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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Di era globalisasi seperti sekarang ini, proses produksi merupakan 

kunci kesuksessan sebuah perusahaan,dikarenakan banyaknya persaingan 

antar perusahaan membuat sebuah perusahaan harus menghasilkan barang 

yang berkualitas yang baik, oleh karena itu maka perusahaan harus 

melakukan perbaikan kualitas secara terus menerus untuk menghasilkan 

produk yang berkualitas tinggi. Karena kualitas produk tinggi yang sudah di 

hasilkan oleh perusahaan sudah di percaya oleh konsumen sehingga 

perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan yang sejenis 

Masalah utama yang dihadapi perusahaan adalah pengendalian 

kualitas produk cacat. Karena dalam menghasilkan produk yang berkualitas 

tinggi maka diperlukan proses dan waktu yang panjang. Dalam hasil 

produksi, tidak semua hasil produk memiliki kualitas yang baik, yang sudah 

di tetapkan olehperusahaan. Jika hasil produk tidak sesuai dengan standar 

perusahaan maka, dilakukan service/ perbaikan kualitas produk, supaya 

produk memiliki kualitas yang tinggi. Karena produk yang tidak sesuai 

standar perusahaan maka akan berdampak buruk kepada kepuasan 

konsumen dan akibatnya konsumen tidak kembali loyal terhadap produk 

yang dihasilkan oleh perusahaan. Oleh karena itu maka perusahaan perlu 

melakukan perencanaan pengendalian kualitas. 

Pengendalian kualitas menurut Buffa dalam Sirine& Kurniawati, 

(2017)  adalah kegiatan yang dilakukan untuk menjamin supaya kegiayan 

produksi dan operasional yang dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah 

direncanakan sehingga apabila terjadi penyimpangan dapat di koreksi. 

Pengendalian kualitas pentinguntuk dilakukan perusahaan agar produk yang 

dihasilkan sesuai standart yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Dengan 

adanya pengendalian kualitas dapat membantu perusahaan untuk 
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mengevaluasi produk-produk yang tidak sesuai standar perusahaan, dan 

tujuan dari pengendalian kualitas adalah untuk mengurangi produk yang 

cacat dan  menghasilkan produk-produk yang memiliki kualitas yang tinggi, 

demi kepuasan dan kepercayaan konsumen, terhadap produk-produk yang 

dihasilkan oleh perusahaan. 

Salah satu cara perusahaan untuk melakukan perencanaan 

pengendalian kualitas produk cacat yaitu dengan mengunakan metode six 

sigma. Metode six sigma merupakan metode pengendalian kualitas yang 

dapat mengidentifikasi penyebab-penyebab terjadinya kecacatan produk dan 

juga dapat meminimalisir produk cacat dengan perbaikan secara terus 

menerus. Alasan peneliti menggunakan metode six sigma dalam 

pengendalian kualitas, karena metode six sigma memiliki tujuan untuk 

mengurangi tingkat kecacatan produk mencapai 3,4 DPMO (defect per 

million opportunities-kegagalan per sejuta kesempatan). Dengan 

menerapkan metode six sigma, perusahaan dapat mampu mengurangi 

jumlah kecacatan produk sampai tingkat terendah 

CV Pusaka Jaya Ban merupakan perusahaan yang bergerak dibidang 

vulkanisir ban sejak tahun 2014 di Plumbon Cirebon. Cv Pusaka Jaya Ban 

merupakan perusahaan yang memiliki masalah dalam proses produksi yang 

belum memiliki standart produksi yang baik, karena dapat dilihat masih 

banyaknya produk cacat dalam proses produksi ban vulkanisir, sehingga 

barang yang dihasilkan belum memiliki standar kualitas yang tinggi. 

Terdapat delapan jenis macam-macam cacat pada ban vulkanisir menurut 

(Siti Muawanah dalam Sunanto, 2013). 

a. crack buster adalah cacat berupa keretakan dibagian punggung 

b. crack sidewall adalah cacat ban berupa keretakan ban bagian 

samping ban. 

c. dirty mould adalah cacat ban disebabkan terdapat kotoran yang 

menempel ban. 

d. blown sidewall adalah cacat ban berupa gelembung udara 

dibagian sidewall. 
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e. blown play adalah cacat ban berupa gelembung udara antara 

lapisan ply. 

f. internal failure adalah cacat yang disebabkan oleh tekanan 

dalam gagal. 

g. blown tread adalah cacat ban berupa gelembung udara 

dibagian tread. 

h. under cure tread adalah cacat ban berupa ban mentah dibagian 

tread. 

