

karyawan mengenai 

pentingnya tingkat kadar air 

yang sesuai. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Agar kualitas kopi meningkat 

apabila mengetahui karakter 

biji kopi dalam hal 

rasasehingga dapat 

meningkatkan daya tarik 

konsumen. 

Agar karyawan lebih 

konsentrasi dalam 

memberikan kadar air saat 

proses sangria berlangsung. 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

Panna Coffee khususnya 

bagian produksi. 

Panna Coffee khususnya 

bagian produksi. 

Urutan When  

( Kapan ) 

Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pemimpin 

perusahaan. 

Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pimpinan 

perusahaan. 

Orang Who  

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada pemilik perusahaan. 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada pemilik perusahaan 

Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilik memberikan 

pengetahuan mengenai 

pentingnya mengenal 

karakter  biji kopi. 

Pemilik memberikan 

pengetahuan mengenai 

pentingnya kefokusan saat 

bekerja. 

Sumber:Data Primer yang Diolah ( 2018) 
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Tabel 4.9 Perencanaan Tindakan Kecacatan Jenis Produk Cacat Biji 

gelondong  

Jenis 5W-1H Deskripsi 

Machines Manpowers 

Tujuan 

Utama 

What 

( Apa ) 

Melakukan perawatan mesin 

sangrai secara teratur, dan 

tidak hanya saat mesin 

sangrai eror karena tidak 

melakukan pengontrolan 

suhu. 

Meningkatkan 

pengetahuan karyawan 

mengenai pentingnya 

pemilihan biji kopi yang 

baik. 

Alasan 

Kegunaan 

Why 

(Mengapa) 

Agar dapat memaksimalkan 

kinerja mesin sangrai 

sehingga tidak terjadi 

kerusakan saat melakukan 

proses produksi. 

Meningkatkan 

kemampuan para 

karyawan untuk memilih 

biji kopi yang baik. 

Lokasi Where 

( Dimana ) 

Panna Coffee khususnya 

bagian produksi. 

Panna Coffee khususnya 

bagian produksi. 

Urutan When  

( Kapan ) 

Dilaksanakan setiap harinya. Dilaksanakan sesegera 

mungkin oleh pemimpin 

perusahaan. 

Orang Who  

( Siapa ) 

Tanggung jawab diserahkan 

kepada Karyawan. 

Tanggung jawab 

diserahkan kepada 

pemilik perusahaan 

Metode How 

(Bagaimana) 

Pemilikmaupun karyawan 

melakukan perawatan mesin 

sangrai secara rutin. 

Pemilik memberikan 

pelatihan mengenai 

bagaimana cara memilih 

biji kopi yang baik. 

Sumber:Data Primer yang Diolah ( 2018) 
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4.2.5 Control 

Pada tahap sebelumnya sudah ditetapkan rencana tindakan, maka 

tahap selanjutnya dan tahap terakhir dalam metode six sigma adalah 

tahap control dimana akan dilakukan pengawasan terhadap rencana 

tindakan yang sudah disusun untuk mencapai target yang diinginkan 

oleh perusahaan. Tindakan pengawasan ini dilakukan untuk mengetahui 

apakah ada peningkatan kualitas produk biji kopi pada Panna Coffee. 

Alat control berdasarkan rencana tindakan yang telah ditetapkan dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 4.10 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk mengatasi 

kecacatan Produk Cacat Biji Hitam Gosong 

Jenis  

Cacat 

Faktor Pemyebab Rencana Tindakan Alat Kontrol 

 

 

Cacat  

biji  

kopi  

hitam 

gosong 

 

Machines Pemilik dan karyawan melakukan  

pengecekan mesin secara berkala. 

Mengontrol mesin  

sangrai agar tetap bisa 

digunakan. 

Manpower Pemilik perusahaan melakukan 

penjelasan mengenai pentingnya 

mengetahui penggunaan suhu dan lama 

penyangraian. 

 

Melakukan penilaian  

dan pengawasan 

kinerja karyawan tiap 

seminggu sekali 

untuk mengevaluasi 

 

 

Methods Pemilik memberikan pelatihan dan 

arahan tentang bagaimana menyangrai 

biji kopi mentah menjadi matang 

Melakukan penilaian 

dengan menghitung 

presentase kecacatan 

saat melakukan 

penyangraian 
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Tabel 4.11 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk mengatasi 

kecacatan Produk Cacat Biji Kopi hitam pecah 

Jenis Cacat Faktor Pemyebab Rencana Tindakan Alat Kontrol 

 

 

Cacat biji  

kopi  

hitam 

pecah 

Materials Pemilik perusahaan melakukan 

penjelasan terkait pentingnya 

bagaimana cara memilih atau 

mengenali biji kopi yang baik 

saat akan di roasting. 

Melakukan penilaian  

kualitas terhadap 

biji kopi. 

Manpower Pemilik perusahaan melakukan 

penjelasan mengenai pentingnya 

menjaga kadar air yang sesuai 

agar proses sangrai 

menghasilkan biji kopi yang 

terbaik. 

 

Melakukan penilaian dan 

pengawasan  

kinerja karyawan tiap  

seminggu sekali untuk 

mengevaluasi 

 

 

 

Tabel 4.12 Tabel Rencana Tindakan dan Alat Kontrol untuk mengatasi 

kecacatan Produk Cacat Biji Kopi gelondong  

Jenis Cacat Faktor Penyebab Rencana Tindakan Alat Kontrol 

 

 

Cacat biji  

Kopi  

Hitam 

Biji  

gelondong 

Machines Pemilik dan karyawan 

melakukan pengecekan  

mesin secara berkala mengenai 

penggunaan suhu. 

Mengontrol mesin sangrai 

Agar tetap bisa digunakan. 

Manpower Pemilik perusahaan melakukan 

penjelasan mengenai pentingnya 

memilih kualitas biji kopi. 

 

Melakukan penilaian dan 

pengawasan  

kinerja karyawan tiap  

seminggu sekali  

untuk evaluasi kerja. 

 

 

 