CV Pusaka Jaya Ban memiliki jumlah produksi rata-rata perbulannya 

mencapai 900 ban. Berikut ini adalah data jumplah produksi dan macam-

macam cacat produksi dari CV Pusaka Jaya Ban lima bulan terahkir, yaitu 

bulan Desember 2017, Januari 2018, Febuari 2018, Maret 2018, April 2018 

yang disajikan dalam tabel berikut: 
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Tabel 1.1 Data Jumlah Produksi dan jumlah cacat produksi CV Pusaka Jaya 

Ban Cirebon Bulan Desember, Januari, Febuari, Maret, April 2018 

Desember 2017 Minggu Jumlah  

1 2 3 4 

Jumlah 

produksi 

192 218 233 162 805 

Jumlah cacat 2 3 - 1 6 

Jenis cacat -2 crack 

sidewall 

-1 dirty mould 

-2 crack buster 

- -1 blown ply 0,74% 

Januari 2018      

Jumlah 

produksi 

168 231 219 268 886 

Jumlah cacat 1 1 2 13 17 

Jenis cacat -1 crack buster -crack buster -1 dirty mould 

-1 blown ply 

-13 blown 

tread 

1,92% 

Febuari 2018      

Jumlah 

produksi 

361 232 192 128 913 

Jumlah cacat 1 3 3 2 9 

Jenis cacat -1 crack 

sidewall 

-2 blown ply 

-1 crack sidewall 

-1 crack buster 

-2 blown ply 

-2 blown tread 0,98% 

Maret 2018      

Jumlah 

produksi 

357 143 214 220 913 

Jumlah cacat 2 3 3 - 8 

Jenis cacat -2 dirty mould -3 crack buster -3 blown 

sidewall 

- 0,87% 

April 2018 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 jumlah 

Jumlah 

produksi 

164 204 207 - 575 

Jumlah cacat 5 3 4 - 12 

Jenis cacat -3 crack buster 

-2 blown ply 

-3 dirty mould -3 dirty mould 

-1 blown tread 

- 2% 

Jumlah 

produksi 5 

bulan terahkir 

4.092 

Jumlah cacat 52 

Persentase 

produk cacat 

selama  5 

bulan  

1,27% 

Sumber: Data Sekunder yang diolah (2018). 

Berdasarkan tabel 1.1 dapat kita lihat jumlah rata-rata produksi CV 

Pusaka Jaya Ban Cirebonsetiap bulannya adalah 900 ban, dan dapat dilihat 

juga jumlah produk cacat dan jenis-jenis dari cacat produksi dari CV Pusaka 
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Jaya Ban, dari data diatas dapat kita lihat juga kebanyakan produk cacat 

diakibatkan karena blown tread 0.46%, crack buster 0.27%, dirty mould 

0.24%, blown ply 0.12%. crack sidewall 0.09%, blown sidewall 0.07%, dan 

kegagalan produksi ban vulkanisir juga disebabkan oleh karywan yang 

kurang teliti dalam pengerjaan dan kesalahan penangan pada waktu proses, 

selain itu juga diakibatkan oleh mesin yang kinerjanya kurang sempurna. 

Dapat dilihat juga presentase produk cacat ban vulkanisir selama 5 bulan 

terahkir sebesar 1,27%, padahal sebenarnya CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

telah menetapkan standar kecacatan produk sebesar 1% dari jumlah 

produksi. Maka dapat dinyatakan bahwa CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

melebihi standar kecacatan produksi yang telah ditetapkan perusahaan, 

maka perlu adanya pengendalian kualitas produk dengan mengunakan 

metode six sigma, supaya mengurangi jumplah produk cacat yang di 

hasilkan oleh perusahaan. 

Hal ini menandakan bahwa perusahaan CV Pusaka Jaya Ban Cirebon 

belum optimal dalam proses produksi karena masih banyak dijumpai produk 

cacat dalam proses produksinya, sehingga perusahaan CV Pusaka Jaya Ban 

Cirebon perlu dilakukan pengendalian kualitas yaitu dengan menggunakan 

metode six sigma yang dapat menjadi alternatif perusahaan untuk 

melakukan perbaikan secara terus menerus dan hasilnya dapat mengurangi 

jumlah produksi yang cacat, serta dapat membantu perusahaan CV Pusaka 

Jaya Ban Cirebon untuk mengetahui penyebab kecacatan produk ban 

vulkanisir. 

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik untuk mengambil 

judul mengenai “PERENCANAAN PENGENDALIAN KUALITAS 

VULKANISIR BAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE SIX SIGMA 

PADA CV. PUSAKA JAYA BAN CIREBON 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas maka rumusan masalah 

pada penelitian ini adalah : Bagaimana perencanaan pengendalian kualitas 

terhadap tingkat kerusakan produk ban vulkanisir dengan metode six sigma 

di CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1.3.1 Tujuan penelitian 

  Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan perencanaan 

pengendalian kualitas terhadap tingkat kerusakan produk ban vulkanisir 

dengan metode six sigma  pada CV Pusaka Jaya Ban Cirebon. 

1.3.2 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

a. Bagi Perusahaan: 

 Diharapkan dapat membantu CV Pusaka Jaya Ban Cirebon dalam 

mengurangi produk cacat dari hasil proses produksi, dan meningkatkan 

kualitas ban vulkanisir dengan metode six sigma 

b. Bagi Peneliti: 

 Untuk mendapatkan wawasan dan mengembangkan ilmu metode six 

sigmadan memberikan informasi mengenai permasalahan-permasalan 

yang terjadi di perusahaan 

 

 

 

 

 

 

 

 


